
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 10.10.2019 
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 
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RS 223/19 1942/29/68 Fyringsforbud  2019/27 

RS 224/19 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 83/7, 
tilleggsareal 

 2019/863 
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 2019/864 
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RS 229/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81, bnr 
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RS 230/19 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 33, 
bnr 9 

 2019/1040 

RS 231/19 Administrativt vedtak - søknad om ny avkjørsel 
1942/49/62 

 2019/959 

RS 232/19 Avtale om veilys mellom - Statens vegvesen region 
nord og Nordreisa kommune 

 2015/1344 

RS 233/19 Ferdigattest 1942/79/1 Rivning av fjøs  2017/103 

RS 234/19 Ferdigattest 26/36 Garasje, tilbygg enebolig  2019/1015 

RS 235/19 Igangsettingstillatelse nr.2 1942/12/5  Bygg 3 og 4 og 
garasjer til bygg 1,2,,3, og 4. 

 2018/760 

RS 236/19 Innspill til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse  2015/2125 

RS 237/19 Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-
Troms 

 2016/220 

RS 238/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/46/66 Enebolig med 
garasje 

 2018/1206 

RS 239/19 Orientering om vedtak - Søknad om midler til 
krattrydding 

 2015/196 

RS 240/19 Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 
– 12.-26.september 2019 

 2015/612 

RS 241/19 Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19  2019/135 

RS 242/19 Søknad om registrering av utrykningskjøretøy  2019/25 

RS 243/19 Tillatelse til tiltak 1942/1/12 Oppføring av fritidsbolig  2019/934 

RS 244/19 Tillatelse til tiltak 1942/3/46 Naust  2019/1060 

RS 245/19 Tillatelse til tiltak 1942/53/30 Rivning av enebolig 
etter brann 

 2019/1037 

RS 246/19 Tillatelse til tiltak 1942/60/4 Rivning av tilbygg, samt 
oppføring av nytt tilbygg. 

 2019/1038 
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RS 247/19 Underskrevet forliksavtale  2016/1457 

RS 248/19 Vedtak krattryddingsmidler  2015/196 
 
 

PS 72/19 Forslag om kommunal forskrift hundekjøring  2015/2511 
PS 73/19 Budsjettregulering drift og utvikling 2-2019  2016/1364 
PS 74/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 

1.september 2019 
 2016/677 

PS 75/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022  2019/974 
PS 76/19 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel bestemmelser, samt søknad om ett trinns 
tillatelse for oppføring av kvernhus på gnr. 83 
bnr. 13 

 2019/809 

PS 77/19 Søknad om deling av gnr 12, bnr 3  2019/825 
PS 78/19 Søknad om deling av gnr 66, bnr 11 - 

tilleggsareal 
 2019/843 

PS 79/19 Søknad om deling gnr 83, bnr 1  2019/725 
PS 80/19 Søknad om endring av gitt tillatelse og 

dispensasjon 1942/79/1 
 2018/843 

 
Tilleggssak 
PS 81/19          Kommunal avgift for gnr 47/47 

 
 
 
Møtet starter med arbeidsmøte med partene i sak; Forslag til kommunal forskrift hundekjøring jf 
vedtak 04.09.2019. 
 
Partene møter etter følgende tidsplan: 
 
Tidspunkt Parter 
09.15-09.45 Nord Troms bonde og småbrukarlag og Nordreisa sau og geit  
09.50-10.20 Nordreisa hundekjørerlag 
10.30-11.00 Statskog SF via Skype 
Snemyr og Kjelleren grendelag er invitert, men har takket nei. De stiller seg nøytral i denne 
saken. 
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PS 71/19 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   

Rolf Johannes Hauge 
Røyelveien 71 
9154  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 149/19 
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 
 2019/27-118 8916/2019 M88 24.09.2019 

 

1942/29/68 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.29 Bnr.68 Komtek – Avtale 201013 Bygg nr. 16804592 Fritidseiendom   

  
Tilsyn av 20.09.2019.  
 
Avvik: 

1. Innvendig skade 
Se detaljert informasjon i vedlegg 
  
Vedtak 
Fyringsforbud med virkning av 20.09.2019. 
Fyringsforbudet gjelder fram til fyringsanlegget er kontrollert og funnet i orden 
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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. 
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Hvert 2.år

Reisadalen 3284 0    ( -  - ) 

Tilsynsrapport 
Nord-Troms brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt.  
Tilsynet ble foretatt i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med 
farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, 
samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 § 17. Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget 
fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6. 
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging.   
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 krav fastsatt i forskrift om brannforebygging: 

• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forskrift om brannforebygging § 5 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 6 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal 

være sendt, jf. forskriftens § 6, 1. ledd 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 6 

Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som 
ikke omfattes av definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Hauge Rolf Johannes

Røyelveien 71

9151 Storslett

Tilsynadresse:

Eiendom:
Avtale nr:

Saksreferanse:
(bes oppgitt ved svar)
Vår referanse:29 / 68 / 0 / 0

201013

20.09.2019

Antall røykløp:
Antall ildsted:
Tilsyn:
Hyppighet:

 20.09.2019

Bygningsnr: 16804592
Per Richard Reiersen

Returadresse: Nord-Troms brannvesen, Postboks 114, 9161 BURFJORD 

2019/799

1
1
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Følgende avvik/anmerkninger ble avdekket: 

Kommentarer 

Tilbakemelding 
Med henvisning til brann- og eksplosjonsvernloven § 33 1.ledd ber brannvesenet om en skriftlig tilbakemelding 
med fremdriftsplan som viser hvordan og når påpekte avvik vil bli rettet.  
Fremdriftsplanen oversendes til Nord-Troms brannvesen innen tre uker fra rapporten er mottatt.                    

Med hilsen 

Per Richard Reiersen
Feier, Nord-Troms brannvesen
Mobil:    +47 960 97 753
Epost:    per.reiersen@kvanangen.kommune.no

Avvik røykløp:
Plassering:Gjelder:

Innvendig skade Skorsteinen må rehabiliteres etter sotbrann 19.09.2019 
Avvik fra: Forskrift om brannforebygging § 6 Kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg

1

Andre avvik:
Fyringsforbud Fyring forbud til skorsteinen er rehabilitert.Avtale

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

Ruth Oliva Moksnes 
Nedre Ringvei 17 
9180 Skjervøy 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 134/19 
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 
 2019/863-3 8049/2019 1942/83/7 02.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 83/7, tilleggsareal 

Saksopplysninger:  
Vi viser til delingssøknad på gnr 83, brn 7 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta 
gnr 83, bnr 54.  
 
Grunneier: Ruth Moksnes  
Erververe: Viggo Martinsen og Sissel Moksnes 
  
Grn 83/7 ligger ved Hestvikveien på Hamneidet, omlag 27 km fra Storslett sentrum. Det søkes 
om deling av 1000 m2 tilleggsareal til gnr 83/54 som er bebygd med ei hytte og som fra før har 
et areal på ca 412 m2. Tomta er fradelt i 1993.  
 
Planstatus  
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ...at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det står også: Ved dispensasjon fra loven og forskriften til 
loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Landbruk og naturmangfold  
Iflg gårdskart hos Nibio er eiendommen gnr 83, bnr 7 på totalt 157 daa. Av dette er 6,5 daa 
innmarksbeite, 56,3 daa uproduktiv skog, 4,3 daa myr, 70,3 daa jorddekt fastmark, 19 daa skrinn 
fastmark og resten annet. Det omsøkte arealet er benevnt som jorddekt fastmark. Det er ikke 
beitedyr i området.  
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Området er brukt til omsøkte formål og vi ser det derfor ikke som relevant å vurdere delingen i 
forhold til naturmangfoldloven.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
§§ 27-1, 2 og 4, samt 28-1 omhandler trygg vanntilførsel, avløpsvann, adkomst og sikker 
byggegrunn. Søknaden omhandler tilleggsareal til allerede bebygd tomt og det er derfor ikke 
relevant å gjøre vurderinger angående disse punktene i denne saken. Hvis det ikke er kjent, bør 
eier av 83/54 sjekke om det foreligger tinglyst rett til eiendommen over gnr 83, bnr 7. Hvis 
adkomst ikke er tinglyst fra før, må rett til nødvendig grunn til adkomst tinglyses. 
 
I kartet som fulgte med søknaden var den omsøkte tomta tegnet litt i konflikt med vegen som går 
til nabotomta gnr 83, bnr 52. Arealet bør ved oppmåling tilpasses slik at grensen trekkes helt mot 
gnr 83/52 og at adkomsten til gnr 83/52 ikke berøres av det omsøkte tilleggsarealet. I 
telefonsamtale har deleier av gnr 83, bnr 54, Viggo Martinsen, sagt at det viktigste er at det blir 
mer areal på øversiden av hytta da den pr i dag står helt mot grensen på denne siden.  
 
I pbl § 19-2, 2. ledd 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.  
 
Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder et tilleggsareal til bebygd. De to 
hyttetomtene ligger på oversiden av Hestvikveien og nærmere 200 m fra sjøen. Vi kan ikke se at 
dette er areal som er av store regionale og nasjonale interesser. Vi kan med den bakgrunn ikke se 
at det er ulemper med delingen av tilleggsarealet som gjør at dispensasjonen ikke kan gis.  
 
Samlet vurdering:  
En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet, 
naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Vi kan derfor ikke se at det er ulemper 
med denne søknaden som gjør at dispensasjonen § 19-2.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1000 m2 fra eiendom gnr 83, brn 7 som 
tilleggsareal til gnr 83, brn 54 som omsøkt.  
 
Dette jfr følgende:  
 Delingen av 1000 m2 godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og 
bygningsloven § 20-1-m. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og 
bygningslovens 19-2.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling 
av tilleggsareal til bebygd hyttetomt omlag 200 m fra sjøen. Fradelingen har ingenting å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen det deles i fra. Vi kan ikke se at det er forhold som fører til 
ulemper med en dispensasjon i dette tilfellet.  
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Det settes følgende vilkår:  
 Utforming av tilleggsarealet må ikke komme i konflikt med adkomsten til gnr 83, bnr 52.  
 Det godkjente tilleggsarealet må sammenføyes med gnr 83, bnr 54.  
 Hvis det ikke er gjort fra tidligere, må det sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 83, bnr 

7. 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert,  

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

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

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

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Behandlingsgebyr for delingssøknaden sendes til Viggo Martinsen. 
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med mai/juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før 
oppmålingsjobben gjøres.  
 
Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.  
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt 
begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring 
dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke 
matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.  
 
Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som 
har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere 
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landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en 
kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under 
Heftelser.  
 
Informasjon til panthaver (VIKTIG!)  
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.  
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr 
X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at 
pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Statens kartverk og få  
tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at 
resten av dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.  
 
Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, og matrikkelbrev kan tinglyses, har 
eiendommen fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne. Hvis 
delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og 
tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere 
fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for 
registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, 
altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin 
egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.  
 
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt 
oppmålingsingeniør på tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
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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   

Torbjørn Olaus Arild 
Gråsandveien 86 
9181 Hamneidet 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 136/19 
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 
 2019/864-2 8229/2019 1942/83/2 04.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 86, bnr 2 

Det søkes om fradeling av om lag 200 m2 tomt til bebygd garasje fra gnr 86, brn 2 i Nordreisa.  
 
Saksopplysninger:  
Grunneiere:  
Torbjørn Arild, Gråsandveien 86, 9151 Hamneidet  
Britt Olsen, Ringveien 10, 9152 Sørkjosen 
Willy Arild, Gråsandveien 68, 9151 Hamneidet 
Kristian, Rune og Tor Kjell Arild, v/Rune Arild, Lars Hallens vei 29, 9180 Skjervøy  
 
Erverver: Torbjørn Arild, Gråsandveien 86, 9151 Hamneidet  
 
Eiendommen gnr 86, bnr 2 ligger på Hamneidet. Dette er en relativt stor eiendom i areal fordelt 
på to parseller. Totalarealet på eiendommen er ifølge gårdskart hos Nibio på totalt 669,1 daa. 
Arealet er iflg gårdskart fordelt på 6,3 daa overflatedyrka jord, 662,3 daa annet markslag som 
består av uproduktiv skog og fjell. Bebyggelsen på eiendommen ligger i nærheten av Klokkarøra 
og er fradelt på tomter. Eiendommen ligger i et LNFR-område (landbruk, natur- og 
friluftsområde, samt reindrift).  
 
Det søkes på deling av 200 m2 tomt til garasje til eier av boligtomta gnr 86, bnr 34. Garasjen er 
oppført av og eies av grunneier av gnr 86, bnr 34. Garasjen har stått der siden ca 1990.  
 
I retningslinjene i kommuneplanens arealdel punkt 4.4.5 står det:  
Det skal ikke føres opp boliger eller tilhørende anlegg, unntatt naust, nærmere strandlinjen målt 
fra middel flomål enn 50 meter. I plan og bygningsloven § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag - står det: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til 
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 
første ledd enn fasadeendringer kan ikke settes i verk nærmere sjøen enn 100 meter fra  
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strandlinjen målt i horisontalplanet ved alminnelig høyvann. Forbudet etter andre ledd gjelder 
så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. 
§§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2.  
 
I brev av 05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å 
sende til høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder  
fradeling av tomt hvor arealet gjelder bebygde tomter eller tilleggsarealer som allerede er tatt i  
bruk og ikke søknaden ellers berører andre høringsparters områder.  
 
I dette tilfellet er garasjen lovlig ført opp der den står og har stått der i nærmere 30 år. Formålet 
er at den som eier garasjen, også skal få eie grunnen den står på, tilnærmet lik en festetomt, men 
uten festeavtale. Eier av garasjen er en av deleierne på gnr 86, bnr 2 og boligtomta hans er rett 
overfor veien i forhold til garasjen. Vi kan ikke se at søknad om deling av en liten tomt til 
garasjen her berører nasjonale eller regionale interesser og søknaden sendes ikke til høring.  
 
Vurderinger i forhold til jordloven og landbruket:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
I forhold til jordlovens § 12 har bestemmelsen om deling i jordloven nær sammenheng med 
lovens formål som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre 
og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Vi har ikke opplysninger om denne eiendommen noen gang har vært i selvstendig drift. Arealene 
har kanskje vært høstet da det var bruk i drift på Hamneidet. Det er det ikke lengere. Vi kan ikke 
se at det er relevant å gjøre vurderinger i forhold til jordloven for denne delingssøknaden. 
Garasjen har stått der i nærmere 30 år. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Kapittel 27 i plan- og bygningsloven angår infrastruktur i forhold til opprettelse av ny eiendom 
og angår vann, avløp og adkomst. Avkjørsel ble godkjent da garasjen ble bygd. Vi ser ikke at det 
er relevant å gjøre vurderinger angående disse temaene for denne saken. 
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. Den 
omsøkte tomta er allerede bebygd med en garasje og det søkes om en tomt på kun 200 m2 til 
denne. Vi kan ikke se at det er relevant at naturmangfoldloven kommer til anvendelse i dette 
tilfellet siden arealet allerede er i bruk til det omsøkte formålet.  
 
Samlet vurdering:  
Siden fradelingen gjelder en eksisterende garasje som har stått der i 30 år kan vi ikke se at 
delingen er en dispensasjonssak. En eventuell fradeling av omsøkt areal vil ikke føre til 
konsekvenser for kulturlandskapet, naturmangfoldet, landbruket og reindrifta. Vi antar at en 
fradeling av tomta ikke vil føre til mer privatisering av området enn det er pr i dag. Adgang til fri 
ferdsel i strandsonen må opprettholdes. Siden dette gjelder bebygd og etablert garasje, kan vi 
ikke se at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte 
arealet godkjennes fradelt.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 200 m2 daa bebygd med garasje fra eiendom gnr 
86, brn 2 i Nordreisa kommune som omsøkt.  
 
Dette gjøres jfr følgende:  
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling 
av eksisterende garasje. Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen.  
 
 Garasjen skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for 

annen fritidsbruk.  
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen.  
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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

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

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

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Willy Arild Gråsandveien 68 9181 Hamneidet 
Britt H N Olsen Ringvegen 10 9152 Sørkjosen 
Rune Arild Lars Hallens Vei 29 9180 Skjervøy 

 
Behandlingsgebyr for delingssøknaden sendes til Torbjørn Arild 
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres 
bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med mai/juni til og 
med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.  
 
Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.  
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring 
om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke 
gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing 
før dette er gjort.  
 
Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har 
festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere Side 4 av 4  
landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til 
landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.  
 
Informasjon til panthaver (VIKTIG!)  
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.  
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y 
på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder 
arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Statens kartverk og få  
tinglyst selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av 
dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.  
 
Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, og matrikkelbrev kan tinglyses, har 
eiendommen fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne. Hvis delingen 
gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, 
evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring 
om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis 
den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge 
de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn 
i skjøtet som nye eiere.  
 
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.
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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   

Ole Rikard Flatvoll 
Nordkjosveien 33 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 147/19 
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 
 2019/984-2 8791/2019 1942/10/1 24.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 10, bnr 1 

Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 10, bnr 1 ligger i Nordkjosen, ca 3 km nord for Storslett sentrum. Driftsenheten 
gnr 10, bnr 1 og 3 eies av Ole Rikard Flatvoll. Det søkes om fradeling av ca 880 m2 som 
tilleggsareal til gnr 10, bnr 10 som eies av Knut Flatvoll. På den omsøkte tilleggsparsellen står 
det en eldre driftsbygning som ble oppført i ca 1955. Den har ikke vært brukt i drifta på gården 
siden ny driftsbygning ble oppført i ca 1990 på bruksnr 3. Eieren bruker ikke bygning selv og 
den står kun å forfaller, og trenger både nytt tak og ny maling på panelet. Det opplyses at den 
skal brukes til lager og hobbyarbeid.  
 
Jfr gårdskart hos Nibio har bruksenheten følgende arealer:  
77,6 daa fulldyrka jord, 14,3 daa innmarksbeite, 116,2 daa skog på middels bonitet, 10,7 daa 
skog med lav bonitet, 303,7 daa uproduktiv skog, 5,4 daa myr, 16,1 daa jorddekt fastmark, 228,3 
daa skrinn fastmark, 4,6 daa bebygd areal, totalt 776,9 daa. 
 
Planstatus  
Eiendommen som søkes delt er i området som i kommuneplanens arealdel er definert som LNFR, 
det vil si at landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift skal ha særlige fortrinn. I brev av 
05.03.2007 omtaler Fylkesmannen i Troms den type saker som ikke er nødvendig å sende til 
høring fordi de ikke berører nasjonale eller regionale interesser, og som gjelder fradeling av tomt 
hvor arealet gjelder bebygde tomter eller tilleggsarealer som allerede er tatt i bruk og ikke 
søknaden ellers berører andre høringsparters områder. 
 
Denne søknaden har ikke vært på høring fordi vi kan se at delingen i dette tilfeller berører 
nasjonale eller regionale interesser som gjør at høring er nødvendig. Søknaden er likevel en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
Vurdering i forhold til Jordloven:  
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Søknaden om deling omfatter et areal oppgitt i søknad til å være ca 876 m2. Det omsøkte arealet 
ligger på gnr 10, bnr 1 og grenser inntil naboeiendommen gnr 10, bnr 4 hvor det er dyrka mark, 
og inntil dyrka mark både vest og øst for driftsbygningen, samt en passasje fra bygningen, langs 
grensen til gnr 10, bnr 10 til Nordkjosveien med en bredde på 10 m. Mesteparten av arealet er i 
gårdskart benevnt som jorddekt fastmark, mens passasjen langs med grensen mot gnr 10, bnr 10 
er fulldyrka jord. Av flyfoto ser man at arealet ikke høstet helt inntil gnr 10/10 pga snuareal. 
Arealet er likevel fulldyrket. 
 
Eier av den gamle driftsbygningen opplyser at han ikke har bruk for dette bygget og at bygget 
ikke er vedlikeholdt på mange år. Det trenger både nytt tak og ny maling utvendig. Tunet er ca 
100 m lengere unna med både våningshus og flere driftsbygninger. Vi ser det derfor ikke som 
viktig at denne bygningen forblir en ressurs på gården, da den i realiteten ikke har vært det siden 
det ble bygget ny driftsbygning på starten av 1990-tallet.  
 
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til 
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om 
jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, 
helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige...  
 
... Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
 
Arealet mot grensen til gnr 10, bnr 10 er fulldyrket og søkes fradelt med en bredde på 10 m. 
Dette utgjør en omdisponering av omlag 225 m2 fulldyrka jord. Hvis det er ment at dette arealet 
skal brukes til adkomst, vil vi foreslå å halvere bredden til max 5 m. Det vil da utgjøre en 
omdisponering av omtrent 115 m2 fulldyrka jord. Det totale omsøkte arealet reduseres da fra 876 
m2 til maksimalt 770 m2.  
 
Omdisponering av dyrkbare arealer på en slik måte at de ikke kan tilbakeføres til dyrkbare 
arealer, er ikke tillatt jfr jordlovens § 9 og i strid med de nasjonale føringene om jordvernet. For å 
kunne godkjenne deling av fulldyrka jord jfr jordlovens § 12, må det først godkjennes 
omdisponering jfr jordlovens § 9. Forbudet på omdisponering jfr jordlovens § 9 gjelder dyrka og 
dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. En forutsetning for at forbudet kommer til anvendelse 
er imidlertid at det areal som søkes omdisponert, enten alene eller sammen med annet 
jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Det må objektivt sett 
ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten 
for salg eller for eget bruk. Ved avgjørelse skal det også vurderes om omdisponeringen fører til 
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drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 
samfunnsnytten en omdisponering vil gi. 
 
Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at 
arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra 
samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene 
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
225 m2 av det omsøke arealet består av fulldyrka jord. Arealet skal mest sannsynlig brukes til 
adkomst og omdisponeringen blir derfor ikke på en slik måte at de ikke kan tilbakeføres til 
dyrkbare arealer hvis det skulle bli behov for det. Vi vil likevel redusere bredden på det omsøkte 
arealet fra 10 m til 5 m som skulle være bredt nok til adkomst.  
 
Vi kan ikke se at delingen ellers fører til en vesentlig reduksjon i eiendommens ressursgrunnlag 
eller at delingen vil ikke komme i konflikt med jordbruksdrifta på eiendommen og i området 
ellers.  
 
I jordlovens § 12, fjerde ledd står det: En kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer. 
 
Det er positivt at det legges til rette bosetning utenfor sentrumsområdene og med det er det 
positivt at boligtomtene er litt store med rom for flere aktiviteter enn det som naturlig hører til en 
boligtomt. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens (pbl) § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik  
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
Søknaden gjelder deling av tilleggsareal til eksisterende og bebygd boligtomt og vi gjør derfor 
ikke noen nærmere vurderinger i henhold til disse forholdene i plan- og bygningsloven. 
Tilleggsarealet er allerede bebygd og skal ikke bebygges ytterligere. 
 
I pbl § 19-2, 2. ledd 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.  
 
Deling av tilleggsarealet til boligformål medfører en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
jfr plan- og bygingslovens § 19-2. I og med at vi anser deling av tilleggsarealet til ikke å være i 
konflikt med regionale eller nasjonale interesser har vi ikke sett det som nødvendig å sende saken 
på høring. Delingen kommer heller ikke i konflikt med andre forhold som skal vurderes ved en 
dispensasjon. Vi kan med den bakgrunn ikke se at det er ulemper med delingen av tilleggsarealet 
som gjør at dispensasjonen ikke kan gis.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
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naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Tilleggsarealet som søkes delt er allerede bebygd og har vært det siden ca midten av 1950-tallet. 
Vi kan derfor ikke se at det er relevant å gjøre nærmere vurderinger angående 
naturmangfoldloven.  
 
Samlet vurdering  
Oppsummert kan vi ikke se at det er forhold som taler mot at deling kan innvilges. Vi vil derimot 
redusere bredden på arealet som grenser inntil gnr 10, bnr 10 til maksimalt 5 m slik at det avgår 
mindre dyrka mark i drift. Den fulldyrka jorda som omdisponeres skal ikke bebygges og kan 
derfor tilbakeføres til fulldyrka jord hvis det med tiden skulle bli behov for det. Det totale 
omsøkte arealet reduseres fra ca 876 m2 til ca 770 m2.  
 
Det er positivt at bebygde boligtomter i distriktene er litt større, noe som videre er positivt for 
framtidig bosetting. Vi kan ikke se at det er ulemper ved at det i dette tilfellet gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 770 m2 som tilleggsareal til boligformål fra 
eiendom gnr 10, bnr 1 til eiendom gnr 10, bnr 10 i Nordreisa kommune.  

 Jfr jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av ca 115 m2 fulldyrka jord da 
omdisponeringen ikke er av en slik karakter at arealene ikke kan tilbakeføres til dyrka 
mark hvis det på sikt skulle være behov for det.  

 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven 
§§ 20-1-m.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens areal 
til deling av tilleggsarealet på ca 770 m fra gnr 10, bnr 1 som tilleggsareal til gnr 10, bnr 
10. 

 
Formålet med delingen er tilleggsareal til bebygd boligtomt. Vi ser ikke at delingen i dette 
tilfellet vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i 
området siden arealet har vært bebygd siden midten av 1950-tallet. Adkomsten inntil grensen av 
gnr 10, bnr 10 må reduseres til en bredde på maksimalt 5 m.  
 
Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler for 
deling. Dispensasjon begrunnes med at vi oppsummert ikke ser at det er en overvekt av ulemper 
med denne dispensasjonen. Det er også positivt for bosettingen og bolyst med litt større 
boligtomter i distriktene.  
 
Det settes følgende vilkår:  
 Tilleggsarealet sammenføyes med gnr 10, bnr 10 
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

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

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble 
gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
Knut Flatvoll Nordkjosveien 20 9151 Storslett 

 
Faktura for behandlingsgebyr jfr jordloven sendes Knut Flatvoll.  
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før 
oppmålingsjobben gjøres.  
 
Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.  
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt 
begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring 
dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke 
matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.  
 
Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som 
har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere 
landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en 
kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under 
Heftelser.  
 
Informasjon til panthaver (VIKTIG!)  
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.  
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr 
X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at 
pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst 
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selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av 
dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.  
 
Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og 
eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.  
 
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og 
tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere 
fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for 
registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, 
altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin 
egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.  
 
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91.
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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   

Kyrre Martin Elveskog 
Reisadalen 833 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 140/19 
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 
 2019/907-2 8354/2019 1942/20/11 10.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 20, bnr 11 

 
Saksopplysninger:  
Det søkes om deling av gnr 20, bnr 11 med påstående hytte med et areal på ca 4 daa.  
 
Grunneier eier driftsenheten 20/5, 20/11, 23/2, 23/29 og 34/4 som alle ligger i Reisadalen, i 
Hysingjord og Baskabut. 
 
Driftsenheten har følgende arealtall: 

Gnr/bnr Fulldyrka 
jord 

Inn-
marks 
beite 

Skog 
høy 
bonitet 

Skog 
middels 
bonitet 

Skog 
lav 
bonitet 

Uproduktiv 
skog 

Myr Jorddekt 
fastmark 

Skrinn 
fastmark 

Annet 
 

Sum 

20/5 51,0  52,7 139,6 127,1 518,6 6,9 22,2 37,3 10,6 966,0 
20/11   9,7 40,1 7,7 1,1    1,5 60,1 
23/2 97,3 2,5 1,8 70,8 36,0 31,1 55,8 4,9 1,0 5,1 306,3 
23/29  0,2  25,7 340,1 13,4 22,4 2,7   404,5 
34/4 3,1 1,8  183,8 36,3 919,4  14,3 316,9 133,3 1608,9 
 151,4 4,5 64,2 460,0 547,2 1483,6 85,1 44,1 355,2 150,5 3345,8 

 
Det drives med sau på driftsenheten som har driftssenter i Elveskog på gnr 23, bnr 2. Kyrre 
Elveskog kjøpte gnr 20, bnr 11 i 2009 som tilleggseiendom til egen eiendom. På denne 
eiendommen står det en hytte som daværende eier hadde ført opp i ca midten av 1980-tallet. Det 
er denne hytta som nå søkes delt tomt til med et tomteareal på ca 4 daa. Den omsøkte parsellen 
ligger arronderingsmessig godt plassert inntil et hjørne av eiendommen, inntil riksveien og 
adkomstveien. Arealet ned mot Reisadalveien er bratt og kan ikke utnyttes til noe. 
Hovedadkomsten til hytta går fra Reisadalveien og inn Blomliveien, ca 300 m ovenfor. Det må 
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tinglyses rett til adkomst over gnr 20/5 og 20/11 som begge eies av Kyrre Elvekog. Kjøper har 
opplyst at han skal flytte dit. 
 
Planstatus  
Eiendommen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, samt 
reindrift. Deling som medfører annet bruk er en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og 
skal i utgangspunktet sendes for høring slik at statlig og/eller regionale myndigheter kan komme 
med uttalelser i saker som angår nasjonale og regionale interesser.  
 
Det søkes fradeling av eksisterende bebyggelse. Vi anser delingen å ikke berøre nasjonale og 
regionale interesser og saken har derfor ikke vært på høring.  
 
Vurdering i forhold til Jordloven: I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast 
på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og, med 
hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg 
bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar 
sine behov.  
 
Delingssøknader i LNFR-område skal behandles etter jordlovens § 12 hvor det står: Deling av 
eiendom som er bruk eller kan brukes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av 
departementet. Det samme gjelder forpakting, tomtefeste og lignende leie eller bruksrett til del av 
eiendom når retten er stifta for lengere tid enn 10 år eller ikke kan sies opp av eieren (utleieren).  
 
Gårdskart hos Nibio viser at det omsøkte arealet består av produktiv skog på middels bonitet. 
Eiendommen og området ellers brukes som beiteområde for sau. Vi har ikke opplysninger om at 
det har vært konflikter i området. Vi kan derfor ikke se at denne delingen har konsekvenser for 
landbruket i området. 
  
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Området er søkt opp i Artsdatabanken som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold 
og på miljostatus.no. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Siden tomta allerede er bebygd og har vært det lenge, kan 
vi ikke se at den omsøkte parsellen kommer i konflikt med hovedformålet i det som 
naturmangfoldloven skal verne om. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
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I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
Det er opplyst at hytta allerede har septiktank og at eiendommen skal knyttes til den kommunale 
vannledningen som går like ved. 
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43.  
 
Den omsøkte tomta grenser inn til rv 865, og hovedadkomsten går over gnr 20, bnr 5 og 11 og 
via Blomliveien. Ved fradeling vil den omsøkte tomta for eget bruknummer og adkomsten over 
gnr 20, bnr 5 og 11 må sikres med tinglyst rett i forbindelse med tinglysning av skjøtet.  
 
I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes dersom det er tilstrekkelig sikkerhet 
mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for 
grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
Vi kan ikke se at den omsøkte tomta er til hinder for evt spesielle friluftsinteresser i området, 
eller naturfarer. Reindriftsinteressene vil ikke bli berørt av denne fradelingen siden området 
allerede er bebygd.  
 
Dispensasjon  
Den omsøkte tomta ligger i LNFR-området og deling av omsøkte tomta til hytteformål medfører 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. Vi kan ikke se at 
delingen fører til motstridende forhold sett i henhold til de hensynene som skal ivaretas. Hytta 
står tom og ubrukt og kjøper har opplyst at han skal flytte dit. Det er positivt med økt bosetting. I 
dette tilfellet kan vi ikke se at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene og 
dispensasjon innvilges.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av totalt maksimalt 4 daa dekar bebygd areal som 
omsøkt fra gnr 20, brn 11 i Nordreisa.  
 
Delingen godkjennes slik:  

 Jfr jordlovens § 12 godkjennes deling av totalt 4 daa bebygd areal som omsøkt. Vi kan 
ikke se at delingen har konsekvenser for landbruket i området.  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6.  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1 og 2, 27-4 og 28-1.  
 Den nye eiendommen må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 20, bnr 5 og gnr 20, bnr 

11. Dette kan gjøres i forbindelse med tinglysning av skjøtet. 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Oppsummert kan vi ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel er større enn fordelene i dette tilfellet i og med at tiltaket ikke har konsekvenser 
for noen av hensynene i LNFR.  
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 
 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Kristian Henrik Solheim Reisadalen 456 9151 Storslett 

 
Behandlingsgebyr for delingssøknaden sendes til Kristian Solheim, adresse Reisadalen 456, 
9151 Storslett 
 
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken gjennomføres 
bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra og med mai/juni til og 
med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres.  
 
Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.  
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt begjæring 
om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring dersom panthaver ikke 
gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke matrikkelføre eller sende noe til tinglysing 
før dette er gjort.  
 
Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som har 
festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere Side 4 av 4  
landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en kopi til 
landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under Heftelser.  
 
Informasjon til panthaver (VIKTIG!)  
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.  
Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr X bnr Y 
på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at pantefrafallet gjelder 
arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Statens kartverk og få tinglyst selv. Kommunens 
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saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av dokumentene for 
arealoverføringen kan sendes til tinglysing.  
 
Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, og matrikkelbrev kan tinglyses, har 
eiendommen fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne. Hvis delingen 
gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og tinglyses. Før skjøtene, 
evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere fylle ut skjemaet «egenerklæring 
om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis 
den nye eiendommen skal være i sameie, altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge 
de to nye eierne fylle ut hver sin egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn 
i skjøtet som nye eiere.  
 
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
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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   

Tonje Andersen 
Gamle Dalaveien 441 
9154 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 153/19 
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 
 2019/720-6 8975/2019 1942/27/2 27.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 27, bnr 2 

Det søkes om fradeling av tomt til fritidsformål på om lag 2 daa fra eiendom gnr 27, bnr 2 i 
Nordreisa kommune.  
 
Saksopplysninger  
Søker/grunneier:  Tonje Andersen, Gamle dalaveien 441, 9154 Storslett  
Erverver:   Trine Andersen, Peder buchgt. 25, 3014 Drammen  
 
Eiendommen ligger i Reisadalen, om lag 20 km fra Storslett sentrum langs Gamle dalaveien. 
Parsellen som søkes fradelt består av blandingsskog på lav bonitet. Søker og erverver er søstre.  
Ifølge gårdskart hos Nibio har eiendom gnr 27, bnr 2 et totalareal på 165,5 daa. Arealfordelinga 
er slik: 27,8 daa fulldyrka jord, 2,8 daa overflatedyrka jord, 0,8 daa innmarksbeite, 64,2 
produktiv skog på middels bonitet, 53,9 daa produktiv skog på lav bonitet, 13,3 daa uproduktiv 
skog og 2,7 daa bebygd areal.  
 
Planstatus  
Tomten er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende 
som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- 
og bygningsloven § 19-2.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det:”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,  
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
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blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis 
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. 
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 
1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.  
 
Dispensasjonssøknaden:  
Dispensasjonssøknaden er begrunnet med følgende hovedpunkter:  
Det er opparbeidet vei til tomta. Det er ingen opparbeidet turstier eller etablerte friluftsområder 
på stedet. Tomta er ikke på dyrket mark og kan ikke opparbeides til eng eller beitemark. Det er 
ingen beitedyr i området. Arealet kan ellers bare brukes til brenselhogst. En hytte i området vil 
føre til trivsel og positiv aktivitet i nærområdet for de som bor der.  
 
Høring:  
Den 22.08.19 ble saken sendt på høring til Sametinget, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen 
i Troms og Finnmark med høringsfrist 19.09.19.  
Det er kommet følgende merknader: 
Fra Troms fylkeskommune, brev av 29.08.19: Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har 
ingen merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 
Fra Sametinget, brev av 20.09.19: 
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området. Skulle det likevel 
komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. 
Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som skal 
utføre arbeidet. Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser 
til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Vurdering i forhold til Jordloven:  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og 
mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.  
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
 

31



 
 Side 3 av 3

Gnr 27/2 er bebygd med et nytt bolighus oppført i 2016/2017, og en eldre driftsbygning. 
Arealene på eiendommen har ikke blitt utleid de siste årene, men beites av egne hester. Det er 
lenge siden det var selvstendig drift på eiendommen. Det er ingen aktive gårdsbruk i området. På 
eiendommen og inntil den omsøkte tomta går det en anleggsvei som er blitt oppgradert mens 
Statnett har drevet med linjebygging i området og har hatt en base med helikopterlandingsplass 
og lagring av utstyr på naboeiendommen gnr 27/1 som eies av Statskog. Anleggsveien er godt 
opparbeidet vei rett ved og forbi den omsøkte tomta, og denne veien er åpen for allmenn ferdsel i 
barmarksesongen. Det er derfor ikke nødvendig med opparbeiding av adkomst til den omsøkte 
tomta.  
 
Selv om tomta ved deling blir fritt omsettelig og på sikt kan selges til andre utenfor familien, kan 
vi ikke se at delingen er til hinder for evt framtidig jordbruksdrift på eiendommen. Eiendommen 
er også liten for selvstendig og økonomisk drift. Det er ingen andre eiendommer i selvstendig 
drift i området, men en del arealer høstes som leiejord.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. Reglene for 
bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal vurderes 
vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og vurderingene skal 
framgå i framstillingen av saken.  
 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over 
verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og 
økologiske funksjonsområde for prioriterte arter. Det er på den omsøkte parsellen eller i området 
ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det 
er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov. 
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
I søknaden er det opplyst at boligen skal ha privat vann og septikanlegg. Når det gjelder avløp er 
det gjort en generell vurdering som følgende: Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan 
slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av 
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separate avløpsanlegg. Løsmassekart fra NGU viser at infiltrasjonsevnen i løsmassene er godt 
egnet. Det må søkes om utslippstillatelse ihht Forurensningsforskriften før anlegg bygges. 
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43.  
 
Adkomsten fra den kommunale Gamle dalaveien har vært etablert i mange år og starter ved å 
krysse gnr 27, bnr 2. Den nye eiendommen må sikres tinglyst rett til å bruke adkomsten som går 
over gnr 27/2. Dette kan tas med som en rettighet på skjøtet. 
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
 
Kulturminner  
Ifølge økonomisk kartverk, Nibio og Askeladden er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 
m fra omsøkte området.  
Friluftsinteressene  
Selv om akkurat dette området for den omsøkte tomta er plassert hittil har vært ubebygd, kan vi 
ikke se at den omsøkte tomta blir til hinder for utøvelse av allmenn ferdsel i området. Dette fordi 
det allerede er en godt opparbeidet anleggsvei her som har blitt brukt både til anleggsdrift og til 
friluftsformål som turgåing og bærplukking.  
Reindrift  
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi det ellers er en del 
bebyggelse og en del dyrka mark i området. Det er ikke trekkveier og kalvingsområder nede i 
Reisadalen.  
Risikovurdering  
Ifølge NGUs løsmassekart viser at området består av bre- og elveavsetning som ansees som 
byggesikker grunn.  
 
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på  
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det:  
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype.  
Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige. I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår 
det følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 

33



 
 Side 5 av 5

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingene skal framgå i framstillingen av saken.  
 
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over 
verneområde, statlig sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og 
økologiske funksjonsområde for prioriterte arter. Det er på den omsøkte parsellen eller i området 
ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det 
er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området.  
 
§ 19-2 dispensasjon, fra kommuneplanens arealdel:  
Det omsøkte arealet er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. En eventuell fradeling av 
omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet, 
friluftslivet eller reindrifta. Vi kan heller ikke se at delingen kan føre til konflikter med evt 
framtidig landbruk i området. Tomta ligger inntil en godt opparbeidet anleggsvei og markinngrep 
er ikke nødvendig i forbindelse med adkomsten. 
 
Vi kan derfor samlet sett ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
er større enn fordelene. Det har heller ikke kommet negative merknader fra høringsinstansene om 
dispensasjonen.  
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2025 m2 hyttetomt fra gnr 27, bnr 2 i 
Nordreisa kommune.  
Dette gjøres jfr følgende regelverk:  
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6  
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 
Formålet med delingen og dispensasjonen er oppføring av ny hytte og dispensasjon gjelder også 
for oppføring av bygg på den omsøkte tomta. Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling 
trolig ikke vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i 
området siden tomta ligger på et areal som ikke er dyrkbart og adkomsten går langs allerede 
etablert vei. Det er heller ikke aktiv jordbruksdrift i området. 
 
Vi kan samlet sett ikke se at ulempene med en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er 
større enn fordelene. Hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra blir ikke vesentlig 
tilsidesatt. Vi kan heller ikke se at delingen og dispensasjonen har konsekvenser for prinsippene 
som skal vurderes i Naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Det settes følgende vilkår:  
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  
 Det må søkes om utslippstillatelse ihht Forurensningsforskriften før septikanlegg bygges. 
 Den nye eiendommen må få tinglyst rett til adkomst over gnr 27, bnr 2. Denne rettigheten 

kan gis på skjøtet hvor det også vedlegges kart der adkomsten merkes tydelig. 
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 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller funn som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding straks sendes Sametinget og Troms 
fylkeskommune, jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

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

 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Trine Andersen Peder Buchs Gate 25 3014 Drammen 

 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før 
oppmålingsjobben gjøres.  
 
Ved arealoverføring må det foreligge erklæring om pantfrafall på det avgivende areal.  
Panthaveren må selv sende inn og tinglyse originalt pantedokument med påført eller vedlagt 
begjæring om sletting eller pantefrafall. Det er ikke mulig å gjennomføre en arealoverføring 
dersom panthaver ikke gir pantefrafall eller sletter pantet. Landmåler kan derfor ikke 
matrikkelføre eller sende noe til tinglysing før dette er gjort.  
 
Festekontrakter hvor det er tilknyttet en festeavgift kommer også under heftelse, hvor den som 
har festeretten må også bekrefte frafall på det overførte arealet. Partene må informere 
landmåler/oppmåler om når erklæring om pantefrafall er levert til tinglysing, og gjerne levere en 
kopi til landmåler. Informasjon finner man i grunnboken for den avgivende gnr/bnr, under 
Heftelser.  
 
Informasjon til panthaver (VIKTIG!)  
Originalt pantedokument må påføres pantefrafall.  
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Eksempel på tekst: "Navn på pantehaver frafaller pant ved arealoverføring fra gnr X bnr Y til gnr 
X bnr Y på om lag --- m2 med kommunalt saksnummer " (det er viktig at det går fram at 
pantefrafallet gjelder arealoverføring). Dette skal panthaver sende til Kartverket og få tinglyst  
selv. Kommunens saksbehandler må informeres når tinglysingen er gjennomført slik at resten av 
dokumentene for arealoverføringen kan sendes til tinglysing.  
 
Når evt pantefrafall er gjennomført kan oppmåling gjøres, matrikkelbrev kan tinglyses, og 
eiendommen har fått eget bruksnummer. Grunneier må så utstede skjøte til de nye eierne.  
Hvis delingen gjelder tilleggsareal, skal et skjema for erklæring om arealoverføring fylles ut og 
tinglyses. Før skjøtene, evt erklæring om arealoverføring, sendes for tinglysning, må nye eiere 
fylle ut skjemaet «egenerklæring om konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for 
registrering før skjøtet sendes for tinglysning. Hvis den nye eiendommen skal være i sameie, 
altså at det f.eks. er to eiere som eier en halvpart hver, må begge de to nye eierne fylle ut hver sin 
egenerklæring. Egenerklæringen(e) må samsvare med det som er ført inn i skjøtet som nye eiere.  
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt oppmålingsingeniør på 
tlf 77 58 80 54 / 40 41 92 91. 
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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   

Ove Lars Jenvald Jensen 
Sentrum 1 B 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 142/19 
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 
 2019/1032-2 8495/2019 1942/81/3 13.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81, bnr 3 

Henvisning til lovverk: Matrikkellovens §§ 6 og 33, plan- og bygningsloven § 20-1.  
 
Vi viser til søknad om deling av ca 8,0 daa bebygd festetomt nr 1 på gnr 81, bnr 3 til fortsatt 
fritidsformål.  
 
Saksopplysninger:  
Søker:   Ove Lars Jensen, Sentrum 1B, 9151 Storslett  
Erverver:  Johannes Alf Jensen, Solvindveien 33, 3113 Tønsberg 
 
Den bebygde festetomta ligger på Havnnes på Uløya. Festekontrakten er fra 1949 og arealet på 
festetomta er på ca 8 daa i areal.  
 
Vurdering i forhold til lovverket:  
Forholdet om innløsing av festetomter er utdypet i brev av 29. juni 2007 fra Miljødepartementet 
til Fylkesmennene. Konklusjonen på dette er at det ikke er mulig å få gjennomført innløsning 
uten at det samtidig opprettes en ny grunneiendom (nytt gnr/bnr). Derfor må systemet i plan- og 
bygningsloven og matrikkelloven følges i slike tilfeller, herunder systemet med at 
delingstillatelse etter plan- og bygningsloven må innhentes.  
 
Bakgrunnen for presiseringen fra departementets side er at det er et overordna ønske fra 
lovgivers side om å legge til rette for den som eier bygget/byggene, også skal kunne bli eier av 
tomta. Videre at når en tomt er festet bort til et spesielt formål, må dette regnes som en endelig 
disposisjon i relasjon til framtidig råderett over tomten. Verken bortfester eller andre bør da 
kunne regne med at tomta senere skal kunne komme tilbake til hovedeiendommen. Kommunen 
kan heller ikke nekte å innvilge søknaden selv om søknaden er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, f.eks i strid med gjeldene arealplan.  
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Festetomten er innenfor området som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNFR. Bygget på 
eiendommen er bygd som bolig og i 2010 ble det gjort bruksendring til fritidsbolig. Festetomt nr 
1 er både på oversiden og på sjøsiden av Vest-Uløyveien Den nye parsellen er dermed sikret 
adkomst fra offentlig vei. I om med at tomta er bebygd og alltid har vært det, gjør vi ikke andre 
vurderinger i saken. 
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 20-1 og matrikkellovens § 6 og 
godkjenner fradeling av ca 8000 m2 bebygd festenr 1 fra eiendom gnr. 81, bnr. 3 som omsøkt.  
Dette er en bebygd festet eiendom fra før og delingen er til uendra bruk.  
 
Det settes følgende vilkår:  
 Det nye bruksnummeret skal erstatte det tidligere festenummeret.  
 Hvis det under arbeidet i jorden kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd og 
Kulturetaten, Troms fylkeskommune, jfr Kulturminneloven § 8 andre ledd.  

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

 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Johannes Alf Jensen Solvindveien 33 3113 Tønsberg 

 
Videre saksgang:  
Søknaden er overlevert oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni til og med november. For nærmere info kan oppmålingsingeniør kontaktes på tlf 77 
58 80 54 / 40 41 92 91.  
 
Før skjøtet sendes for tinglysning må ny eier fylle ut skjemaet «egenerklæring om 
konsesjonsfrihet» som må leveres kommunen for registrering. 
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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. 145/19 
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» 2019/1040-2 8619/2019 1942/33/9 17.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 33, bnr 9 

Saksopplysninger:  
Viser til deres søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 33, brn 9 i Nordreisa 
kommune, datert 10.09.19 og registrert mottatt 12.09.19.  
 
Saksopplysninger:  
Søkere: Sanja Jelena Heikkilæ og Nils-Markus Nilsen, Lilandveien 97, 9151 Storslett 
Overdrager/selger: Frank Båtnes, Haugsetveien 76, 9151 Storslett 
 
Bakgrunn for søknaden er at søkerne ønsker å kjøpe eiendommen for å flytte dit, bo der og drive 
skogen. Eiendommen gnr 33, bnr 9 ligger ca 17 km fra Storslett sentrum, opp Reisadalen. 
Bygningene på eiendommen er et bolighus fra 1960/1998, en garasje fra ca 1998 og et anneks. 
Bygningene er i god stand og kjøpesummen er kr 2.400.000.  
 
Ifølge Skog og landskap har eiendommen et totalareal på 267,1 daa. Av dette er 0,6 daa fulldyrka 
jord, 152,2 daa produktiv skog på middels bonitet, 104,3 daa skog på lavbonitet, 7,7 daa 
uproduktiv skog og resten bebygd og annet areal. Selgeren har bodd på eiendommen siden 2015. 
 
Vurderinger:  
Virkemidlene i konsesjonsloven skal brukes slik at det oppnås vern om landbrukets 
produksjonsarealer, og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Søkernes 
formål med ervervet står sentralt i vurderingen, enten eiendommen erverves til landbruksformål 
eller andre formål. Formålet med ervervet må veies opp mot de hensyn loven fremmer er mest 
gagnlig for samfunnet, om søker får konsesjon eller om eiendommen bør overdras til andre. Etter 
loven har ingen krav på konsesjon, men konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å 
avslå.  
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Den som søker konsesjon på en eiendom kan også få boplikt som et vilkår for konsesjon. Det er 
opp til kommunen å vurdere om det skal settes vilkår om boplikt i den enkelte sak og om 
boplikten skal være personlig eller upersonlig.  
 
Søkerne opplyser at hovedformålet med å kjøpe eiendommen er å bo der. Bolighuset er i god 
stand. Eiendommen har ingen jordbruksarealer, men skogen kan utnyttes en del og bør driftes i 
samråd med kommunen fagansvarlig for skog. Bosettingshensynet og eiernes planer for 
eiendommen taler positivt for utnyttelse av eiendommen og har stor samfunnsmessig verdi.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Sanja Jelena Heikkilæ og 
Nils-Markus Nilsen konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 33, bnr 9 i Nordreisa kommune.  
 
Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:  

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

 Skogen skal drives i samråd med kommunens skogbruksansvarlig.  
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Likelydende brev sendt til: 
Sanja Jelena Heikkilä Lilandveien 97 9151 Storslett 
Nils-Markus Nilsen Lilandveien 97 9151 Storslett 

 
Kopi til: 
Frank Båtnes Haugsetveien 76 9151 Storslett 

 
Informasjon om vedtaket:  
Konsesjonsforholdet er registrert i matrikkelen den 17.09.19 på de nye eierene. Det er med dette 
klart for at overdragelsesdokumentet/skjøtet kan sendes for tinglysning til Kartverket.  
 
Faktura på behandlingsgebyr av konsesjonssøknaden blir sendt Nils Markus Nilsen. 
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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   

Ketil Jensen 
Sonjatunvegen 28 B 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 141/19 
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 
 2019/959-3 8408/2019 Q01 11.09.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om ny avkjørsel 1942/49/62 

Saksopplysninger:  
Det ønskes ny avkjørsel for gnr. 49 bnr. 62 til kommunal vei, 1942 Kv1089 hp1 m517, 
Latterveien. Det vises til vedlagt situasjonskart i søknaden.  
 
Søknaden er begrunnet av tiltakshaver at dagens avkjørsel er knyttet opp til en privat vei, der det 
er flere adskilte tomter. Når disse bygges ut, vil det på sikt kunne skape konflikter. Tiltakshaver 
mener at det er naturlig å ha avkjøring direkte fra eiendommen. Dette vil også gjøre en bedre 
utnyttelse av tomtearealet.  
 
Vurderinger: 
Den kommunale veien er rett i strekningen. Den nye avkjørselen vil ligge i strekningen i en 
bakke. Avkjørselen er rett før bakken har en større bratthet i terrenget, som gjør at man må 
svinge inn i avkjørselen uten full oversikt. Avkjørselen har en høydeprofil på ca. 14,5 moh. 
Bakketoppen har en høydeprofil på 18,18 moh. Fra avkjørsel og til høyeste punkt på 
bakketoppen er det ca. 30 meter. Fartsgrensen for området er på 60 km/h.  
 
Latterveien er kommunal veg som etter vegvesenet håndbok N100, defineres som øvrige 
lokalveg L2. Avkjørsler får lokalveg L2 utformes i samsvar med pkt. D.1.4.1 i N100.  
Siktforhold er på 45 meter til begge sider og vurderes som tilfredsstillende etter Lokalvei L2.  
 
Det er ingen kulturminne eller spesielle naturtyper i området. 
 
Vedtak: 
Det gis tillatelse til ny avkjørsel på gnr. 49 bnr. 62 i Nordreisa kommune etter vegloven § 40 som 
søkt.   
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Statens vegvesen region nord og Nordreisa kommune

1  Avtalens bakgrunn og formål

lforbindelse  med  gjennomgang av  eierskap og driftsansvar for deler av veglysanlegg langs riks og fylkesveg i

Nordreisa kommune, er det inngått avtale om 1) Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til

etablert av Statens vegvesen/T roms fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune. 2) Overføring av

veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune. 3) Driftstilskudd  for  veglysanlegg etablert og driftet av

Nordreisa kommune.

2 Overføring og driftstilskudd

2.1 Overføring av drifts og vedlikeholdsansvar for veglysanlegg til etablert av Statens vegvesen/T roms

fylkeskommune men driftet av Nordreisa kommune.

SW etablerte veglysanlegg på enkelte strekninger på riks og fylkesvegnettet i Nordreisa kommune. Etter avtale

har Nordreisa kommune hatt driftsansvaret for disse veglysanleggene. Nordreisa kommune har meddelt

oppsigelse av denne avtalen og Statens vegvesen/T roms fylkeskommune har akseptert en overføring av disse

anleggene for drift og vedlikehold i regi av Statens vegvesen/Troms fylkeskommune. Statens vegvesen sørger for

at nødvendige omkoblinger blir gjort. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før veglysanleggene skal settes

i  drift  høsten 2019.

Overføringen av veglysanleggene innebærer ingen driftsforpliktelser for Statens vegvesen/T roms fylkeskommune

ovenfor Nordreisa kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen/Troms fylkeskommune står fritt til å  bestemme

om og når anleggene skal være lyssatt og kan etter egne vurderinger velge  å  sette anleggene ut av drift og

eventuelt sanere anleggene.

Overføringen gjelder strekningene som vist i vedlegg 1 som inngår som en del av denne avtalen.

2.2 Overføring av veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune

Mellom veglysstrekningen etablert i forbindelse med Sørkjostunnelen og veglysstrekningen (stål) som går fra

Sørkjosen og nordover, er det en kort strekning som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. I henhold til krav

i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1  M  korte strekninger  belyses. Korte strekninger er beskrevet som strekninger

hvor det er mindre enn 500  m mellom belyste strekninger. (Dette for å få sammenheng i belysningen.) Med

bakgrunn i  dette, overtar Statens vegvesen det aktuelle anlegget. Det forutsettes at omkobling blir gjort i god tid før

veglysanlegget skal settes i drift høsten 2019.

Overføringen av veglysanlegget innebærer ingen diiftsforpliktelser for Statens vegvesen ovenfor Nordreisa

kommune. Dette innebærer at Statens vegvesen står fiitt til å bestemme om og når anlegget skal være lyssatt og

kan etter egne vurderinger velge å sette anlegget ut av drift og eventuelt sanere anlegget.

Overføringen gjelder strekningen som vist i vedlegg 2 som inngår som en del av denne avtalen.

2.3 Driftstilskudd for veglysanlegg etablert og driftet av Nordreisa kommune.

Mellom lysanlegg på E6 fra Sørkjosen og nordover og lysanlegg fra Storslett og sørover E6 erdet et  Iysanlegg

(trestolper) som er etablert og driftes av Nordreisa kommune. Strekningen er for lang til at den direkte omfattes av

kravet i Håndbok V124, pkt. 3.2 jfr. 3.1. Statens vegvesen har imidlertid foretatt en skjønnsmessig vurdering basert

på forhold som sammenheng i belysningen og hensynet til gående og syklende og gir derfor et tilskudd til dekning
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av energikostnadene for veglysstrekningen. Beregningen av kostnadene skal baseres på antall lyspunkter (watt),

antall driftsdøgn og gjennomsnittlig energipris (energipris  +  nettleie) for driftsperiodene pr. år.

Tilskuddsordningen gjelder fra og med 2019 og gis for ett år av gangen inntil Statens vegvesen meddeler bortfall

av tilskuddet med minst  6  måneders varsel.

Tilskuddet gjelder strekningene som vist i vedlegg 3 og som inngår som en del av denne avtalen.

3 Fakturering av tilskudd

Tilskuddsbeløpet beregnes slik som beskrevet ovenfor i pkt.  2.3.  Tilskuddet betales etterskuddsvis etter påkrav fra

Nordreisa kommune for ett år av gangen.

***

Denne avtalen er underskrevet i 3 eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.
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VEDLEGG 2

E6

Fra ca. hp24 m 07127  -  til ca. hp24 m07454 (Sørkjosen sentrum sør)
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VEDLEGG  3

E6  -  Driftstilskudd

Fra ca. hp24 m 08375  -  til ca. hp24 m 10473 (Fra Ymber til krysset Betesdavegen)
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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   
    
    
    
    
    
    

Torbjørn Arne Berg 
Spåkenesveien 281 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 150/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/103-4 8923/2019 1942/79/1 24.09.2019 

 

Ferdigattest 1942/79/1 Rivning av fjøs 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Spåkenesveien 281 Gnr/Bnr: 79/1 
Tiltakshaver: Torbjørn Berg  Adresse: Spåkenesveien 281, 

9153 ROTSUND   
Tiltakets art: Rivning av bygg Bruksareal: --- 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 35/17 21.03.2017 

 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 18.09.2019 fra tiltakshaver for rivning av eldre fjøs på gnr. 79 bnr.1.  
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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 2017/103. 
 
 
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   

Hugo Karlsen 
Gamle dalaveien 16 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 137/19 
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 
 2019/1015-2 8324/2019 1942/26/36 09.09.2019 

 

Ferdigattest 26/36 Garasje, 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: Einebakken  Gnr/Bnr: 26/36 
Tiltakshaver: Hugo Karlsen Adresse: Einebakken, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Tilbygg- under 50 m2 Bruksareal: 36,5 m2 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 84/12 16.05.2012 

 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 03.09.2019 fra tiltakshaver for oppføring av garasje som tilbygg til enebolig på gnr. 26 bnr. 
36.  
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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.  

 
 
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 2019/1015. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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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   

SANDØY BYGG AS 
Sentrum 30 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 138/19 
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 
 2018/760-12 8334/2019 1942/12/5 12.09.2019 

 

Igangsettingstillatelse nr.3 1942/12/5 Bygg nr. 3 og 4 og garasjer til bygg 1,2,3, 
og 4. 

IGANGSETTINGSTILLATELSE 
Etter Plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 
 
Byggested: Hansvoll Gnr/Bnr: 12/5 
Tiltakshaver og 
Ansvarlig søker: 

SANDØY BYGG AS 
920 261 116 

Adresse: Sentrum 30, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art: Nytt bygg- Leilighetsbygg + 
garasjeanlegg 

Bruksareal: 2 stk.: 486 m²  
2 stk.: 134 m²  
2 stk.: 51 m2   
2 stk.: 17 m2   

Rammetillatelse sak-dato: 161/18 05.07.2018 
Igangsettingstillatelse sak- dato: 162/18 06.07.2018 
Igangsettingstillatelse sak- dato 222/18 15.10.2018 

 
VEDTAK: 
Tillatelse: 
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 
05.09.2019 om tillatelse til igangsetting av 05.09.2019 to stk. 6- mannsbolig på gnr. 12 bnr. 5.  
 
Det bemerkes at det også søkes om igangsettelse av garasjer til bygg nr. 1-4. Tegninger av 
garasjeanlegg skulle ha vært med i rammetillatelsen. Det vises til vedlagt situasjonskart med 
skraverte bygg som hvite i søknad om igangsettingstillatelse nr. 3. Vi anser fortsatt som 
nabovarslet godt nok i forhold til saken, på grunn av at garasjeanleggene samsvarer med tidligere 
gitt nabovarsel.  
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
SANDØY BYGG AS 
 
Org. nr. 920 261 116  

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

 
AKTIV VVS AS 
Org. nr. 974 532 913 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Prosjekterende og utførende av 
rørleggerarbeid 

 
JOWA MASKIN AS 
 
Org. nr. 989 434 632 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Grunnarbeid og landskapsutforming 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
   

Foretak Godkjenningsområde 
 
STORESTÉ ENTREPRENØR 
AS 
Org. nr. 998 056 519 

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

 
SIV ING. PÅL PETTERSEN 
 
Org. nr. 992 765 399 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
Ansvarsområde: Ansvarlig prosjekterende for vei, VA 
og opparbeiding av byggetomt.  
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt. 2: Ved nybygg over 300 m2 BRA og restaurering i bygg på over 100 m2 BRA skal det 
foreligge avfallsplan i tiltaket jfr. SAK10 § 5-5 bokstav h. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/760. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48  
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no      
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
SIV ING PÅL PETTERSEN Rotsundelv 9153 ROTSUND 
JOWA MASKIN AS  9151 STORSLETT 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 
STORESTÈ ENTREPRENØR AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
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Fra: Stian.Jenssen@dsb.no
Sendt: 13.09.2019 19:35:21
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Innspill til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse
Vedlegg: Brev nordreisa kommune.pdf
Hei.
 
Vedlagt er innspill fra Troms sivilforsvarsdistrikt til helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse.
 
 
Vennlig hilsen

STIAN ANDRE BERG JENSSEN
sivilforsvarsadjutant
Troms sivilforsvarsdistrikt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
Strandveien 73
, 9007 Tromsø
E-post    Stian.Jenssen@dsb.no
                postmottak@dsb.no
Telefon  +47 77 66 52 40
Mobil      +47 91 36 81 27
www.sivilforsvaret.no
 
Et trygt og robust samfunn – der alle tar ansvar
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Kontoradresse 
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Org.nr. 
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  E-post 

 Stian.jenssen@dsb.no 
Internett 
 Sivilforsvaret.no 
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Innspill til helhetlig risiko - og sårbarhetsanalyse 

Troms sivilforsvarsdistrikt viser til møte i beredskapsrådet til Nordreisa kommune 29.08.2019. 

Sivilforsvaret takker for muligheten til å delta på møtet. Kommunen må gjerne ta kontakt om det er 

behov for ytterliggere innspill eller samarbeid i forbindelse med beredskapsarbeidet i kommunen. Troms 

sivilforsvarsdistrikt vil i det følgende komme med våre innspill til foreløpig helhetlig risiko – og 

sårbarhetsanalyse m. oppfølgingsplan.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved analysegrunnlaget for de enkelte scenarioene. Analysen 

fremstår i sin nåværende form mer som en oppsummering av hvert enkelt scenario. Kommunen har på 

side 11 i rapporten under "generell deltakelse" henvist til et egne analyseskjemaer for hver scenarioene 

som ligger til grunn for vurderingene. Disse analyseskjemaene kan med fordel legges ved som et eget 

vedlegg. Så lenge de ikke er lagt ved er det svært vanskelig for noen på utsiden av analysegruppen å 

vurdere innholdet i hvert scenario. Dette reduserer potensielt nytteeffekten. Videre gjør det fortløpende 

oppdateringer av analysen samt den senere revisjonsprosessen utfordrende. Manglende tilgang til 

analysegrunnlaget kan påvirke våre vurderinger i det følgende.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt mener det er uklart hvorvidt kommunen har benyttet eksterne analyser som 

analysegrunnlag for scenarioene i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. Nasjonalt risikobilde 

(NRB) utgitt i 2019 tar for seg en del av scenarioene kommunen har vurdert, blant annet atomulykker, 

transportulykker samt skred. Dette er temaer som også er vurdert på regionalt nivå i FylkesROS (FROS) 

for Troms for perioden 2016 - 2019. Troms sivilforsvarsdistrikt velger å fremme viktigheten av å forsøke 

å nyttiggjøre analyser på nasjonalt – og regionalt nivå når en lokalt skal vurdere risiko – og sårbarhet. 

Det å benytte slike analyser gir den helhetlige risiko – og sårbarhetsanalysen en bredere kunnskapsbase. 

Risikoanalyser på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå utgjør en omfattende kunnskapskjede.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om skogbrann har blitt vurdert som et eget scenario. 

Kommunen har betydelige utmarksområder og deler av disse er uten tilstrekkelig mobildekning. Skog- 

og utmarksbrann er blant annet vurdert nasjonalt som et eget scenario i seneste utgave av NRB. 

Skogbrann som scenario kan potensielt sees i sammenheng med scenario 2.1.12 turisme. Nordreisa 

kommune har i scenario turisme ført opp at antall turister i løpet av et år er vanskelig å tallfeste men at 

det antas å være betydelig og økende. Det er også ført opp utfordrende redningsforhold grunnet 

manglende mobildekning. Økt turisme kan potensielt påvirke risikoen for at en skogbrann oppstår i 

utmark innenfor kommunens område. Endringer i klima i form av varmere sommer sammen med økt 

utmarksbruk kan potensielt øke sannsynligheten for en skogbrann. Videre kan manglende 

varslingsmulighet i deler av utmarksområde øke konsekvensen om en skogbrann skulle oppstå.   

 

Kommunen har vurdert skips- eller båtulykke i fjordbassenget. Det er uttalt at det sporadisk har vært 

større passasjerskip inne i fjordbassenget. Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om kommunen 

har vurdert et scenario med akutt sykdomsutbrudd på et større passasjerskip inne i fjordbassenget. En 

slik hendelse vil potensielt kunne medføre ekstreme påkjenninger på det kommunale helsevesenet og  
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således påvirke daglig drift og samfunnsstabilitet. Dette er en hendelse som potensielt henger sammen 

med scenario 2.1.4 kapasitet til å yte nødvendige helsetjenester.  

 

Nordreisa kommune har ført opp ulykke på flyplassen i Nordreisa. Troms sivilforsvarsdistrikt stiller 

spørsmål ved om en flyulykke kun vil påvirke transportmulighetene og ambulanseflyberedskapen. Ved 

en flyulykke vil egne innbyggere med stor sannsynlighet kunne bli involvert og det vil kunne påvirke 

lokalsamfunnet i stor grad. Det vil blant annet kunne utløse behov for bruk av psykososialt kriseteam 

samt behov for omfattende oppfølging av egne innbyggere i ettertid. Vurderingen av konsekvenser står i 

stor kontrast til andre hendelse, blant annet turisme. Under turisme er det vurdert at konsekvenser kan bli 

stor psykisk påkjenning for blant annet lokalbefolkning. Det stilles i denne sammenheng spørsmål ved 

om ikke en flyulykke vil kunne medføre like store, og muligens større konsekvenser. Slike kontraster 

finner en også ved en del av de andre scenarioene.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt registrerer at kommunen har valgt å ta med brann i avfallsdeponi som et eget 

scenario. Troms sivilforsvarsdistrikt ønsker kort å fremme viktigheten av et erfaringen fra tidligere 

hendelser utnyttes i vurderingen, særlig backup ved bortfall av vannforsyning.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt stiller spørsmål ved om det er gjort vurderinger tilknyttet kommunens rolle 

ved væpnet konflikt/krig. Dette ble kjapt diskutert under møte i beredskapsrådet. Som et eksempel så vil 

kommunens evne til å opprettholde egne tjenester kunne bli påvirket da kommunen i et slikt tilfelle vil 

måtte frigi personell til både Forsvaret og Sivilforsvaret.  

 

Troms sivilforsvarsdistrikt har i all hovedsak ingen spesielle innspill til oppfølgingsplanen. Det fremstår 

forøvrig som uklart hva bokstav A, B og C først i oppfølgingsplanen representerer.  

 

Avslutningsvis ønsker Troms sivilforsvarsdistrikt å fremme at det er positivt at kommunen planlegger 

ytterliggere sektoranalyser i etterkant av den helhetlig risiko – og sårbarhetsanalyse. Det er videre positivt 

at det er iverksatt samarbeid med nabokommuner i forbindelse med prosessen. Troms sivilforsvarsdistrikt 

har nylig gitt uttalelser til den helhetlige risiko – og sårbarhetsanalysen i Kåfjord kommune og vi er kjent 

med at Kåfjord kommune bistår Nordreisa kommune i prosessen. Det er dermed likheter mellom 

analysene og noen av innspillene til Kåfjord kommune gjør seg således gjeldende også for Nordreisa 

kommune sin helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Jenssen, Stian Andre Berg 

 

   

    

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk. 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 24.09.2019 13:32:25
Til: Kvænangen Postmottak; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Nordreisa Kommune;
Post Skjervoy; Post Storfjord; Anne-Marie Gaino; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Frank
Pedersen; Stig Aspås Kjærvik; Trond-Roger Larsen
Kopi: Lise Jakobsen

Emne: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms
Vedlegg: Melding om vedtak - Energi- og klimaplan Nord-Troms.docx
Det vises til vedlagte utskrift fra møte 19.09.19.
 
Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

Til  
Kommunene i Nord-Troms 
 
MELDING OM VEDTAK FRA NORD-TROMS REGIONRÅD: 
 
EMNE: Møte nr 8-2019 
STED: Gammelgården/Reisafjord hotel, Sørkjosen 
TIDSPUNKT: 19. september 2019 

 
Sak 32/19   Energi- og klimaplan Nord-Troms 
Saksdokumenter:  

 Kommunedelplan for energi og klima i Nord-Troms 2010-2014 
 Vedtak fra rådmannsutvalget sak 34/19 

Saksbehandler: Berit Fjellberg 
 
Saksopplysninger: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen (Nord 
Troms- kommunene) har felles kommunedelplan for energi og klima. Eksisterende 
Energi- og klimaplan (2010-2014) ble vedtatt av Nord-Troms kommunene i 2010.  
 
Planens hovedmål var: 

1. Stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 
2. Redusere de totale klimagassutslippene med 20% sett i forhold til 1991 

nivå innen 2020  
3. Jobbe for økt bruk av fornybar energi 

Planens handlingsdel beskriver tiltak som skal gjennomføres for å oppnå de satte 
mål.  
 
Rådmannsutvalget har vedtatt at de ønsker at regional energi og klimaplan rulleres, 
og at miljøfyrtårnarbeid tas inn og handlingsplan rulleres. 
 
Nasjonale føringer: 
Revisjon av planer som energi- og klimaplan skal vurderes minst hvert fjerde år i 
forbindelse med utarbeidelse og vedtak av kommunal planstrategi, jfr. pbl § 10. 
Handlingsprogrammet til energi og klimaplaner skal revideres årlig. 
 
Et viktig argument er myndighetenes vektlegging av klima og miljø i "Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023, der ei av fire 
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utfordringer er "Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en 
offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning".  
 
Status i arbeidet: 
De 6 kommunene i Nord Troms har bestilling fra kommunestyrene om å utvikle en 
aktuell og handlingsorientert plan for kommunenes arbeid med klima, miljø og 
energi. Rådmannsutvalget i Nord Troms oppnevnte en arbeidsgruppe med en 
representant fra hver kommune. 
 
Arbeidsgruppen har uttrykt at planens handlingsdel ikke gir tilstrekkelig mål-barhet 
da handlingene ikke er tilstrekkelig konkretiserte. Arbeidsgruppen er samstemte i at 
eksisterende plans fokusområder ikke er dekkende for de utfordringene som Nord-
Troms vil stå overfor de nærmeste år. Ny plan må utarbeides slik at denne er i tråd 
med dagens målsetninger, satt i nasjonale rammer som Norge er forpliktet til 
gjennom Paris-avtalen.  
 
Det uttrykkes også behov for at ny plan må hensynta konsekvensene av 
klimaendringenes praktiske innvirkning på samfunn og miljø. Handlingsdelen må 
derfor også ta hensyn til mer krevende overvanns- og avløpshåndtering, 
drikkevannsforsyning, erosjonssikring mv 

Underveis i arbeidet, (mars 2019), ble det gjort henvendelse til Miljødirektoratet om 
støtte/tilskudd til prosjektledelse. Det viste seg at praksis fra direktoratet var at det 
ikke gis slik støtte men gjorde oppmerksom på muligheten for å søke støtte til å 
opprette et klimanettverk. 

Arbeidsgruppen vurderte det slik at man har mangler både med hensyn til 
kompetanse og kapasitet. Konsekvensen av dette vil etter arbeidsgruppens 
vurdering være at ferdigstilling av strategi og handlingsplan vil ligge uendelig langt 
frem i tid hvis vi først skal tilegne oss nødvendig kompetansen og så gå løs på 
arbeidet med å rullere planen. 

Vedtak fra Rådmannsutvalget: 
«34/19 ENERGI – OG KLIMAPLAN 
Med bakgrunn i at man ikke fikk finansiert en stilling til dette, har man alternativt 
sett på muligheten for å utarbeide en energi- og klimaplan gjennom 
konsulentbistand. Det er utarbeidet et konkurransegrunnlag. Estimat på 
kostnader for hver enkelt kommune er ca. kr. 100 000,-. 
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Vedtak: Saken videresendes til regionrådet for politisk forankring. Hver kommune 
vil få en kostnad på kr. 100 000,-. Det foreslås lagt inn som tiltak for å utarbeide 
energi- og klimaplan i budsjett for 2020.»  

 
Forslag til vedtak:  

1. Nord-Troms Regionråd anbefaler eierkommunene å prioritere bevilgning i 
budsjettet for 2020 på kr 100.000 pr kommune til kjøp av tjenester for 
revisjon av kommunedelplan for Energi og klimaplan for Nord-Troms. 

2. Lyngen kommune foreslås som administrativt ansvarlig for arbeidet. 
3. Arbeidsgruppen foreslås sammensatt av en representant fra hver kommune. 

 
Vedtak: forslag til vedtak ble enst vedtatt. 
 
 
 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
Referent
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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. 143/19 
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» 2018/1206-8 8494/2019 46/66 13.09.2019 

 

Midlertidig brukstillatelse 1942/46/66 Enebolig med garasje 

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: Fossvollveien 16 A og 16 B Gnr/Bnr: 46/56 
Tiltakshaver: Maria Sandmo  Adresse: Naveren 26B, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BETONGSERVICE AS 
944 896 600 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- boligformål- over 
50 m2  

Bruksareal: 217 m2 + ( 49 m2)  

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 234/18 24.10.2018 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding datert 05.09.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av enebolig med garasje på 
gnr. 46 bnr. 56.  
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
I innsendte dokumentasjon er det bekreftet at av ansvarlig søker/tiltakshaver at det ikke er fare 
for sikkerheten ved bruk av enebolig og at det gjenstår mindre vesentlig arbeid. Kommunen 
finner utsendelse av midlertidig brukstillatelse som ubetenkelig. 
 
Innlevert dokumentasjon: 

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak SAK10 § 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: 
Hele bygget.  
 
Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
Noe utvendig panel. 
 
Krav om sikkerhet ved tiltaket:  
---  
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 01.11.2019 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 2018/1206. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Maria Benedikte Sandmo Naveren 26 B 9151 STORSLETT 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
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Samferdsels- og miljøetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Nordreisa Kommune  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/8039-22 Roger Ellingsen 223Q80 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
51031/19 77788140 2015/196-28  09.09.2019 
 
 
Orientering om vedtak-Søknad om midler til krattrydding langs offentlige veger 2019- 
TFTU 
 
Søknad fra Nordreisa kommune av 02.08.2019 om midler til krattrydding er behandlet per e-
post utenfor møte i TFTU). Følgende er vedtatt: 
 
1. a) Nordreisa kommune gis tilsagn om krattryddingsmidler inntil kr. 80 000,-.  

b) Faktura for utbetaling presenteres for Troms fylkeskommune innen 01.12.2019.  
c) Som vedlegg til faktura kreves i tillegg til bilag for utført krattrydding, også en 

forpliktende fremdriftsplan for å oppnå sertifisering som Trafikksikker kommune.  
d) Mangelfull dokumentasjon kan medføre avkorting av tilsagn. 
 

2. Det stilles krav om en kommunal egenandel på 20% for tiltakene som gjennomføres. 
Tilskuddet fra TFTU utgjør maksimalt 80% av tiltakets totalkostnad. 

 
3. Før tiltaket igangsettes ber vi om at kommunen gjennomfører varsling overfor grunneiere 

og tar kontakt med Statens vegvesens lokale byggeleder og avklarer spørsmål om 
arbeidsvarsling, hvilke lokale avgrensninger som gjelder, og hva som omfattes av Statens 
vegvesens driftsavtaler i forhold til krattrydding. 

 
4. For øvrig vises til Troms fylkeskommunes vedtekter for tildeling av krattryddingsmidler 

(vedlagt). Vedtektene er også å finne på Troms fylkeskommune sine nettsider om 
trafikksikkerhet. Det bes særskilt om å legge merke til punkt 7 – 10. 

 
5. Det initieres oppfølging fra Troms fylkeskommune og Trygg Trafikk mot Tranøy 

kommune for igangsetting av prosess for Trafikksikker kommune. 
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Etter at årets prosjekt er fullført, fremmes faktura med vedlegg av dokumentasjon over 
utbetalinger og utført arbeid senest 01.11.2019: 
 
  Troms fylkeskommune 
  Samferdsel og miljø 
  Postboks 338 Alnabru 
  0614 OSLO 
 
Faktura merkes Deres ref.: 10517. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Egil Vassdokken 
avdelingsleder Roger Ellingsen 
 møtesekretær   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Kopi: 
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Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 27.09.2019 15:55:12
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi: 

Emne: Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 – september 2019
Vedlegg: Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 – september 2019.pdf;Rovviltnemndas svar på høring
om forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst.pdf
Hei,
 
Rovviltnemnda for region 8 har hatt e‐postmøte 12.–26. september, for å svare på høring om forslag til endringer i
rovviltforvaltningen.
 
Godkjent protokoll fra møtet samt rovviltnemndas innsendte høringssvar er vedlagt.
 
 
 
 
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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Protokoll fra e-postmøte i rovviltnemnda for region 8 –

september 2019 
 
Dato: 26.9.2019 

Behandlet av rovviltnemnda for region 8 per e-post i perioden 12.–26. september 2019 

Arbeidstid: to timer 

 

Deltagere: 

Rovviltnemnda Andre 

John Karlsen, leder 

Karen Anette Anti Oskal, nestleder 

Sigrund Hestdal 

Trine Noodt 

Ulf Ballo 

 

Andreas Røsæg, FMTF 

 

Sakliste  

24/19 Godkjenning av behandlingsform og sakliste      s. 1 

25/19 Svar på høring om forslag til endringer i rovviltforvaltningen   s. 2 

 

 

24/19 Godkjenning av behandlingsform og sakliste 

 

 

Saksfremstilling 
Se under sak 25/19 for den enkelte medlems svar vedrørende godkjenning av 

behandlingsform og sakliste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Godkjent som innstilt 

 

Innstilling til vedtak:  

Rovviltnemnda i region 8 godkjenner at sekretariatets saksfremstilling behandles per e-

post. Saklisten godkjennes. 
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25/19 Svar på høring om forslag til endringer i rovviltforvaltningen 

 
Rovviltnemndas behandling  
Torsdag 12. september sendte Sekretariatet ut e-post til nemndas medlemmer, 

varamedlemmer var kopimottakere: 

 
Sekretariatets e-post av 12.9.2019 
Her kommer sakliste og saksfremstillinger for e-postmøte. Møtet gjelder rovviltnemndas 

uttalelse til forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst.  

  

Vedlagt er høringsnotatet, sakliste og saksfremstillinger samt utkast til rovviltnemndas svar 

på høring om endringer i rovviltforvaltningen. Merk at teksten i utkastet er identisk med 

teksten i saksfremstillingen.  
 

Frist for tilbakemelding settes til fredag 20. september.  
 

Ber rovviltnemndas faste medlemmer svare per e-post på om dere: 

Vedtak: 

Vedtas som innstilt fra sekretariatet. 

 

Sekretariatets innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda for region 8 ber sekretariatet sende inn uttalelsen: Rovviltnemndas svar på 

høring om forslag til endringer i naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om 

utøvelse av jakt, felling og fangst. 

 

Nye forslag fremmet under møtet: 

1, Fra Karen Anette Anti Oskal: Nytt forslag til uttalelse under underskriften 

«Rovviltklagenemnd». Avsnitt 1,2,3,4 og 6 fjernes og erstattes med: 

 

Rovviltnemnda støtter opprettelse av en rovviltklagenemnd. Vi mener det kan sikre at den 

tradisjonelle kunnskapen kommer med i beslutningsprosessen/klagebehandlingen. En 

rovviltklagenemd vil kunne ha en større, bredere og spesialisert kunnskap enn det 

forvaltningen (stab/klageavdeling) i dag innehar, særlig innenfor tradisjonell kunnskap.  

 

En rovviltklagenemnd kan implementere tradisjonell kunnskap inn i forvaltninga av 

rovdyr. Representanter fra næringa, som har sitt virke i næringa, og som bor i områder 

hvor næringa bedrives og er levende, må inngå i rovviltklagenemnda. Tradisjonell 

kunnskap har ikke vært godt nok implementert i selve forvaltningen. Rovviltnemnda går 

inn for en slik nemd, særlig når reindrifta skal sikres en plass i nemda. 

 

2, Fra Karen Anette Anti Oskal: Forslag til tillegg i rovviltnemndas høringsuttalelse: 

 

Antall faste medlemmer i nemnda 

Region 8 er en stor og mangfoldig region, geografisk representasjon i rovviltnemnda er 

viktig. Ikke minst fra Sametinget. Rovviltnemnda foreslår å øke representasjonen fra 

Sametinget til tre faste medlemmer. Altså at nemnda I region 8 skal bestå av tre fra 

Fylkestinget og tre fra Sametinget.  
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1. deltar i dette e-postmøtet, eller ønsker å kalle inn vara? 

2. Godkjenner innstilling til vedtak i sak 24/19? 

3. Godkjenner innstilling til vedtak i sak 25/19, eventuelt har endringsforslag? 

 

Dersom ingen endringsforslag, sendes rovviltnemndas høringssvar inn. Dersom det kommer 

forslag til justeringer, så kommer redigert utkast ut for godkjenning i løpet av uke 39, da med 

en kort frist for tilbakemelding.  

 
Denne e-posten ble samme dag varslet med tekstmelding på telefon til rovviltnemndas faste 

medlemmer. 

 

Innen fristen mottok sekretariatet følgende svar: 

 

John Karlsen:  

Har vært i samtale med Andreas vedrørende vårt høringssvar. Mener innholdet i høringssvaret 

er i tråd med det nemnda mener. Dette ut i fra diskusjonene, vedtak og uttalelser nemnda har 

kommet med i de senere år. 

 

Sigrund Hestdal:  

24/19 Godkjenner behandling og saksliste 

25/19 Svar på høring  

Støtter uttalelsen. Den et grundig - og jeg mener den bygger på tidligere vedtak, uttalelser, 

holdninger og diskusjoner vi har hatt i nemda! 

 

Trine Noodt: 

Støtter saksliste og behandling, alle tre punkter og uttalelsen.  

 

Ulf Ballo: 

Hei. Rekker visst akkurat å svare. Måtte lese innstillingene to ganger. 

Var godt og ble enda bedre. 

1. Deltar på epostmøtet 

2. Godkjenner innstilling i sak 24/19 

3. Støtter innstillingen i 25/19 

Til orientering så er vi i rovviltnemda på linje med fylkesutvalget i Finnmark sin uttalelse i 

saken. De gjorde vedtak på tirsdag denne uka. 

 

Karen Anette Anti Oskal 

1. Deltar på epostmøtet 

2. Har kommentarer innstilling i sak 24/19 

3. Sak 25/19: Jeg har noen kommentarer til rovviltnemdas uttalelse til høring 

(de følger som kommentarer i vedlegg) og er ikke på linje med rovviltnemda i forhold til 

rovviltklagenemd. 

 

Karen Anette Anti Oskal: 

Snakket med Aslak M. Eira på telefon, han er på fjellet og har ikke mulighet til å gi svar. Men 

han deler mitt syn på dette med rovviltklagenemd. 
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Etter merknadene fra Karen Anette hadde sekretariatet en dialog med Karen Anette. Den 24.9. 

2019 sendte sekretariatet e-post til nemndas faste medlemmer:  

 

Sekretariatets e-post av 24.9.2019 
Karen Anette har kommet med merknader samt forslag til endringer. Ber om at alle nemndas 

medlemmer leser denne e-posten og stemmer over forslagene ved å svare med en bokstav; A, 

B eller C samt med ett tall; 1, 2 eller 3. 

 

Frist for å svare er torsdag 26.9.2019 kl. 09.00 

Ta kontakt med undertegnede om dette er uklart. 

 

Har under, i kursiv, gjengitt Karen Anette sine merknader i vedlegget. 

 

Naturmangfoldloven § 17 annet ledd – Nødvergebestemmelsen 

Spørsmål: Er departementets forslag til endringer i nødvergebestemmelsen en innskjerping? 

 

Rovviltklagenemnd 

Her er jeg uenig i forslaget til vedtak. For å sikre at den tradisjonelle kunnskapen kommer 

med i beslutningsprosessen/klagen er ikke en slik stab å foretrekke fremfor en klagenemd. Jf. 

argumentasjon i min eksamensbesvarelse i Àrbediehttu. 

 

Uforenlig å sikre at en rovviltklagenemnd både er reelt uavhengige og ivaretar den til enhver 

tid gjeldende rett Her er IKKE jeg enig. En rovviltklagenemd vil kunne ha en større, bredere 

og spesialisert kunnskap enn det forvaltningen (stab/klageavdeling) i dag innehar, særlig 

innenfor tradisjonell kunnskap, og det en jf. min eksamensoppgave. (Utdrag: Hvordan 

implementere tradisjonell kunnskap inn i forvaltninga av rovdyr: "representanter fra 

næringa, som har sitt virke i næringa, og som bor i områder hvor næringa bedrives og er 

levende. Informantene er videre også enig i at tradisjonell kunnskap ikke har vært godt nok 

implementert i selve forvaltningsorganet, hvor saksbehandlingen gjøres. Det kan synes videre 

som om det ikke er den helt store kontakten mellom forvaltning og næring. Det synes å være 

opp til hver enkelt byråkrat å bestemme hvordan den tradisjonelle kunnskapen tas inn i 

beslutningsprosessen, pr. i dag er det ifølge en av informantene, fylkesmannens 

reindriftseksjon som gir mye av kunnskapen til miljøvernavdelinga.)". JEG går inn for en slik 

nemd, særlig når reindrifta skal sikres en plass i nemda. 

 

Antall faste medlemmer i nemnda 

Vi må si noe om vårt syn på antall faste medlemmer i nemda, og om samisk representasjon.  

Personlig synes jeg at Sametinget skulle foreslå 3 personer isteden for 2. 

 

Ikke realistisk å lykkes med differensiert forvaltning av gaupe i region 8 Stedvis, særlig i 

Indre Troms er det vel det samme for jerv. 

 

 

Sekretariatets behandling 
Nødvergebestemmelsen 

Sekretariatet har oppfattet endringsforslaget som en klargjøring i tråd med rettspraksis: 

vilkåret «under direkte angrep» endres til «umiddelbart forestående angrep». 
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Sekretariatet foreslår ingen endringer i høringssvar ang. nødvergebestemmelsen. 

 

Rovviltklagenemnd 

Fra Karen Anette Anti Oskal: Nytt forslag til uttalelse under underskriften 

«Rovviltklagenemnd». Avsnitt 1,2,3,4 og 6 fjernes og erstattes med: 

 

Rovviltnemnda støtter opprettelse av en rovviltklagenemnd. Vi mener det kan sikre at den 

tradisjonelle kunnskapen kommer med i beslutningsprosessen/klagebehandlingen. En 

rovviltklagenemd vil kunne ha en større, bredere og spesialisert kunnskap enn det 

forvaltningen (stab/klageavdeling) i dag innehar, særlig innenfor tradisjonell kunnskap. 

 

En rovviltklagenemnd kan implementere tradisjonell kunnskap inn i forvaltninga av rovdyr. 

Representanter fra næringa, som har sitt virke i næringa, og som bor i områder hvor næringa 

bedrives og er levende, må inngå i rovviltklagenemnda. Tradisjonell kunnskap har ikke vært 

godt nok implementert i selve forvaltningen. Rovviltnemnda går inn for en slik nemd, særlig 

når reindrifta skal sikres en plass i nemda. 

 

Sekretariatets merknad: 

Sekretariatet tror ikke tilliten til rovviltforvaltningen blir bedre ved å ha en 

rovviltklagenemnd, særlig ikke om representanter fra næringa og/eller fra rovviltinteresser 

skal inngå i nemnda. 

 

Medlemmer av nemnda må stemme over forslaget fra Karen Anette Anti Oskal. 

 

A, Gjøre endringer i henhold til nytt forslag fra Karen Anette Anti Oskal  

B, Opprettholde opprinnelig utkast til høringsforslag 

C, Foreslå ny fullstendig uttalelse under avsnittet «Rovviltklagenemnd» i rovviltnemndas 

svar. 

 

Antall faste medlemmer i nemnda 

Fra Karen Anette Anti Oskal: Forslag til tillegg i rovviltnemndas høringsuttalelse: 

 

Antall faste medlemmer i nemnda 

Region 8 er en stor og mangfoldig region, geografisk representasjon i rovviltnemnda er 

viktig. Ikke minst fra Sametinget. Rovviltnemnda foreslår å øke representasjonen fra 

Sametinget til tre faste medlemmer. Altså at nemnda I region 8 skal bestå av tre fra 

Fylkestinget og tre fra Sametinget. 

 

Medlemmer av nemnda må stemme over forslaget fra Karen Anette Anti Oskal. 

 

1, Gjøre endringer i henhold til nytt forslag fra Karen Anette Anti Oskal  

2, Ikke gi uttalelse ang. antall faste medlemmer i rovviltnemnda  

3, Foreslå en eksakt annen sammensetting av rovviltnemnda i region 8 

 

Ikke realistisk å lykkes med differensiert forvaltning av gaupe i region 8  

Stedvis, særlig i Indre Troms er det vel det samme for jerv. 

 

Sekretariatet forstår merknaden fra Karen Anette som en kommentar, og foreslår ikke 

endringer i høringsuttalelsen på bakgrunn av denne. 
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Denne e-posten ble samme dag varslet med tekstmelding på telefon til rovviltnemndas faste 

medlemmer. 

 

Tilbakemeldinger på sekretariatets e-post av 24.9.2019 
Fem av nemndas seks medlemmer svarte. Gjengir her svarene fra den enkelte. 

 

Karen Anette Anti Oskal: Ved avstemminga her, stemmer jeg selvfølgelig for mine egne 

forslag. 

 

John Karlsen: Jeg mener en Rovviltklagenemnd er å gå i feil retning. Det vil skape enda mer 

byråkrati, og vil skape frustrasjon fordi saksbehandlingen vil i hvertfall ikke bli raskere med 

et nytt forvaltningsorgan. Jeg mener også at rovviltnemnda i dag har en meget bra 

sammensetning og antall medlemmer er helt greit. Jeg mener vårt forslag til uttalelse ikke bør 

endres. Mener det er et godt begrunnet høringssvar. 

 

Ulf Ballo: Støtter Johns synspunkt om å opprettholde forslaget til uttalelse. Sametinget har to 

medlemmer i region 8 og er vel også representert i regioner lengre sør i landet. 

Et poeng å ta med kan være at det nye sammenslåtte fylket får opprettholdt samme antall 

medlemmer av rovviltutvalget som i dag for Troms og Finnmark, nemlig fire. 

 

Trine Noodt: Støtter John sine betraktninger om å opprettholde opprinnelig høringssvar. 

 

Sigrund Hestdal: Jeg går for opprinnelig høringssvar. Jeg støtter de som mener en ny 

klagenemd er å gå i feil retning. Jeg synes og at vi bør beholde nemdas sammensetning som i 

dag. 

 

Oppsummert fra sekretariatet  

Fire av fem går for å opprettholde opprinnelig høringssvar.  

 

Sekretariatet sender inn følgende uttalelse fra rovviltnemnda (merk at det er gjort noe 

korrektur siden versjonen i saksfremstillingen): 
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Rovviltnemndas svar på høring om forslag til endringer i naturmangfoldloven, 

rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt felling og fangst 

Rovviltnemnda for region 8 viser til høringsnotat med forslag til endringer i naturmangfoldloven, 

rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Vi trekker her frem de punkter 

vi ønsker å uttale oss om. 

 

Naturmangfoldloven § 17 annet ledd – Nødvergebestemmelsen  

Rovviltnemnda slutter seg til departementets forslag.  

 

Rovviltklagenemnd 

Rovviltnemnda slutter seg ikke til etablering av en rovviltklagenemnd som klageinstans for vedtak 

fattet av Miljødirektoratet, fylkesmenn eller rovviltnemnder. 

 

Rovviltnemnda mener en klagenemnd for rovviltsaker vil ha et dårligere utgangspunkt for tillit, og 

vi er tvilende til at reell uavhengighet vil kunne oppnås. En slik nemnd må ha både juridisk og 

naturfaglig kompetanse. De må ha kunnskap om rovvilt og beitedyr. Det blir nødvendig med 

kompetanse fra departement, direktorat, fylkesmenn og forskningsinstitusjoner.  

 

En eventuell rovviltklagenemnd vil måtte forholde seg til samme lovverk som dagens 

klageinstanser. Eksisterende klageavgjørelser gir rettspraksis for rovviltforvaltningen, for 

eksempel klage på vedtak om erstatning. Det vil gi mindre forutsigbarhet for beitenæringene og 

store konsekvenser for rovviltforvaltningen dersom en klagenemnd tolker lovverket annerledes 

enn tidligere klageinstanser. Videre er føringer som KLD gir til førsteinstansen en del av 

beslutningsgrunnlaget, som en klagenemnd ikke kan se bort fra. Slike føringer vil indirekte bli 

føringer også for en rovviltklagenemnd.  

 

Slik vi ser det vil en rovviltklagenemnd ytterligere komplisere en allerede innviklet 

rovviltforvaltning.  

Departementet viser til at klagesaker tar mye ressurser, særlig i departementet. Vi tror det vil 

være bedre om departementet løser denne utfordringen gjennom administrative grep, for 

eksempel ved å etablere en egen stab/avdeling for rovviltklager i departementet. KLD er 

hovedansvarlige for rovviltforvaltningen i Norge.  

 

Rovviltnemnda mener ressurser kan frigjøres uten at det går på bekostning av rettssikkerheten. 

En kan slutte med skadefellingskvoter på gaupe, jerv, bjørn og ulv. Erfaring har vist at kvotene 

ikke har hatt praktisk betydning. Ved behov blir de utvidet fortløpende. Saksbehandling for 

vedtak om kvotene og klager på disse tar ressurser både hos rovviltnemnder, fylkesmenn 

(sekretariat), Miljødirektoratet og departement. Kvotene blir ofte bestemt måneder før 

situasjonen oppstår. Forvaltningen har best grunnlag for å vurdere skadefelling opp mot 

rovviltbestanden når den akutte situasjonen har oppstått. Også i dag må forvaltningen, før 

vedtak, gjøre en helhetlig vurdering av den enkelte situasjon, uavhengig av kvote. Vi mener 

rettssikkerheten vil bli ivaretatt gjennom klageinstansens avgjørelser, som vil være førende for 

fremtidige vedtak.   

 

Etter vår oppfatning er det uforenlig å sikre at en rovviltklagenemnd både er reelt uavhengige og 

ivaretar den til enhver tid gjeldende rett.  

  

Antall forvaltningsregioner 

Rovviltnemnda ser at region 8 ikke er direkte berørt av forslagene om sammenslåing av 

forvaltningsregioner. Vi mener dagens region 8 er en hensiktsmessig region. Region 7 og 8 har en 
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godt fungerende samarbeidsavtale for grenseområdet mellom Troms og Nordland. Vi vil samtidig 

peke på utfordringer med at både byttedyr og rovvilt beveger seg over landegrenser, uten at det 

er felles forvaltning.  

 

Vi vil bemerke at det i departementets to forslag til rovviltforskriften § 4 nå står 

«forvaltningsregioner med tilhørende nasjonale mål for antall årlige ynglinger innenfor regionens 

grenser». Mens departementet videre foreslår felles bestandsmål for flere rovviltregioner. 

 

Føringer om samarbeid om arealdifferensiering på tvers av regioner tas inn i 

rovviltforskriften 

Dette ser vi på som utelukkende positivt. 

 

Felles bestandsmål for flere regioner  

Norge nord for Trøndelag er et stort, langt område, der uttak for eksempel sør i Nordland i liten 

grad vil påvirke bestanden i Troms og vise versa. Unntaket er samarbeidsområdet mellom region 

7 og 8, fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaken. Vi ser ikke at det er hensiktsmessig å ha 

felles bestandsmål for bestander som oppleves så adskilte.  

 

Bestandsmålene bør KLD fordele på den enkelte rovviltregion ut fra kunnskap om 

rovviltbestandene, kunnskap om predasjon på rein og sau, og med mål om å oppfylle krav til 

bestandsmål samt å sikre livskraftige bestander av rovvilt med minst mulig tap av beitedyr til 

rovvilt. I fordeling av bestandsmål for region 8 må det legges til grunn at vi har mesteparten av 

landets tamrein. Dette medfører et stort antall byttedyr på beite hele året, og store utfordringer 

med tap til rovvilt. Vi ber departementet spesielt legge dette til grunn.  

 

Rovviltnemnda tviler på at det blir lettere å forvalte rovvilt presist på nasjonale bestandsmål som 

følge av større soner med felles bestandsmål. Summen av naturlige tilfeldigheter vil være den 

samme ved større soner, men en forvaltning i hver enkelt rovviltregion vil lettere kunne 

respondere på lokal bestandsutvikling.  

 

Når nemndene med hjelp av våre sekretariat predikterer fremtidig rovviltbestand for våre 

områder, gitt et visst uttak, brukes lokal kunnskap fra forvaltning, SNO, beitebrukere og 

enkeltpersoner på en måte som en ekspertgruppe/prognosemodell ikke vil kunne fange opp. Det 

er erfaringsbasert kunnskap satt i system. Kunnskap som brukes i dag, men som kan bli svekket 

om bestandsmålområdene blir større. Det vil være utfordrende å fange opp lokal kunnskap når 

kvoter skal settes for et stort og variert område.  

 

Slik vi leser NINA rapport 1268 Evaluering av regional rovviltforvaltning, er det muligheten til å lage 

gode prognoser, som blir bedre med større regioner. Andelsvis vil usikkerheten bli mindre og 

stabiliteten høyere om regionene blir større. Vi tror likevel nasjonale svingninger vil bli større 

med felles bestandsmål for flere regioner, for da tapes lokal kunnskap, og da tapes effekten av 

prediksjonsmarkeder (at mange som predikerer et utfall gjennomsnittlig treffer bedre enn en). 

 

Vi anbefaler ikke at dagens region 8 skal ha felles bestandsmål med flere regioner. Dersom det 

likevel blir felles bestandsmål for flere regioner, anbefaler vi at det blir etter mønster fra 

fordelingen av gaupe og jerv mellom Troms og Finnmark innen region 8. Altså at forskriften sier 

hvor mange ynglinger det skal være i hvert område, men at myndigheten til å vedta kvoter 

avhenger av den samlede oppfyllelsen av bestandsmålet.   
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Fordeling av ynglinger  

Rovviltnemnda har erfart at ti familiegrupper av gaupe i region 8 er over tålegrensen til de 

reineiere som blir hardest rammet. Vi makter ikke å forvalte disse ti familiegruppene på en måte 

som endrer dette.  

 

I forslaget legges det opp til en marginal flytting av gaupeynglinger ut fra reinbeiteområder.  

Vi mener dette vil bidra til å redusere tapene av tamme beitedyr til rovvilt, og stiller oss bak dette 

forslaget. Vi vil samtidig oppfordre KLD til å vurdere om en ytterligere kan redusere samlet tap av 

tamme beitedyr, ved en mer omfattende omfordeling av måltallene for jerv og gaupe. Vi mener 

denne fordelingen bør gjøres nasjonalt med et helhetlig blikk som også ser til våre naboland.  

 

Soneforvaltning gaupe 

Gauper her i nord bruker i stor grad hele landets bredde, samtidig som bestanden er 

sammenhengende med våre naboland. Det er derfor ikke plass til både A- og B-soner langs med 

landet her. Vi må enten godta at gauper bruker både A- og B-områder, eller bestemme at det skal 

være, eller ikke være A-sone for gaupe i hele landets bredde i hele eller i deler av Nordland, 

Troms og Finnmark. Den avgjørelsen mener vi bør tas av KLD.  Det mener vi fordi en eventuell 

avskjæring av gaupesonen vil måtte se til våre naboland for å sikre fortsatt utveksling av gener. 

Skal vi ha gauper langs grensen til våre naboland vil gaupas store områdebruk tilsi at gaupene vi 

teller, har mer av sine hjemmeområder på utenlandsk enn på norsk grunn. Derfor bør 

koordinering og avgjørelse tas nasjonalt. 

 

Vår oppfatning er at gauper i region 8 i all hovedsak lever av tamrein. Det gjør de enten tilgangen 

på rein er stor eller liten. Gitt at det skal være gauper i regionen, så følger spørsmålet om en tross 

at det ikke lar seg gjøre, skal forsøke å skille rein og gaupe, eller om en skal akseptere at gaupa er 

der reinen er. Om en forsøker å skille rein og gaupe, så vil noen få reineiere få en større andel av 

tapene. Om en godtar at det er gauper der reintettheten er stor, vil reintapene fordeles på flere 

eiere.  

 

I dag ser vi at situasjonen med tap til gaupe er svært utfordrende for enkelte reineiere. Resultatet 

av tydelig soneforvaltningen er at gauper med forholdvis lavt skadepotensial kan tas ut i B-

områder. Siden de fleste gauper bruker både A- og B-områder, må en til slutt øke terskelen for 

skadefelling også i B-områder, som primært er på kysten. Ellers ville alle gauper i regionen snart 

vært utenlandske gjester, bestanden langt under bestandsmålet, og antall helt avhengig av 

forvaltningen til våre naboland. Samtidig gir soneforvaltningen en svært høy terskel for felling der 

skadepotensialet gjerne er størst, i A-områder. Vi mener gaupebestanden vil kunne forvaltes på 

bestandsmålet, med mindre tap av tamme beitedyr, og med mindre konflikt, om 

soneforvaltningen av gaupe opphører.  

 

Etter vår oppfatning er det ikke realistisk å lykkes med en differensiert forvaltning av gaupe i A- 

og B-soner i nord. Gaupene bruker store områder og lever i hovedsak av rein. Det er rein på beite 

hele året i hele regionen. Ved å definere A-områder prioritert for gaupe medfører det at noen 

reinbeitedistrikt får større belastning enn andre. Gaupas biologi medfører at det er umulig å 

lykkes med en differensiert forvaltning i nord. Vi anbefaler at det ikke videreføres differensiert 

forvaltning med A- og B-områder for gaupe i regionen. Det vil virke konfliktdempende fordi vi 

som forvaltningsmyndighet vil kunne bruke vår myndighet og våre virkemidler der konflikten 

mellom beitedyr og gaupe er størst. 
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Landbruksdirektoratet skal gi uttalelse til forvaltningsplan 

Dette ser vi på som utelukkende positivt. 

 

Kommuners klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften  

Vi ser noen utfordringer ved å gi kommuner generell klageadgang på enkeltvedtak i 

rovviltforskriften. Vedtak vil ofte være gjenstand for klage både fra rovviltinteresser og fra 

beitebrukernes interesser. Begge sidene kan ha gode argumenter for å klage. Vi lurer på om det 

kan være uheldig om kommuner skal måtte «velge side» i rovviltspørsmålet. I rovviltforvaltningen 

tas beslutningene på nivåer over kommunene. Er det da riktig ovenfor kommunens 

reineiere/sauebønder eller rovviltforkjempere at kommunens politiske ståsted kan gjøre en 

forskjell? 

Vil det bidra til økt forutsigbarhet? 

 

Det står i forslaget at: § 18 nytt tredje ledd skal lyde: Kommuner har klageadgang for enkeltvedtak 

fattet med hjemmel i denne forskriften (altså rovviltforskriften). Betyr det at de skal kunne klage på 

alle vedtak etter forskriften, også vedtak om kvoter fattet med hjemmel i §§ 8 og 10?  

 

Videre ønsker vi en presisering om hvorvidt rovviltnemndenes forvaltningsplan eller deler av den 

kan påklages etter at den er vedtatt i rovviltnemnda. 

 

Innføre bruk av kunstig lys på åte og kameraovervåking/elektronisk overvåking av 

fangstbås ved lisensfelling av jerv 

Rovviltnemnda er positiv til å innføre disse to virkemidlene for å få en mer effektiv lisensfelling av 

jerv. Når det gjelder overvåking av fangstbås vil vi foreslå å ta ut forutsetningen om god dekning 

for sending av bilder fra kameraene. Dekningskart trenger ikke stemme overens med den 

dekningen SNO opplever på stedet ved kontroll av båsen. Kravet har vist seg vanskelig å vurdere. 

Samtidig er kravet overflødig, da det er krav til raskt tilsyn dersom bilder ikke sendes, og at dette 

skal dokumenteres i en logg.  

 

 

Med hilsen 

 

John Karlsen 

leder for rovviltnemnda i region 8 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rovviltnemndas svar på høring om forslag til endringer i 

naturmangfoldloven, rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt 

felling og fangst 

 

Rovviltnemnda for region 8 viser til høringsnotat med forslag til endringer i naturmangfoldloven, 

rovviltforskriften og forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Vi trekker her frem de punkter vi 

ønsker å uttale oss om. 

 

Naturmangfoldloven § 17 annet ledd – Nødvergebestemmelsen  

Rovviltnemnda slutter seg til departementets forslag.  

 

Rovviltklagenemnd 

Rovviltnemnda slutter seg ikke til etablering av en rovviltklagenemnd som klageinstans for vedtak 

fattet av Miljødirektoratet, fylkesmenn eller rovviltnemnder. 

 

Rovviltnemnda mener en klagenemnd for rovviltsaker vil ha et dårligere utgangspunkt for tillit, og vi 

er tvilende til at reell uavhengighet vil kunne oppnås. En slik nemnd må ha både juridisk og 

naturfaglig kompetanse. De må ha kunnskap om rovvilt og beitedyr. Det blir nødvendig med 

kompetanse fra departement, direktorat, fylkesmenn og forskningsinstitusjoner.  

 

En eventuell rovviltklagenemnd vil måtte forholde seg til samme lovverk som dagens klageinstanser. 

Eksisterende klageavgjørelser gir rettspraksis for rovviltforvaltningen, for eksempel klage på vedtak 

om erstatning. Det vil gi mindre forutsigbarhet for beitenæringene og store konsekvenser for 

rovviltforvaltningen dersom en klagenemnd tolker lovverket annerledes enn tidligere klageinstanser. 

Videre er føringer som KLD gir til førsteinstansen en del av beslutningsgrunnlaget, som en 

klagenemnd ikke kan se bort fra. Slike føringer vil indirekte bli føringer også for en 

rovviltklagenemnd.  

 

Slik vi ser det vil en rovviltklagenemnd ytterligere komplisere en allerede innviklet rovviltforvaltning.  

Departementet viser til at klagesaker tar mye ressurser, særlig i departementet. Vi tror det vil være 

bedre om departementet løser denne utfordringen gjennom administrative grep, for eksempel ved å 
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etablere en egen stab/avdeling for rovviltklager i departementet. KLD er hovedansvarlige for 

rovviltforvaltningen i Norge.  

 

Rovviltnemnda mener ressurser kan frigjøres uten at det går på bekostning av rettssikkerheten. En 

kan slutte med skadefellingskvoter på gaupe, jerv, bjørn og ulv. Erfaring har vist at kvotene ikke har 

hatt praktisk betydning. Ved behov blir de utvidet fortløpende. Saksbehandling for vedtak om 

kvotene og klager på disse tar ressurser både hos rovviltnemnder, fylkesmenn (sekretariat), 

Miljødirektoratet og departement. Kvotene blir ofte bestemt måneder før situasjonen oppstår. 

Forvaltningen har best grunnlag for å vurdere skadefelling opp mot rovviltbestanden når den akutte 

situasjonen har oppstått. Også i dag må forvaltningen, før vedtak, gjøre en helhetlig vurdering av 

den enkelte situasjon, uavhengig av kvote. Vi mener rettssikkerheten vil bli ivaretatt gjennom 

klageinstansens avgjørelser, som vil være førende for fremtidige vedtak.   

 

Etter vår oppfatning er det uforenlig å sikre at en rovviltklagenemnd både er reelt uavhengige og 

ivaretar den til enhver tid gjeldende rett.  

  

Antall forvaltningsregioner 

Rovviltnemnda ser at region 8 ikke er direkte berørt av forslagene om sammenslåing av 

forvaltningsregioner. Vi mener dagens region 8 er en hensiktsmessig region. Region 7 og 8 har en 

godt fungerende samarbeidsavtale for grenseområdet mellom Troms og Nordland. Vi vil samtidig 

peke på utfordringer med at både byttedyr og rovvilt beveger seg over landegrenser, uten at det er 

felles forvaltning.  

 

Vi vil bemerke at det i departementets to forslag til rovviltforskriften § 4 nå står «forvaltningsregioner 

med tilhørende nasjonale mål for antall årlige ynglinger innenfor regionens grenser». Mens 

departementet videre foreslår felles bestandsmål for flere rovviltregioner. 

 

Føringer om samarbeid om arealdifferensiering på tvers av regioner tas inn i 

rovviltforskriften 

Dette ser vi på som utelukkende positivt. 

 

Felles bestandsmål for flere regioner  

Norge nord for Trøndelag er et stort, langt område, der uttak for eksempel sør i Nordland i liten grad 

vil påvirke bestanden i Troms og vise versa. Unntaket er samarbeidsområdet mellom region 7 og 8, 

fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaken. Vi ser ikke at det er hensiktsmessig å ha felles 

bestandsmål for bestander som oppleves så adskilte.  

 

Bestandsmålene bør KLD fordele på den enkelte rovviltregion ut fra kunnskap om 

rovviltbestandene, kunnskap om predasjon på rein og sau, og med mål om å oppfylle krav til 

bestandsmål samt å sikre livskraftige bestander av rovvilt med minst mulig tap av beitedyr til rovvilt. 

I fordeling av bestandsmål for region 8 må det legges til grunn at vi har mesteparten av landets 

tamrein. Dette medfører et stort antall byttedyr på beite hele året, og store utfordringer med tap til 

rovvilt. Vi ber departementet spesielt legge dette til grunn.  

 

Rovviltnemnda tviler på at det blir lettere å forvalte rovvilt presist på nasjonale bestandsmål som 

følge av større soner med felles bestandsmål. Summen av naturlige tilfeldigheter vil være den 

samme ved større soner, men en forvaltning i hver enkelt rovviltregion vil lettere kunne respondere 

på lokal bestandsutvikling.  
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Når nemndene med hjelp av våre sekretariat predikterer fremtidig rovviltbestand for våre områder, 

gitt et visst uttak, brukes lokal kunnskap fra forvaltning, SNO, beitebrukere og enkeltpersoner på en 

måte som en ekspertgruppe/prognosemodell ikke vil kunne fange opp. Det er erfaringsbasert 

kunnskap satt i system. Kunnskap som brukes i dag, men som kan bli svekket om 

bestandsmålområdene blir større. Det vil være utfordrende å fange opp lokal kunnskap når kvoter 

skal settes for et stort og variert område.  

 

Slik vi leser NINA rapport 1268 Evaluering av regional rovviltforvaltning, er det muligheten til å lage 

gode prognoser, som blir bedre med større regioner. Andelsvis vil usikkerheten bli mindre og 

stabiliteten høyere om regionene blir større. Vi tror likevel nasjonale svingninger vil bli større med 

felles bestandsmål for flere regioner, for da tapes lokal kunnskap, og da tapes effekten av 

prediksjonsmarkeder (at mange som predikerer et utfall gjennomsnittlig treffer bedre enn en). 

 

Vi anbefaler ikke at dagens region 8 skal ha felles bestandsmål med flere regioner. Dersom det 

likevel blir felles bestandsmål for flere regioner, anbefaler vi at det blir etter mønster fra fordelingen 

av gaupe og jerv mellom Troms og Finnmark innen region 8. Altså at forskriften sier hvor mange 

ynglinger det skal være i hvert område, men at myndigheten til å vedta kvoter avhenger av den 

samlede oppfyllelsen av bestandsmålet.   

 

Fordeling av ynglinger  

Rovviltnemnda har erfart at ti familiegrupper av gaupe i region 8 er over tålegrensen til de reineiere 

som blir hardest rammet. Vi makter ikke å forvalte disse ti familiegruppene på en måte som endrer 

dette.  

 

I forslaget legges det opp til en marginal flytting av gaupeynglinger ut fra reinbeiteområder.  

Vi mener dette vil bidra til å redusere tapene av tamme beitedyr til rovvilt, og stiller oss bak dette 

forslaget. Vi vil samtidig oppfordre KLD til å vurdere om en ytterligere kan redusere samlet tap av 

tamme beitedyr, ved en mer omfattende omfordeling av måltallene for jerv og gaupe. Vi mener 

denne fordelingen bør gjøres nasjonalt med et helhetlig blikk som også ser til våre naboland.  

 

Soneforvaltning gaupe 

Gauper her i nord bruker i stor grad hele landets bredde, samtidig som bestanden er 

sammenhengende med våre naboland. Det er derfor ikke plass til både A- og B-soner langs med 

landet her. Vi må enten godta at gauper bruker både A- og B-områder, eller bestemme at det skal 

være, eller ikke være A-sone for gaupe i hele landets bredde i hele eller i deler av Nordland, Troms 

og Finnmark. Den avgjørelsen mener vi bør tas av KLD.  Det mener vi fordi en eventuell avskjæring 

av gaupesonen vil måtte se til våre naboland for å sikre fortsatt utveksling av gener. Skal vi ha 

gauper langs grensen til våre naboland vil gaupas store områdebruk tilsi at gaupene vi teller, har 

mer av sine hjemmeområder på utenlandsk enn på norsk grunn. Derfor bør koordinering og 

avgjørelse tas nasjonalt. 

 

Vår oppfatning er at gauper i region 8 i all hovedsak lever av tamrein. Det gjør de enten tilgangen på 

rein er stor eller liten. Gitt at det skal være gauper i regionen, så følger spørsmålet om en tross at det 

ikke lar seg gjøre, skal forsøke å skille rein og gaupe, eller om en skal akseptere at gaupa er der 

reinen er. Om en forsøker å skille rein og gaupe, så vil noen få reineiere få en større andel av tapene. 

Om en godtar at det er gauper der reintettheten er stor, vil reintapene fordeles på flere eiere.  

 

I dag ser vi at situasjonen med tap til gaupe er svært utfordrende for enkelte reineiere. Resultatet av 

tydelig soneforvaltningen er at gauper med forholdvis lavt skadepotensial kan tas ut i B-områder. 

Siden de fleste gauper bruker både A- og B-områder, må en til slutt øke terskelen for skadefelling 
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også i B-områder, som primært er på kysten. Ellers ville alle gauper i regionen snart vært 

utenlandske gjester, bestanden langt under bestandsmålet, og antall helt avhengig av forvaltningen 

til våre naboland. Samtidig gir soneforvaltningen en svært høy terskel for felling der 

skadepotensialet gjerne er størst, i A-områder. Vi mener gaupebestanden vil kunne forvaltes på 

bestandsmålet, med mindre tap av tamme beitedyr, og med mindre konflikt, om soneforvaltningen 

av gaupe opphører.  

 

Etter vår oppfatning er det ikke realistisk å lykkes med en differensiert forvaltning av gaupe i A- og B-

soner i nord. Gaupene bruker store områder og lever i hovedsak av rein. Det er rein på beite hele 

året i hele regionen. Ved å definere A-områder prioritert for gaupe medfører det at noen 

reinbeitedistrikt får større belastning enn andre. Gaupas biologi medfører at det er umulig å lykkes 

med en differensiert forvaltning i nord. Vi anbefaler at det ikke videreføres differensiert forvaltning 

med A- og B-områder for gaupe i regionen. Det vil virke konfliktdempende fordi vi som 

forvaltningsmyndighet vil kunne bruke vår myndighet og våre virkemidler der konflikten mellom 

beitedyr og gaupe er størst. 

 

Landbruksdirektoratet skal gi uttalelse til forvaltningsplan 

Dette ser vi på som utelukkende positivt. 

 

Kommuners klageadgang på vedtak fattet med hjemmel i rovviltforskriften  

Vi ser noen utfordringer ved å gi kommuner generell klageadgang på enkeltvedtak i 

rovviltforskriften. Vedtak vil ofte være gjenstand for klage både fra rovviltinteresser og fra 

beitebrukernes interesser. Begge sidene kan ha gode argumenter for å klage. Vi lurer på om det kan 

være uheldig om kommuner skal måtte «velge side» i rovviltspørsmålet. I rovviltforvaltningen tas 

beslutningene på nivåer over kommunene. Er det da riktig ovenfor kommunens 

reineiere/sauebønder eller rovviltforkjempere at kommunens politiske ståsted kan gjøre en forskjell? 

Vil det bidra til økt forutsigbarhet? 

 

Det står i forslaget at: § 18 nytt tredje ledd skal lyde: Kommuner har klageadgang for enkeltvedtak fattet 

med hjemmel i denne forskriften (altså rovviltforskriften). Betyr det at de skal kunne klage på alle 

vedtak etter forskriften, også vedtak om kvoter fattet med hjemmel i §§ 8 og 10?  

 

Videre ønsker vi en presisering om hvorvidt rovviltnemndenes forvaltningsplan eller deler av den 

kan påklages etter at den er vedtatt i rovviltnemnda. 

 

Innføre bruk av kunstig lys på åte og kameraovervåking/elektronisk overvåking av fangstbås 

ved lisensfelling av jerv 

Rovviltnemnda er positiv til å innføre disse to virkemidlene for å få en mer effektiv lisensfelling av 

jerv. Når det gjelder overvåking av fangstbås vil vi foreslå å ta ut forutsetningen om god dekning for 

sending av bilder fra kameraene. Dekningskart trenger ikke stemme overens med den dekningen 

SNO opplever på stedet ved kontroll av båsen. Kravet har vist seg vanskelig å vurdere. Samtidig er 

kravet overflødig, da det er krav til raskt tilsyn dersom bilder ikke sendes, og at dette skal 

dokumenteres i en logg.  

 

 

Med hilsen 

 

John Karlsen 

leder for rovviltnemnda i region 8 

  

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Referat fra møte i ungdomsrådet.  

 
Sted Halti, Jorma. Nordreisa  
Tid 19.september 2019 kl. 14:00 – 15:30.  

 
Tilstede:  Ramona Soleng Thomassen 

Oda K. Fossvoll,  
Ottar Evensen Storaas, 1 vgs 
Peter Eri Bråstad, montessori 9 kl.  
Jon Andreas Fyhn, montessori 9 kl.  
Alf Sindre Einevoll, 1 vgs 
Emma Halvorsen Agorsah, storslett skole 9a 
Joel Siayor, 8 B storslett 
Elias Olsen, 9B storslett skole 
Jens Severin Giæver, 10 B storslett.  
Mathilde Stabell, storslett skole 8a 
Silje Båtnes, sekretær.  

 

Frafall: Hedda J. Bjerkli, strømfjordnes skole 
Isak Båtnes Lund, 2 vgs 
 
 

 

 

Sakskart 

 

24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

26/19 Valg av utvalgsområder 

27/19 Eventuelt 
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24/19 Informasjon om Ungdomsrådet 

Vi går gjennom eget reglement til Ungdomsrådet. Det informeres også om den nye kommuneloven 
som trer i kraft denne høsten. Her står det bl.a.:  

- Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og fylkeskommunen.  

- Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret, 
fylkestinget eller andre folkevalgte organer forelegge for rådene. 

- Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så 
tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av 
saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det 
kommunale eller fylkeskommunale organet som avgjør saken endelig. 

- Vi møtes ca. hver 6 uke. Evt. oftere dersom det er behov. Vara innkalles dersom medlem ikke kan 
stille.  

- Egen innkalling til det utvalget man sitter i kommer på mail fra servicetorget. Vi skal ifølge 
servicetorget kontakte vara selv dersom vi ikke kan stille på møte.  

- Lønn for ungdomsrådet utbetales hvert kvartal. For utvalg utbetales hver måned.  

 

 

 

25/19 Valg av medlemmer og vara 

 

Leder:  Ramona   Vara: Oda 

Nestleder: Oda   Vara: Ottar  

Medlem: Mathilde  Vara: Joel 

Medlem: Emma  Vara: Elias 

Medlem: Jens   Vara: Ottar 

Medlem: Jon Andreas  Vara: Peter 

Medlem: Alf Sindre  Vara: Isak 

Medlem: Hedda  Vara: Elias 
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26/19 Valg av utvalgsområder:  

Kommunestyre (2 stk): Ramona, Oda 

BUK (2 stk): Jon Andreas, Alf Sindre,  

Miljø, plan og utvikling: Mathilde 

Helse og omsorg: Emma 

Oppvekst og kultur: Alf Sindre 

Formannskapet: Oda 

Næringsutvalget: Jens 

Rust (2 stk): Ramona, Jon Andreas 

 

27/19 Eventuelt 

Vi snakker om den nye ungdomsklubben og innhold her. Flere som har innspill som vi kan ta med oss 
videre. Planlegger et besøk i lokalene f.eks. ved neste møte.  

- Bilder og presentasjon av alle medlemmer og vara 

 

 

Neste møte er satt til 22.oktober. Innkalling kommer.  

 

Referent: Silje Båtnes, 20.09.19.  
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Fra: Silje Båtnes
Sendt: 02.10.2019 12:50:27
Til: Alf Sindre Einevoll; Elias Olsen; Emma Halvorsen Agorsah; Hedda J. Bjerkli; Isak Båtnes Lund; Jens severin
Giæver; Joel Siayor; Jon Andreas Fyhn; Mathilde Stabell; Oda Kristine Fossvoll; Ottar Evensen Storaas; peter Eri
Bråstad; Ramona Soleng Thomassen
Kopi: Else Elvestad

Emne: Referat møte i Ungdomsrådet 19.09.19
Vedlegg: Referat fra møte 19.09.19.docx
Hei J
 
Eg sender over referat fra møte i Ungdomsrådet 19.09.19.
 
Neste møte planlegges til 22.oktober. Da er det kun ordinære medlemmer som møtes, og vara innkalles ved
behov.
 
Med vennlig hilsen
 
Silje Båtnes
Ungdomskontakt

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
Telefon: 41706116

   

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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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 DRIFT OG 
UTVIKLING 
Postboks 174 
9156  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 152/19 
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 
 2019/25-1 8974/2019 M74 25.09.2019 

 

Søknad om registrering av utrykningskjøretøy 

 
Saksopplysninger:  
Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy 
 
FOR-2002-01-18-55 
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 18. januar 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 
1965 nr. 4 § 11, jf. kgl.res. av 21. mars 1986 nr. 750. Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2003 
nr. 22, 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261. 
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-01-18-55   
 
§ 1.Utrykningskjøretøy skal være godkjent av regionvegkontoret etter denne forskrift og de 
tekniske bestemmelser som gjelder for slikt kjøretøy. Godkjenning skal anmerkes i vognkortet, 
eller på kopi av vedtak når det gjelder tidsbegrenset godkjenning av slikt kjøretøy. 
  
§ 2.Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det og 
vedtak fattet av 
1. brannsjefen 
a) når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen 
b) når annet kjøretøy for et tidsrom av inntil 8 uker er disponert som reserve for godkjent 
utrykningskjøretøy ved kommunalt brannvesen 
c) når demonstrasjonskjøretøy blir stilt til disposisjon for kommunalt brannvesen. 
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http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
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Kjennemerke: FK14317 
Understells nummer: MPATFS87JJ007942 
Merke: ISUZU 
Model: D-MAX 
Type: ATFS 
Registrert første gang: 18092019 
Registrert første gang i Norge: 19092019 
Registrert på eier: 18092019 
Registrert eier: 18092019 
Kjøretøygruppe: 315 VAREBIL KL2 
Typegodkjenning: e4*2007/46*0413*13 
 
 
Vurderinger: 
Overnevnte kjøretøy skal registreres som utrykningskjøretøy, og disponeres av kommunalt 
brannvesen.     
 
 
Vedtak: 
Søknaden innvilges 
 
 
 
Klageadgang 
Klage over vedtak etter § 2 behandles av Vegdirektoratet. Jfr. Lov om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10    
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Nils-Arnold Nilsen 
Brannsjef, region nord 
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   

Caroline Hammari 
Røyelveien 62 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 135/19 
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 
 2019/934-3 7692/2019  04.09.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/1/12 Oppføring av fritidsbolig 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Storvikveien 491 Gnr/Bnr: 1/12 
Tiltakshaver og 
ansvarlig søker: 

Caroline Hammari og Per 
Jostein Solheim 

Adresse: Røyelveien 62, 9151 
STORSLETT   

Tiltakets art: Nytt bygg- Fritidsbolig Bruksareal: 59 m² 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 16.08.2019 oppføring av fritidsbolig på gnr. 1 bnr. 12. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
JOWA MASKIN AS 
Org. nr. 989 434 632 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig utførende av grunnarbeid 

 
 
Tiltakshaver som selvbygger: 
Tiltakshaver som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, jf pbl 2008 § 23-8 og SAK10 § 6-8 
gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 
 
   

Selvbygger Godkjenningsområde 
 
Selvbygger Caroline Hammari 
og Per Jostein Solheim 
 
Medhjelper:  
SH JENSEN 914 222 095 
 

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

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- området i kommuneplanens arealdel.   
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
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I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes privat vannforsyning og utslippstillatelse er gitt i sak 19/934-4.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
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Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/934. 
 
 
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   

Grete Johanne R Hauge 
Blomstereng 8 A 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 148/19 
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 
 2019/1060-2 8764/2019 1942/3/46 23.09.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/3/46 Naust 

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

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

 
Byggested: Reguleringsområdet Storvik 

Hyttefelt 
Gnr/Bnr: 3/46 

Tiltakshaver: Grete R. Hauge og Inge G. Hauge Adresse: Blomstereng 8,  
9151 STORSLETT   

Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål-  
under 50 m2 

Bruksareal: 35 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 17.09.2019 om tillatelse til oppføring av naust på gnr. 3 bnr. 46.   
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan 19422005_003 Hyttefelt Storvik. Det er vises også til mindre endring i 
reguleringsplan godkjent i PS 46/15 den 19.11.2015.   
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er ikke varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det er ikke varslet 
noen naboer i saken da det er kun grunneier som er nabo i dette tilfellet. Grunneier var med å 
endre reguleringsplanen og er dermed kjent med kravene til naust, og samt at det er grunneier 
som selger nausttomten. Naustet er bygd i samsvar med reguleringsplanen.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til mottak 
godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
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Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Tiltaket skal ikke tas i 
bruk før ferdigattest foreligger. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 19/1060.  
 
 
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. 146/19 
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» 2019/1037-2 8677/2019 1942/53/30 18.09.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/53/30 Rivning av enebolig etter brann 

RIVNINGSTILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Storengveien 479 Gnr/Bnr: 53/30 
Tiltakshaver: Daiga Vilcina  Adresse: Storengveien 479,  

9151 STORSLETT 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

NORSK 
SANERINGSSERVICE AS 
997 710 371  

Adresse: Østensjøveien 15 D, 
0661 OSLO   

Tiltakets art: Rivning av bygg Bruksareal: --- 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om rivningstillatelse mottatt 09.09.2019 for rivning av enebolig etter brann på gnr. 53 
bnr. 30.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagt situasjonskart og erklæringer om ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
NORSK 
SANERINGSSERVICE AS 
 
Org. nr. 997 710 371 

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

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- område i kommuneplanens arealdel.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er ikke varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
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.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
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resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1037. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
NORSK SANERINGSSERVICE AS Østensjøveien 15D 0661 OSLO 
Daiga Vilcina Storengveien 479 9151 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. 144/19 
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» 2019/1038-2 8545/2019 1942/60/4 16.09.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/60/4 Rivning av tilbygg, samt oppføring av nytt 
tilbygg. 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Øvergårdveien 212 Gnr/Bnr: 60/4 
Tiltakshaver: Caroline Fredriksen og 

Raymond Sæther 
Adresse: Øvergård 212, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

KT Byggtjeneste AS 
989 471 317 

Adresse: Seljeveien 2C, 9515 ALTA   

Tiltakets art: Tilbygg- boligformål Bruksareal: -14,8 m² +14,2 m2 + 31,1 
m2 +3 m2 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 09.09.2019 for rivning av eksisterende tilbygg og for 
oppføring av nytt tilbygg på gnr. 60 bnr. 4.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
KT BYGGTJENESTE  
 
Org. nr. 989 471 317 

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

 
Tiltakshaver som selvbygger: 
Tiltakshaver som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, jf pbl 2008 § 23-8 og SAK10 § 6-8 
gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 
   

Selvbygger Godkjenningsområde 
 
Caroline Fredriksen og 
Raymond Sæther 
 
Medhjelper:  
Arne Kristensen  

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig utførende av hele 
byggeprosessen. 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- område i kommuneplanens arealdel.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
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Tiltakshavere ønsker å rive eksisterende tilbygg, da det er i dårlig stand. Når de allerede fører 
opp dette tilbygget, ønsker de å utvide loftet. Da dette er ett tilbygg som påvirker eksisterende 
konstruksjon og er ikke et tilbygg som står ved siden av eksisterende bygg, er det krav om at det 
er en ansvarlig prosjekterende for tiltaket. Arbeidet ønsker de selv å utføre som selvbyggere ved 
bruk av medhjelper som har erfaring ved bygging av tidligere år.  
 
Det er i søknaden oppført ansvarsrett for prosjekterende rørleggerarbeid. Det er ikke krav etter 
reglene om at våtrom er søknadspliktig i eksisterende bygg. Dette gjelder heller ikke for tilbygg 
over 50 m2. Vi anser badet ikke er i tilbygget, men kun i den delen konstruksjonen der taket blir 
løftet opp. Dette arealet ansees ikke som nytt og derfor tar vi ikke med denne ansvarsretten i 
søknaden etter å ha samrådet med ansvarlig søker per telefon.   
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5. Ansvarlig søker har fremmet i sin søknad at dette er etter 
§13-5 tredje ledd at annet ledd i samme paragraf ikke er nødvendig i dette tilfellet.  
 
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. Bygget er tilknyttes privat vannverk og privat avløpsanlegg.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1038. 
 
 
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: 
K. THOMASSEN BYGGTJENESTE Seljeveien 2C 9515 ALTA 
Caroline A Fredriksen Øvergårdveien 212 9151 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   

KS 
 
   
 
Att. Kristine Røed Brun 

 

 
 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/1457-79 8450/2019 Q03 12.09.2019 

 

Underskrevet forliksavtale 

Vedlagt følger underskrevet forliksavtale. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 50 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Underskrevet forliksavtale 

 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
Hilde Henriksen Anleggsdrift 
Rita Toresen Økonomitjenester 
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Samferdsels- og miljøetaten 

 

 
 

Besøksadresse Telefon    Bankgiro Org.nr. 
Strandveien 13 77 78 80 00  4700 04 00064 864870732 
Postadresse  
Postboks 6600, 9296 TROMSØ 

Epost mottak 
postmottak@tromsfylke.no 

Internettadresse  
www.tromsfylke.no 

 
 
 
 
Nordreisa Kommune  
Postboks 174 
 
9156  STORSLETT 
 
 
 
 
Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 
18/8039-22 Roger Ellingsen 223Q80 SAKSARKIV 
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.:   Dato: 
51031/19 77788140 2015/196-28  09.09.2019 
 
 
Orientering om vedtak-Søknad om midler til krattrydding langs offentlige veger 2019- 
TFTU 
 
Søknad fra Nordreisa kommune av 02.08.2019 om midler til krattrydding er behandlet per e-
post utenfor møte i TFTU). Følgende er vedtatt: 
 
1. a) Nordreisa kommune gis tilsagn om krattryddingsmidler inntil kr. 80 000,-.  

b) Faktura for utbetaling presenteres for Troms fylkeskommune innen 01.12.2019.  
c) Som vedlegg til faktura kreves i tillegg til bilag for utført krattrydding, også en 

forpliktende fremdriftsplan for å oppnå sertifisering som Trafikksikker kommune.  
d) Mangelfull dokumentasjon kan medføre avkorting av tilsagn. 
 

2. Det stilles krav om en kommunal egenandel på 20% for tiltakene som gjennomføres. 
Tilskuddet fra TFTU utgjør maksimalt 80% av tiltakets totalkostnad. 

 
3. Før tiltaket igangsettes ber vi om at kommunen gjennomfører varsling overfor grunneiere 

og tar kontakt med Statens vegvesens lokale byggeleder og avklarer spørsmål om 
arbeidsvarsling, hvilke lokale avgrensninger som gjelder, og hva som omfattes av Statens 
vegvesens driftsavtaler i forhold til krattrydding. 

 
4. For øvrig vises til Troms fylkeskommunes vedtekter for tildeling av krattryddingsmidler 

(vedlagt). Vedtektene er også å finne på Troms fylkeskommune sine nettsider om 
trafikksikkerhet. Det bes særskilt om å legge merke til punkt 7 – 10. 

 
5. Det initieres oppfølging fra Troms fylkeskommune og Trygg Trafikk mot Tranøy 

kommune for igangsetting av prosess for Trafikksikker kommune. 
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Etter at årets prosjekt er fullført, fremmes faktura med vedlegg av dokumentasjon over 
utbetalinger og utført arbeid senest 01.11.2019: 
 
  Troms fylkeskommune 
  Samferdsel og miljø 
  Postboks 338 Alnabru 
  0614 OSLO 
 
Faktura merkes Deres ref.: 10517. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Egil Vassdokken 
avdelingsleder Roger Ellingsen 
 møtesekretær   
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 
Kopi: 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/2511-17 

Arkiv:                K44  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 11.05.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
33/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 23.05.2019 
67/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.09.2019 
72/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Forslag om kommunal forskrift hundekjøring 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Forslag til forskrift hundekjøring 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Miljø,- plan og utviklingsutvalget inviterer Nord Troms bonde- og småbrukarlag, 
Nordreisa sau og geit, Kjelleren grendelag, Statskog og hundekjørerlaget til arbeidsmøte 
10.10.2019( i forkant av neste møte i MPU møte, for å få innspill til forskrift før den 
sendes ut på høring. 

 Partene henstilles inntil videre å forholde seg til tidligere bruksavtale for å begrense 
konfliktnivået i området. 

 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag:  

 Miljø- plan og utviklingsutvalget vedtar å legge vedlagte forslag til lokal forskrift ut på 
høring. 

 Hundekjørere henstilles til å innstille kjøringa i Kjellerskogen inntil årets sauesanking er 
over. 

 
Forslagene ble satt opp mot hverandre, og det ble stemt punktvis: 
Første punkt: 5 stemte for forslaget fra Nyvoll (Ap) og 1 stemte for forslaget fra Dyrstad (Sp). 
Hilde Nyvoll (Ap) forslag dermed vedtatt.  
Andre punkt: 4 stemte for forslaget fra Nyvoll (Ap) og 2 stemte for forslaget fra Dyrstad (Sp). 
Hilde Nyvoll (Ap) forslag dermed vedtatt.  
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Vedtak: 

 Miljø,- plan og utviklingsutvalget inviterer Nord Troms bonde- og småbrukarlag, 
Nordreisa sau og geit, Kjelleren grendelag, Statskog og hundekjørerlaget til arbeidsmøte 
10.10.2019( i forkant av neste møte i MPU møte, for å få innspill til forskrift før den 
sendes ut på høring. 

 Partene henstilles inntil videre å forholde seg til tidligere bruksavtale for å begrense 
konfliktnivået i området. 

 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  
 

Behandling: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget fremmet følgende forslag: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget ønsker ikke å legge vedlagt forslag til lokal forskrift ut på 
høring nå.  
Miljø,- plan og utviklingsutvalget henstiller kommunen ved ordfører om å innkalle leder fra hhv. 
Nordreisa bonde- og småbrukerlag, Kjelleren grendelag, Nordreisa bondelag, Statskog, 
hundekjørerlaget, både idrett og næring representanter til mekling ved ekstern mekler for å 
komme fram til en omforent løsning om barmarkkjøring for hundespann. Partene bes også om å 
finne en god løsning for vinterløyper. 
Det settes en frist til 1.november 2019 med å komme fram til en minnelig løsning i mekling for 
de berørte parter. Er det ikke kommet en løsning i saken innen tidsfristen tas saken opp i Miljø,-
plan og utviklingsutvalget for videre behandling av saken 
 
Fellesforslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget ønsker ikke å legge vedlagt forslag til lokal forskrift ut på 
høring nå.  
Miljø,- plan og utviklingsutvalget henstiller kommunen ved ordfører om å innkalle leder fra hhv. 
Nordreisa bonde- og småbrukerlag, Kjelleren grendelag, Nordreisa bondelag, Statskog, 
hundekjørerlaget, både idrett og næring representanter til mekling ved ekstern mekler for å 
komme fram til en omforent løsning om barmarkkjøring for hundespann. Partene bes også om å 
finne en god løsning for vinterløyper. 
Det settes en frist til 1.november 2019 med å komme fram til en minnelig løsning i mekling for 
de berørte parter. Er det ikke kommet en løsning i saken innen tidsfristen tas saken opp i Miljø,-
plan og utviklingsutvalget for videre behandling av saken 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Miljø- plan og utviklingsutvalget vedtar å legge vedlagte forslag til lokal forskrift ut på høring. 
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Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har et aktivt hundekjøremiljø som har drevet med aktiv trening de siste 20-
30 åra. Antall hundekjørere og hunder har økt de siste åra.  
 
Nordreisa hundekjørerlag har hatt avtale med Statskog om bruk av området i Kjelleren i 
Reisadalen siden tidlig på 2000 tallet. Tromsø Villmarksenter har hatt en avtale med Statskog 
om treningsområde i området Bergskog/Liland i ca 10 år. 
 
De siste tre til fem åra har det blitt større og større konflikt mellom hundekjørerne og bønder i 
området i Kjelleren i Reisadalen. Bøndene mener hundekjøring skremmer sauene vekk fra 
beiteområdene og at lam skilles fra mødre. I tillegg har naboer og andre klaget på støy fra 
hundegårder. 
 
Hovedkonflikten omhandler barmarkskjøring på høsten, men slik kommunen oppfatter det så 
har dette igjen medført konflikt for vinterkjøringen med stenging for kjøring over enkelte 
eiendommer. 
Med bakgrunn i denne konflikten er det avholdt mange møter med partene og kommunen fra 
2015 og fram til nå, og kommunen vedtok høsten 2017 oppstart av arbeidet med 
detaljreguleringsplan for hundekjøring for området i Bergskog/Liland. (det samme området som 
Tromsø Villmarksenter bruker) Forslaget til plan med møtt med stor motstand fra hus- og 
hyttenaboer til området. Med dette som bakgrunn varslet Nordreisa hundekjørerlag at de ikke 
var interessert i dette området. Dette medførte igjen at Miljø, plan og utviklingsutvalget i 
oktober 2018 vedtok å stanse planarbeidet. 
Konflikten er med det ikke løst og partene har ved flere anledninger bedt kommunen om å jobbe 
videre for å finne løsninger. Vinteren 2019 har det vært møter mellom kommunen og Statskog 
for å drøfte om hundekjøring kan gjøres i et område. 
Gjennom disse drøftingene er Tørfossmoen fremmet som nytt forslag, men da krever Statskog at 
de to gamle områdene Kjelleren og Bergskog stenges gjennom en kommunal forskrift hjemlet i 
Friluftslovens § 2 andre ledd. 
Forslaget ble drøftet med hundekjørere og bønder i møter 11.04.2019. Begge parter var positive 
til hovedtanken, men det er fortsatt uenighet om noen detaljer.  
 
Endelig forslag til forskrift med kart er presentert for partene 14.05.2019. Oppsummert så stiller 
bønder og naboer i Kjelleren seg positivt til forslaget til forskrift. De er også positive til åpning 
av Tørfossmoen, men påpeker at da må hundekjøringen skje innenfor området. De ønsker ikke 
kjøring i randsonen til området. 
Det ønskes ikke hundekjøreløype på vintertid i området på østsiden av Reisadalen fra Røyelen 
og sørover på privat eiendom. 
 
Hundekjørerlaget har følgende holdning til forslaget: 
1. Tørfossmoen med tilrettelegging av ca 12-14 km med løype uten ferdselsrestriksjoner i 

forhold til treningsfelt for jakthunder  og elgjakt. Avtale på 40 år med grunneier må 
foreligge.  (spillemiddelsøknader krever avtale, intensjonsavtale holder ikke) 

2. At løyper utafor sperregjerde i Kjellerskogen kartfestes og legges inn i sti og løypeplan. 
3. At økonomisk kompensasjon for flytting av treningsområde avtales før flytting skjer 
4. At hundekjørerløyper tegnes inn og godkjennes i sti og løypeplan, med mulighet for 
løypekjøring med scooter. Avtale med grunneiere er kommunens ansvar. Dette avklares før 
områder stenges for barmarkskjøring. 
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Hundekjøring med vogn eller ATV med motoren avslått på sommerstid og med slede på 
vinteren er lov jf allemannsretten i Friluftsloven.  Hvis det kjøringen medfører tilrettelegging 
eller hogst av skog, må det innhentes tillatelse fra grunneier.  
 
Forslag til forskrift 
Friluftslovens § 2 andre ledd åpner for at kommunen gjennom en forskrift kan begrense ferdsel i 
deler av kommunen. Forslag til forskrift innfører forbud mot hundekjøring med vogn eller ATV 
i to områder i Reisadalen, i Kjelleren og Bergskog/Liland jf kart, i perioden 1.mai til 
15.november eller til det har etablert seg et tilstrekkelig snødekke. 
Hovedhensikten med å stenge disse områdene er å begrense konflikten og sjenansen som kjøring 
med hundespann kan medføre for andre brukergrupper. Formålet er også å konsentrere slitasjen 
på naturgrunnlaget som kjøring med hundespann medfører til spesielt anviste traseer. 
 
Områdene 
Områdene som omfattes av forskriften er de to områdene som er brukt fram til nå. Begrensing 
av områdene fremgår av kartet under. For Kjelleren følger forslaget Fv 865 i vest, linje inn til 
munningen av Moskodalen i nord, følger så fjellfoten i øst og til Skogstad i sør og så tilbake til 
Fv865. 
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Kart over området i Kjelleren 
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For Bergskog/Liland følger det en grense sør for Liland i nord, Fv 865 i vest, Josvannet i sør og 
fjellfoten i vest.  
 

 
Kart over området Bergskog/Liland 
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Nytt område kjøring med hundespann 
Det foreslås å opprette et nytt område i området Tørfossmoen. Områdets begrensning vises i kart 
under. Det følger Fv 865 i øst, Tyvdalen i sør, fjellfoten i vest og eiendomsgrense Statskog i sør. 
 

 
Kart over området Tørfossmoen  
 
 
 
Lovgrunnlag 
Friluftsloven § 2 annet ledd: 

"såfremt ikke kommunen med samtykke av eieren eller brukeren har forbudt slik 
ferdsel på nærmere angitte strekninger. Kommunens vedtak må stadfestes av 
fylkesmannen." 
 
Etter denne paragrafen kan kommunen vedta en lokal forskrift og forby en spesifikk type 
aktivitet innenfor et kartfestet område. I dette tilfelles fremmes det forslag om å forby kjøring 
med hundespann. 
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Vurdering - Naturmangfoldloven 
 
Naturmangfoldloven §§ 7-12 
Jf. §7 skal prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
§8 fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 
Når det gjelder kunnskapsgrunnlaget (§8) omfatter dette Kjellerskogen og Bergskogen områder 
som skal stenges for trekkhundtrening og Tørfossmoen som åpnes.  
 
Ut i fra tidligere treningsfelter for hundekjøring med vogn/ATV, vet man at aktiviteten volder 
stor slitasje på markdekket i de traseene der det kjøres, spesielt på våtmark og lyngmark der 
dekkene river plantedekket og planter utgår eller har lang reetableringstid på grunn av slitasje. 
Dette er et av argumentene som har vært brukt fra begge sider i nevnte konflikt. Begge parter 
påpeker ulik slitasjegrad utfra hvilket ståsted man har. Fra beitenæringa er det hevdet stress på 
bufe og tap av beiteområder da det ikke er forenelig med hundekjøring med vogn/ATV i 
beitesessongen og spesielt ikke i sanketiden, motparten anser det som lite problematisk der det 
hevdes at beitedyr ikke nevneverdig påvirkes av kjøringen. Vilt vil etter all sannsynlighet også 
trekke ut av området i de tider da det trenes mye av flere utøvere inn mot senhøsten. Alle tre 
områdene er blandingsskog av lav og middels bonitet med dominans av furu med lyngdekke på 
bakkenivå. 
 
§ 9. Førevarprinsippet 
Ut fra eksisterende kunnskap i saken vil man i Kjellerskogen tilrettelegge for stabil bufedrift og 
mindre konflikt med naboer selv om man her fremdeles vil ha bosetting med hundegårder. 
Bergskogområdet må sees i tilknytning til artsutbredelse fra Lindovara naturreservat som har en 
stor variasjon i plante og dyreliv. 
På Tørfossmoen er det få registrerte miljøverdier i Artsdatabanken. Registreringene ligger til 
fjellfoten og er har status LC – livskraftig. Her legges traseer til tidligere kjørespor og 
tømmerleder hvor en vurder at risiko for skade på miljøverdiene og naturmangfoldet for øvrig 
på strekningen er moderat til liten, og har derfor ikke funnet behov for å benytte føre-var-
prinsippet i naturmangfoldlovens § 9. Nye traseer vil bli lagd der man ser det nødvendig for å 
knytte sammen sløyfer slik at det blir sammenhengende løypenett, her vil man bruke traseer som 
ikke kommer i konflikt med naturmangfoldets verneverdier av sårbare eller truede arter i 
rødlista. 
 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Ang samlet belastning vil man her stenge to områder der det ene er i tilknytning til Lindovara 
naturreservat og arter som har flere verneverdier knyttet til rødlista både når det gjelder flora og 
fauna. Det er også kjent at kjerneområde for planter, fugler og dyr ikke bare har tilhold på et 
geografisk avgrenset sted, men har spredningseffekt utover sitt habitat. Skogsfugl bruker både 
Bergskogen og Vinnelyslia som beiteområder i tilknytning til Lindovara som spill og 
hekkeområde på grunn av gammelskogen. Naturlig vil det være artsutbredelse ut fra Lindovara 
mot Bergskogen siden det her er samme vegetasjonstype i furuskog. Området i lia ovenfor 
Tørfossmoen har Nordreisa Jeger og fisk avtale om treningsområde før opphør av ordinær 
båndtvangstid om trening av fuglehunder før jakt og jaktprøver. Det ansees ikke at forslag til ny 
treningsområde vil komme i konflikt med dette treningsområdet. 
 
Ved samordning av hundemiljøene vil man oppnå flere fordeler for reindrifta både for 
reinbeitedistrikt (Rdb.) 35 Fàvrrosorda og 36 Cohkolat ja Biertavàrri. Ved at man samler 
fuglehund- og trekkhundtrening til ett område da spesielt i sopptiden for rein der Bergskogen 
har et godt soppdekke av rødskrubb og brunskrubb som beites av rein og elg. 
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§ 11. Kostnadene med miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 
Eventuelle miljøforringelser utover det som tilrettelegges etter avtale mellom Hundekjørerlaget 
og Statskog skal tiltakshaver bære kostnadene ved gjenopprettelse. 
 
§12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Etter det man kan se vil et tilrettelagt løypenett kunne brukes uten at man her kommer i konflikt 
med verneverdier etter naturmangfoldloven dersom traseene legges på en slik måte at det ikke er 
til hinder for dyreliv og friluftsinteresser i området. En viss slitasje i traseene må forventes 
ettersom det vil trenes hyppig og med et anselig antall hundekjørere. Det planlegges at traseer 
vil bli forsterket med grus etter hvert. 
 
 
Kjøring på snødekt mark 
Hundekjøring på snødekt mark er lov i hht Friluftloven, men gjøres det hogst eller annen 
tilrettelegging kreves tillatelse fra grunneier. Fra enkelte grunneiere i Kjellerområdet er det 
motstand mot kjøring om vinteren. Kommunen kan ikke regulere denne kjøringen på vinterstid. 
Skal det etableres en fast vinterløype gjennom Reisadalen må dette gjøres gjennom skriftlige 
avtaler med grunneierne som berøres. 
 
 

Vurdering 
Konflikten rundt hundekjøring i området Kjelleren har pågått de siste tre –fem åra. Det har vært 
mange møter med partene, det har vært prøvd å lage en detaljreguleringsplan i Bergskog, men 
en har fram til nå ikke kommet fram til noen løsning. Partene har anmeldt hverandre og det har 
vært møter mellom partene hos Regionlensmann i januar i år. 
 
I samtaler mellom kommunen og Statskog SF er det kommet fram et nytt forslag om å åpne 
Tørfossmoen for hundekjøring, mens Kjelleren og Bergskog/Liland stenges for hundekjøring. 
Statskog ønsker nå å samle all kjøringen i ett område og de vil inngå en langsiktig leieavtale (40 
år) med Nordreisa hundekjørerlag. (en slik langsiktig avtale åpner for at hundekjørerlaget kan 
søke tippemidler) 
 
Forslaget er et kompromissforslag. Det betyr at ingen er helt fornøyd, men i arbeidet med å 
finne løsninger mener vi partene må være villige til å gi noe for at en skal kunne komme fram til 
en løsning. 
 
Denne konflikten berører både Friluftslovens § om allmenhetens frie bruk av utmark og den 
berører bøndenes beiterett. Forslaget er et kompromissforslag. Alternativet, etter kommunens 
mening, er at partene tar saken til jordskifteretten. Kommunen håper dette forslaget bifalles slik 
at en slipper å bruke rettssystemet til denne saken. 
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Hjemmel: Fastsatt av Nordreisa kommunestyre XX.XX.2019 med hjemmel i lov 28.juni 1957 nr 16 om 

friluftsliv § 2 annet ledd. Stadfestet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark XX.XX.2019 med hjemmel i 

lov av 28.juni 1957 nr. 16 om friluftsliv § 2 annet ledd.  

 

§ 1. Virkeområde 

Forskriften gjelder forbud mot kjøring med hundespann i Nordreisa kommune for de områder som er 

vist på kart vedlagt denne forskriften.  

Med hundespann her menes hundefører og to eller flere hunder spent inn for å trekke et redskap 

(vogn, ATV m.m.).  Forbudet gjelder for tidsrommet 1. mai til 15. november, eller til det har etablert 

seg et tilstrekkelig snødekke. 

 

§ 2 Formål 

Formålet med forskriften er å begrense konflikten og sjenansen som kjøring med hundespann kan 

medføre for andre brukergrupper. Formålet er også å redusere slitasjen på naturgrunnlaget som 

kjøring med hundespann medfører. 

 

 

§ 3 Forbud mot kjøring med hundespann 

Forbudet gjelder de områdene som er vist på kart vedlagt denne forskriften. 

 

§ 4 Ikrafttredelse 

Forskriften trer i kraft fra det tidspunkt den er kunngjort i Norsk Lovtidend. 
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Arkivsaknr:       2016/1364-12 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
73/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Budsjettregulering drift og utvikling 2-2019 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner §47 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-
107#KAPITTEL_11  
Forskrift om årsbudsjett https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423  
Økonomireglement for Nordreisa kommune, kap 3  
Økonomiplan 2019 – 2022/årsbudsjettet 2019 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling foretar budsjettreguleringer for oktober 2019 i hht 
skjema i saken. 
 
 

Saksopplysninger 
 
Om delegasjon i budsjettsaker  
 
Driftsbudsjettet:  
Hovedutvalget kan foreta budsjettregulering mellom ansvar innenfor sitt rammeområde når det er 
behov for det. Det er en forutsetning at netto budsjettramme ikke overskrides.  
Videre kan hovedutvalget disponere merinntekter på inntil kr 200 000,- innenfor sitt rammeområde. 
Prosjektinntekter og refusjoner fra NAV kan i sin helhet disponeres av hovedutvalget.  
Sak om tilleggsbevilgning skal først fremmes når det ikke er mulighet for omdisponering innen eget 
rammeområde. Det er kun formannskapet som har fullmakt til å foreta avsetning til og bruk  
av disposisjonsfond. Hovedutvalget har fullmakt til å disponere bundet driftsfond innenfor 
forutsetningene for bruk av midlene innenfor eget rammeområde.  
 
Rådmannen er gitt fullmakt til å budsjettregulere poster innen samme sektor. Denne myndighet er 
videredelegert til sektorleder.  
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Ved gjennomgang av regnskapet viser det seg at sektor for drift og utvikling har behov for 
budsjettreguleringer. I virksomhetene er det sykefravær og refusjoner fra NAV. Det er ikke 
budsjettert med sykefravær eller refusjon sykepenger. I tillegg er det ekstra strømutgifter til veilys 
langs fylkes og riksveier, som skal refunderes jfr avtale med Statens veivesen og tilskudd 
krattrydding fra Troms fylkeskommune. 
Regnskapet viser overforbruk innen øvrige utgifter. For byggdrift er det justering mellom strøm og 
biovarme og forsikringsoppgjør for bil. 
 
For utvikling er det ekstra utgifter til grunnundersøkelser i forbindelse med reguleringsplaner. Dette 
ansvar er derfor styrket.  
 
Foreslåtte reguleringer 
 
Byggdrift 

Totalsum 0,00           
              

Konto Ansvar  Funksjon    Beløp  Kommentarer   
              
10202 629 130   34 831,00 Lønnferievikar   
10301 629 130   20 000,00 Ekstrahjelp   

17100 629 130   -54 831,00 
REFUSJON 
SYKEPENGER   

       
11800 629 261   -1 400 000,00 Strøm   
11802 629 261   1 400 000,00 Bioenergi fjernvarme   
              
12102 629 120   90 700,00 Kjøp av kjøretøy   
17701 629 120   -90 700,00 Forsikringsoppgjør   

Kommentarer:  
Refusjon sykepenger reguleres opp mot lønn ferievikarer og ekstrahjelp 
Det mangler budsjett for biovarme, alt er satt på budsjett for strøm.  
Etter at en bil ble kondemnert, ble det kjøp inn en ny bil for forsikringssummen. 
 
Renhold 
Totalsum 0,00         

            
Konto Ansvar  Funksjon Prosjekt  Beløp  Kommentarer 

            

10752 601 261   75 000,00 
LØNN SVANGERSK.VIK.80/100 
RENHOLD 

            
            

10753 601 261   105 000,00 
LØNN SYKEVIKARER 
RENHOLD 

            
17100 601 261   -105 000,00 REFUSJON SYKEPENGER 

17101 601 222   -75 000,00 
REFUSJON FØDSELSPENGER 
LØNN 

Kommentarer: 
Refusjon sykepenger og fødselspenger reguleres opp mot lønn svangerskapsvikariat og sykevikarer 
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Utvikling 
Totalsum 0,00             

                
Konto Ansvar  Funksjon Prosjekt  Beløp  Kommentarer     

                
12705 613 301   120 000,00 Konsulenttjenester grunnborring 
17100 602 301   -120 000,00 REFUSJON SYKEPENGER     

Kommentarer: 
Refusjon sykepenger reguleres opp om ekstra kostnader et grunnundersøkelser i fbm reguleringsplaner 
 
 
 
Anleggsdrift 
Totalsum 0,00         

            
Konto Ansvar  Funksjon Prosjekt  Beløp  Kommentarer 

            
11800 696 332   300 000,00 Strøm 
17000 693 332  -300 000,00 REFUSJON STATEN 
12313 693 332  80 000,00 Kjøp sommervedlikehold 
17300 693 332   -80 000,00 Refusjon FK 

Kommentarer: 
Refusjon utgifter jfr avtale om at Statens veivesen skal betale strømutgifter for veilys langs fylkes- og 
riksveier. Tilskudd krattrydding etter søknad. 
 

Vurdering 
Sektorleder anbefaler Miljø, plan og utviklingsutvalget å godkjenne de foreslåtte 
budsjettreguleringer i vedlagte tabell. Foreslåtte reguleringer medfører ingen endring av netto 
ramme for sektoren og er innenfor det hovedutvalget har myndighet til å foreta.  
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Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.september 2019 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 RESULTATRAPPORT  Drift og utvikling pr 1.september 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.september 2019 tas til etterretning. Sektorleder bes 
om å følge opp spesielt øvrige utgifter tett og sette inn tiltak for at sektoren holder seg innenfor sine 
budsjettramme 
 
 

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.  
 
Kap 6 
Pr 1.september skal lønnsutgiftene være 63,6 %, mens øvrige utgifter skal være 66,7 %.  Inntektene 
skal ligge på 66,7 %. 
 
Totalt så ligger lønnsutgifter på 63,15 %, dvs 0,45 % under prognosen. Det skyldes i hovedsak 
sykemeldinger og vakanser. 
  
Øvrige utgifter ligger på 71,80 %, dvs.  5,1 % over, mot 7,99 % over prognosen i august og 11,49 % 
over pr 1.juni. Dette er fortsatt høyt, og over prognosen, men en ser at det jevner seg ut over året.   
 
Oppsummert ligger kap 6 med overforbruk. Noe skyldes sesongvariasjoner og noe er kostnader som 
kan faktureres tilbake. Oppsummert så ligger sektoren høyt på øvrige kostnader, men lønn og 
inntekter ligger i hht budsjett. Det anbefales at sektorleder følger tett med på utgiftssiden og vurderer 
innføring av innkjøpsstopp for tiltak som ikke berører liv og helse. 
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Utfordringen er at drifts- og vedlikeholdsbudsjettet innen anlegg- og byggdrift er for lavt i forhold til 
de behovene som mange av de gamle byggene og veiene har. 
 
Kap 5 
 
Pr 1. september skal lønnsutgiftene være 63,6 %, mens øvrige utgifter skal være 66,7 %.  Inntektene 
skal ligge på 75 %.  (tre av fire terminer er inntektsført) 
 
Lønnsutgiftene for kap 5 ligger på 56, 37 % som skyldes vakante stillinger mens noe er benyttet til 
ekstrahjelp i sommer og til sommerarbeid for ungdom.  
 
Øvrige utgifter for driftsbudsjettet ligger på 62,47 % forbruk, omtrent på forventet nivå. Det er ikke 
medtatt kalkulatoriske utgifter som dekkes av gebyrinntekter.  Om kalkulatoriske utgifter medtas, vil 
resultatet bli svært mye lavere forbruk som igjen ikke gir korrekt bilde av driftssituasjonen. 
 
Inntekter ligger omtrent på forventet nivå – tre av fire terminer er inntektsført.  
 
Aktivitetsmessig følges Virksomhetsplanen for 2019 og etter den er flere tiltak startet opp og 
gjennomført, men det er midt i året slik at mange tiltak er fortsatt igjen. Pga veldig kort tid siden 
forrige rapport, er det kun regnskapstallene som er oppdatert i denne rapporten. 

Vurdering 
Ut i fra virksomhetsplanen er sektoren noenlunde i rute. Virksomhetsplanen for 2019 er stram, slik 
at det tåles ikke mange endringer/ nye oppgaver.  
Økonomisk ligger både lønn og inntekter noe i hht budsjett.  
Øvrige utgifter ligger over og det anbefales at sektorleder følger tett med på utgiftssiden og vurderer 
innføring av innkjøpsstopp for tiltak som ikke berører liv og helse 
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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 

26. september 2019 Sektor for drift og utvikling Dag Funderud 

 

   

STATUS – MÅLOPPNÅELSE IFT ØKONOMIPLAN/VIRKSOMHETSPLAN 

 

Målsettinger fra Virksomhetsplanen 

 

OBS 

Denne rapporten er kun oppdatert i forhold til regnskap, sammenlignet med rapport for august. 

Status for oppgaver blir oppdatert i neste rapport. 

 

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 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, arbeidet startet opp. Plan om a  legge fram doumentet til 

møtet i oktober. 
 Medarbeiderundersøkelse, gjennomført i juni, oppfølging utover høsten 
 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 

  

Status for dokumentet: ferdig 
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Side 2 

 IT support, programvare KOMTEK og kartvedlikehold, oppma ling VA, pa visninger VA, 
GISline, gravemelding, arbeidet pa ga r fortløpende 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. 

 

Anleggsdrift 

Anleggsdrift har fortsatt noe reduserte ressurser. Driftsleder har delvis foreldrepermisjon. Sist 
tilsatte driftsoperatører/løypekjører begynner i stillingen pr 1. september. 
Brannberedskapen har 3 konstabelstillinger under tilsetting, og 1 funksjon som sja før er 
midlertidig bemannet. 

Vei; Lapping asfalt, høvlig og salting har pa ga tt sammen med øvrige vedlikeholdsarbeid i sommer. 
Asfaltering er gjennomført 2 ma neder forsinket men likevel innenfor akseptabel tid pa  a ret. 4 
fartshumper er etablert , skilting av disse gjensta r. 

Vann og avløp; Oppgaver i samsvar med a rsplanen pa ga r. Saga dam – innkjøp konsulent under 
arbeid.  
Rengjøring av ledningsnett gjennomført, montering av sonevannma lere pa ga r, lekkasjesøk 
pa ga r.  Rutinespyling avløp pa ga r. Andre driftsoppgaver som bytte av pumpe pa  Sørkjosen 
renseanlegg er utført. 
Grøntanlegg/Løypenett – Har hatt en del sommerhjelp gjennom hele sommeren, noe som har 
bidratt til at ba de sentrum og rekreasjonsomra der har sett veldig bra ut i sommer. 

Øvrige ansvar; Utbedring sikringer pa  kaia i Sørkjosen pa ga r.  Brann har hatt relativt lite antall 
ressurskrevende hendelser sa  langt. Utalarmering mannskaper er ikke rettet til gruppealarmer 
ved mindre hendelser, skal ordnes i uke 36.  Veilys; feil pa  styring rettet. Montering av ma lere pa  
belysning langs riks og fylkesveier er igangsatt.  

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

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

 VA Felt Pro – Anskaffet. 

 Stoffkartotek (Eco online) 

 Rullering beredskapsplan vann 

 Veilys – overføring til veieier – Overført pr 1. juli 2019.  

 Vedlikeholdsplan vei – Utarbeidet. 

 Jernelva avløpsledning – Arbeid pa ga r. 

 Stikkledning vann/avløp vaktmesterbua 

 Vernerunder – delvis gjennomført. Sluttrapport mangler.  

 A rsplan vei: Følges. 

A rsplan vann og avløp: Følges 

 

Byggdrift  

Byggdrift  har stillingshjemler for 12 vaktmestere, 1 driftsleder og 2 badevakter (i sesongen). Av 
disse har 7 vaktmestere 100 % stillinger. Fem vaktmestre har stillingsprosenter fra 20 – 50%.   
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Side 3 

En vaktmester i 100 %-stilling er langtidssykmeldt - jobber 20 % 

En vaktmester i 100 % -stilling er i ulønnet permisjon pga verv – jobber 20 %. 

En vaktmester i 100 % -stilling  og driftsleder i 100 %-stilling har levert inn oppsigelse, 

En vaktmester i 50 %-stilling har fa tt innvilget ett a rs ulønnet permisjon 

Bygninger med uteomra der og tekniske installasjoner driftes/vedlikeholdes daglig av 
vaktmestere, disse utfører ogsa  mindre reparasjoner/byggeprosjekter.  Det benyttes eksterne 
leverandører na r det gjelder reparasjoner av tekniske/elektronisk anlegg.  

Nedbemannings prosessen er ferdig, og byggdrift fikk en person overført som vaktmester for a  
utføre oppgaver pa  Sonjatun  

Prosessen med a  utlyse stillinger som kompenserer for vaktmester og driftsleder i oppsigelse er i 
gang, det utlyses en stillling som vaktmester 100 % og en stilling som fyller driftsleders oppgaver. 

 

Vaktmestere utfører i tillegg særskilte oppgaver pa  Sonjatun som: 

 drifte/vedlikeholde medisinsk utstyr, mat-utbringing, mottak/utdeling/sending av post 
og vareleveranser, henting av reseptbelagte medisiner pa  apotek, driftsha ndtering av 23 
biler for byggdrift og Hjemmetjenesten,  mottak/retur av hjelpemidler fra NAV 
Hjelpemiddelsentral, utlevering/innhenting av  alle hjelpemidler  til/fra brukere i 
kommunen – her innga r ogsa  rengjøring og reparasjoner av hjelpemidler.  

 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

 Gjennomgang Serviceavtaler og rammeavtaler tekniske installasjoner mm: Innga tt 
serviceavtale med leverandør pa  service pa  ventilasjonsanlegg pa  kommunale bygg. 

Oppstart medio juni 2019. Er utført. 

 Stoffkartotek: Har eco-online i dag –lite brukt, lite opplæring. Avtalen termineres før 2020 
for a  begynne a  bruke stoffkartotek pa  Famac. Ikke igangsatt. 

 Branntegninger: Ajourføring har pa ga tt i regi av prosjekt i 2018 Dette har stoppet opp 
etter at prosjektet ble avsluttet 2018.   Ikke fullført, mangler registrering pa  12 av 
bygningene.  

 Etablere renholdsrom 2. etg kommunehus: Planlagt utført etter VP. Ikke utført. 
 Inntak ventilasjon Storslett skole: Ikke pa begynt, under planlegging. Ikke utført. 
 Sørkjosen skole brannvarsling. Utført. 

 Sonjatun helsesenter skifte av sirkulasjonspumper nordfløy.  Pa begynt, men ikke fullført 
 Vaktmesterbase ombygging + gjerde ved Storslett skole: Ikke utredet 
 Oppsetting av utstyr barnehager som ble innkjøp i 2018: Sørkjos b.h. setter opp grillhytte 

pa  dugnad. Annet ikke planlagt for vaktmestertjenesten pga lite ressurser. 
 Sandfilter Samfunnshus: Utskifting er utført august. 
 Rep. av kantrenner basseng; Utskifting planlagt utført ihht vp. Mindre reparasjon utført. 
 Mindre byggarb FIG/ Flytte UNN Ikke pa begynt. UNN-lager flyttet fra Sonjatun til 

Felleskjøp-lager. Byggearbeider pa  FIG ikke pa begynt. 
 Beising av vegg og tak pa  Halti gammel del.  Underplanlegging – innhenting av pris 

snarest. Ikke pa begynt. 
 Miniventilasjon Meieribygg: Ikke pa begynt.  
 Ombygge brannstasjon/FIG. Ikke pa begynt. 
 Vernerunder: Utføres i ulik grad pa  ulike bygg. Gjennomføres jevnlig pa  Storslett skole 
 Ny dør Halti. Planlagt 2019, ikke utført. 
 Venterom Rotsund fergeleie planlagt utskifting av gulvbelegg. Ikke utført. 
 Solvoll gamle skole – Point. Planlagt utvendig maling/panel. Ikke utført. 
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 Nordreisahallen - ungdomsklubb/kino. Utført i 2019. 
 Sonjatun Helsesenter, utført utbedringer for service/reparasjoner for avløpspumpe 

sommer –19. 
 Sonjatun Omsorgssenter planlagt brannteknisk tilstandsvurdering. Ikke utført. 
 Sonjatun Helsesenter – planlagt vaskerom og ren/uren sone for tekniske hjelpemidler. 

Ikke pa begynt. 
 Sonjatun Helsesenter – planlagt arbeid med vinduer sørside. Ikke utført. 
 Sonajtun Helsesenter – planlagt carport for hjemmesykepleiens bilpark.Ikke utført. 
 Sørkjosen barnehage – maling utvendig. Ikke utført. 
 Storslett barnehage -  utbygging av kontorlokale. Ikke pa begynt. 
 Rotsundelv skole – takutskift (asbestproblem). Ikke utført. 
 Moan skole – maling innvendig. Ikke utført. 
 Ra dhuset- Oppgradering av el- og strømnett, utskift av kantinekjøkken, varemottak. Ikke 

pa begynt eller utført. 

 

 

Renhold 

Nedbemannings prosessen er ferdig, og renhold fikk tre stk omplassert to assistenter fra Storslett 
skole og en fra bokollektivet.  

Innkjøp: Renhold trenger fortsatt oppgradering av utstyr og maskiner. Innkjøp er gjort tidlig pa  
a ret i a r ogsa . Renhold har tatt i bruk tidbank og renholdsapp. 

 

Oppgaver i hht virksomhetsplanen:  

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

 Organisere bygg for a  forhindre skadeinsekter,   
o Det er lagt ut feller I Høgegga bhg, Sørkjosen bhg og Sørkjosen skole. 

 Skjegg og sølvkre kartlegging: 
o 3. april var Skadedyrsfirmaet Antisimex og gjorde saneringsrunden pa  Sonjatun 

helsesenter. 
o 3. juni var de tilbake pa  en sjekkrunde og pa  60 feller de har satt ut var det 12 kre 

til sammen og det er fantastisk.  
o Det planlegges a  sette inn samme tiltak i Høgegga  bhg som har veldig mye og som 

skal bygges ut.  
 Kildesortering/miljøfyrta rn vi har ga tt over til hvite søppel sekker pa  alle bygg utenom 

idrettshallen.  
 Renholdsplaner med nettbrett til Sonjatun og Storslett skole, utarbeidelse av renholds 

appen pa  Sonjatun blir na  i august startet med.  
 Ny renholdsplan for tannklinikken, venter pa  at de tar kontakt for møte. 
 Vernerunder setter opp plan utover høsten. 
 Risikoanalyser, ikke pa begynt 

 

Utvikling 

Utvikling er preget av stabil drift, men har langt etterslep i saksbehandlingen, særlig innenfor 
landbruk. Virksomheten har hatt en 100 % sykemelding siden november 2018. Vikarstilling er 
utlyst tre ganger, men ingen søkere. For tiden er det ogsa  en person ute i foreldrepermisjon i 80 
%.  Vikar for arealplanlegger/naturforvalter startet opp den 29.4.19 og har i sommer hatt 
kapasitet til a  starte med forvaltningsplanene for friluftsomra dene. 
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Oppgaver i hht virksomhetsplanen: 

 Kontinuerlig saksbehandling innen alle fagfelt, pa ga r hver uke. 
 Rutinebeskrivelser - har ikke blitt prioritert pga manglende ressurser. Forløpende 

saksbehandling er prioritert framfor interne rutiner. 
 Oppdatering av webside - har ikke blitt prioritert pga manglende ressurser 
 Byggesaksbehandling - fortløpende 
 Lokal forskrift mindre utslipp – har vært til intern høring, sak til MPU i høst 
 Strategi for tilsyn, strategi ble vedtatt i MPU 28. februar. 
 Tilsyn byggesaker – kompetanse: 

o Pr aug 19: Kontroll gjennomført og ferdigstilt 
 Tilsyn byggesaker – produktdokumentasjon: 

o Pr aug 19: Kontroll er i gang og under arbeid. 
 Registrering av forurenset grunn: 

o Pr aug 19: Arbeidet er ferdig med registrering av tidligere kommunale deponier 
i  grunnforurensingskart. 

 Oppma ling – fortløpende fra mai og hele barmarksesongen 
 Kommune- og regionreformen – oppretting av avvik i matrikkel – grunnbok.   

o Pr juni 2019:  Arbeidet er ferdigstilt.  

 Oppdatering /ajourhold i SFKB som bygg og vei 

 Navnesaker – fortløpende 
 Trespra klig navn grender, saken er ferdig til behandling i MPU. 
 Produksjonstilskudd - første søknadsomgang var 1.3. Kontroller er gjennomført og 

omtrent alle søknadene er foreløpig godkjent. 
 Regionalt miljøprogram RMP - søknadsfrist 15.10.19 
 Spesielle miljøtiltak i landbruket SMIL - søknadsfrist ikke satt 
 Oppdatering ga rdskart alle pt-søkere - fortløpende 
 Landbruksplan: Det ble gjennomført innspillsmøte med næringa i mai 2018. Pa  grunn av 

redusert kapasitet pa  personell har arbeidet stoppet opp og er dermed sterkt forsinket.  
 Motorferdsel – dispensasjoner, fortløpende saksbehandling 
 Revisjon av scooterløyper – har startet litt forberedende arbeid med avklaringer av 

prosess. 
 Eiendomskattetaksering - fortløpende 
 Nord-Troms friluftsra d 10 %  
 Planstrategi for neste kommunestyreperiode – ikke pa begynt 
 Private reguleringsplaner – økende antall jf. omra der avsatt i arealplanen 
 Reguleringsplan Sørkjosen: Planforslag er lagt fram til andre gangs høring i MPU 4. april – 

folkemøte 20.5., høringsfrist 14.6.  
o Pr aug 19: Noen mindre endringer kan være aktuelt a  foreta etter innspill fra 

høringsrunden. Begrenset høring i forhold til disse endringene. Sluttbehandling 
forventes vinteren 2019/2020. 

 Reguleringsplan Storslett:  
o Pr aug 2019: Planen har ligget pa  vent i forhold til Statens vegvesen sitt 

planforslag for Storslett bru som na  er sluttbehandlet og stadfestet i 
kommunestyremøtet juni 2019. Arbeidet med reguleringsplan Storslett kan 
dermed fortsette. Det ma  gjøres en del endringer i planforslaget og legges ut pa  2. 
gangs høring. Dette vil skje vinteren 2019/2020. 

 Reguleringsplan gravlund: Arbeidet pa ga r.  
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o Pr aug 2019: Den skal opp i MPU i første møte etter ferien for a  kunne legges ut pa  
1. gangs høring. 

 Trafikksikkerhetsplan, arbeidet pa ga r 
 Reguleringsplan Saga skianlegg:  

o Arbeidet pa ga r. Samarbeider med Nordreisa idrettslag. 
 Reguleringsplan Hjellnes: Ikke startet opp 
 Reguleringsplan utvidelse Høgegga bhg:  

o Grunnundersøkelser er gjort. Første gangs behandling 23.05.2019. Sendt pa  
høring.  

o Pr aug 2019: Høringsfristen er ga tt ut. Ingen innsigelser eller merknader av 
betydning og skal sluttbehandles av MPU og kommunestyret i førstkommende 
møter. 

 Reguleringsplan Sørkjosen havn – utsatt til 2020 jfr virksomhetsplan for 2019 
 Reguleringsplan for ny gang og sykkelveg til Tretten – utsatt til 2020 jfr virksomhetsplan 

for 2019 
 Reguleringsplan Storslett bru: Forslag sendt pa  høring 13.mars, lagt fram som sak til MPU 

4. april.  
o Stadfestet av kommunestyret i junimøtet 2019. 

 Forvaltningsplan Goppa friluftsomra de - revisjon - utsatt til 2020 jfr virksomhetsplan for 
2019 

o Forvaltningsplan for Goppa er i utgangspunktet ferdig, men skal ha et møte med 
Sørkjosen grendelag om deres planer og ønskede tiltak i tillegg.  

 Forvaltningsplan Kvennes friluftsomra de- revisjon – utsatt til 2020 jfr virksomhetsplan 
for 2019 

o Forvaltningsplan for Kvennes er ferdig. I hovedsak er det det de universalt 
utformede stiene som trenger a  utbedres, og det ventes pa  prisanslag pa  disse 
tiltakene. 

 Forvaltningsplan Saga friluftsomra de – ny plan – utsatt til 2020 jfr virksomhetsplan for 
2019 

o Denne er langt pa  vei, og vi henter pa  prisanslag. Plassering av gapahuker, 
ba lplasser, universalt utformede stier osv. ma  koordineres med plantegningene til 
Saga ski- og skiskytteranlegg. Utkast til tekstdelen til informasjonstavlene er laget, 
men sommer- og vinterkart ma  lages og koordineres med plantegningene til Saga 
ski- og skiskytteranlegg.  

 Kartlegging av friluftsomra der + nærfriluftsomra der– ny høring 
o Samtlige friluftsomra der er vurdert, verdsatt og beskrevet. Mangler beskrivelse av 

metode og kart. 
 Infrastrukturprogram – framdriftsplan blir lagt fram for næringsutv 16.05.19. 

o Pr aug 2019: Nytt møte med reiselivet og interesserte planlagt i september 
 Velkomstpakke nye innbyggere – 1 gang pr a r – ikke gjennomført enna  
 Velkomstkveld nye innbyggere – 1 gang pr a r – ikke gjennomført enna  
 Deltakelse Næringsarena Troms - gjennomført 
 Samarbeid Norges Nasjonalparklandsbyer - fortløpende 
 Samarbeid NUNT - fortløpende 
 Samarbeid Tornedalsra det, ny strategi lagt fram til politisk behandling i mars. Ivaretas av 

ordfører 
 Samarbeid Halti næringshage - fortløpende 
 Samarbeid Halti SA/turistinformasjonen - fortløpende 
 Samarbeid Visit Lyngenfjord - fortløpende 
 Samarbeid Nordreisa Næringsforening - fortløpende 
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 Bedriftsbesøk – hele a ret.  
o Pr aug 2019: Ingen gjennomført sa  langt, kun etter ønske fra bedriftene selv.  

 Ra dgivning - fortløpende 
 Saksbehandling kommunale næringsfond - fortløpende 
 Sekretær Næringsutvalget, - fortløpende 
 Sekretær Flyplassutvalg Sørkjosen Lufthavn - fortløpende 
 Verdiskaping i Storslett Nasjonalparklandsby 

o Oppgradering av Elveparken – pa begynt 
 Pr aug 2019: Flere tiltak ferdigstilles høsten 2019. 

o Ferdigstillelse av fotturbrosjyre 
 Pr aug 2019: Pa begynt og ventes ferdigstilt høsten 2019. 

o Forprosjekt Etablering av fontene i Reisaelva. Fikk ikke midler, saken 
nedprioriteres. Det jobbes med de forvaltningsmessige avklaringene. 

 Prosjekter etter Landsbymøtet 2018 
o Shop Reisa. Søknad om midler sendt. Avventer disse for igangsettelse av 

prosjektet. 
 Pr aug 2019: Ikke mottatt svar pa  søknader. Mulig plan B ma  iverksettes 

for a  komme i gang. 
o Felles service i hele nasjonalparklandsbyen. Tiltak foresla tt for 

næringsforeningen. Initiativet er deres. 
 Strategi for utseende, tilgjengelighet og attraktivitet.  

o Pr aug 2019: Folkemøtet gjennomført 12.06.19. Noen tiltak gjennomført, flere 
initieres fremover. 

 Regionreformen, oppfølging av oppdrag. Arbeidet er i full gang i regi av innleide 
konsulenter. 

o Pr aug 2019: Arbeidet er ferdigstilt med møte med Innovasjon Norge 19.08.19. 
 Støtte store arrangementer. Midler er fordelt for 2019. 
 Prosjekt: Visuell profilering. Sees i sammenheng med strategi for utseende, tilgjengelighet 

mm. 
 Prosjekt: Belysning SNPL (se oppgradering elveparken). Forberedelser til gjennomføring 

er igangsatt. 
 Prosjekt: Attraktiv landsby. Ingen konkrete tiltak i forhold til dette prosjektet  
 Prosjekt: Landsbymøtet 2019. Organiseres av Halti næringshage 
 Prosjekt: Tiltaksplan primærnæringer. Ikke startet opp. 
 Forprosjekt Villakssenter: Igangsatt i vinter, arbeidet godt igang. 

o Pr aug 2019: Forprosjektrapport skal legges frem for kommunestyret i desember. 
 Mulig prosjekt: Rekruttering fiskeri. Ikke pa begynt 
 Mulig prosjekt: Omdømmebygging landbruk – ikke igangsatt, utsatt inntil videre. 
 Nye retningslinjer for fla tela n, tilskudd fiskeri. Ikke pa begynt, men kan ha Skjervøys nye 

reglement som et utgangspunkt 
 Nye retningslinjer for toppla n til jordbruksnæringa. Ikke pa begynt 
 Gru nderakademiet. Gjennomført, deler av det kan brukes i andre sammenhenger. 
 Prosjekt “Besøksforvaltning” i samarbeid med Ka fjord. Ka fjord kommune har enna  ikke 

startet prosjektet, men et prosjekt i forhold til Saga er tenkt pa . 
o Pr aug 2019: Ka fjord har enna  ikke konkretisert prosjektet. Vi søker om nytt 

prosjekt for 2020. 
 

 

 

Investering 
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 Nordreisahallen tak: Arbeid med anbudsdokumenter er pa begynt 
 

 Gamle kinosal til ungdomsklubb:  
o Stort sett ferdigstilt. Mangler litt pa  elektro og plate pa  kjøkken. Dette er bestilt. 

Jobber med a  fa  godt nok internett i lokalet. Etablering av takoverbygg 
rømningsvei pga stor fare for takras er kommet som en ekstrabestilling. Møbler og 
inventar, samt spill og bordspill levert. 
 

 Solvoll gml skole renovering: Prosjektet lagt i bero til videre avklaringer pga av at anbudet 
som kom inn var langt høyere en budsjettet.  
 

 Sonjatun utredning: Arbeid med anbudsdokumenter er pa begynt.  
 

 Sonjatun helsesenter -vindu/etterisolering: Anbudsdokument under utarbeiding. 
 

 Utbedring Oksfjord havn: JOWA er antatt som entreprenør. Arbeidet godt i gang. Gammel 
molo er revet og de jobber med gjenoppbygging.  
 

 Befalsbil brann: Anbud gjennomført, bilen er bestilt og under oppbygging. Levering i høst. 
Alt arbeid pa  bilen gjennomføres lokalt.  
 

 Mannskapsbil brann: Bestilt en brukt bil. Levering i høst.  
 

 Brannutstyr: Kjøpt inn. Gjennomført  
 

 Ny to-avd barnehage pa  Høgegga:   

o Asplan Viak utarbeidet forprosjekt og konkurransegrunnlag.  

Konkurransegrunnlaget klart i juli.  

o Godkjent av byggekomiteen 9. august. Sendt na  ut pa  anbud. 

 

 Rotsundelv skole -nytt taktekke: Tiltaket er tatt av investeringsbudsjettet av 
kommunestyret i mars. 
 

 Asfaltering Rotsundelvdalen:  
o Veidekke antatt som entreprenør. Tiltaket sluttført i uke 32, sammen med fire 

fartsdumper som ikke ble tatt i fjor. 
 HP vann Sonevannma lere: Pa ga r. 

 
 Forprosjekt Moan og Rotsundelv skole:  

o Sektor for kultur og oppvekst har gjennomført brukermøter tidlig i august. Det 
planlegges sak til Oppvekst og kultur i slutten av august. 
 

 HP avløp – Utette kummer: Under planlegging. 
 HP avløp – Rehab eks ledn og OV-kummer 

o Eksisternde ledninger (Jernelva): Entreprenør antatt. 
o OV-kummer: Planlegging pa ga r. 
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 Saga inntaksdam: Sak behandlet av MPU-utvalget. Prosjektering gjennomføres av 

konsulent. 

 

 HP vann – Rehab ledn Sørkjosen: Entreprenør for del 2 tilbudsfrist uke 20. JOWA antatt, 
arbeidet er startet opp. 

 

 HP vann – Punkttiltak ledn nett og kummer: Avventer i forbindelse med Saga. 

 

 HP vann – Overbygg Jubelen: Avventer i forbindelse med Saga. 

 

 HP vann – pH justering: Avventer i forbindelse med Saga. 

 

 Tørfostunet tak hovedhuset: mm Løvoll entreprenør. Nord-Troms museum har kontakt med entr.. 

 

 Investeringsprosjekter 2018 -sluttføres i 2019 
 

 Ombygging kommunehuset, vestre del ble ferdigstilt til 1.juli 2019. Ble tatt i bruk i løpet av juli. 

 

 Samfunnshuset ombygging: Kjøkkeninnredning montert. Noe sluttarbeid igjen. 

 

 Renovering svømmehallen: Opsjon pa  forprosjekt ikke enna  benyttet pga høye estimerte kostnader 
beregnet i skisseprosjektet. Behandlet pa  nytt i kst i juni: Svømmehall renoveres ikke, ny 
svømmehall prosjekteres. Vært i kontakt med Øksnes som ferdigstiller svømmehall og innspill og 
erfaringer. Innhenter innspill og erfaringer. Kontakt med aktører med kunnskap om svømmehall. 
Planlegger internt/interkommunalt miniseminar med aktør i september. 

 

 Veilys -pa legg om ma lt forbruk, investeringen er ferdig, og det ble overtatt av kommunen 15. mars. 
Ny sak til MPU og kommunestyret i juni. Behandlet pa nytt i kst i juni: Vedtak der om a  montere 
ma lere langs bebodde veistrekninger. Planlegging av dette arbeidet er igang. 

 

 Akuttsak Nordkjosveien: Utgliding av veg 16.mai 2019. Konsulent har boret og det har kommet en 
rapport med anbefalinger om det videre arbeidet.  Den konkluderer med at det er trygt a  gjøre 
arbeidet ferdig. 

STATUS - ØKONOMI 

Lønn 16 179 584 25 619 326 63,15 115 287

Øvrige utgifter 20 303 862 28 277 200 71,8 -1 442 147

Inntekter -7 206 998 -12 088 750 59,62 -855 883

ANSVAR 5 REGNSKAP BUDSJETT FORBRUK I % AVVIK

Lønn inkl sosiale utg 2 796 602 4 960 859 56,37 358 670

Øvrige utgifter 3 952 814 6 327 061 62,47 267 635

Inntekter -14 604 724 -19 518 376 74,83 -33 181
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KOMMENTARER TIL AVVIK: 

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

 

Kap 6 

Pr 1.september skal lønnsutgiftene være 63,6 %, mens øvrige utgifter skal være 66,7 %.  Inntektene skal ligge pa  
66,7 %. 

 

Totalt sa  ligger lønnsutgifter pa  63,15 %, dvs 0,45 % under prognosen. Det skyldes i hovedsak sykemeldinger og 
vakanser. 

  

Øvrige utgifter ligger pa  71,80 %, dvs  5,1 % , mot 7,99 % over prognosen i august og 11,49 % over pr 1.juni. Dette 
er fortsatt høyt, og over prognosen, men det jevner seg ut over a ret.   

 

Oppsummert ligger kap 6 med overforbruk. Noe skyldes sesongvariasjoner og noe er kostnader som kan 
faktureres tilbake. Oppsummert sa  ligger sektoren høyt pa  øvrige kostnader, men lønn og inntekter ligger i hht 
budsjett. Det anbefales at sektorleder følger tett med pa  utgiftssiden og vurderer innføring av innkjøpsstopp for 
tiltak som ikke berører liv og helse. 

  

Kap 5 

 

Pr 1.august skal lønnsutgiftene være 63,6 %, mens øvrige utgifter skal være 66,7 %.  Inntektene skal ligge pa  75 
%.  (tre av fire terminer er inntektsført) 

 

Lønnsutgiftene for kap 5 ligger pa  56, 37 % som skyldes vakante stillinger mens noe er benyttet til ekstrahjelp i 
sommer og til sommerarbeid for ungdom.  
 

 

Øvrige utgifter for driftsbudsjettet ligger pa  62,47 % forbruk, omtrent pa  forventet niva . Det er ikke medtatt 
kalkulatoriske utgifter som dekkes av gebyrinntekter.  Om kalkulatoriske utgifter medtas, vil resultatet bli svært 
mye lavere forbruk som igjen ikke gir korrekt bilde av driftssituasjonen. 
 

Inntekter ligger omtrent pa  forventet niva  – tre av fire terminer er inntektsført.  

  

 

 

KONTERINGSLISTE LØNN 

 

  

Lønn er kontrollert. Enkelte feil funnet og rettet.      
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MEDARBEIDERE 

SYKEFRAVÆR JULI 5,66 

  

Januar totalt 7,18 %  

 

Februar totalt 8,84 % 

 

Mars totalt 9,19 % 

 

April 4,91 % 

Staben  0,72 % 

Anleggsdrift 0,59 %  

Byggdrift 8,86% 

Renhold: 3,34 % 

Utvikling 12,05 %, Sm: Graviditet og langtidssykemeldt. 

 

Mai 6,43 % 

Staben  8,97 % 

Anleggsdrift 4,12 %  

Byggdrift 8,22 % 

Renhold: 4,29 % 

Utvikling 10,01 %, Sm: langtidssykemeldt. 

 

Juni 9,53 % 

Staben  16,67 % 

Anleggsdrift 0,00 %  

Byggdrift 9,22% 

Renhold: 9,38 % 

Utvikling 16,6 %, Sm: langtidssykemeldt. 

 

Juli 5,66 % 

Staben  3,45 % 

Anleggsdrift 0,00 %  

Byggdrift 14,94% 

Renhold: 3,78 % 

Utvikling 8,06 %, Sm: langtidssykemeldt. 

 

For perioden januar til juli ligger sykefraværet på 7,31 % 
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SIST GJENNOMFØRTE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE:  

    

Faktor Navn 
Drift og 
utvikling 

Drift og 
utvikling 2017 

Norge Beskrivelse 

Faktor 1 Indre motivasjon 4,1 4,3 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 4,5 4,3 4,3 Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt 
medarbeiders tiltro til egen kompetanse og 
mulighet til å mestre utfordringer i 
jobbsammenheng. 

Faktor 3 Autonomi 4,6 4,2 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 4,4 4,2 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 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 4,3 4,3 Høy rolleklarhet innebærer at 
forventningene til den jobben 
medarbeideren skal gjøre er tydelig definert 
og kommunisert. 

Faktor 7 Relevant 
kompetanseutvikling 

3,7 3,7 3,7 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 4,3 4,5 4,5 Medarbeiderens villighet til å være fleksibel 
på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til 
nye behov og krav. 

  

Medarbeiderundersøkelse ble gjennomført i mai/juni 2019. Tall fra 2017 sta r i egen kolonne. Oppfølging av 
resultatet starter i høst. 
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Faktor 9 Mestringsklima 3,9 4,1 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 4,6 4,7 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.  

 

 

 

MEDARBEIDERSAMTALER (sett kryss)   

Ikke pa begynt ( )                     Pa begynt ( x)                                        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 0 av 15 gjennomført 
Renhold 0 av 28 gjennomført 

Utvikling 0 av 6 gjennomført 
 
 

   Utvikling 0 av 6 gjennomført            Utvikling 0 av 6 gjennomført  

 

 Utvikling gjennomfører sine samtaler i oktober - november 
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RESULTATOPPNÅELSE  

Sektorens ma lsettinger deles inn organisasjon og tjenestetilbud. Innen organisasjon er ma lsettingene: 
 100 % gjennomføring av medarbeidersamtaler 

 92% arbeidsnærvær 

 Stolthet over egen arbeidsplass, 4. 

 

Ma lsetting om a  levere tjenester og utføre forvaltningsoppgaver av høy kvalitet slik at antall klager blir pa  et minimum.     

 

Ma l om arbeidsnærvær er ikke na dd i mars med 94.34% 

 

  

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 

 

Endelig tilrådning 
legges fram for 
mpu sept 2019 

 

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. 

  
Forslag til forskrift 
tas opp i mpu sept 
2019 

 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. 

  
Planforslag ble 
behandlet 23.mai, 
sendt ut på høring 
Sluttbehandles sept 
2019 

 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 i 
samarbeid med 
idrettslaget 
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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. Ny sak 
behandlet 4.april 
2019. Klagesak 
behandlet 20.juni 
2019 

 
 
 
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. 

 
Nytt planforslag 
legges fra for MPU 
sept -19 
 

 

Vedtak 2019 

 

 

Snr Tittel og lenke til vedtak 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

PS   18/19 Referatsaker

PS   19/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019 Ferdig , oversendt til rådmann og økonomisjef

PS   20/19 Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 19422015_001 Sendt på høring og kunngjort

PS   21/19 Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - høringsuttalelse Ferdig, høringsuttalelse oversendt til SVV

PS   22/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene Meldt opp som sak til kommunestyret i mai 2019

PS   23/19 Rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 Overnattingsbygg Ferdig, sendt ut til søker

PS   24/19 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1.april til 15. april 2019 Ferdig, sendt ut til søker

PS   25/19 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1. april til 15. april 2019 Ferdig, sendt ut til søker

PS   26/19 Referatsaker

PS   27/19 Søknad om deling gnr 43, bnr 1 Ferdig, sendt ut til søker

PS   28/19 Saga vannverksdam - gjenoppbygging etter dambrudd Anleggdrift følger opp

PS   29/19 Årsmelding 2018 for sektor for drift og utvikling Tatt til etterretning

PS   30/19 Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling Saken medlt opp til kst

PS   31/19 Forslag til navneendring av vei navn på Havnnes. Ferdig, utskrift sendt forslagstillere endret i matrikkel

PS   32/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.mai 2019 Ferdig, sendt ut til virksomhetsledere

PS   33/19 Forslag om kommunal forskrift hundekjøring Saken oversendt til ordfører for videre mekling

PS   34/19 Planforslag: Detaljregulering Høgegga barnehage - nasjonal plan ID: 19422018_001 Sendt på høring og kunngjort

PS   35/19 Planforslag: Detaljregulering Myrenga boligfelt og naustområde - nasjonal plan ID: 19422017_003 Sendt på høring og kunngjort

PS   36/19 Referatsaker

PS   37/19 Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 bnr. 4 Ferdig, sendt ut til søker

PS   38/19 Søknad om deling gnr 12, bnr 3 Ferdig, sendt ut til søker

PS   39/19 Sluttvedtak - Endring av planbestemmelser for reguleringsplan Betesda planid. 19422014 Ferdig, sendt forslagstillere, endret i planregisteret

PS   40/19 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019 Saken må tas opp på nytt pga for få medlemmer etter at to ble kjent inhabile

PS   41/19 Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 19422017_005 - Statens Ferdig, videresendt til kst

PS   42/19 Budsjettregulering drift og utvikling 1-2019 Ferdig, sendt ut til virksomhetsleder og økonomiavd

PS   43/19 Veilys 2019 drift Ferdig, videresendt til kst

PS   44/19 1942/47/47 Klage på vedtak Saken utsatt

PS   45/19 1942/47/47 Klage på vedtak Ferdig, sendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

PS   46/19 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019 Ferdig, utskrift sendt til valdledere
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STATUS PÅ INNMELDTE OG LUKKEDE AVVIK 

 

 

 

 

 

       

Det har kommet inn et avvik innen brann og redning og Anleggsdrift  
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GJENNOMFØRTE KONTROLLER, RESULTATER OG IVERKSATTE TILTAK 

 

       

UTFØRTE RISIKOANALYSER: 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/974-2 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 03.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
75/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2020 til 2022 

 

Rådmannens innstilling 
Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020 – 2022 godkjennes. Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett 
og økonomiplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har hatt en vedlikeholdsplan for bygg i flere år som er forelagt hovedutvalget 
som referatsak og/eller vedlegg i budsjettsaker. Den legges nå fram en egen sak med oppdatert plan. 
 
Planen er en rullering av tidligere planer og er fremskrevet med tiltak som er gjennomført og nye 
behov har kommet opp. 
 
Planen viser at kommunen har mange bygg med en total byggningsmasse på ca 38 000 m2. Det er 
noen nye bygg, men flere av de store byggene er gamle og tildels dårlig vedlikeholdt over år. 
Vedlikeholdsbudsjettene er så små at det ikke er mulig å gjøre nødvendig vedlikehold. Dette 
medfører et etterslep som bare blir større og større. 
 
 

Vurdering 
Etterslep av vedlikehold på flere kommunale bygg er stort. Dette utgjør samlet flere millioner.  
Vedlikeholdsplan for bygg ligger vedlagt.  
 
Det er viktig at det avsettes årlige økonomiske ressurser til å gjennomføre vedlikeholdsplanen. Uten 
prioritering av arbeidet vil tilstanden på byggene reduseres ytterligere. Dette vil gå ut over brukerne 
av byggene både ansatte, elever, pasienter og besøkende.
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Vedlikeholdsplan for 
kommunale bygg 
2019 - 2022 

  

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

Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01  

9156 Storslett   Organisasjonsnr: 943 350 833 

E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no   

 

 
 

Nordreisa 

kommune 
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Innledning 
 

Vedlikeholdsplanen er utarbeidet på grunnlag av samtaler med vaktmestere, pålegg 
fra offentlige myndigheter, befaringer på samtlige bygg og uteanlegg i kommunen. 
Planen inneholder også opplysninger om tekniske installasjoner mv. Budsjetterte 
poster som ikke er utført overføres videre til året etter. 

 
Samlet kommunal bygningsmasse har et bruttoareal på ca. 38 000 m2. Dette 
inkluderer det nyeste bygget Leonard Isaksensvei 10, som ble ferdig i 2018. 

Gjennomgangen viser at det er et stort behov for utbedring av de fleste bygninger i 
kommunen. Behovet varierer, men enkelte bygg behøver større vedlikehold.  

Vedlikeholdsbehovet beregnet for perioden 2019 – 2022 og viser klart et meget stort 
behov for vedlikehold eller oppgradering av kommunens bygninger. I tillegg vil det i 
perioden kunne oppstå skader eller hærverk på bygning, som ikke det har vært 
mulig å ta med i beregningene. Deretter kommer adhoc hendelser som krever 
reparasjonskostnader. 

Kommunens forsikringsordning tilsier en egenandel på kr. 25.000 pr. skade, hvilket i 
praksis betyr at en stor del av skader/hærverk må dekkes av vedlikeholdsbudsjettet.  

Det er foretatt en kostnadsberegning på nødvendige utbedringer/investeringer i 
planperioden.  

Formålet med planarbeidet er å få registrert tilstanden på kommunale bygninger, for 
å synliggjøre vedlikeholdsbehovet i god tid før det oppstår skader og annen 
bygningsmessig forfall, som vil øke utbedringskostnadene betydelig på et senere 
tidspunkt. Eksempler i den senere tid viser at det er viktig å forebygge skader før 
omfanget blir for stort. 
 
Vedlikeholdsplanen skal rulleres hvert år innen 1. april, slik at eventuelle endringer 
og tillegg kan innarbeides i økonomiplanen. 

 

Nordreisa Kommune 
 
Virksomhetsleder bygningsdrift 
Gro V. Kristiansen 
 

  

152



 4 

Arealoversikt 
 
Ansv. nr. Bygning               Bruttoareal i m2 

 
 632 Moan skole       1753 
 633 Storslett skole     5820 
 634 Sørkjosen skole     1800 
 635 Rotsundelv skole     1900 
 636 Oksfjord oppvekstsenter    1044 
 642 Storslett barnehage     280 
 643 Sørkjosen barnehage    266 
 644 Høgegga barnehage    333    
 645 Sonjatun barnehage    285 (3 bygg i bruk) 
 646 Leirbukt barnehage     450 
 650 Helsesenter Sonjatun    6705 
 651 Sonjatun omsorgssenter    1484 
 652 Sonjatun Bo og kultur    1567 
 653 Guleng 3      1004 
 654 Familiesenter      459 
 663 Leonard Isaksensvei    159 
 667 Høgegga 30 Prestebolig    195 
 669 Halti       3500 
 670 Kommunehuset     2030 
 671 Nordreisahallen     2560 
 672 Samfunnshus/svømmehall    1734 
 680 Point       256 
 681 Voksenopplæringa (Sørkjosen skole)   
 682 Venterom Rotsund fergekai   44 
 683 Brannstasjon-tidligere meieriet   1700 
 684 Felleskjøpet, Kaidrift    637 
 Xxx Vaktmesterbygg (bak Storslett skole)  195 

 

 
 
   Sum       38160 
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 5 

 Vedlikehold bygg og eiendom  
 
 

Driftsbudsjett Byggdrift – Vedlikehold 2019    

Vedlikeholdskostnad for bygg i Nordreisa kommune vedtatt i driftsbudsjett   
 
TALL FRA 2018  m² 

                            
driftsbudsjett kostn pr m² 

Skolebygg (inkl. voksenopplæringa) 12317 281 514 Kr. 23 

Barnehager   1614 47 562 Kr. 28 

Institusjon/Helsebygg  11219 367 822 Kr. 31 
Administrasjonsbygg(Kommunehuset og 
brannstasjon) 3925 74 909 Kr. 17 

Kulturbygg   5490 591 420 Kr.106 

Kommunale boliger  354 3 627 Kr. 8 

Kommunal idrettsbygg  2560 154 542 Kr.58 

Fiskekaia/Felleskjøpet/ Venterom kai   681 3 000 Kr. 3 

Sum 38160 1 524 396 Kr. 38 
 
 
Forsvarlig kostnad for vedlikehold ligger på kr. 130 – 180 
kr./m² eks.mva. 
 
Utgifter/Inntekter utenom drift/vedlikehold. 
Lønn/pensj – 4 934 375 
Pensjon – 892 769 
Forsikringer – 692 577 
Energi – 4 915 811 
Renovasjon – 619 600 
Kommunale avgifter – 916 663 
Nødmeldetjeneste brann – 108 500 
Leasing transportmidler – 95 000 
Leie av lokaler – 180 000 
Off. pålagt kontroll – 272 000 
Leasing biler, drift/vedlikehold biler – 161 600 
Inntekter, leieinntekter, refusjoner – 7 434 270 
 
 
    

 

154



 6 

  

Rådhuset 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sentrum 17, 9151 Storslett  
52/2 
670 

 

Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2030m² Byggeår:  1949,62,75 
Tilstand 
bygning:  

Under middels, ikke i henhold 
til krav til standard i 
samfunnet for øvrig. Ikke i 
henhold til lovkrav for 
universell utforming. 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
2560 m² 

                                

 

 

Tiltak 
Kostnader  

Kommentar 
2019 2020 2021 2022 

Investeringer:         

Rehabilitering av 1.etg 
med servicetorg startet 
opp i 2018 

    

Vestre fløy ferdig juli 2019. 
Arbeid med østre fløy starter i 
slutten av året for fortsetter 
inn i 2020. 

Skifte vinduer 1 og 2 etg 
C og D fløy 116 stk   600 000 600 000 

Punkterte energikrevende 
vinduer. Kald trekk. 

Elektrisk oppgradering av 
strømnettet  1 000 000   

Nye el.skap, jording av nettet, 
oppgradering av hovedinntak 

Skifte panelovner 2 etg 
C og D fløy 55 stk  110 000    

Gamle energikrevende ovner. 
Flere defekte. 

Skifte panelovner 2 etg 
A og B fløy 38 stk  75 000   

Gamle energikrevende ovner. 
Flere defekte. 

Gulvbelegg, maling innv.  250 000   

Nedslitt belegg over hele 
bygget- kontorgulv hvor 

betongen kommer gjennom 
opprevet belegg. Maling og 
listing av vegg og dører. 

Pakkemottak 
hovedinngang  120 000   

Mottak av pakker, pappesker 
etc. må pakkes opp utenfor 
bygget pga sølv/skjeggkre. 

Toalett/garderober 2 etg  350 000   
Nedslitt utstyr og rom – ikke i 
henhold til dagens standard. 

Vaskesentral  100 000   

Bøttekott med plass for 
arbeidsutstyr i henhold til 
dagens standard. 

Kjeller   100 000  

Kjellerrom er ikke oppgradert 
siden 1949. Sanering og 
rydding og istandsettelse av 
arealer for bruk. 

Kontorfløyer- lydisolering 
av vegger mellom 
kontorer, spesifikt leder -
kontorer   350 000  

Samtaler som gjennomføres på 
kontorer høres til 
nabokontorene. Ledere kan 
ikke gjennomføre samtaler av 
sensitiv karakter med f.eks 
ansatte. Formannskapssal; 
samtaler er tydelige i 
tilstøtende kontor. 

Oppgradering av 
fasiliteter for møterom 
kjeller    70 000 

Møtefasiliteter må oppgraderes 
til dagens standard mht lys, 
strømuttak, ledningsoppsett, 
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(kommunestyresal/kjøkke
n) til dagens standard 

møtebord etc. I dag ligger 
ledninger som snublefeller på 

gulv.  Kjøkken må 
oppgraderes/fornyes. 

      

Sum  2 005 000 1 050 000 670 000  Tot sum:    3 725 000 

  

Ekstraordinær 
vedlikehold:  

Kjøkken kantina  350 000   

40 år gammel 
kjøkkeninnredning: holder ikke 
krav til hygiene og dagens 
standard - hyller og skapdører 
er oppbløtt, skuffer er 
ødelagte. Strømstøt av 
elektrisk kjøkkenutstyr fordi 
utstyr er koplet via 
skjøteledninger. Det kan ikke 
utføres tilstrekkelig renhold i 
kjøkkensone.   

      

Ventilasjonsrom i 3 etg  75 000   Må brannsikres i hht lovkrav. 

Heis – fra 1. etg til 2. 
etg. 

 1 000 000   

Manglenden atkomst fra 1.etg 
til 2.etg i hhht Lovkrav i 
Universell utforming. 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  55 000   

Må gjennomføres ihht lovkrav. 

      

Sum  1 480 000   Tot.sum 1 480 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett Ikke tilstrekkelig 

  
  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har fire ventilasjonsanlegg. Tre av disse ble montert i forbindelse med EPC i 
2016. 
Ett oppe i 3 etasje som betjener lønn og serviceavd(2016). 
Ett nede i kjeller gammel avdeling som betjener ordførerfløy i første og rådmannsfløy i 
andre etasje(2016). 
Ett nede i kjeller nyavdeling som betjener drifts og utvikling og kommune- 
styresal(2016). 
Ett oppe på tak som betjener NAV(2009). 

Elektriskanlegg: Elektrisk anlegg er kontinuerlig vedlikeholdt og delvis ombygd siden byggets 
opprinnelse. Transformator i kjeller flyttet ut høsten 2017, slik at 3 ekstra kontorer i 
etasjen over kan brukes. Største delen av bygget er uten jording. Tidligere 
hovedinntak som er tilknyttet dagens hovedinntak må skiftes. Flere gamle sikringsskap 

Brannalarmanlegg: Autronica brannvarslingsanlegg montert i 2006. 
Direktevarsling til 110 sentralen er ikke satt opp. 

Nødlys / 
Brannslanger/Håndslu 
kkere: 

Årlig kontroll 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 
Universell 
utforming offentlig 

bygg: 

Ikke heis for atkomst til 2.etg. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 
Varmeanlegg: Bygget er lagt opp med panelovner elektrisk samt varmegjenvinning på 

ventilasjonsanleggene. 
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Andre:   
Bygningsmasse: Hovedbygget er bygd i 1949- A fløy, det er nåværende ordførerkontor, og 

rådmannsgang. 
Påbygd i 1961 - B fløy, nåværende servicetorg og lønnsavdeling. 
Påbygd i 1975 – 1979-  C og D fløy, resterende unntatt kantine (2 etg) den ble bygd i 
1984.  
Bygget er ombygd i 2009 for utleie til NAV, nytt ventilasjons og el. lagt opp. 
Deler av bygget har fått ny taktekking i 2009.  
Resterende av taktekking over drift og utvikling (nordlige del) ble utført i 2015 
Innvendig arealer bør rehabiliteres på flere områder. 
Alle vinduene i gammel del A og B fløy ble skiftet i 2016 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

Brannvesenet 
Mangler oppdaterte branntegninger. Vi oppfyller ikke lovkrav. 

Krav i lovverk Vi oppfyller ikke krav i lovverk til arbeidsplassfasiliteter av dagens standard jf AML 
(Arbeidsmiljøloven). Vi oppfyller ikke lovkrav i hht universell utforming. 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene er oppfylt.  
 

Annet: 

 

Er etablert ARX låssystem i 2018 
 

Konklusjon: 

 
 

 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Moan skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Lundeveien 20 
14/138 
632 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1753m² Byggeår:  1997 
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:       

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Vedlikehold innvendig 

 40 000 250 000  

Klasserom og korridorer har 
nedslitte flater, listing må 
utskiftes, dørpumpe må skiftes 
på flere dører, ytterdører bør 
skiftes pga ekstra stor slitasje 

lysarmatur lyssensorer  

 50 000 50 000  

Slitte lysrør, utskifting av 
lysarmaturer, innstallering av 
lyssensorer 

Grupperom i brakke 
(samisk + spesialrom) 
Vinduer, belegg, 
oppgradering 

 50 000 100 000  

Midlertidig brakke på ca 10. 
året som brukes i 
samiskundervisning og for 
spesialrom; Vinduer må 
skiftes. belegg + 
inngang/mellomgang må 

oppgraderes. 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  190 000 400 000  Totalsum kr.  590 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Fungerer tilfredstillende, servicer utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Direktevarsling til 110 sentralen etablert. Brannalarmanlegg ny i 2014. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er oppgradert i 2009.  

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Balansert ventilasjon samt gulvvarme, panelovner på klasserom. 

Andre:  
Lekeapparater 

Ingen merknader 
 

Bygningsmasse: 
 
 
 

Bygningen er 20 år og trenger oppgraderinger flere steder 
Bygget er bygd i 1996-1997 og utvidet i 2001. 
Gulvfliser i storgarderoben er skiftet i 2009.Noen ombygginger i kontorarealer er 
utført i 2010. Undervisningsbrakker oppført i 2011 – skulle være midlertidig. 
Ombygging og deling av klasserom i 2016.  
Innvendige arealer begynner å bli slitt. 
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Lekeapparater må kontrolleres, vedlikeholdes og evt. skiftes ut. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn:  

Annet: Lundevegen ble høsten 2016 nedklassifisert til gang og sykkelveg etter at Rosavegen 
sto ferdig.  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Storslett Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Lyngsmark 8 
15/41 
633 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

5732 Byggeår:  
2013 
ferdig 

Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Sum      

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

      

Inntaket ventilasjon A, 
montere spesial 
skjerming  25 000   

På vinter må det måkes snø ut 
av inntaket. Det blir liggende 
vann og fuktighet igjen og 
nedbryter materialer inne i 
bygget 

Maling D, E og F   40 000  Utføres av egne vaktmestere 

Ombygging 
vaktmestersentral  90 000   

Vaktmestersentral med kontor, 
spise og oppholdsrom.  

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  165 000 40 000  Totalsum kr.  205 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer på hele skolen. 

Elektriskanlegg:  

Brannalarmanlegg: Eksisterer på hele skolen. 
Direktekobling 110 sentral er installert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Eksisterer på hele skolen. 

Innbruddsalarm: Kameraovervåkning må vurderes på grunn av hærverk. Stor aktivitet på tak. Ødelagt 
takpapp og takrenner. 

SD Anlegg: Er montert. 

Varmeanlegg: Elkjeler på 300 og 75kw forsyner bygget med energi. Fra høsten 2018 skal energi fra 
Biovarmeanlegg ta hele energibehovet.  

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 
 

Gammel del (gamle tannlegefløy) bør totalrenoveres: 
Skal eventuelt brukes til klasserom. 
Sees i sammenheng med egen sak om utbygging av skolene i sentrum 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene er oppfylt.  
 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sørkjosen Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Idrettsveien 11 
47/3/45 
634 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1800m² Byggeår:  1949 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
4770m² 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

Isolering av gymsal   300 000  Nesten ingen isolasjon 

Sum   300 000  300 000 

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Brannvarsling ny/gammel   60 000   
Gammel og ny kommuniserer 
ikke med hverandre 

Maling, taktekking    80 000 
Ikke gymsalen. Utføres av 
vaktmestere. 

Brannteknisk utbedring 
 60 000   

Må utførres i hht. Brannteknisk 
tilstandsvurdering 

Sum  120 000  80 000 Totalsum kr.  200 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Er kun på nye del, samt kontorer. 

Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder. 

Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2010. 
Direktevarsling til 110 sentral er etablert. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er oppgradert i 2010 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: El. kjel og radiatorer. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 
 

Skolen er bygd i 1949-1950, og påbygd / ombygd i 1967, 1987 og nå senest i 1997. 
SFO og adminstrasjonsfløya på 250m² (vest) er den seneste påbygningen som er 
gjort. Den er bygd etter forskrifter som var gjeldende på midten av nittitallet og har 
branncelleinndeling, ventilasjon, brannalarm og nødlys.  
Brannteknisk utbedring er utført på en del av bygning. Ny himling montert gymsal i 
2009.  
Maling utvendig på hele bygget burde vært utført. Mye varmetap i gymsal på grunn 
av tynn isolasjon i vegger og tak. På grunn av utleie til andre formål, så er 
temperaturen i salen hevet fra 17 til 22 grader. Utgjør ca. 25% mer energibruk. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Bygget blir bruk til voksenopplæring og utleie til Statnett, I tillegg blir gymsalen 
utleid. 

Konklusjon: 

 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Rotsundelv Skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Rotsundelv 
76/25 
635 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1900m² Byggeår:  1959 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

Sum      

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

Innkjøp av bord og stoler 50 000    Bord og stoler må skiftes 

      

Brannteknisk 
tilstandsvurdering 50 000    

 

Sum 100 000    Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer kun på adm. Fløy.  

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand avh. av alder.  

Brannalarmanlegg: Er montert nytt brannvarslingsanlegg i 2009 
Direktevarsling til 110 er etablert. 

Nødlys / 

Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Oljefyr, el.kjel og radiatorer. 

Andre: Lekeapparater Lekeapparater er gamle og utslitt, burde rehabiliteres kjøpes inn nytt. 

Bygningsmasse: 
 
 
 

Hovedbygget er bygget i 1959, påbygning er blitt utført i 1976 og 1983. 
Det er kun ventilasjon på administrasjonsfløy, resten av bygget bortsett fra gymsal 
har avtrekksvifter. 
Resten av bygget er bygget etter eldre forskrifter og har lite og ingen 
branncellebegrensning, og varierende med ventilasjon. 
Brannteknisk utbedring og etablering av ventilasjon burde utføres på hele bygning.  
Hovedfløyen er i dårlig forfatning, murpuss sprekker opp og faller ned. 
Eternitt tak bør skiftes ut. Vinduer bør skiftes ut. En del paneling må skiftes ut. 
Alt av teknisk utstyr er utgått av produksjon og vanskelig å få deler til. 
Må vurdere å sanere byggene og kun la gymsalen stå igjen. Kan sette opp ny skole 
som modulbygg på få mnd. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Egen sak om investering i ny skole blir lagt fram høsten 2019. 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Oksfjord oppvekstsenter 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Oksfjord 
57/20 
636 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1044 Byggeår:  1950, 60 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

Maling utvendig   50 000   

Asfaltering foran 
innganger  70 000   

 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  120 000 50 000  Totalsum kr.  170 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Er montert ny ventilasjon på skolen. Service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Mange byggetrinn på skolen, vekslende alder. 

Brannalarmanlegg: Brannsentralen er inne på grendehuset. Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 

Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009. 

Det eksisterer ett seriekoblet røykvarslingsanlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Ombygging i teknisk rom med innsetting av ny elektrokjel, pumper og ventiler i 
2017. Eksisterende oljekjel utfaset. Oljetank må tømmes og fjernes, eventuelt fylles 
med sand. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 

 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn:  

Annet: 
 

Skolen ble ombygd i 2017 slik at den inneholder både skole og barnehage. Skole og 
barnehage har tidligere leid lokaler hos grendelaget. 
 

Konklusjon: 
 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Storslett Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Arnestad 4 
15/99 
642 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

280m² Byggeår:  1974 
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

 Utbygging kontorlokale    600 000     

Mangler kontorarbeidsplaser til 
personalet. Ikke plass i bygget. 

Må utbygges på eksisterende 
bygg. 

Høy fukt under gulv   800 000   Skifte gulv hele bygget 

Etterisolere bygget   1 000 000  
Etterisolere vegg, tak, skifte 
vinduer. 

Ventilasjon    600 000 Mangler ventilasjon i bygget 

Sum  1 200 000 1 000 000 600 000 Tot sum: 2 800 000 

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig   30 000   

Oppussing innv. rom   20 000 30 000  Slitte flater 

Lekeapparater  20 000    

Taktekking  75 000    

Gjerde rundt barnehagen 
 80 000   

Etabler høyere gjerde rundt 
barnehagen.  

Sum  195 000 60 000  Totalsum kr.  255 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke.  

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødbelysning er montert i 2009. 
Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling. Fukt i gulv. Har skifte gulv på enkelte kontor. 
Det er ikke ventilasjon i bygget. Ikke gulvvarme på lekerom. Bruker ekstra energi på 
grunn av dårlig isolert. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Lite plass for ansatte vedrørende kontorfasiliteter. Mangler ventilasjonsanlegg i 
lokalene. Investeringer må sees i sammenheng med utbygging av Høgegga bhg. 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sørkjosen Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Bjørklymoen 13 
47/165 
643 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

266m² Byggeår:  1976 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

  
200m²/ 
1600m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig  25 000    

Noe ombygging 
innvendig  40 000   

Flytting av vegger og dører 

      

Sum  65 000   Totalsum kr.  65 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 

Røykvarsling: 

Bygget har kun etterlysende skilt, burde vært lagt om til nødbelysning. 

Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling.  
Nytt tak i 2018 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn:  

Annet: Nytt tak ble montert i 2018 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Tidligere Sonjatun Barnehage   
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunveien 23, 25, 27 og 29 
15/111 
645 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

640m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
/lekeplass: 

  
3000m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

      

Taktekking 2 bygg  70 000   Lekkasje og begynnende råte 

Maling  50 000    

      

      

Sum  120 000   Totalsum kr.  

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Ett av byggene har ventilasjonsanlegg.  

Elektriskanlegg: Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Ble montert nødbelysning i 2009. 
Bygget har seriekoblede røykvarslere. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningene trenger maling og ny taktekking. 
Taktekking er fra byggenes opprinnelse. 
Nød reparasjon med presenning på ett av takene. 
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Drives ikke lenger som barnehage. Flyttet til Leirbukt høsten 2019. 
Ett av byggene leies ut til Handicapforeningen. Vurderes hva som skal gjøres med 
bygningsmassen når Høgegga barnehage er ferdig utbygd. 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Høgegga Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Høgegga 3 
52/40 
644 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

333m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
/lekeplass: 

  
3430m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Utvidelse av Høgegga 
barnehage til 2 avd. 
barnehage 

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig gml. del     Vurderes sammen med nybygg 

      

      

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, og brannalarm. 
Er ikke tilkoblet 110 sentral. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygningen trenger maling.  
 
Vognskur er bygget i 2010. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
-  

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene er oppfylt.  
 

Annet: 

 

Utvidelse av Høgegga barnehage i løpet av 2019/2020. En del oppussing av 

eksisterende bygg skal gjøres sammen med nybygget. Oppstart nybygg høsten 2019. 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden. 
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Leirbukt Barnehage 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Flomstadveien 7, 15, 17 
43/66 
646 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

450m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
/lekeplass: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:        

          

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling utvendig   20 000 20 000  

      

      

      

      

Sum   20 000 20 000 Totalsum kr.  40 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, og brannalarm. 
Er ikke tilkoblet 110 sentral. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  
 

Bygningsmasse: 
 
 

 
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 
-   

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 

 

 

  

169



 21 

 

 

Sonjatun Helsesenter 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn. 23 
15/100 
650 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

6705m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
3600m²  

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

      

      

Ombygging fødebru, 
eventuelt grave ned 
under fødebru  800 000   

For lav høyde under 
nåværende bro til at 
vedlikehold kan gjøres 
innenfor brua. Problemer med 
snørydding, store maskiner 
kommer ikke inn under brua 
på vinterstid. 

Carport/Garasjebygg for 
hjemmsykepleiens biler. 

 500 000   

Nedsnødde biler. Mye tidsbruk 
og slitasje på biler og lagring 
av dekk. Sesongbytting av 
dekk pågår utendørs. 

Utvendig kledning, 
vindsperre, isolasjon  400 000 400 000 400 000 

Må utføres i sommerhalvåret 

Vinduer mot sør-østsiden 

 500 000 600 000 600 000 

Arbeidet starter opp 

seinhøsten 2019. 

Etablering av egnet areal 
for vasking av tekniske 
hjelpemidler, ren/uren 
sone for å oppfylle 
lovkrav 

    750 000   

Dagens håndtering av tekniske 
hjelpemidler utgjøre smittefare 
for arbeidstakere og 
tilfredsstiller ikke krav i lov 
angående ren/uren sone ihht 
eksponering av patogene 
bakterier. I dag vaskes det på 
murgulv i fyrrommet. Vasking 
foregår ikke i hht forskrifter 
når det gjelder eksponering av 
patogene bakterier. 
Det må etableres ren/uren 
sone for vask av utstyr slik at 
det er forsvarlig arbeidsplass. 
På grunn av dårlig kapasitet 
for vask og rengjøring av 
hjelpemidler så skjer det at 

hjelpemidler går uvasket fra en 
bruker til en annen.   

Taktekking 3 etg  350 000    

Nøkkelfri dørsystem. 
Utskifting av dører. 

 180 000   

3 stk ytterdører som bør ha 
nøkkelfri elektroniske system, 
inkl. utskifting av dørene 

Ledlys på parkeringsplass  200 000    

Sum  3 680 000 1 000 000 1 000 000 Tot sum: 5 680 000 
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Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Lager uteredskap 
 60 000   

Bygge et lager for uteredskap 
ved siden av garasje 

Etablering av lager for 
tekniske hjelpemidler 

   200 000   

Dagens lagerplass brukes til 
rene hjelpemidler og skitne 
hjelpemidler i samme rom og 
ved siden av hverandre som 
innebærer at brukere risikerer 
å få tilsendt urene/besmittet 
hjelpemidler. 

Ombygging av 
pumpestasjon ved siden 
av garasjen 50 000 UF    

Må etableres trygg nedstigning 
og utlufting av kum for 
vedlikehold. UTFØRT 2019 

Sirkulasjonspumper 
Nordfløy 
  50 000   

 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  100 000   

 

Sum 50 000 410 000   Totalsum kr.  460 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

  

Tilstandsvurdering 
Brannalarmanlegg: Brannalarmsentraler og detektorer ble skiftet ut i 2018. Direktevarsling til 110 

sentralen. 
 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, service utføres årlig. Røyk og optisk varsling. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. Burde vært installert. 

Varmeanlegg: Bygget blir oppvarmet av leveranse fra Bioanlegg. 

Utvendige arealer:  Parkeringsplass/areal ved hjemmetjenesten kapell må utbedres. 

Kummer må senkes, ev. legges om. Området burde vært asfaltert. 
Brua og området opp til føden burde vært bygd om, eventuelt senkes området under 
brua for å få større høyde under brua. Mye kabler ligger grunt i området. 
 

Bygningsmasse: 
 
 

- Halve taket i 3 etasje er skiftet. Ikke lekkasjer nå på resterende, men resten bør 
skiftes snart. 
- En stor del av vinduer bør skiftes ut, undersøkelser med leverandør viser at deler 
ikke er å skaffe til vinduer. Hengsler, låser og pakninger er dårlige i tillegg til at 
vinduer hovedsakelig består av 33 år gamle isolerglass.  
- Utvendig kledning må skiftes. I tillegg bør sørvest fasade isoleres/vindtettes på 
grunn av frysing av varmerør ved kombinasjon av kulde og vind. 
- Automatisk dør innenfor hoveddør ble skiftet i 2017. 
 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 

Krav i lov og 

regelverk 

Vi oppfyller ikke krav i loven for utforming av lokaler og ansvar for arbeidstakere. 

Miljøfyrtårn:  

Annet: 
 

Det er vedtatt å bestille en tilstandsrapport for hele Sonjatun helsesenter. Arbeidet 
starter høsten 2019. 
 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Omsorgssenter 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn. 5 
52/117 
651 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1484m² Byggeår:  2000 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Utskifting av div.lys  30 000    

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  80 000   Totalsum kr.  

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Er i bra stand, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 
 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 
 

Varmeanlegg:  
 

Andre: Utvendig  

Bygningsmasse: Nytt pasientsystem montert i 2016 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: Er etablert ARX låssystem 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Sonjatun Bo & Kultur 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Sonjatunvn.  
52/117 
652 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2085m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

Dør kjøkken  20 000    

Mor Lyng stua 
varme/kjøl. Montere 
komfortvarmepumpe  35 000   

Store glassflater gjør at det blir 
kaldt om vinteren og varmt om 
sommeren. 

Direktevarslingssystem 
mellom institusjonene.  

    

Varslingssystem mellom 
Helsesenter, Oms.senter og Bo 
& Kultur. For hurtig varsling 
mellom byggene for tilkalling 
av ekstra hjelp.  

Utskifting av diverse lys  30 000   Utskifting av lys 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  135 000   Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Er i bra stand, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg:  

Andre: Utvendig  

Bygningsmasse: 
 
 

 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Er etablert ARX låssystem 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 
generelt vedlikehold i planperioden. 
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Familiesenteret 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

0 
Flomstadveien. 10 
43/70 
654 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

459m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

      

      

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig 

Elektriskanlegg: Bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Bygget har brannalarm. Ikke direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har nødlys, service utføres årlig. 
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming. 

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygget er totalrenovert i 2008. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 
-  

Miljøfyrtårn:  

Annet: 

 

Barnevernet flyttet ut høsten 2019. Bygget brukes nå kun av Forebyggende tjeneste. 

Konklusjon: 
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Guleng 3 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

 
Muoniovegen 3 
15/160 
653 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

891m² Byggeår:  2017 
Tilstand 
bygning:  

Meget god 

Areal utområde 
Parkering: 

  
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 

vedlikehold:     

 

      

      

      

      

      

Sum     Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Sentral ventilasjonsanlegg på fellesarealer. Minianlegg på hver leilighet. 

Elektriskanlegg: I god stand 

Brannalarmanlegg: Direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Bygget har seriekoblet røykvarsling.  
 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektrisk oppvarming, luft/vann varmepumpe.  

Andre: Lekeapparater  

Bygningsmasse: 
 
 

Bygget er nytt og har ikke behov for større vedlikehold, utenom faste 
serviceintervaller. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 

Miljøfyrtårn:  

Annet: 
 

 

Konklusjon: 
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L. Isaksensvei 10  
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Leonhard Isaksensvei. 10 
15/10 
16611 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

159m² Byggeår:  2018 
Tilstand 
bygning:  

Meget god 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

      

      

      

      

      

      

Sum       

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

  
  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: ok 

Elektriskanlegg: ok 

Brannalarmanlegg: ok 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

ok 

Innbruddsalarm: nei 

SD Anlegg: nei 

Varmeanlegg: Elektrisk 

Andre:  

Bygningsmasse: 

 

 

 

Tilbygget med leiligheter brant opp i 2015. Hovedbygget fikk store røykskader. 
Nytt bygg satt opp på eksisterende tomt i 2018. 
Bygget er nytt og har ikke behov for større vedlikehold, utenom faste 
serviceintervaller. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 

Miljøfyrtårn:  

Annet: 
 

Er etablert ARX låssystem 

Konklusjon: 
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Høgegga 30 – Prestebolig Utleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Høgegga 30 
52/50 
667 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

195m² Byggeår:  1992 
Tilstand 
bygning:  

God 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Vedlikehold:      

Maling utvendig  25 000   Nedslitt maling 

Vedlikehold  

 30 000   

Opprette rekkeverk på trapp 
og nødvendig innvendig 
vedlikehold 

      

      

      

      

      

Sum  55 000   Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
 
 

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Eksisterer ikke. 

Elektriskanlegg: I bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Røykvarslere vanlig anlegg. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: El. panelovner. Vedovn. 

Andre:  

Bygningsmasse: 
 

 

Yttervegger bør males. 
Garasje er satt opp i 2009. 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Ikke relevant 

Miljøfyrtårn: Ikke relevant 
 

Annet:  

Konklusjon: 
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Nordreisahallen   
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Flomstadveien 14 
43/10 
671 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

2560m² Byggeår:  1989 
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

      

Ombygging gml. kinosal     

Ombygging av gml. Kinosal til 
ungdomsklubb. Startet opp i 
2018 – UTFØRT 2019 

 Oppretting av tak, 
snøfangere  200 000   

 

Sum  200 000    

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Male yttervegger  60 000    

Brannteknisk 
tilstandsvurdering   50 000  

 

Sum  260 000  50 000  Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: I bra stand, service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Nytt brannalarmsystem montert i 2013. Direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke. 

Varmeanlegg: Elektriske ovner. Varmepumper i hallen(luft/luft). Gulvvarme i kino og garderober. 
Elektrisk varmepaneler i tak i hallen. 

Andre: Røykluker Røykluker er ombygd i 2009 fra kruttfyring til el. heiser. 
Hengsler og pakninger på røykluker må rehabiliteres. 

Bygningsmasse: 
 

 

 

Yttervegger og vinduer bør males. 
Innvendige rom bør males og pusses opp. 
Nytt sportsgulv ble montert i 2016. 
Ytterdører ble skiftet ut og påsatt elektronisk ARX dørsystem i 2018. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn:  

Annet: Er etablert ARX låssystem. Gamle kinosal er bygd om til ungdomsklubb. 

Konklusjon: 
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Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Samfunnshus/svømmehall 
Lyngsmark 10 
15/41 
672 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1734m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Renovering av 
svømmehall     

Vedtatt i 2019 at en skal 
bygge nytt bygg. 

Ombygging musikkrom 
kulturskole, gulv gym     

Utført i 2019 

Fjerning av vinduer i 
gymsal og isolering, VP 

200 000    

Vinduer gjenkles og isoleres.  
VP. Overføres fra 2018 – 
UTFØRT 2019 

Sum 200 000     

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Tak over nordinngang – 
ved scenen = nødutgang 
lekkasje  50 000   

Samles vann på taket, på 
vinteren blir det is og større 
lekkasje på materiale.  

      

Elektronisk ARX dør 
inngang Gym/scene  40 000   

Egen inngang for gymsal 

Skifte sikringsskap 

 90 000   

Div. sikringsskap med 
skrueskiringer, ikke oppmerkede 
kurser i noen skap. Et 
sikringsskap er oppgradert i 2019 

Brannteknisk 
tilstandsvurdering   50 000  

 

Sum  180 000 50 000  Totalsum kr.  230 000 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Gammelt anlegg som det ikke fåes deler til, service utføres årlig. 
Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig. 
Brannalarmanlegg: Er montert nytt i 2008. Direktevarsling til 110 sentralen. 
Nødlys / Røykvarsling: Nødlys, service utføres årlig. 
Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 
SD Anlegg: Eksisterer ikke 
Varmeanlegg: Elektriske ovner, varmegjenvinner, ventilasjon, gulvvarme i garderober. Energitilførsel 

fra bioanlegg. 
Andre:  Teknisk anlegg må utbedres.  
Bygningsmasse / Teknisk 
anlegg: 

Se vedlegg. 

Miljøfyrtårn:  

Annet: Ny svømmehall er under planlegging, så er det ikke lønnsomt å oppgradere 
svømmehallen mer enn at dette går rundt. 
Er etablert ARX låssystem 
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Solvoll gamle skole 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Båtnesvn. 5 
43/7 
680 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

256m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Under middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

 Utvendig maling, panel  300 000   

Utlektring, isolering, tak – 
budsjett 2019- Overføres til 

2020 

Sum  300 000    

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

      

Elektro 
40 000    

Utskifting av PCB armaturer, 
elskap etc 

      

      

      

      

Sum 40 000    Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg, kun avtrekksvifte som ligger på loftet. 

Elektriskanlegg: Burde vært oppgradert og gjennomgått ordentlig. Service utføres årlig. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Seriekoblet røykvarslingsanlegg.  
Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 
 

 

Bygget er gammelt og bærer preg av dette. 
Innvendige rom burde vært pusset opp, bygget burde males utvendig. 
Noen utbedringer er utført i 2010. Ytterdører skiftet, noen vindski og panelbord 
skiftes og toaletter utbedres. 
 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

Utbedring av lysarmarturer. Pålegg! 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet: Bygget leies ut til diverse organisajoner 

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett vil ikke være tilstrekkelig til å foreta 

generelt vedlikehold i planperioden. 
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Venterom Rotsund fergeleie 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Rotsund 
77/114 
682 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

20m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Bra 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

       

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

Skifte belegg 10 000     

Skiftet dørlås 6 000 UF     

      

      

Sum 16 000    Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg 

Elektriskanlegg: Er i bra stand 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 
 

 

 

Pålegg offentlige 
myndigheter: 
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Meieribygget 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Meierivegen 20 
47/76 
683 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

1700m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Nytt garderober, dusj, 
toaletter, vask av utstyr 
og arbeidstøy for 
mannskapene. 
 
  4 000 000 4 000 000  

Brannstasjonen mangler fasiliteter som 
ivaretar arbeidstakerne. Stasjonen 

møter ikke krav i Arbeidsmiljøloven. 
Eksisterende lokaler bør utvides ved 
omdisponering av lokale benyttet i dag 

til lager. Eksisterende og utvidet areal 
må ombygges for å være 

tilfredsstillende med hensyn til 
arbeidsmiljø og mannskapenes helse. 
Deler i dag noe med anleggsseksjon.  

 Elektronisk dørsystem og 
dører  130 000   

2 dører som må skiftes ut + 3 
stk ARX elektronisk låssystem 

Sivilforsvaret 
 150 000   

Ombygging lager og kontor, 
dørkontroll ARX, reolsystem 

Sum  4 280 000 4 000 000  Tot.sum 8 280 000 

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Maling/flikking utvendig  60 000   Maling, takrenner, murpuss 

Brannvarslingsanlegg  200 000    

Branncellevegger  30 000    

Brannteknisk 

tilstandsvurdering  50 000   

 

Sum  340 000   Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

Tilstandsvurdering 
Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del elektrisk anlegg ble ryddet opp i 2010. Ikke alt. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

En blanding av nødlys og reflekterende skilt. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. 

Andre:   

Bygningsmasse:  

Pålegg offentlige 
myndigheter: 

 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er ikke tilstrekkelig til å foreta generelt 

vedlikehold i planperioden. 
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Ekspedisjon kai / Felleskjøpbygget 
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Sørkjosen 
47/143 
684 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

400m² Byggeår:   
Tilstand 
bygning:  

Middels 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 

Tiltak 
Kostnader  

Kommentar 
2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

 Tekking av tak  80 000   Lekkasje fra tak  

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

      

Felleskjøpet vurderer å 
bygge nytt bygg eller 
leie.      

Det bør vurderes hva som bør 
gjøres med eksisterende bygg. 

      

Sum  80 000   Totalsum kr.  80 000 

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har ikke ventilasjonsanlegg. 

Elektriskanlegg: Er i vekslende stand, en del lys ble ryddet opp i 2010. Ikke alt. 

Brannalarmanlegg: Eksisterer ikke, seriekoblede røykvarslere. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys ble montert i 2009. 

Innbruddsalarm: Eksisterer ikke. 

SD Anlegg: Eksisterer ikke 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 

Utvendig malt i 2013 
Pauserom / kjøkken ble utbedret i 2008. 
Bygget er i dårlig stand. Ble bygget som lager, og er i ettertid brukt som butikk og 
lager. 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene om ingen åpne pålegg er ikke oppfylt. Se rubrikk overfor. 
Bygget har ikke tilfredstillende ventilasjon og inneklima. 

Annet:  

Konklusjon: 
 

Eksisterende vedlikeholdsbudsjett er tilstrekkelig til å foreta generelt 
vedlikehold i planperioden. 
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Halti  
 
Adresse:  
Gårds og bruksnummer:  
Tekn. nr: 

Hovedvegen 2 
43/37 
669 

 
Bruksareal samlet 
bygningsmasser: 

3500m² Byggeår:  2001/2015 
Tilstand 
bygning:  

Bra 

Areal utområde 
Parkering /lekeplass: 

   
 

                                

 

 
Tiltak 

Kostnader  
Kommentar 

2019 2020 2021 2022 

Investeringer:      

Sette opp levegg rundt 
pumpehus og trafo     

Bygges i samarbeid og 
samfinansieres med leietagere 

      

Ekstraordinær 
vedlikehold:     

 

Ny dør mot E6   65 000    

Flytting av lys 
parkeringsplass  70 000   

Stadig påkjørsel av lyktestolper 
på parkeringsplass 

Beise gammel del inkl tak 
 60 000   

Maling av tak og vegger 
gammel del 

Sum  195 000   Totalsum kr.   

 

Eksisterende 
vedlikeholdsbudsjett  

 
Tilstandsvurdering 

Ventilasjonsanlegg: Bygget har ventilasjonsanlegg, service utføres årlig. 

Elektriskanlegg: Er i bra stand. 

Brannalarmanlegg: Er i bra stand, service utføres årlig. Direktevarsling til 110 sentralen. 

Nødlys / 
Røykvarsling: 

Nødlys, service utføres årlig. 

Innbruddsalarm: Eksisterer. 

SD Anlegg: Eksisterer 

Varmeanlegg: Elektriske panelovner og vifter. Ny avdeling har gulvvarme og radiatorer til 
oppvarming. 

Andre:   

Bygningsmasse: 

 

Halti 1 ble ferdig i 2001 og Halti 2 i 2015. Total bygningsmasse ble økt fra 1500 m² 
til 3500 m². 

Pålegg offentlige 

myndigheter: 

 
 

Miljøfyrtårn: Sertifikasjonskravene er oppfylt. 

Annet: Etablert ARX låssystem 

Konklusjon: 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/809-5 

Arkiv:                1942/83/13
  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 01.10.2019 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
76/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelser, samt 
søknad om ett trinns tillatelse for oppføring av kvernhus på gnr. 86 bnr. 13 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: Kapittel 19 Dispensasjon 
Kommuneplanens arealdel: 2.8 Næringsbebyggelse  
 
Vedlegg:  
1 Søknad dispensasjon Eidsfjord Sjøfarm Hamneidet 
2 A201 - Plan 
3 A401 - Snitt 
4 A402 - Fasader 
5 A801 - 3D 
6 Angivelse plassering bygg 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelse punkt 
2.8.1 Næringsbebyggelse for oppføring av kvernhus på BN01 før det foreligger godkjent 
reguleringsplan for området på gnr 86, bnr 13, Tiltaket er positivt da bygget er nødvendig for 
gjeldende tillatelse for produksjonsanlegget og da tiltaket bygges på allerede asfaltert område og 
nær tilknytning til resten av anlegget. Tiltaket er særlig positivt for en miljømessig forsvarlig 
håndtering av fiskeavfall. Dispensasjonen gir ingen konsekvenser for helse, jordvern, sikkerhet 
og tilgjengelighet.   
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 04.07.2019 for oppføring av kvernhus på gnr. 86 bnr. 13.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett, ettersendte søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelser 
mottatt 27.09.2019 og nabovarsel mottatt 01.10.2019.  
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

 Samtykke fra Arbeidstilsynet skal foreligge før igangsetting av tiltaket.  
 Bygget skal oppføres 4 meter fra eiendomsgrensen.  
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Saksopplysninger 
Eidsfjord sjøfarm AS ønsker å oppføre ett kvernhus i tilknytning til oppdrettsanlegg på gnr. 86 
bnr. 13 på Hamneidet. Ansvarlig søker er Øksnes entreprenør AS.  
 
Ett kvernhus er et fiskerihus der man kverner opp fisken. Dette gjelder både dødfisk og annen 
fisk. Fisken blir malt opp og tilsatt maursyre. Videre skal dette oppi containere som frakter dette 
vekk til godkjent mottak. Dette betyr at det ikke skal være noen type utslipp til sjø eller land. 
Nærmeste mottak som er kjent for byggesaksbehandler, er Akva-Ren AS i Lyngen. Her blir 
fisken malt opp til f.eks. fór til pelsdyr.  
 
For å kunne gjøre tiltak på eiendommen, må det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel bestemmelser punkt. 2.8.1 Næringsbebyggelse:  
Plankrav: I områder som på plan er vist som næringsbebyggelse, kan arbeid og tiltak som nevnt 
i lovens § 20-1, samt fradeling til slike formål, ikke finne sted før det foreligger godkjent 
reguleringsplan.  
 
Eidsfjord sjøfarm AS har eksisterende tillatelse av Fylkesmannen i Troms for å drive 
produksjonsanlegg for laks. Oppføring av kvernhus er et meget positivt tiltak for 
produksjonsanlegget, og anser derfor at tiltaket ikke behøves å sende på høring til 
Fylkesmannen, Mattilsynet eller Kystverket. Mattilsynet er rådført i forhold til oppføring av 
bygget. Kvernanlegget skal plasseres i nærheten av produksjonsanlegget der alle 
personalfasiliteter er plassert. 
 
Eidsfjord sjøfarm As sitt produksjonsanlegg ligger rett utenfor land, ved kart. ref A10 etter 
kystsoneplanen. De har også produksjonsanlegg ved f.eks. Russelva på kart. Ref. A13 og A8 
Hagebergan.     
 
Det foreligger ikke samtykke fra Arbeidstilsynet per dags dato.  
Kart 1: Kommuneplanens arealdel 
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Vurdering av dispensasjon:  
Eidsfjord sjøfarm AS ønsker å føre opp kvernhuset så snart som mulig. Det er store fordeler med 
å ha kvernhus til produksjonsanlegget. Dette da frakt av død fisk og annen fisk forekommer 
kontinuerlig. Vi er ikke kjent med de tidligere løsningene for firmaet, men antar at dette likevel 
er tatt hånd om forsvarlig på annen måte.  
 
Ansvarlig søker har begrunnet sin søknad om dispensasjon:   

 Det er stort behov for å sikre at fisk som skal destrueres gjøres i henhold til gjeldende 
lover og regler, til enhver tid. Det haster derfor med å bygge et kvernhus som sikrer at 
dette ivaretas.  

 Bygget plasseres inntil eksisterende næringsbebyggelse. Å øke tomtas areal med 
bebygget areal på 70 m2 har ikke betydning for øvrige forhold på tomta.  

 Vi ber om at vår søknad om dispensasjon tas til følge, og at det gis tillatelse til å bygge 
kvernhus.  

 
Konklusjon for dispensasjon:  
Behovet for kvernhus til destruering av fisk er antakelig et miljøkrav og tiltaket er derfor positivt 
i forhold til drifta. Dette er uavhengig om det foreligger reguleringsplan eller ikke for 
eiendommen. Vi anser at fordelene er større enn ulempene, særlig det miljømessig. Bygget 
regnes som et mindre bygg til eksisterende bygning på eiendommen og bygget plasseres på areal 
som er asfaltert og i kommuneplanens arealdel er avsatt til næringsbebyggelse. Hensyn med 
lovens formålsbestemmelse blir da heller ikke vesentlig tilsidesatt. Det er ingen konsekvenser 
for helse, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Det er spesielt en stor fordel for miljøet.   
 
Vi minner om at det ikke foreligger en reguleringsplan for området. I kommuneplanens arealdel 
er eiendommen og området avsatt til næringsformål, men det må foreligge en godkjent 
reguleringsplan. Dette gjelder for alle tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 
En reguleringsplan kan være fordelaktig for bedriften å komme i gang med, slik at framtidig 
utbygging av eiendommen kan gjøres på en smidigere måte uten dispensasjoner og i henhold til 
en godkjent plan.  
 
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 
 
ØKSNES ENTREPRENØR AS 
Org. nr. 976 754 301 

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

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Næringsformål BN01 i kommuneplanens arealdel.  
  
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
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.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt 
på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er 
dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom 
infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 
2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om 
ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 
5. Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/825-6 

Arkiv:                1942/12/3
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 20.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
77/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Søknad om deling av gnr 12, bnr 3 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom 1942/12/3 
2 Kart 
3 Tilrår ikke dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune avslår søknad om deling av ca 1,5 daa dyrkbar skog fra gnr 12, bnr 3 i 
Nordreisa til boligformål. Dette begrunnes med at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
ikke gis jfr plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Fradeling av en fritt omsettelig tomt inntil jordbruksareal i drift kan på sikt føre til konflikter, og 
vi kan ikke vektlegge familiære forhold mellom grunneier og kjøper av tomta pr i dag. 
Adkomsten er planlagt over dyrka mark i drift. Hovedhensynet som det i denne saken må 
dispenseres fra er nettopp landbruket. Hensynet til landbruket vil med en dispensasjon i dette 
tilfellet bli vesentlig tilsidesatt og oppsummert kan vi ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette tilfellet kan vi 
ikke se at det er en overvekt av fordeler framfor ulempene. 
 
Når dispensasjon ikke kan gis, kan delingstillatelse heller ikke innvilges jfr plan- og 
bygningslovens 20-1 og jordlovens § 12. 
 
 

Saksopplysninger 
Søker: Oddvar Veibakken, Kippernesvegen 4A, 9151 Storslett  
Erverver: Torje Sørensen Veibakken, samme adr  
 
Det søkes om fradeling av en ubebygd tomt på omlag 1,5 daa skog til boligformål fra eiendom gnr 
12, bnr 3 i Nordreisa kommune. Eiendommen ligger på Veibakken, ca 1 km nord for Storslett 
sentrum. Parsellen som søkes fradelt består av lavbonitets- og uproduktiv skog, men er dyrkbart. 
Arealet er ikke oppgitt i søknaden, men målt av innlevert kart. 
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Ifølge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 12, bnr 3 et totalareal på 141,8 daa fordelt på to parseller. 
Totalarealet er fordelt på 49 daa fulldyrka jord, 0,1 daa innmarksbeite, 15 daa skog middels bonitet, 
23,4 daa skog lav bonitet, 45,3 daa uproduktiv skog, 5,7 daa skrinn fastmark, 3,3 daa bebygd og 
annet areal. Av dette er det en utmarksparsell på 43,6 daa rett nord for Rovdas som består av 37,9 
daa uproduktiv skog og 5,7 daa skrinn fastmark (fjell). Dyrkamarka på gnr 12, bnr 3 høstes av et 
sauebruk på Storslett.  
 
Det ble søkt om deling av boligtomt på fulldyrka jord fra samme eiendom i sak 19/253. Søknaden 
ble avslått av MPU den 13.06.19 med denne tilføyelsen: Miljø-, plan og utviklingsutvalget anmoder 
søker om å vurdere plassering av tomta utenfor fulldyrket jord.  
 
Planstatus  
Tomta og eiendommen ligger i områder som i kommuneplanen definert som LNFR, områder som 
skal brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller 
som skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Ifølge kommuneplanens arealdel er hele arealet på 
gnr 12/3 også innenfor kjerneområdet for landbruk. Hensynssonen definerer hvilke landbruksarealer 
som har størst verdi innenfor grensene til sentrumsområdet, og som derfor skal ha et spesielt og 
langsiktig vern i arealforvaltningen.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: «at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»  
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir 
direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon 
fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør 
heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en 
direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om 
dispensasjonssøknaden.  
 
Høringer:  
Saken ble den 20.08.19 sendt på høring til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Sametinget og 
Troms fylkeskommune. Innen fristen har vi fått svar fra følgende: 
Troms Fylkeskommune, 26.08.19: «Vi viser til henvendelse av 20.08.2019. Fylkeskommunens 
kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken. For opplysninger om samiske 
kulturminner viser vi til Sametinget.» 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 27.08.19:  
Fylkesmannens merknader  
«Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 20. august i år, hvor 
spørsmålet om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse. I tillegg til 
de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med NIBIO sine 
gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, samt flyfoto fra 
området.  
 
Eiendommen er med sine 141 dekar fordelt på 49 dekar fulldyrka jord, 38 dekar produktiv 
skogsmark og resten annen utmark en middels stor landbrukseiendom i Troms-sammenheng. 
Den drives i dag med bortleie til nabobruk. Det er søkt om tillatelse til å dele fra 1,5 dekar 
dyrkbar skogsmark til boligtomt. Tomta vil måtte få adkomst over dyrka jord, og grenser til 
dyrka mark.  
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Eiendommen ligger i et sentrumsnært kjerneområde for landbruk, hvor denne næringen skal ha 
et spesielt og langsiktig vern. Det er her søkt om tillatelse til å opprette boligtomt. Vi har 
erfaring med at dette kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning 
til landbruksnæringen. Dette igjen vil kunne føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift av omkringliggende eiendommer.  
 
Fylkesmannen anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen arealdel. Vi kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at 
landbruksinteressene skal vike. Dersom kommunen kommer til at landbruksinteressene blir 
bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber derfor om å 
få tilsendt avgjørelsen når denne foreligger.» 
 
Vurderinger: 
Vurderinger i forhold til jordloven og hensynet til landbruket:  
Gnr 12, bnr 3 er i kommuneplanens arealdel i område for LNFR som omfatter områder som skal 
brukes og sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som 
skal bli liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Eiendommen er også innenfor 
grensene for hensynssonen for landbruksarealer som har størst verdi innenfor grensene til 
sentrumsområdet, og som derfor skal ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.  
 
Den omsøkte parsellen ligger inntil dyrkamark i drift og består av lavbonitets- og uproduktiv skog, 
men er ifølge ifølge Nibios gårdskart dyrkbart. Adkomsten til den omsøkte tomta er planlagt over 
dyrka mark i drift og noe areal vil medgå til dette. Hvis man beregner ca 60 m med vei med en 
bredde på 3 m inkl grøft, vil det grovt regnet utgjøre ca 200 m2. Både tilrettelegging av adkomsten 
og delingen av tomta, medfører omdisponering av dyrka og dyrkbark jord jfr jordloven § 9.  
 
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida…  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.  
 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9….  
…Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  
 
Etter en eventuell deling er en fradelt tomt fritt omsettelig og kan på sikt, selv om det ikke er planen 
pr i dag, bli solgt til personer som ikke har tilknytning til eiendommen eller området forøvrig. Det 
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kan føre til konfliktsituasjoner som kan være til hinder for framtidig drift av eiendommen, både ved 
eventuell selvstendig drift, eller at arealene fortsatt driftes som leiejord. Kommentar fra 
Fylkesmannen på dette punktet er: Vi har erfaring med at dette kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Parsellen vil etter fradeling være fritt 
omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til landbruksnæringen. Dette igjen vil 
kunne føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift av omkringliggende 
eiendommer.  
 
Kommunen skal i sin behandling av saken jfr jordloven, vektlegge å sikre arealressursene på 
eiendommen og samtidig legge til rette for en variert bruksstruktur og samfunnsutviklinga, med 
hensyn til bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. Eiendommen må ha en slik størrelse og 
beliggenhet at den kan gi grunnlag for lønnsom drift. Vi har ikke opplysninger om når tid det sist var 
dyredrift på eiendommen, men eiendommen er av slik størrelse at det er grunnlag for lønnsom drift. 
Jordbruksarealet høstes av et nabobruk. Når eiendommen ikke er i selvstendig drift, kan ikke 
avkastning vektlegges like sterkt.  
 
Bosetningshensynet i jordloven kan ikke vektlegges like sterkt når eiendommen er sentrumsnær. Vi 
kan heller ikke vektlegge familiære forhold mellom dagens eier og den som skal ha tomta. En fradelt 
tomt er fritt omsettelig og kan omsettes til personer uten tilknytning til eiendommen og landbruket. 
Dette kan føre til konflikter. Vi kan heller ikke vektlegge at gårdbrukeren som pr i dag drifter 
arealene på eiendommen ikke har noe imot at den omsøkte tomta fradeles. Kommunens oppgave er 
å tenke langsiktig og på sikt kan denne fradelingen skape konflikter for landbruket.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik  
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
I søknaden er det opplyst at den planlagte boligen skal knyttes til offentlig vann- og 
avløpsanlegg.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
Adkomsten skal foregå etter etablert vei og videre etter ny vei over dyrka mark. Eventuelt må 
veien ligges rundt dyrkamarka. Hvis fradeling godkjennes må det uansett tinglyses 
vegrett/adkomst over eiendommen gnr 12, bnr 3 som sikrer adkomst til omsøkt parsell. Dette må 
tinglyses på skjøtet.  
 
I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  

 Vi kan ikke se at det er registrerte kulturminner i området. Fylkeskommunen og 
Sametinget har ikke kommentert noe spesielt for området. 
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 Av NGUs løsmassekart framgår det at det i området er elveavsetning. Vi anser den 
omsøkte tomta som byggesikker grunn.  

 Det omsøkte arealene ligger på en landbrukseiendom med jordbruksarealer i drift. Vi ser 
ikke at en fradeling vil ikke føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området.  

 
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende.  
 
Området er søkt opp i Artdatabanken. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for 
naturmangfold over kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde 
for prioriterte artar. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Området er registrert som hekkeområdet for grågås, men 
dette er livskraftig art som ikke er truet på noen måte. Vi ser ikke at det er relevant å vektlegge 
dette negativt for denne delingen.  
 
Dispensasjon  
Dispensasjonssøknaden begrunnes med: Veien inntil parsell vil ikke være til hinder for drifting 
av jordet. Bonden samtykker utbedring av vei. 
 
Søknaden har vært på høring og Fylkesmannen i Troms og Finnmark frarår fradeling som 
omsøkt.  
«Eiendommen ligger i et sentrumsnært kjerneområde for landbruk, hvor denne næringen skal 
ha et spesielt og langsiktig vern. Det er her søkt om tillatelse til å opprette boligtomt. Vi har 
erfaring med at dette kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Parsellen vil etter fradeling være fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning 
til landbruksnæringen. Dette igjen vil kunne føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift av omkringliggende eiendommer.  
 
Fylkesmannen anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen arealdel. Vi kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at 
landbruksinteressene skal vike. Dersom kommunen kommer til at landbruksinteressene blir 
bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber derfor om å 
få tilsendt avgjørelsen når denne foreligger.» 
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 som omhandler dispensasjon står det følgende:  
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Oppsummering  
Det omsøkte arealet er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Eiendommen ligger i et 
sentrumsnært kjerneområde for landbruk, hvor denne næringen skal ha et spesielt og langsiktig 
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vern. En eventuell fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for 
naturmangfoldet, kulturlandskapet eller friluftslivet.  
 
Fradeling av boligtomter i LNFR-områder krever en dispensasjon jfr § 19-2 i plan og 
bygningsloven. Her heter det: «at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering.» 
 
Eiendommen er sentrumsnær og det er ikke selvstendig drift på gården. Dyrka marka høstes ved 
bortleie. Fradeling av en fritt omsettelig tomt inntil jordbruksareal i drift kan på sikt føre til 
konflikter, og vi kan ikke vektlegge familiære forhold mellom grunneier og kjøper av tomta pr i 
dag. Adkomsten er planlagt over dyrka mark i drift. Hovedhensynet som det i denne saken må 
dispenseres fra er nettopp landbruket. Hensynet til landbruket vil med en dispensasjon i dette 
tilfellet bli vesentlig tilsidesatt og oppsummert kan vi ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I dette tilfellet kan vi 
ikke se at det er en overvekt av fordeler framfor ulempene.  
 
Når det oppsummert ser at det ikke ligger til rette for å gi dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel, kan deling heller ikke gis jfr jordloven og plan- og bygningsloven. 
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SØKNAD  OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i  medhold  av  plan-
og bygningslovens § 20-1, m)
-jf.  Kap 20, og
matrikkellovens ka  3  o 7.

Nordreisa kommune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

Postboks 174 [Zi Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

El Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

9156 STORSLETT Cl Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

Gnr.  '  '  .  Bnr.  °  .  Eiendomsadresse .  '

i?» E KI DEKA/”ES" E—rx)

o  .  o ' o o  -  o o  ;  c '

Alternativene er:

'1 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning

3. Fradeling av anleggseiendom (volum)

4. Arealoverføring

Alternativ:

Eventuell merknad.

Selvstendig tomt/bruksenhet: [XI JA D NEI
Dersom  svaret  er  NEI, angi  gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

' ' '  .  ' . .  O  ' '  O  .  I  ‘ '  O 0  l  O  ' ' ' ' ' ' '  I '  l  O  '

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

, - .x ._ ~. ..  .  ,.. C," %, ..

,x/ VEIE; knew Kl »:o i: eit) Ulf-i 115! sT Auen
Underskrift Dato Telefon Merknader

(7 - ' “1‘10 w
H'emmelshaver  ~  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato  ' Telefon Merknader

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl—sled

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon
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O' '  .  1  ’I  ' °...  .  l. '  '  l ’4  '  .l' '. l. ' ' ' ..

Parsell "f. Formål Areal i rn2 Antall Navn og adresse på evt kjøper/fester
(merk På kart) Nolum  i  ni3 arseller

" Bot—".ci -/ ' - - .
5 « i [ ant: Sørensen Valstad) Iczppemcsv-cgm LM

' .  I I  '1 '  0  I  0  '  .  .

Alternativer:
- . 1. Arealbruken  i  kommune)plan eller kommunedelplan

Alternatlv' 2.  Arealbruken I  regulerings- eller bebyggelsesplan

Annet 3. Bygge— og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen  -  5  1-8
4. Annet

.  c  = - o '  ' o 0  l  -  .  e

i '  ‘ ,
Angi begrunnelse her eller bruk eget ark LILL LXAJ (  t  m  ht WVVJ/LC M

VW VWW *LL 34")” nt" $

dsdwvxcö a» mic; $c kom—dv som av omLLcÅg+
%ovxdbfx gift/EMM”? marina (Lif 040C

* 0 on.  a

Europa—,riks-ellerfylkesveg D Kommunal veg D Privatveg IE4 Avkjørselstillatelse gitt EIJA
nr:

Anlegge ny avkjørsel E] Utvidet bruk av eksisterende $  Kun gangatkomst D JA

. III. 'I.

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: [Z JA El NEI

Beskriv vannforsyning:

Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

Avløp tilknyttes offentlig nett: IZJA E] NEI

Beskriv avløpsløsning:
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  27.08.2019  2019/10292 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  20.08.2019  2019/825-3 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Dispensasjon – deling av gnr. 12 bnr. 3 i Nordreisa kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 20. august i år, hvor spørsmålet 
om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel oversendes for uttalelse. 
 
I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med 
NIBIO sine gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets 
Naturbase, samt flyfoto fra området. 
 
Eiendommen er med sine 141 dekar fordelt på 49 dekar fulldyrka jord, 38 dekar produktiv 
skogsmark og resten annen utmark en middels stor landbrukseiendom i Troms-sammenheng. 
Den drives i dag med bortleie til nabobruk.  
 
Det er søkt om tillatelse til å dele fra 1,5 dekar dyrkbar skogsmark til boligtomt. Tomta vil måtte 
få adkomst over dyrka jord, og grenser til dyrka mark.  
 
Eiendommen ligger i et sentrumsnært kjerneområde for landbruk, hvor denne næringen skal ha et 
spesielt og langsiktig vern.  Det er her søkt om tillatelse til å opprette boligtomt. Vi har erfaring 
med at dette kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Parsellen vil 
etter fradeling være fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknytning til 
landbruksnæringen. Dette igjen vil kunne føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut 
forsvarlig drift av omkringliggende eiendommer. 
 
Fylkesmannen anbefaler Nordreisa kommune å avslå søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen arealdel. Vi kan ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at 
landbruksinteressene skal vike. Dersom kommunen kommer til at landbruksinteressene blir bedre 
ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at dette begrunnes. Vi ber derfor om å få 
tilsendt avgjørelsen når denne foreligger. 
 
 
 
Med hilsen 
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  Side: 2/2 

Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/843-4 

Arkiv:                1942/66/11
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 04.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
78/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Søknad om deling av gnr 66, bnr 11 - tilleggsareal 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom 1942/66/11 
2 Kart 
3 Kart gnr 66-11 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 4300 m2 fra eiendom gnr 66, brn 11 som 
tilleggsareal til gnr 66, brn 61 som omsøkt.  
Dette jfr følgende:  

 Omdisponering av 200 m2 tidligere fulldyrka jord godkjennes jfr jordlovens § 9.  
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 

20-1-m.  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og bygningslovens § 

19-2 og fra bygge- og deleforbudet i § 1-8. 
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden dette gjelder fradeling 
av tilleggsareal til bebygd hyttetomt, og all bebyggelse på gnr 66/11 er på sjøsiden av veien. 
Fradelingen har ingenting å si for ressursgrunnlaget på eiendommen det deles i fra. Vi kan ikke 
se at det er forhold som fører til ulemper med en dispensasjon i dette tilfellet.  
 
Det settes følgende vilkår:  

 Det godkjente tilleggsarealet må sammenføyes med gnr 66, bnr 61.  
 Gnr 66, bnr 61 kan ikke gjerdes inn slik at allmenn ferdsel hindres i området og det må 

heller ikke gjøres tiltak på stranda som hindrer ferdsel.  
 Fortrinnsvis bør tilleggsarealet trekkes helt til veien. Hvis ikke det er ønskelig av 

partene, må det bruksnummer 61, sikres tinglyst veirett over bruksnummer 11. 
 Eventuelle søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

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

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  
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 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 
m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 
matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  

 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vi viser til delingssøknad på gnr 66, brn 11 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta 
gnr 66, bnr 61.  
Grunneier og søker: Johanne Sommersæter 
  
Grn 66/11 ligger i Straumfjorden, omlag 13 km fra Storslett sentrum. Det søkes om tilleggsareal 
til gnr 66, bnr 61 som er en bebygd hyttetomt på 1167 m2 og fradelt i 1996. Det aktuelle 
tilleggsarealet er ikke oppgitt i areal i søknaden, men målt av saksbehandler på søknadskartet, 
utgjør tilleggsarealet omtrent 4300 m2.  
 
Planstatus 
Området er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og det er nødvendig 
med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2. Arealet ligger også innenfor 100 meter fra sjø 
og det er nødvendig med dispensasjon fra bygge og deleforbudet, jfr plan- og bygningsloven § 1-8.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ...at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Det står også: Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det 
legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og 
tilgjengelighet 
 
Vurderinger: 
I søknaden er det oppgitt at tilleggsarealet skal brukes til opparbeidelse av adkomst for å kunne 
tømme septiktank (krevd av kommune). Det er Avfallsservice som står for septiktømming, og vi 
antar at de krever en kjørbar vei slik at tankbilen kommer til.  
 
Det omsøkte arealet omfatter areal på alle sidene av den bebygde tomta, som utgjør langt mer 
areal en kun det som må til for å opparbeide adkomst. Det kan likevel være hensiktsmessig å 
fradele slik som omsøkt slik at grensene og arealene blir hensiktsmessig for ettertiden. 
 
Denne parsellen av gnr 66/11 grenser til gnr 66/16 og gnr 66/75. Begge disse eiendommene går 
fra vei til sjø. Slik det er i dag, ser det ut som at en del av bebyggelsen på gnr 66/61 er utenfor 
tomta og dette vil bli rettet opp med at hyttetomta utvides. Arealet imellom hyttetomta og gnr 
66/75 er pr i dag litt smalt til å kunne utnyttes til noe annet uten at det skaper konflikter med 
eksiterende bebyggelse på naboeiendommen. Selv om hyttetomta gnr 66/61 totalt vil bli på max 
omlag 5300 m2 (er bare sånn ca målt på kart av saksbehandler), vil det skape en bedre 
arrondering av eiendommene. Arealet bør trekkes helt til inn til fylkesveien slik at avkjørselen 
også kommer på egen eiendom. Dette kan tilpasses når oppmålingen skjer.  
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Landbruk 
Iflg gårdskart hos Nibio er 
eiendommen gnr 66, bnr 11 på 
totalt 21,7 daa. Av dette er 7,5 
daa oppgitt til å være fulldyrka 
jord, 0,9 daa innmarksbeite, 2,5 
daa produktiv skog, 10,8 daa 
annet markslag. Av flyfoto ser 
man at ingen av arealene er 
høstet de siste årene, og de 
ligger slik til at det er vanskelig 
å komme til med moderne 
maskiner. Det kan være sau på 
beite i området. 
 
Det omsøkte arealet består av 
ca 1000 m2 produktiv skog, 
200 m2 fulldyrka jord (som 
ikke er høstet på mange år) og 
resten annet areal. Gnr 66, bnr 
11 er en liten eiendom. Selv om 
eiendommen i gårdskart er 
registrert med fulldyrka jord, er 
dette ikke en landbrukseiendom 
i den forstand fordi da det ikke 
kan drives landbruk med 
næringsinntekt på eiendommen. 
Om arealene skulle nyttes til 
f.eks jordbær- eller 
potetdyrking, vil det kun være til hobbybruk. Vi ser derfor ikke at omdisponering av ca 200 m2 
fulldyrka jord i dette tilfellet er av vesentlig betydning for landbruket. 
  
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Prinsippene i §§ 8 – 12 skal vurderes vedrørende naturmangfold, dvs biologisk mangfold, 
landskap og geologi, og vurderingene skal framgå i framstillingen av saken. Området er søkt 
opp i Miljødirektoratet sin Naturbase som er en offisiell oversikt over verneområde, statlig sikra 
friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske 
funksjonsområde for prioriterte arter. Det er på de omsøkte parsellene eller i området ikke gjort 
funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller 
ikke registrert sårbare naturtyper i området. 
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik 
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måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
§§ 27-1, 2 og 4, samt 28-1 omhandler trygg vanntilførsel, avløpsvann, adkomst og sikker 
byggegrunn. Søknaden omhandler tilleggsareal til allerede bebygd tomt og det er derfor ikke 
relevant å gjøre vurderinger angående disse punktene i denne saken.  
 
Da tilleggsarealet ikke grenser helt til veien, bør gnr 66, bnr 61 få tinglyst rett over gnr 66, bnr 
11. Alternativt kan det omsøkte tilleggsarealet trekkes helt til veien slik at avkjørsel ikke blir på 
gnr 66, bnr 11. 
 
I pbl § 19-2, 2. ledd 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.  
 
Søknaden har ikke vært på høring i og med at delingen gjelder et tilleggsareal til bebygd tomt og 
vi kan ikke se at dette er areal som er av store regionale og nasjonale interesser. Vi kan med den 
bakgrunn ikke se at det er ulemper med delingen av tilleggsarealet som gjør at dispensasjonen 
ikke kan gis.  
 
Jfr pbl § 1-8 er forbud mot tiltak mv mot sjø og vassdrag: I 100-metersbeltet langs sjøen og 
langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre 
allmenne interesser.  
 
Det omsøkte arealet går helt ned til sjøen. Det er ikke tillatt å sette opp gjerde helt ned til sjøen 
eller lage andre stengsler som hindrer allmennhetens ferdsel og friluftslivet i området.  
 
Samlet vurdering:  
En fradeling av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for kulturlandskapet, 
naturmangfoldet, friluftslivet, landbruket eller reindrifta. Vi kan derfor ikke se at det er ulemper 
med denne søknaden som gjør at dispensasjonen ikke kan gis hverken når det gjelder pbl § 1-8 
eller § 19-2.  
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SØKNAD OM  DELING  AV  GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel  og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i medhold av plan-

og bygningslovens § 20-1, m)
-  jf. Kap 20, og
matrikkellovens ka 3 o 7.

Nordreisa kommune Rekvisisjon  av oppmålingsforretning:

Postboks  174 CI Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

El Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

9156 STORSLETT D  Oppretting av ny matrikkelenhet uten  fullført  oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

Gnr.  '  '  . Bnr.  .  .  Eiendomsadresse °  .

66 77 sTaAummoAb  VEST  68%

Alternativ:

Eventuell merknad.

Alternativene er:
Z 1.  Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning
3. Fradeling av anleggseiendom (volum)

4. Arealoverføring

Selvstendig tomt/bruksenhet: El JA  MNEI Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen: 66 —77

. . .  .  ' '  I . O  "  '  I  0  l  O  ' ' ' ' ' ' '  l '  0  I

H'emmelshaver  —  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

SOM/Væ 50,14 445.2 5,5;e smwneöoæs ve ST 68‘} CNS!  STORSLETT
Underskrift Dato Telefon Merknader

,bhcuuu 563 wWöätf-af ”  'Jr, iq" (”Mæl
H'emmelshaver  —  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

H'emmelshaver  —  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon

212



O' '  O . 'I ‘ '... . O. ' '  O  ’4 ' .l‘ " .. ' ' ' ..

Parsell qr. Formål Areal  i  rn2 Antall Navn og adresse på evt kjøper/fester
(merk pa kart) Nolum i mS arseller

.  .  I I  ’1 '  .  O  0  ' .  .

Alternativer:
-  .  _ >< 1. Arealbruken  i  kommune)plan eller kommunedelplan

Alternatlv. 2. Arealbruken  i  regulerings- eller bebyggelsesplan
Annet 3. Bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen -  §  1-8

4. Annet

.  o  :  - o - -  0  l  l - .  .

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

:(

' 0 on.  a

Europa-, riks- ellerfylkesveg D Kommunal veg 5 Privat veg [l Avkjørselstillatelse gitt E(JA
nr:

Anlegge ny avkjørsel El Utvidet bruk av eksisterende El Kun gangatkomst El JA

. I...  ’1.

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: D JA  M  NEI

Beskriv vannforsyning:

Hvis Nei, beskriv vann- og

avløpsløsningen nærmere

Avløp tilknyttes offentlig nett: El JA [EL NEI

Beskriv avløpsløsning:

94% riv humane/MT me 0??A2%€lD€L$E 4v

ADKOIMST Fog  Å  kurv/VE ”femme" gammel/w (mew 4v
Mommo/%)
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02.09.2019Dato:

gnr 66/11

1:1500Målestokk: Koordinatsystem: UTM 35N

© 2019 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Tegnforklaring
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/725-7 

Arkiv:                1942/83/1
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 17.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
79/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Søknad om deling gnr 83, bnr 1 

Vedlegg 
1 Søknadsskjema 
2 Kart avkjørsel 
3 Fradelingskart 
4 Tilrår ikke dispensasjon 

 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune avslår søknad om deling av ca 2,1 daa areal fra gnr 83, bnr 1 i Nordreisa til 
fritidsformål. Dette begrunnes med at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ikke gis jfr 
plan- og bygningsloven § 19-2 for tiltak i strandsonen jfr plan- og bygningsloven § 1-8.  
 
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. I dette tilfellet vil hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen bli vesentlig 
tilsidesatt. Den planlagte hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Dette 
kan virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Det vil også være i 
strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet 
foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike.  
 
Når dispensasjon ikke kan gis, kan delingstillatelse heller ikke innvilges jfr plan- og 
bygningslovens 20-1 og jordlovens § 12. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Grunneier er Gunvor Mathiassen.  
Det søkes om fradeling av en hyttetomt på ca 2100 m2 fra gnr 83, bnr 1. Eiendommen ligger på 
Hamneidet, langs den kommunale Hestvikveien, om lag ca 27 km fra Storslett sentrum. Ifølge 
gårdskart fra Skog og landskap har eiendom gnr 83, bnr 1 et totalareal på 883,6 daa. Av dette er 
9,8 daa fulldyrka jord, 3,7 daa overflatedyrka jord, 10 daa innmarksbeite, 435,8 daa uproduktiv 
skog, 48,2 daa myr, 76,1 daa jorddekt fastmark, 283,8 daa skrinn fastmark og 16,2 daa annet 
areal. I flg gårdskart består mesteparten av det omsøkte arealet av innmarksbeite og resten av 
skrinn fastmark.  
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Det er tidligere gjort mange fradelinger fra denne eiendommen. Lenger nord på eiendommen er 
det et regulert hyttefelt fra 2003 med ca 20 tomter. Av disse er 12 fradelt. På Naustneset hvor 
den omsøkte tomta er plassert, er det tre fradelinger på sjøsiden av veien og tre fradelinger på 
øversiden av veien. Det opprinnelige bolighuset står på hovedeiendommen. De tre tomtene som 
er fradelt på Naustneset er alle oppført med boliger. Ingen av eierne har bostedsadresse på 
eiendommene og boligene brukes da antakelig som fritidsbolig. Den omsøkte hyttetomta ligger 
omtrent inntil to av disse bebygde tomtene.  
 
Planstatus  
Tomtene er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og sikres for 
landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli liggende  
som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra plan- 
og bygningsloven § 19-2.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde 
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved dispensasjon fra loven og forskriften 
til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet. 
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Høringer 
Saken ble den 15.08.19 sendt på høring til Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Sametinget, 
Troms fylkeskommune og Reinbeitedistriktet D-36. Innen fristen har vi fått svar fra følgende: 
Troms Fylkeskommune, 23.08.19: «Vi viser til henvendelse av 15.08.19. fylkeskommunens 
kulturminneforvaltning har ingen merknader i saken. For opplysninger om samiske 
kulturminner, viser vi til Sametinget.» 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, 28.08.19:  
Fylkesmannens merknader  
«Eiendommen ligger på Naustneset på Hamneidet, langs den kommunale Hestvikveien. Det er 
søkt om tillatelse til å fradele hyttetomt. Den ligger på tidligere innmarksbeite, hvor avstanden 
til strandsonen er om lag 25 meter. Ut fra kart som ligger ved saken, er det mulig å finne 
alternativ tomt på begge sider av kommunal veg nord-øst på eiendommen. Byggegrense fra veg 
blir da den samme som eksisterende bebyggelse mellom veg og strandsone.  
 
Det er vanskelig å se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Så langt vi kan se vil hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen bli 
vesentlig tilsidesatt. Hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Dette kan 
virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Det vil også være i 
strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet 
foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike.  
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Ut fra sakens miljømessige forhold anbefaler vi derfor Nordreisa kommune å avslå søknaden. 
Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger.» 

Vurdering 
Vurdering i forhold jordloven og landbruket i området:  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
I jordlovens § 9 står det: Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på 
jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida…  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.  
 
Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9….  
…Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.  
 
Det er ingen aktive gårdsbruk igjen i dette området av kommunen. Vi har heller ikke 
opplysninger om når tid drifta på denne eiendommen ble avviklet eller når eiendommen sist ble 
høstet. Eiendommen har lite ressurser for selvstendig og økonomisk drift og vi kan ikke 
vektlegge landbrukshensynet i nevneverdig grad.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven:  
I flg. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, ny 
anleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slik  
måte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller 
plassering etter reglene i denne lov.  
 
I flg. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold av 
mennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk 
betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. I flg. § 27-2 skal bortføring av 
avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven før opprettelse eller endring av 
eiendom til bebyggelse skjer.  
 
I søknaden er det opplyst at den planlagte hytta skal ha privat vann- og septikanlegg.  
Kommunen har vurdert utslippsforhold og vannforsyning for omsøkte tomt som følgende:  
Drikkevann i området forsynes av private anlegg der også grunnvann benyttes som vannkilde.  
En kan ikke se at et utslipp vil komme i konflikt med andre interesser i området. Det må tas 
hensyn allerede eksisterende avløpsanlegg i område slik at rent drikkevann sikres.  
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Med bakgrunn i kunnskap om lokale forhold, kan slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i 
samsvar med Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg. Avløpsanlegg må 
plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg, både for eksisterende 
boliger og for omsøkt tomt.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
Det er opplyst i søknaden at den omsøkte parsellen skal bruke en tidligere landbruksavkjørsel, 
og det må tinglyses rett til adkomst over grunneiendommen gnr 83/1 til den nye parsellen. 
Denne adkomsten går imellom gårdsnumrene 83/22 og 83/28.  
 
I flg § 28-1 kan grunn bare bebygges eller eiendom opprettes dersom det er tilstrekkelig 
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme 
gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
 
Kulturminner  
Vi kan ikke se at det er registrerte kulturminner i området. Fylkeskommunen og Sametinget har 
ikke kommentert noe spesielt for området. 
 
Reindrift  
Hamneidet er i reindriftskart (https://kilden.nibio.no/) definert som kalvingsland og trekklei. 
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi området allerede er 
mye bebygd. Vi kan derfor ikke se at den omsøkte parsellen kommer i konflikt med reindrifta i 
området. Det er ikke kommet merknader fra Reinbeitedistriktet. 
 
Risikovurdering  
Av NGUs løsmassekart framgår det at det i området kan være tynn hav- og strandavsetning. 
Gårdskart har tolket en del av det omsøkte arealet til å være innmarksbeite og det har også 
antakelig vært det i tidligere tider. I søknaden er det opplyst at på det omsøkte arealet er 
stein/berg i dagen og det sees også på flyfoto. Vi anser den omsøkte tomta som byggesikker 
grunn.  
 
Naturmangfoldet:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne loven vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende.  
 
Området er søkt opp i Artdatabanken. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for 
naturmangfold over kartlagte områder med utvalgte naturtyper og økologiske funksjonsområde 
for prioriterte artar. Det er på den omsøkte parsellen eller i området ikke gjort funn av 
rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det er heller ikke 
registrert sårbare naturtyper i området. Området er registrert som hekkeområdet for grågås, men 
dette er livskraftig art som ikke er truet på noen måte. Vi ser ikke at det er relevant å vektlegge 
dette negativt for denne delingen.  
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Friluftsinteressene/allemannsretten 
Området har lenge vært en del bebygd. Siden delingssøknaden gjelder fradeling i strandsonen til 
fritidsformål er søknaden sendt på høring til Fylkesmannen i Troms og Finnmark som spesielt 
kan uttale seg om hensynene som skal tas i 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag med 
særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. 
 
Dispensasjon  
Dispensasjonssøknaden begrunnes med: at området allerede er bebygd med boliger og 
fritidsboliger. Tiltaket er å anse som en fortetning i allerede utbygd område hvor veien også 
ligger innenfor strandsonen. Tiltaket gjelder ikke utbygging i nye områder og fradelt tomt vil 
ikke få strandlinje.  
 
Søknaden har vært på høring og Fylkesmannen i Troms og Finnmark, frarår fradeling som 
omsøkt.  
«Den ligger på tidligere innmarksbeite, hvor avstanden til strandsonen er om lag 25 meter. Ut 
fra kart som ligger ved saken, er det mulig å finne alternativ tomt på begge sider av kommunal 
veg nord-øst på eiendommen. Byggegrense fra veg blir da den samme som eksisterende 
bebyggelse mellom veg og strandsone.  
 
Det er vanskelig å se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Så langt vi kan se vil hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen bli 
vesentlig tilsidesatt. Hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Dette kan 
virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Det vil også være i 
strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet 
foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike.  
 
Ut fra sakens miljømessige forhold anbefaler vi derfor Nordreisa kommune å avslå søknaden. 
Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger.» 
 
I plan- og bygningslovens § 19-2 som omhandler dispensasjon står det følgende:  
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer 
og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens 
bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Oppsummering  
Den omsøkte tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, og 
det er nødvendig med dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2. Tomta ligger innenfor 
100 metersonen til sjøen, og det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-
8.  
 
Den omsøkte tomta ligger på areal som er tolket som tidligere innmarksbeite. Dette kan ikke 
vektlegges nevneverdig i og med at det ikke er ressurser på eiendommen til selvstendig og 
økonomisk landbruksdrift. Det er heller ikke landbruksdrift i området. Grunnforholdene er 
vurdert byggesikker, og det er ikke registrerte kulturminner i området.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark tilrår at kommunen avslår dispensasjon ut i fra sakens 
miljømessige forhold. Det er vanskelig å se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen vil bli 
vesentlig tilsidesatt. Hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Det skulle 
være mulig å finne en alternativ plassering av tomta på eiendommen. En dispensasjon og deling 
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som omsøkt, kan virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Dette 
vil også være i strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i 
dette tilfellet foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike. Når dispensasjon ikke kan gis, kan det heller ikke gis 
delingstillatelse.  
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SØKNAD  OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes  i  medhold  av  plan-
og bygningslovens  §  20-1, m)
-  jf. Kap 20, og
matrikkellovens ka  3 o  7.

Nordreisa kommune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

Postboks 174 CI Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

El Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

9156 STORSLETT [:1 Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretnlng er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

’l -.' ' .  ' I'.' '10' l"' ..

Gnr. Bnr. Eiendomsadresse

83 1 Hastoi laufxox, Cl ! 8  l #WM

'; .. ' O  I  "OO  .  O'

. Alternativene  er:
Alternativ: Å'L/é .  1 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning

3. Fradeling av anleggseiendom (volum)
4. Arealoverføring

Eventuell merknad.

Selvstendig tomt/bruksenhet:  Q  JA El NEI
Dersom svaret  er  NEI, angi  gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

' ' ' . ' . . o ' ' o . o ' ' o o o o ' ' ' ' ' ' ' o ' 0  l

H'emmelshaver  —  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

67%! mt Mm'fi/A—ssem’ %m men 64/  A W go 5%  J  E/am 9/
Underskrift Dato Telefon Merknader

L:- / a  » ; o/v ' (x
gun/WV  M  4/104 0&4 )- —[ [

H'emmelshaver  —  bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

H'emmelshaver — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon
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O' '  O  .  'A  ' '...  .  0-  ' '  I ':  '  .O' 'I ..  ' ' "  ..

Parsell nr. Formål Areal  i m2 Antall Navn og adresse på evt kjøper/fester
(merk På karl) Nolum i m3 arseller

.  . . . '  en, ' '
f Fabris boåcj 2  700144?" 7 <% ? L  , M&M/"645 M , ,

' ,  av M 5  - (fø

.  .  O .  ':  '  O  . .  '  .  .

Alternativer:

- . 1. Arealbruken i kommune)plan eller kommunedelplan
Alternatlv' .  ”f 3 2. Arealbruken i regulerings- eller bebyggelsesplan
Annet 3. Bygge- og deleforbud i 100-metersbeltet langs sjøen -  §  1-8

4. Annet

.  o : - o -  '  o o o  ' . .

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

Diep. år barna/(«bruk. hgj/W) må øv!— Mdu" e,/ bebyggd må pCgZ/ og
Friby/Ls laa tiger. ,
3339 m5 g  glam/macaw Åra/aff» Wä af war/1. (”CE/1”” AW 5705691

%”c  o  ; UC) År dame/n aja/ua.

*  o  00.  a

Europa-,riks-ellerfylkesveg D Kommunal  veg IX]  Privatveg D  Avkjørselstillatelse gitt DJA
nr:

Anlegge ny avkjørsel Ø  Utvidet bruk av  eksisterende D  Kun gangatkomst D  JA

.
'  . l l...  'I.

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: El JA [Z NEI

Beskriv vannforsyning:

Pal/21f brann Hvis Nei, beskriv vann- og

avløpsløsningen nærmere

Avløp tilknyttes offentlig nett: El JA til NEI

Beskn'v avløpsløsning:

Sefo—bi [L,

Oak/W 2/ UUJcO—fé  W  ”LSW (7 55%n 6?

a.:xSLCs Silda/År (år 1095”t OLA OLA/F af 6M i” 7W

Nå (w‘qbn‘nj MME/”> fm; 75W WMi'w/csaU/ybnhg .
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Tomt som søkes fradelt
ca. 2090 kvm.

4
7
3
0
0

Situasjonsplan

Fradeling tomt til 
Mikal Mathiassen

8. april 2019
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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: 

  28.08.2019  2019/10196 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  15.08.2019  2019/725 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  
 

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 
hundremeterssonen – deling av gnr. 83 bnr. 1 i Nordreisa kommune 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 15. august i år, hvor det går 
fram at det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot tiltak i 
hundremeterssonen.  
 
I tillegg til de opplysninger som kommer fram i kommunens brev, har vi konferert med NIBIO 
sine gårdskart, NGU sine løsmassekart og skredkart, Miljødirektoratets Naturbase, samt flyfoto 
og skråbildefoto fra området.  
 
Eiendommen ligger i et LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Tiltaket krever derfor 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Dette er regulert i Plan og bygningsloven § 19-2  
hvor det blant annet heter at kommunen ikke kan gi dispensasjon fra arealdelen i  
kommuneplanen dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig  
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig  
myndighet hvis saksområde blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. 
 
Tiltaket er i strid med plan og bygningsloven, hvor det i § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø 
og vassdrag – heter:  
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
Fylkesmannens merknader  
Eiendommen ligger på Naustneset på Hamneidet, langs den kommunale Hestvikveien. Det er 
søkt om tillatelse til å fradele hyttetomt. Den ligger på tidligere innmarksbeite, hvor avstanden til 
strandsonen er om lag 25 meter. 
 
Ut fra kart som ligger ved saken, er det mulig å finne alternativ tomt på begge sider av kommunal 
veg nord-øst på eiendommen. Byggegrense fra veg blir da den samme som eksisterende 
bebyggelse mellom veg og strandsone. 
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  Side: 2/2 

Det er vanskelig å se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering. Så langt vi kan se vil hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen bli 
vesentlig tilsidesatt. Hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Dette kan 
virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Det vil også være i strid 
med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i hundremeterssonen skal 
ivareta bør vike.  
 
Ut fra sakens miljømessige forhold anbefaler vi derfor Nordreisa kommune å avslå søknaden. Vi 
ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2018/843-8 

Arkiv:                79/1  

Saksbehandler:  Sigrid 
Birkelund 

 Dato:                 30.09.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
80/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Søknad om endring av gitt tillatelse og dispensasjon 1942/79/1 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven: Kapittel 19 Dispensasjon  
Reguleringsplan: 19422007_008 Reguleringsplan for reiselivsanlegg- Spåkenes 79/1.   
 
Vedlegg: 
1 Søknad om endring av gitt tillatelse 
2 Bilde 1 
3 Bilde 2 
4 Bilde 3 
5 Melding om vedtak- Søknad om dispensasjon 
6 Tillatelse til tiltak gnr 79/1 Gjestehus 
7 Kart med reguleringsplan 

 

Rådmannens innstilling 
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis det dispensasjon fra reguleringsplan, plan id 19422007_008, for 
reiselivsanlegg- Spåkenes for endring av plassering av én iglo på gnr 79, bnr 1. Dette i forhold 
til tidligere gitt dispensasjon i PS sak 37/18 den 08.06.2018 og 58/18 den 14.06.2018 og 
byggetillatelse gitt 28.08.2018. Tiltaket er innenfor området som er regulert til fritidsformål og 
avstanden imellom igloene langs sjøen blir med dette tilfredsstillende. Samlet sett ser vi at 
fordelene med dispensasjonen er større enn ulempene. Tiltaket gir ikke konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.    
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om endring av tidligere gitt byggetillatelse mottatt 18.09.2019 for endring av plassering 
av én iglo på gnr. 79 bnr. 1.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Tiltakshaver, Lyngen North AS v/Torbjørn Berg, ønsker å endre plassering av én overnattings-
iglo i forhold til tidligere gitt dispensasjon og byggetillatelse på gnr. 79 bnr. 1. Tiltakshaver 
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ønsker å flytte den ene igloen fra rekken det var gitt dispensasjon til, litt lengre opp, slik at den 
står på linje med de «eldre» hyttene på eiendommen innenfor det regulerte området. Det vises til 
vedlagt kart for beskrivelse av dette.  
 
Tidligere gitte tillatelser: 

 Dispensasjonssøknad fra reguleringsplanen for reiselivsanlegg, gitt i PS 37/18 den 
08.06.2018 og PS 58/18 den 14.06.2018. 

 Byggetillatelse gitt i delegert vedtak 187/18 den 28.08.2018.  
 Utslippstillatelse gitt delegert vedtak 70/19 den 06.05.2018.    

 
I dispensasjonstillatelse vedtatt den 08.06.2018 og 14.06.2018 ble det gitt tillatelse til oppføring 
av inntil 5 igloer innenfor regulert området. Disse skulle stå på en rekke mot strandsonen. Før 
det var søkt om dispensasjonen, var allerede to av disse igloene oppført. 
 
Dispensasjonssaken i vedtak 14.06.2018 var på høring hos Fylkesmannen i Troms, og det kom 
ikke inn merknader angående dispensasjonen. Denne dispensasjon var grundig vurdert i forhold 
til landbruksarealet, natur, friluftsliv og allmenn ferdsel i strandsonen.  
 
I byggetillatelsen gitt den 28.08.2018 ble det gitt tillatelse til ett servicebygg, samt tillatelse til å 
føre opp disse fem igloene. I denne byggetillatelsen ble det gitt tillatelse til plasseringen av den 
ene igloen utenfor regulerte området. I dispensasjonstillatelsen var denne igloen oppført 
innenfor regulert området. Vi vurderte plasseringen til denne igloen, at den var innenfor 
dispensasjonstillatelsen, da den sto på linje med de andre igloene, samt at igloen var oppført rett 
utenfor det regulerte området. Dette gjelder iglo nr. 3 på kartet.   
 

Kart 1: Søknad om endring av tidligere gitte tillatelser
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Da det er gitt en dispensasjonstillatelse fra tidligere reguleringsplan og endring i byggetillatelsen 
i forhold til gitt dispensasjon, ønsker vi at ny søknad om endring av gitt byggetillatelse og 
dispensasjon blir opp til politisk behandling. I dispensasjon som er gitt, var det satt vilkår om at 
revisjon av reguleringsplanen for området må igangsettes før byggetillatelser kan gis. På 
nåværende tidspunkt, er de enda ikke ferdig med å planlegge den nye reguleringsplanen. De har 
igangsatt arbeidet, men er ikke ferdig. Behovet for endring av reguleringsplanen er større nå enn 
tidligere.  
 
Når man søker om endring av tidligere gitt byggetillatelse, betyr dette ikke at den tidligere 
igangsettingstillatelsen automatisk faller bort. Det er kun det som søkes på i en endringstillatelse 
som blir endret og begge tillatelsene er som oftest gjeldende. 

Vurdering av dispensasjon og byggetillatelse 
Tiltakshaver har ikke begrunnet sin søknad, men av samtaler med tiltakshaver og ansvarlig ble 
det opplyst at det var fordelaktig å ha slike igloer med mye glass, ett stykke fra hverandre. Dette 
også med bakgrunn i at det allerede var oppført to glassigloer før det ble søkt på dispensasjon og 
byggetillatelse.  
 
Dermed ble den planlagte rekka ved sjøen for smal til at det kunne føres opp fem igloer på rad 
der og tallet ble redusert til fire. Det søkes derfor om å flytte den ene igloen opp på linje med 
tidligere regulerte utleiehytter. Dette er ikke en større dispensasjon enn fra tidligere gitt 
dispensasjon. Dette fordi igloen som flytter plassering, kommer til å stå på innenfor området 
som er regulert til fritidsformål og bruken/formålet med oppføringa av igloen står ikke i direkte 
strid med reguleringsplanens formål. Dette fordi igloene skal benyttes til overnatting for turister 
og hovedformålet til reguleringsplanen er turisme.  
 
Vi understreker igjen hvor viktig det er at tiltakshaver kommer i gang med ny revidert 
reguleringsplan, slik som det var gitt vilkår i dispensasjonstillatelsen.  
 
Konklusjon av dispensasjon og byggetillatelse  
Vi anser det å gi dispensasjon til å flytte én iglo, som en mindre dispensasjon av det som 
tidligere var gitt. Fordelene er positiv for tiltakshaver, da de får god nok avstand mellom 
igloene. Minuset er at gjeldende reguleringsplan ikke er i henhold til de omsøkte tiltakene og det 
kan være en risiko om at det kommer innsigelser fra Fylkesmannen når arbeidet med 
planarbeidet kommer i gang.  
 
I samlet vurdering anser vi likevel at fordelene å være større enn ulempene i saken, da tiltaket er 
innenfor gjeldende reguleringsplanareal med regulert formål fritidsformål. Det er tidligere nevnt 
i dispensasjonstillatelsen at tiltakene ikke er i direkte strid med reguleringsplanens formål, siden 
igloene skal benyttes til overnatting for turister og hovedformålet til reguleringsplanen er 
turisme. Igloen er mindre og berører mindre areal. Konsekvensen for helse, miljø, jordvern, 
sikkerhet og tilgjengelighet er ivaretatt og vil ikke bli tilsidesatt med denne endringen.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er ikke varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Dette er begrunnet 
med at det er mindre endring fra tidligere tillatelse, det er ikke stort bygg, samt at bygget settes 
ved siden av et eksisterende fritidsbygg.   
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3.  
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
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I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Det er tilknyttet privat vannforsyning og privat avløpsanlegg.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt 
på eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er 
dimensjonert for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom 
infiltrasjon, utslipp til resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 
2008 § 27-2 og byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA-plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om 
ferdigattest.  
 
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

Raissa suohkan

Raisin komuuni

SPÅKENES SJØBUER AS
Spåkenesveien 281
9153  ROTSUND

Melding om vedtak

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

2017/234-10 6994/2018 1942/79/1 25.06.2018

Melding om vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringSplan for
reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 Spåkenes - Nasjonal plan ID 19422007—008

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø, plan og utviklingsutvalget 14.06.20] 8.

Klageadgang '
Vedtaket kan  påklages  til Nordreisa kommune.. Klagef'isten er 3  ulcer regnet fi-a den dagen da brevet komfi-am til
påført  adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innenfristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truflet 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 kommerfi-em.

Med vennlig hilsen

Maylill Synnøve Henriksen
utvalgssekretær
maylill.henriksen@nordreisa.kommune.no
77 58 00 12

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

Likelydende brev sendt til:
LYNGEN NORTH  AS Spåkenesveien 281 ,  » ROTSUND
SPÅKENES SJØBUER AS Spåko'nesveien '281 ' . ,  ROTSUND

Nordreisa kommune har tatt i bruk Em. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er man ofentlighet.

Vi oppfordrer alle til  å  tai bruk ordningen med digital post —jbr hvert brev du leser digitalt fra oss er du med &  bitb'a til besparelse på ca. 12
kroner. Fordelene er mange  — les mer om digital post på vår mm.

:

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: lntemett:

postmottakQänordreisa—kommuneno www.nordreisa.kommune.no
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2017/234-9
'” ”' Råissa suohkan Arkiv: 1942/79/1

-  , Ralsm komuunl Saksbehandler:  Hanne

Henriksen

Dato: 31.05.2018

SaksfremletI
Utval ssak Utvalgsnavn Møtedato

37/18 Nordreisa mil'ø-, plan  og utviklingsutvalg 08.06.2018

58/18 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 14.06.2018

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for reiselivsanlegg gnr 79 bnr  1
Spåkenes  -  Nasjonal plan ID  19422007_008

Henvisning til lovverk:

Plan- og bygningsloven

Saksprotokoll i Nordreisa miljø—, plan og utviklingsutvalg —14.06.2018

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra Lyngen North AS (org.nr: 979933045) om varig dispensasjon fra reguleringsplan for

Reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 på Spåkenes med nasjonal plan ID 19422007_008 for å kunne
bygge til sammen fem glassigloer for overnatting i et område som i gjeldene reguleringsplan er

satt av til landbruksformål, innvilges.

Vilkår for dispensasjon:

. Revisjon av reguleringsplanen for området må igangsettes før byggetillatelser kan gis.

Begrunnelse for vedtaket:
Nordreisa kommune vurderer det slik at vi ved å gi en dispensasjon som omsøkt, mener vi at

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra. eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,

ikke blir vesentlig tilsidesatt,jf. plan- og bygningslovens  §  19.2 2.ledd ]. punktum.

Dette begrunner vi med at den omsøkte dispensasjonen ikke vil være i direkte strid med

reguleringsplanens formål, siden igloene skal benyttes til overnatting for turister og

hovedformålet til reguleringsplanen er turisme.

En dispensasjon vil føre til at et areal som kunne hatt potensiale i landbrukssammenheng vil

omdisponeres til fritid-/turistformål. Dersom arealet hadde vært foreslått til fritid—/turistformål i

Side 2 av  2
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reguleringsplanprosessen, kan vi ikke se noe som taler sterkt imot at arealet ville kunne ha blitt
disponert til formålet dersom det hadde vært en del av det opprinnelige planforslaget. Generelt er
det lite ønskelig med bebyggelse nært strandlinja da det ofte kan oppfattes som privatiserende og
til sjenanse for allmenheten og en hindring friluftslivet. Slik vi ser det vil bebyggelse til fritid-
/turistformål være til langt mindre sjenanse for allmenn ferdsel og friluftslivet i strandsonen
sammenliknet med private fritidsboliger. En tilrettelegging for turisme vil også kunne ivareta det
øvrige friluftslivet i området, og slik vil det ikke være konflikt mellom søkers ønsker og
friluftslivets interesser.

Et annet moment er at dersom reguleringsplanen skulle vært fulgt og formålsflaten som i dag er
avsatt til landbruk hadde vært fulldyrket, så ville dette vært et større hinder for friluftslivet da
allemannsretten ikke gjelder på innmark og derfor har ingen ville kunnet passere det dyrka
arealet konfliktfritt.

Oppsummert mener vi at en dispensasjon etter en samlet vurdering vil være en klart større fordel
enn ulempe, jf. plan- og bygningslovens § 19.2 2.ledd 2. punktum. Dette begrunner vi med at

dette området har vært brukt til turisme i flere år allerede. Dette er altså ikke et nytt tiltak, men en

utvidelse/videreføring av opprinnelige planer for utviklinga av området. En forutsetning for dette

vil være at det settes vilkår om at det må meldes oppstart av revisjon av reguleringsplan før

byggetillatelse gis. Nordreisa kommune vektlegger i vår vurdering at tiltaket ikke er vesentlig
privatiserende for strandsonen når det gjelder turisme som om det skulle vært privateide hytter og
at det heller ikke er til vesentlig i forhold til naturreservatet fordi dette ligger helt i ytterkanten av
området og utenfor reservatets kjerneområde.

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg -  08.06.2018

Behandling:

Sakens utsettes til ekstraordinært møte l4.juni pga stor saksmengde

Vedtak:

Sakens utsettes til ekstraordinært møte 14. juni pga stor saksmengde

Rådmannens innstilling

Søknad fra Lyngen North AS (org.nr: 979933045) om varig dispensasjon fra reguleringsplan for
Reiselivsanlegg gnr 79 bnr l på Spåkenes med nasjonal plan ID 19422007_008 for å kunne
bygge til sammen fem glassigloer for overnatting i et område som i gjeldene reguleringsplan er
satt av til landbruksformål, innvilges.

Vilkår for dispensasjon:

'  Revisjon av reguleringsplanen for området må igangsettes før byggetillatelser kan gis.

Begrunnelse for vedtaket:
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Nordreisa kommune vurderer det slik at vi ved å gi en dispensasjon som omsøkt, mener vi at

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse.

ikke blir vesentlig tilsidesatt,jf. plan- og bygningslovens  §  19.2 2.1edd l. punktum.

Dette begrunner vi med at den omsøkte dispensasjonen ikke vil være i direkte strid med
reguleringsplanens formål, siden igloene skal benyttes til overnatting for turister og
hovedformålet til reguleringsplanen er turisme.

En dispensasjon vil føre til at et areal som kunne hatt potensiale i landbrukssammenheng vil

omdisponeres til fritid—/turistformål. Dersom arealet hadde vært foreslått til fritid—/turistformål i
reguleringsplanprosessen, kan vi ikke se noe som taler sterkt imot at arealet ville kunne ha blitt
disponert til formålet dersom det hadde vært en del av det opprinnelige planforslaget. Generelt er
det lite ønskelig med bebyggelse nært strandlinja da det ofte kan oppfattes som privatiserende og

til sjenanse for allmenheten og en hindring friluftslivet. Slik vi ser det vil bebyggelse til fritid—
/turistformål være til langt mindre sjenanse for allmenn ferdsel og friluftslivet i strandsonen
sammenliknet med private fritidsboliger. En tilrettelegging for turisme vil også kunne ivareta det
øvrige friluftslivet i området, og slik vil det ikke være konflikt mellom søkers ønsker og
frilultslivets interesser.

Et annet moment er at dersom reguleringsplanen skulle vært fulgt og formålsflaten som i dag er

avsatt til landbruk hadde vært fulldyrket. så ville dette vært et større hinder for friluftslivet da

allemannsretten ikke gjelder på innmark og derfor har ingen ville kunnet passere det dyrka
arealet konfliktfritt.

Oppsummert mener vi at en dispensasjon etter en samlet vurdering vil være en klart større fordel

enn ulempe,jf. plan- og bygningslovens § 19.2 2.ledd 2. punktum. Dette begrunner vi med at

dette området har vært brukt til turisme i flere år allerede. Dette er altså ikke et nytt tiltak, men en

utvidelse/videreføring av opprinnelige planer for utviklinga av området. En forutsetning for dette

vil være at det settes vilkår om at det må meldes oppstart av revisjon av reguleringsplan før

byggetillatelse gis. Nordreisa kommune vektlegger i vår vurdering at tiltaket ikke er vesentlig

privatiserende for strandsonen når det gjelder turisme som om det skulle vært privateide hytter og

at det heller ikke er til vesentlig i forhold til naturreservatet fordi dette ligger helt i ytterkanten av

området og utenfor reservatets kjerneområde.

Saksopplysninger

Lyngen North AS (org.nr: 979933045) søker om varig dispensasjon fra reguleringsplan for

Reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 på Spåkenes med nasjonal plan ID 19422007—008 for å kunne
bygge tre nye glassigloer for overnatting på rekke med de to som de allerede har i dag i et

område som i gjeldene reguleringsplan er satt av til landbruksformål.

Søknaden begrunnes med behov for økt kapasitet på turistanlegget. Av estetiske grunner ønskes

det at de tre nye glassigloene bygges på rekke med de to som allerede er bygget. Videre beskriver
søker at landbruksområdet der igloene ønskes plassert på. ikke er egnet til jordbruksdrift og at det

ikke har vært i drift på over 50 år.

Søker skriver at de er villig til å lage ny reguleringsplan for området ved behov, men ønsker å
kunne bygge igloene sommeren 2018.
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Hver iglo er på cirka 23 m2.
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Ønsket plassering av i gloene er markert med svarte rundinger på kartet under. De to som allerede
er bygget er runding nummer  2  og 3  fra venstre.
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Planstatus

l reguleringsplan for Reiselivsanlegg gnr 79 bnr 1 på Spåkenes med nasjonal plan ID
19422007—008, vedtatt 20.12.2007, er arealet der glassigloene ønskes plassert satt av til formålet
landbruk. Det er derfor nødvendig med dispensasjon jf. Plan— og bygningslovens  §  19—2.
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Det er tidligere, 6.4.2017, gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for bygging av servicebygg på

inntil 250 m2 i det arealet som i plankartet er avsatt til fritidsbebyggelse. l planbestemmelsene for

denne formålsflaten tillates det oppført inntil syv frittliggende sjøbuer.

Tilleggsopplysninger om tiltak innenfor og i tilknytning til planområdet

Det er fra før oppført to glassigloer innenfor det samme området og formålsflaten som det nå
søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for å oppføre ytterligere tre glassigloer. Disse er

oppført uten at det er gitt dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan, og vi kan heller ikke finne i

våre arkiver at det er gitt byggetillatelse til disse glassigloene.

Det ble den 15.1.2015 søkt om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for to glassigloer (vår sak

2015/479). Det ble sendt to midlertidige svar fra kommunen den 22.1.20] 5 og 30.3.2015 om

forventet behandlingstid på grunn av at kommunen i den perioden var uten byggesaksbehandler.

Den 26.6.2015 sendte vi brev der vi ha søker om å søke på nytt: «Viser til tidligere

korrespondanse vedrørende deres soknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Saksbehandler

har sett på saken og det viser seg at nårformåletfor tiltaket er overnatting, må det være en

ansvarlig søker. Saken vil derfor ikke bli behandlet Slik den. foreligger og papirene returneres.»

Etter dette kan vi ikke finne dokumenter som gjelder bygging av disse to glassigloene. Vi legger

derfor til grunn at disse er bygget uten dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan og uten

byggetillatelse.

Det søkes nå om dispensasjon til oppføring av tre igloer som skal plasseres på begge sidene av de

to som allerede er oppført. Vi kommer til å behandle søknaden i forhold til dispensasjon for 5

igloer, slik de er markert på søknadskartet.

I  etterkant av at reguleringsplanen ble vedtatt er det gitt byggetillatelse til landingsvorr/molo rett

utenfor planområdet. Denne har direkte sammenheng med småbåtanlegget som er avsatt i planen.

Dette tiltaket fikk dispensasjon fra plan— og bygningslovens  §  1-8 om byggeforbud i 100 meters

sonen og LNF-området 18.2.20] 1, og byggetillatelse 21.2.20] 1.

Ut ifra flyfoto kan man også se at det er oppført to grillbuer eller liknende innenfor det omsøkte

arealet.

'x
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Nabovarsling
Nabovarsling er foretatt etter pbl. § 21-3.

Vurdering

PBL  §I9-2  2.  ledd  I.  punktum
Plan- og bygningslovens § 19-2 har to  kriterier  som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon.
Det første kriteriet er at «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseresfia.  eller hensynene i lovensformålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt».

Reguleringsplanens formål er: «...å etablere et godkjent område for sjobuer på Spåkenes i
Nordreisa kommune. Området har delvis vært brukt til jordslått, men da det ikke lenger er behov

for slåtten vil området være utmerket  a bruke  til sjobuer og friluftsområde for turisme.»

For å kunne gi dispensasjon må det dispenseres fra reguleringsplanens planbestemmelser kapittel
III  punkt 2  som sier at «Landbruksområde skal brukes og drives til jordbruksformål».

Arealet det søkes om dispensasjon fra har tidligere tider vært i drift som landbruksareal, men

ikke i den senere tid. Området bærer i dag preg av de senere utbyggingene av igloer og grillhus,

samt vei som er etablert til igloene. jf. flyfoto. En utbygging som omsøkt, og som allerede er

delvis utført, er ikke forenelig med at området skal brukes og drives til jordbruksformål, jf.
reguleringsplanens planbestemmelser kapittel III punkt 2.

Vi vurderer det slik at den omsøkte dispensasjonen ikke vil være i direkte strid med
reguleringsplanens formål, siden igloene skal benyttes til overnatting for turister og
hovedformålet med reguleringen er turisme. Samtidig er reguleringsplanen slik den er vedtatt

uthulet gjennom tidligere dispensasjon og flere byggetiltak, slik at plankartet i liten grad stemmer

overens med virkeligheten. Av de planlagte sjøbuene, er to realisert i tråd med planen. For å
følge planen slik den ble vedtatt burde glassigloene vært etablert innenfor det arealet som er
avsatt til byggeformål, og ikke i området som er avsatt til landbruk. Vi har imidlertid forståelse
for søkers ønske om plasseringen av glassigloene. Dette har i samtaler vært begrunnet med et

ønske om å redusere innsynet til i—gloene, samtidig som de har så god utsikt som mulig.

En eventuell dispensasjon vil føre til at et areal som kunne hatt potensiale i
landbrukssammenheng vil omdisponeres til fritid-/turistformål. Dersom arealet hadde vært
foreslått til fritid-lturistformål i reguleringsplanprosessen, kan vi ikke se noe som taler sterkt imot

at arealet ville kunne ha blitt disponert til formålet dersom det hadde vært en del av det

opprinnelige planforslaget.

l reguleringsplansaken til gjeldene reguleringsplan ble det til høring fremmet et planforslag der
byggeformålet var nærmere strandlinja enn det som ble vedtatt i endelig plan, i tillegg var
områdene utenfor formålsflaten med byggeformål avsatt til friområde. Årsaken til at
byggeformålet da ble trukket lengre vekk fra strandlinja var at det var fremmet en innsigelse som
dreide seg om nærheten til strandlinja og hindring for friluftslivet.

Slik vi ser det vil bebyggelse til fritid—/turistformål være til langt mindre sjenanse for allmenn
ferdsel og friluftslivet i strandsonen sammenliknet med private fritidsboliger. En tilrettelegging
for turisme vil også kunne ivareta det øvrige friluftslivet i området, og slik vil det derfor ikke
være konflikt mellom søkers ønsker og friluftslivets interesser. Et annet moment er at dersom

reguleringsplanen skulle vært fulgt og formålsflaten som i dag er avsatt til landbruk hadde vært
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fulldyrket, så ville dette vært et større hinder for friluftslivet da ingen ville kunnet passere det

dyrka arealet konfliktfritt.

Plan- og bygningslovens formålsbestemmelse.  § 1-1,  sier at

«Loven  skal fremme bærekraftig utvikling til bestefor den enkelte. samfunnet og
framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til  å  samordne statlige. regionale og kommunale

oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov. forskrift og
planvedtak. Det enkelte tiltak skal utfaresforsvarlig.

Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet. forutsigbarhet og medvirkningfor alle berarte
interesser og myndigheter. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger. og konsekvenser

for miljø og samfunn skal beskrives.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det

enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og

estetisk utforming av omgivelsene.»

En ny dispensasjon vil være i strid med plan- og bygningslovens formålsbestemmelse § l-l

fjerde ledd, første punktum som sier at «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet. forutsigbarhet

og medvirkningfor alle berørte interesser og myndigheter.». ved at reguleringsplanen gjennom

gjentatte dispensasjoner uthules. Dette fører til mindre åpenhet. forutsigbarhet og mindre grad av

medvirkning for alle parter. Denne saken er en av flere større endringer av opprinnelig plan. noe
som bør gi grunnlag for revisjon av gjeldene reguleringsplan. slik at man får en helhetlig plan for
bruken av området og bygging som er i tråd med plan. Allikevel har vi kommet til den

konklusjon at dispensasjonen ikke vil være i strid med plan- og bygningslovens § 1-1 i sin helhet.

og dispensasjon kan derfor gis.

Ved en et eventuelt vedtak om dispensasjon vil det bli lagt vilkår om at revisjon av
reguleringsplanen for området igangsettes før byggetillatelser kan gis.

PBL  §19—2  2. ledd 2. punktum

Det andre kriteriet i plan- og bygningslovens  §  19-2 er at <<... [ tillegg måfordelene ved  å  gi

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.».

Fordeler:

- Tiltakshaver får bygge i 2018. Formen for turisme har de siste årene endret seg vesentlig.

Nordlysturisme er et relativt nytt begrep og det er da gunstig med annen type bygninger

enn tradisjonelle hytter. Gunstig med tanke på nordlysturistsesongen 2018/2019.
-  Positivt for næringsutvikling i kommunen.

- Vi kan ikke se at tiltaket er vesentlig til hinder for allmennhetens ferdsel i strandsonen. da

det antakelig er mest naturlig å ferdes i fjæra i området. i stedet for på vollkanten der
igloene er plassert/skal plasseres. I og med at dette også er til turisme/utleieforhold. vil

ikke brukerne av turistanlegget ha et «eierforhold» til strandsonen. slik det kanskje ville

vært med selvstendige fradelte og privateide hytter. Strandsonen er derfor ikke oppfattes

som privatisert i samme grad ved utleie som ved privateide hytter.

Ulemper:
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-  Vi gir tilgivelse for ulovlige  b  !gg.

- Uthuling av reguleringsplan.
—  Presedens, samtidig skal det mye til at to eller flere saker er helt like på alle forhold.
-  Bygging nært grense til naturreservat. men samtidig helt i kanten av reservatet.

] denne saken mener vi at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempene. Dette

begrunner vi med at dette at område har vært brukt til turisme i flere år allerede. Dette er altså
ikke et nytt tiltak. men en utvidelse/videreføring av opprinnelige planer for utviklinga av
området. En forutsetning for dette vil være at det settes vilkår om at det må meldes oppstart av
revisjon av reguleringsplan før byggetillatelse gis. Nordreisa kommune vektlegger i vår
vurdering at tiltaket ikke er vesentlig privatiserende for strandsonen når det gjelder turisme som
om det skulle vært privateide hytter og at det heller ikke er til vesentlig i forhold til
naturreservatet fordi dette ligger helt i ytterkanten av området og utenfor reservatets
kjerneområde.

PBL  §  19-2  3. ledd

Plan- og bygningslovens § 19-2 3. ledd sier at «Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven
skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenserfor helse, miljø, jordvern, sikkerhet

og tilgjengelighet.»

Helse

Slik vi vurderer det vil ikke en dispensasjon få konsekvenser for temaet helse.

Miljø
Dispensasjonssøknaden berører arealer som i gjeldene reguleringsplan er regulert til formålet
«Landbruk». Det omsøkte arealet berører ikke direkte trua- og sårbare arter og naturtyper,
verneområder eller annet sårbart naturmangfold eller kulturminner, jf. Naturbase, artskart og

Askeladden den 2.5.2018, men Spåkenesøra naturreservat grenser direkte til planområdet, og
bygningene det søkes om dispensasjon for vil bygges gjennomsnittlig omkring 20 meter fra

reservatets grense. Formålet med naturreservatet er å bevare et stort fjæreområde som er viktig
som trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. Planområdet ligger helt i kanten av

reservatet. Med dette mener vi at vi har et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fatte et vedtak. Jf.
Naturmangfoldloven § 8.

Vi mener også at kunnskapsgrunnlaget om virkningene av en dispensasjon er tilstrekkelig til at
naturmangfoldlovens § 9 om føre—var—prinsippet ikke vektlegges tungt i saken. Arealene som
søkes omdisponert bærer preg av tidligere og eksisterende bruk, og en dispensasjon vil medføre
mindre endringer relativt sett. Vi mener at konsekvensene for naturmangfoldet av å gi en
dispensasjon vil være relativt lav, selv om en endring som omsøkt vil trekke forstyrrelser
nærmere naturreservatet enn om opprinnelig arealdisponering i reguleringsplanen hadde vært
fulgt. Den samlede belastningen jf. Naturmangfoldlovens § 10 må forventes å øke noe, men dette
vil også avhenge av den totale utbyggingen av arealet. Noe man ikke har mer kjennskap til før en
revisjon av gjeldene reguleringsplan er gjennomført.  I  vår vurdering vektlegger vi at arealet har

vært brukt til omsøkte tiltaket i mange år allerede, og at planområdet ligger helt i kanten av
reservatet. Hovedtyngden av verneverdiene er mest sannsynlig lengere øst i verneområdet.

Når det gjelder kulturmiljø og kulturminner. så er det per i dag ikke registrert kulturminner
innenfor det omsøkte arealet i Askeladden, og kulturminnehensyn skal være avklart i arbeidet
med gjeldene reguleringsplan. Vi forutsetter at eventuelle funn som avdekkes i byggeperioden
har og blir varslet i tråd med aktsomhetsplikten i kulturminnelovens § 8 2. ledd.
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Jordvern
Omsøkt areal berører areal som i Nibios gårdkart betegnes som jorddekt fastmark og som
hovedsaklig ikke er dyrkbart. Arealet er i reguleringsplanen avsatt til landbruk og det står også i

bestemmelsene at landbruksareal skal drives. l følge gårdskart er det omsøkte arealet ikke

dyrkbarjord, og er derfor av mindre verdi i forhold til landbruket. Arealet innenfor planområdet
som er avsatt til landbruk og som ligger i mellom omsøkte område og område som er avsatt til

fritidsbebyggelse (skulle vært turisme) er på omtrent 15  meters  bredde og dermed lite egnet til å

høste maskinelt. Av flyfoto ser vi også at det heller ikke er gjort de siste årene, og mest
sannsynlig ikke etter at drifta på eiendommen ble lagt ned. Landbruksarealet øst innenfor
reguleringsplanarealet og arealet rett utenfor, høstes av et nabobruk som leiejord.

Vi mener at en eventuell dispensasjon for det omsøkte området ikke kommer i konflikt med
landbruket på eiendommen og i området.

Sikkerhet
l forbindelse med gjeldene reguleringsplan og utbygging av landingsvorr/molo er det utført

grunnundersøkelser, som har avklart grunnforholdene i området. Slik vi vurderer saken vil ikke

en dispensasjon føre til at sikkerheten i området vil bli dårligere/bedre enn det den er per i dag.

Tilgjengelighet
Omsøkt areal ligger slik til at det er enkelt tilgjengelig fra eksisterende vei. En eventuell
dispensasjon vil heller ikke føre til at tilgjengeligheten til andre områder forringes.

PBL  § 19—2  4.  ledd  I. punktum

Plan- og bygningslovens § 19—2 4. ledd 1. punktum sier at «Ved vurderingen av om det skal gis

dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.»

Vi kan ikke se at dispensasjonssøknaden kommer i konflikt med statlige og regionale rammer og

mål.

Samlet vurdering

For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av plan- og bygningslovens § 19-2 må

to vilkår oppfylles for at dispensasjon skal kunne innvilges.

Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynene i

lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved å

gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Ved å gi en dispensasjon som omsøkt, mener vi at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres

fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse. ikke blir vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon
vil etter vår samlede vurdering være en klart større fordel enn ulempe. Dette begrunner vi med at
arealet ikke er dyrkbart og vi kan ikke se at det er til vesentlig hinder for allmennhetens ferdsel i

strandsonen. Turisme og utleie er ikke privatiserende i samme grad som selvstendige fradelte

hyttetomter.

Det vil ved en eventuell dispensasjon bli satt vilkår om at revisjon av reguleringsplanen for
området må igangsettes før byggetillatelser kan gis.
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Hvis det i dette tilfellet ikke gis dispensasjon som omsøkt, vil det få konsekvenser for ønsket
utvikling av bedriften.
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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. 187/18 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2018/843-4 8708/2018 79/1 28.08.2018 

 

Tillatelse til tiltak gnr 79/1 Gjestehus 

BYGGETILLATELSE 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-1, § 20-2 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Spåkenesveien 281  Gnr/Bnr: 79/1 
Tiltakshaver: 
Org. nr.:  

Lyngen North As 
979 933 045 

Adresse: Spåkenesveien 281, 9153 
ROTSUND   

Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

BIRKELUND SAGBRUK AS 
979 760 612 

Adresse: Industrivegen 6, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- turistformål- under 
70 m2 

Nytt bygg- turistformål- over 70 
m2   

Bruksareal: 204 m² +  
23 x 3 m2 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 19.07.2018 for oppføring av gjestestue og gjestehus. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
NORGESHUS AS 
 
Org. nr. 948 490 412 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Arkitektur og bygningsform, 
byggeteknikk, radon og våtrom.  

RMT AS  
 
Org. nr. 919 157 658 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Grave- og maskinarbeid  

RØRTJENESTE NORD AS 
 
Org. nr. 991 534 903 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Rørleggerarbeid  

ELEKTRO KJØL AS 
 
 Org. nr. 947 213 873 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ventilasjonsarbeid 

ING. ØYVIND ISAKSEN  
 
Org. nr. 992 376 848 

KONT -  Ansvarlig kontrollerende  
 
Ansvarsområdet: Våtrom og lufttetthet 

 
Foretak uten sentral godkjenning:  
Med hjemmel i pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2, gis ansvarsrett i forbindelse med 
omsøkte tiltak til følgende foretak:  
 

Foretak Godkjenningsområde 
BIRKELUND SAGBRUK AS 
 
Org. nr. 979 760 612 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig søker og ansvarlig for alt av  
mur- og snekkerarbeid  
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan «hytter- Reiselivsanlegg gnr. 79 bnr. 1 Spåkenes» med planidentifikasjon 
19422007_008.   
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Det er gitt dispensasjon fra reguleringsplan behandlet i utvalgssak 58/18 og 37/18.  
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK10 § 13-5. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. Tilknyttes privat vannverk og avløpsledninger.  
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
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situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/843. 
 
 
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: 
LYNGEN NORTH AS Spåkenesveien 281 9153 ROTSUND 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6 9152 SØRKJOSEN 

 
Kopi sendt til:  
NORGESHUS AS   Postboks 161 7224 MELHUS 
RMT AS Hovedveien 62 9152 SØRKJOSEN 
RØRTJENESTE NORD AS Postboks 173 9151 STORSLETT 
ELEKTRO KJØL AS Postboks 25 9152 SØRKJOSEN 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/323-150 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Bente Fyhn 

 Dato:                 07.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
81/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 10.10.2019 

 

Kommunal avgift for gnr 47/47 

Henvisning til lovverk: 
 Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 

 

Rådmannens innstilling 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert 
gebyr. 
Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt,  
det er frakoblet eller at bygget rives. 
 
 

Saksopplysninger 
I epost av 4.10.19 skriver Henriksen Gjestestue v/ Johnny Henriksen at de mener at de er 
urettmessig avkrevd dobbelt abonnementsgebyr etter at midlertidig tillatelse gikk ut i februar 
2018. 
Søker henviser til § 14, dobbel betaling for midlertidig bygg. De mener at dobbel betaling av 
abonnementsgebyr må opphøre når den midlertidige tillatelsen har gått ut. 
 
Henriksen Gjestestue satte i 2016 opp et midlertidig bygg på gnr 47/47. Bygget ble tilkoblet 
vann og kloakk og har blitt krevd vann- og kloakkgebyr siden da. Tilknytningsgebyret ble ikke 
avkrevd da Henriksen gjestestue ble tilknyttet, siden det var et midlertidig bygg. 
 
I forskrift om vann- og avløpsgebyr § 1 heter det: « Plikten til å betale vann og/eller 
avløpsgebyr gjelder fast eiendom som er tilknyttet kommunalt vann- og/eller avløpsledning» 
 
I forskriftens § 14 fastslås det at midlertidige bygg eller andre installasjoner, som betjenes av 
kommunalt vann- og avløpsnett, uten at det kreves tilknytningsgebyr, betaler dobbelt 
abonnementsgebyr. Kostnader ved tilknytning og frakobling dekkes av abonnent. Frakobling 
skjer ved tilknytningspunkt. 
 
Samme forskrift åpner i § 15 for midlertidig opphør som varer mindre enn 12 måneder. Midlertidig 
opphør medfører at vanninntaket plomberes av kommunen. Ved varig opphør av gebyr skal 
stikkledningen frakobles der den i sin tid ble tilkoblet. Arbeidet skal meldes kommunen som 
godkjenner dette. 
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Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg.  
 

Vurdering 
Bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd 
dobbelt abonnementsgebyr da det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr. 
 
Det normale for et midlertidig bygg er at det blir revet/demontert innen fristen for tillatelsen har 
gått ut. I dette tilfellet står bygget der fortsatt og det blir da en vurdering om dobbelt 
abonnementsgebyr skal betales fram til bygget rives eller det får en permanent tillatelse. Det står 
ikke direkte i forskriften hva som skjer når et midlertidig bygg blir stående etter at tillatelsen er 
gått ut. Derfor fremmes saken for å få en avklaring. 
 
Fritak for vann- og avløpsgebyr kan innvilges midlertidig etter søknad, slik søknad har 
Henriksen gjestestue ikke sendt Nordreisa kommune. 
 
I forhold til vann- og avløpsgebyr er midlertidig bygg gitt anledning til å unngå betaling av 
tilknytningsgebyr mot betaling av dobbelt abonnementsgebyr i stedet. 
 
For å unngå dobbelt abonnementsgebyr på bygg må tilknytningsgebyr betales. Alternativ kan 
midlertidig fritak innvilges eller bygget frakobles kommunalt vann og avløpsnett  
 
Eiere av bygg kan ikke forvente at Nordreisa kommune v/anleggsdrift undersøker dette i hver 
byggesak. Eier er ansvarlig for å melde endringer som gjelder vann og avløp og som har 
betydning for avgiftene. 
 
Etter en samlet vurdering mener administrasjonen at dobbel abonnementsgebyr må betales enten 
til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt, det er frakoblet eller at bygget rives. 
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