
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 21.11.2019 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no 
 – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom 
dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. 
 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Referatsaker   
RS 1/19 19/67936 Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019  2017/1421 

RS 2/19 1942/31/24 Fyringsforbud  2019/27 

RS 3/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs 
Storslett 

 2019/24 

RS 4/19 Administrativ vedtak - søknad om deling gnr 46 bnr 8  2019/1166 

RS 5/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 18, bnr 
30 

 2019/1012 

RS 6/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 39, bnr 
7 

 2019/1000 

RS 7/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 65, bnr 
7 

 2019/999 

RS 8/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 79, bnr 
4 

 2019/15 

RS 9/19 Ferdigattest  1942/13/12 Tilbygg enebolig  2018/1205 

RS 10/19 Ferdigattest 1942/1/3  Oppføring av naust  2018/1156 

RS 11/19 Ferdigattest 1942/31/1 Enebolig  2019/607 

RS 12/19 Ferdigattest 1942/47/80 Tilbygg lagerhall  2017/390 

RS 13/19 Ferdigattest 24/1/6 Ny enebolig etter brann  2019/160 

RS 14/19 Ferdigattest på gnr. 1942/46/48 Tilbygg garasje til 
enebolig 

 2019/1130 

RS 15/19 Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til 
igangsetting av hele tiltaket. 

 2016/121 

RS 16/19 Melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll 
E6 

 2015/194 

RS 17/19 Melding om vedtak på søknad om bygging av 
skogsbil og traktorveg i Nordreisa kommune - Gnr/bnr 
8/3 og 8/1. 

 2019/963 

RS 18/19 Omlegging kryss Strandveien - Sentrum - Hansvoll  2015/194 

RS 19/19 Oversendelse av rettsbok Kvennes gnr. 4  2016/591 

RS 20/19 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
10.10.2019 

 2015/612 

RS 21/19 Rapport etter inspeksjon 01-02.10.2019 -  Miljøtilsyn 
- 420 kV ledning Balsfjord - Skaidi (Hammerfest) - 
Miljø, transport- og anleggsplan MTA - Statnett SF 

 2015/280 

RS 22/19 Sakliste og saksfremstillinger for møtet i 
rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta 

 2015/612 

RS 23/19 Svar Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune  2015/1344 

RS 24/19 Søknad om registrering av utrykningskjøretøy  2019/25 

RS 25/19 Tidligere ferdigattest sendt 07.10.219 utgår, og blir 
erstattet med ny ferdigattest 1942/46/48 

 2019/1130 
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RS 26/19 Tillatelse til tiltak 1942/47/320 Tilbygg Europris, samt 
fasadeendring av bygget 

 2018/396 

RS 27/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/14/87 Tilbygg 
enebolig 

 2019/1311 

RS 28/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/21 
Driftsbygning 

 2019/1229 

RS 29/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/47/402 
Tilbygg carport til garasje 

 2019/1201 

RS 30/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/85/7 
Oppføring av flytekai 

 2019/1155 

RS 31/19 Vedrørende melding om omlegging av kryss 
Strandveien Hansvoll E6 

 2015/194 

RS 32/19 Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune  2015/1344 

RS 33/19 Tillatelse til tiltak 1942/3/17 Oppføring av enebolig 
etter brann 

 2019/1309 

RS 34/19 Igangsettingstillatelse gitt 12.09.2019 oppheves og 
erstattes med ny igangsettingstillatelse nr. 3 
1942/12/5. Bygg nr. 3 og 4 og garasjeanlegg til bygg 
nr. 1 og 2. 
 
 

 2018/760 

PS 2/19 Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023  2019/665 
PS 3/19 Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling -andre 

behandling 
 2019/947 

PS 4/19 Kommunale avgifter og gebyrer 2020  2019/1293 
PS 5/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022  2019/974 
PS 6/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 

2020 - 2030 
 2019/974 

PS 7/19 Forvaltningsplaner for Kvænnes- og Goppa 
friluftsområde, og Saga skianlegg og 
friluftsområde 

 2015/2310 

PS 8/19 Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - 
Nordreisa kommune 

 2019/1018 

PS 9/19 Høringsuttalselse - forslag til forskrift om 
innmåling, dokumentasjon og utlevering av 
geografisk informasjon om ledninger og annen 
infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag 

 2019/1284 

PS 10/19 Søknad om deling gnr 85, bnr 1  2015/2067 
PS 11/19 Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24  2019/996 
PS 12/19 Klage -urettmessig krav på dobbel 

abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 
1942/47/47 

 2016/323 

 
Orienteringer 
Presentasjon av utvalget og alle saksbehandlere 
Orientering om reglement for driftsutvalget og delegasjonsreglement 
Presentasjon av plan for opplæring
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PS 1/19 Referatsaker



 

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen  |  Telefon: 55 23 80 00  

Organisasjonsnr: 971 203 420  |  E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no  |  Internett: www.fiskeridir.no 

Utbetaling fra Havbruksfondet - 2019  

Vi viser til ny instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet av 15.10.2019 om 

utbetalinger fra Havbruksfondet. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for de årlige 

utbetalingene fra Havbruksfondet.  

 

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal 

inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til 

kommunal sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal 

fordeles gjennom Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner 

er satt til 87,5 % og 12,5 % av Havbruksfondet.  

 

Det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og 

tillatelser til særlige formål – laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal benyttes som 

fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret pr. 1 

september hvert år kl.12, med utbetaling i oktober.  

 

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for 2019 er 

tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no. 

 

Med hilsen 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef 

 

Anita Nygård Reistad 

seniorkonsulent 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.  

 Adm.enhet: Tildelingsseksjonen     

Saksbehandler: Anita Nygård Reistad 

Telefon: 41558043 

Vår referanse: 19/13773 

Deres referanse:  

Dato: 23.10.2019 

 

 

Kommuner og fylkeskommuner 
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Vår referanse: 19/13773 

Side: 2/2 

Mottakerliste: 

Kommuner og fylkeskommuner    
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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   

Jostein Rasmussen 
Hansabakken 17 A 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 162/19 
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 
 2019/27-119 9990/2019 M88 22.10.2019 

 

1942/31/24 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.31 Bnr.24 Komtek – Avtale 201091 Bygg nr. 1680045700 Fritidsbygg   

  
Tilsyn av 22.10.2019. 
 
Avvik: 

1. Innvendig skade 
Se detaljert informasjon i vedlegg 
  
Vedtak 
Fyringsforbud med virkning av 22.10.2019. 
Fyringsforbudet gjelder fram til fyringsanlegget er kontrollert og funnet i orden 
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https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http%253A%252F%252Fidporten.difi.no%252Fopensso%252FSSORedirect%252FmetaAlias%252Fnorge.no%252Fidp3%253FReqID%253D_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9%2526index%253Dnull%2526acsURL%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252FShibboleth.sso%25252FSAML2%25252FArtifact%2526spEntityID%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fsvarut.ks.no%25252Fidporten-v2%2526binding%253Durn%25253Aoasis%25253Anames%25253Atc%25253ASAML%25253A2.0%25253Abindings%25253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html
http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til miljø-, plan- og utviklinsutvalget.  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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1

Bernt-Thomas Åbyholm

Fra: Geir Wahlgren
Sendt: tirsdag 22. oktober 2019 13:00
Til: Bernt-Thomas Åbyholm
Emne: Reisadalen 2429

Kategori: Notat 
Type: Notat 
Status: Ikke startet 
Prioritet: Normal 
 
Innmeldt 22.10.2019 
Forfall:  
Avsluttet:  
 
Saksbehandler: Geir Wahlgren 
Avdeling: Nord-Troms Brannvesen 
 
Emne: Reisadalen 2429 
 
Melding: 
Har vært pipebrann på denne avtalen den 20.10.19. Rapport er oversendt eier, og fyringsforbud er opprettet. Pipa 
må rehabiliteres, før den kan brukes. 
 
 
 
Referanser: 
 Avtale - 201091 
 Eiendom - 1942-31/24/0/0 
 Koordinater - N: 7733622, E: 743433, S: 23 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

TROMS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 6600 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 166/19 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/24-73 10339/2019 M71 01.11.2019 

 

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

 
Vurderinger: 
Bygg: Nord-Troms vgs, Storslett 
Formål: Bakkebyturning 
Adresse: Hovedveien 18, 9151 Storslett 
Kommune: Nordreisa 
 
Ansvarlig leder: Hallgeir Bertelsen 
Telefon: 976 808 95 
E-postadresse: hallgeir.bert@nordtroms.net 
 
Nattevakt: Hallgeir Bertelsen 
Telefon: 976 808 95 
 
Tidsrom for overnatting: 01-03.11.2019 
 
Antall: Ca 70 
Alder: 6-50 år 
 
Eier av bygningen (navn på virksomhet/person): Troms fylkeskommune 
Eiers organisasjonsnummer: ukjent 
Personnavn på eier/eierrepresentant som er informert om overnattingen: Gunn Hansen 
 
Søknad av 01.11.2019 med informasjon om ansvar og sikringstiltak er tilfredsstillende 
dokumentert. 
 
Vedtak 
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http://www.nordreisa.kommune.no/delegasjonsreglement.5894601-386853.html
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Søknaden innvilges med virkning fra 01.11.2019. 
 
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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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. 163/19 
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» 2019/1166-2 10015/2019 46/8 23.10.2019 

 

Administrativ vedtak - søknad om deling gnr 46, bnr 8 

Saksopplysninger:  
Det søkes om deling av omlag 2,5 daa tomt til arealene som omfatter krigsminnet Leirbukthulas 
anlegg.  
 
Grunneiere er Knut og Magne Fossvoll. Erverver er Stiftelsen Krigsminnet Leirbukthula (under 
stiftelse).  
 
Bakgrunnen for stiftelsen er å gjøre hula til en kulturell attraksjon for lokalbefolkning og 
tilreisende, med utgangspunkt i et formidlingspunkt som skal driftes på forretningsmessig basis. 
Bakgrunnen for arbeidet med hula er å formidle krigshistorien i kommunen og ellers i Nord-
Troms, og det kan også bli en arena for arrangement. 
 
Planstatus 
I kommuneplanens arealdel der det omsøkte området avsatt til formålet BFT som er i pkt 2.6. 
fritids- og turistformål og 2.6.1. Turistanlegg, parkeringsplasser mm. Det er krav om detaljplan.  
 
Eiendommen er i med i reguleringsplan for Sørkjosen, plan id 19422015_001, som er under 
arbeid og har vært ute til 2. gangs høring. I reguleringsplanen er området fortsatt avsatt til BFT – 
fritids- og turistformål, som BFT1 og BFT2. Den planlagte parkeringa i forbindelse med anlegget 
er på SPA7, på gnr 46, bnr 42 som pr i dag er en ubebygd boligtomt, som stiftelsen tenker å 
kjøpe. I forslag til reguleringsplan er gnr 46/42 avsatt til parkering for BFT1 og BFT2. 
Adkomsten til og fra anlegget går fra den planlagte parkeringa til Sandbakken og derfra til E6.  
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Videre står det i forslag til reguleringsplanen om BFT:  
§ 2.6 Fritids- og turistformål (BFT)  
For arealer avsatt til fritids- og turistformål gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10 og § 2.3.3-2.3.4. 
§ 2.6.1 Bygningenes karakter  
Innenfor areal regulert til fritids- og turistformål BFT 1-2 tillates det oppført bygninger og andre 
byggetiltak for fritids- og turistformål i tilknytning til Leirbukthula. 
 
§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg  

 Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 
innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal og 
fylkeskommunal vei, samt minst 20 meter fra senterlinje riksvei. For bebyggelse med grunnflate 
mindre enn 50 m2 gjelder bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 29-4.  

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

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 
utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 
byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- 
og sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt.  

§ 2.1.6 Kjeller  
 Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

 
§ 2.1.9 Estetikk  

 Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg.  
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 Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 
helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene.  

 Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik 
måte at området som helhet framstår med et godt preg.  

 Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring 
og rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg.  

 Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store 
verandaer som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke.  

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

 Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets 
topografi og tilpasses eksisterende terreng.  

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

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

 Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 
 
§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA)  

 Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges.  
§ 2.3.4 Høyde  

 Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer, målt over 
gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygget.  

 Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 
 
Det er ikke kommet inn merknader fra høringsparter på punktene som angår BFT1, BFT2 og 
SPA7. Vi antar at reguleringsplanen for Sørkjosen blir sluttbehandlet i løpet av 1. halvår 2020.  
 
Vurderinger: 
Det omsøkte arealet i område for potensiell ras- og skredfare. Dette gjelder kun for arealer som 
ment til beboelse. Etableringa av dette anlegget er ikke til boformål. Det som er planlagt av bygg 
på eiendommen, er kanskje et sanitæranlegg/toaletter på utsiden av inngangen, samt kanskje en 
forbedring av inngangspartiet. Det skal ikke oppføres ytterligere bebyggelse. Hvis det bygges 
sanitæranlegg, må vann- og avløpsanlegg knyttes til det kommunale vann- og avløpsnettet.  
 
Adkomst fra E6 går via Sandbakken og til den planlagte parkeringsplassen som er avsatt i 
reguleringsplanforslaget. I høringsprosessene har det ikke kommet inn merknader på 
parkeringsplassen. Hvis den fradelte tomta ikke grenser helt til parkeringsplassen som er tenkt 
kjøpt, bør det tinglyses rett til adkomst mellom parkeringsplassen og den fradelte tomta. 
Tinglysning av slik adkomst kan gjøres på skjøtet.  
 
Vedtak: 
Jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningslovens § 20-1 godkjenner Nordreisa kommune 
deling av ca 2500 m2 som omsøkt fra gnr 46, bnr 8 til Stiftelsen krigsminnet Leirbukthula til 
bruk i turisme, krigs- og kulturformidling.  
 
Arealet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, samt forslaget til reguleringsplan for 
Sørkjosen som er under arbeid og mest sannsynlig blir vedtatt som foreslått for omsøkte tiltak.  
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Det settes følgende vilkår: 
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt. 
 Hvis adkomsten mellom parkeringsplassen og den godkjente tomta går over annen 

eiendom, må det avgis tinglyst rett til adkomst over gnr 46, bnr 8. 
 Hvis det skal bygges sanitæranlegg og legges inn vann og avløp, må anleggene knyttes til 

det kommunale ledningsnettet. 
 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/saksbehandler 
Mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no 
Tlf: 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Knut Henry Fossvoll Reisadalen 547 9154 Storslett 
Magne I J Fossvoll Sandbakken 8 9152 Sørkjosen 

 
Kopi til: 
LEIRBUKTHULAS VENNER v/Margit Hansen-Krone, Arnestad 12 9151 STORSLETT 

 
Spørsmål om vederlagsfritt oppmåling er besvart i eget brev. 
 
Generell 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.  
 
Hvis arealet som selges har pant, må det ved arealoverføring 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.  
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Festekontrakter hvor det er tilknyttet en feste avgift 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. 
 
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   

Erik Andreassen 
Tømmernesvegen 205 
9151 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 164/19 
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 
 2019/1012-3 10268/2019 1942/18/30 30.10.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 18, bnr 30 

Henvisning til lovverk: Matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 20-1.  
 
Saksopplysninger:  
Eiendommen gnr 18, bnr 30 eies av Erik Andreassen og ligger på Tømmernes, ca 20 km sør for 
Storslett sentrum. Gnr 18, bnr 30 er en boligtomt på ca 3024 m2. Det søkes om tilleggsareal/ 
grensejustering med arealoverføring av omlag 550 m2 til gnr 18, bnr 19 som eies av Bent Gunnar 
Solvang.  
 
Eiendommen som søkes delt er en boligtomt og i kommuneplanens arealdel er arealet avsatt til 
boligområde B39. I pkt 2.2.2 a) står det: I områder som på plankartet er definert som nye 
byggeområder kan arbeid og tiltak som nevnt i lovens § 20-1, samt fradeling til slike formål, ikke 
finne sted før det foreligger godkjent reguleringsplan. Denne bestemmelsen gjelder også for 
område B39. 
 
I boligområde B39 er det ikke plass til flere boligtomter. Denne delingssøknaden går på en 
grensejustering mellom to tomter hvor tilleggsarealet som søkes overført til gnr 18, bnr 19 ligger 
innenfor boligområdet og ligger godt til rette for å tilhøre gnr 18, bnr 30. Det tidligere stått et 
uthus her som nå er revet. Arealet skal brukes til å føre opp en garasje.  
 
Selv om delingen er et søknadspliktig tiltak jfr pbl § 20-1, ser vi ikke at det blir riktig å forlange 
en reguleringsplan for dette tiltaket så lenge det ikke opprettes flere eiendommer. Delingen angår 
en arealoverføring mellom to eksisterende og bebygde boligtomter.  
 
Vi ser heller ikke at det er nødvendig å gjøre vurderinger angående forholdene i plan- og 
bygningsloven som normalt skal vurderes angående byggesikker grunn, vei, vann og miljø. Vi 
ser heller ikke at det er relevant å gjøre vurderinger i forhold til naturmangfoldloven og 
jordloven.  
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I søknaden er det omsøkte arealet oppgitt til å være 550 m2. Oppmålt på kart finner vi at arealet 
er nærmere 700 m2. Vi vil derfor godkjenne deling av inntil 700 m2 slik at arealet kan justeres inn 
til 700 m2 ved oppmåling hvis det skulle være behov for det.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 700 m2 som tilleggsareal til boligformål fra 
eiendom gnr 18, bnr 30 til eiendom gnr 18, bnr 19 i Nordreisa kommune. Delingen godkjennes 
jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m. 
 
Formålet med delingen er tilleggsareal til bebygd boligtomt. Området er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til boligformål. 
 
Det settes følgende vilkår:  

 Tilleggsarealet sammenføyes med gnr 18, bnr 19  
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  
 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: 
Bent Gunnar Solvang Tømmernesvegen 209 9151 Storslett 

 
 
Generell informasjon om kartforretning:  
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. Kartforretning må være rekvirert i løpet av 3 - tre år fra tillatelsen til 
deling ble gitt, ellers faller tillatelsen bort. Oppmålingsarbeid krever at det skal betales oppmålings- 
og tinglysningsgebyr.  
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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  
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 pantefrafall, 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   

Roar Reiersen Giswold 
Kildalveien 940 
9154  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 158/19 
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 
 2019/1000-3 9483/2019 1942/39/7 09.10.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 39, bnr 7 

Saksopplysninger:  
Vi viser til delingssøknad på gnr 39, bnr 7 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta 
gnr 39, bnr 16.  
Grunneier: Roar Reiersen Giswold  
Erververe: Nina Bredsen og Helge Sandmo 
  
Grn 39/7 ligger Kildalen, omlag 10 km fra Storslett sentrum. Gnr 39, bnr 16 er på 823 m2 og det 
søkes om deling av inntil 800 m2 tilleggsareal fra gnr 39 bnr 7. Gnr 39/16 ble fradelt i 1979 og er 
bebygd med ei nyoppført hytte. Tilleggsareal skal brukes til også å føre opp en garasje og 
grunnarbeidet er i gang.  
 
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 39, bnr 7 på totalt 2886 daa. Av dette er 48 daa 
oppgitt til å være fulldyrka jord, 581,8 daa produktiv skog, 2256,2 daa annet markslag. Arealet 
som søkes delt består av annet markslag og er ikke dyrbart. Eiendommen er ikke i selvstendig 
drift, men mesteparten av dyrkamarka er i drift som leiejord.  
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Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Tilleggsarealet som søkes delt er allerede delvis bebygd og tatt i bruk som tilleggsareal. Vi kan 
derfor ikke se at det er relevant å gjøre nærmere vurderinger angående 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 gnr 39/16 sjekke om det foreligger tinglyst rett til adkomst til eiendommen over gnr 39/7. 
Hvis adkomst ikke er tinglyst fra før, må rett til nødvendig grunn til adkomst tinglyses.  
 
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. 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. Vi kan ikke se at delingen av tilleggsarealet i dette tilfelle er til hinder for friluftsliv 
og allmenne hensyn i området eller at det andre forhold som skal hensyntas.  
 
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 når det gjelder pbl § 19-2.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 800 m2 fra eiendom gnr 39, brn 7 som 
tilleggsareal til gnr 39, brn 16 som omsøkt.  
 
Dette jfr følgende:  
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven § 1-

20-1-m.  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og bygningslovens § 19-

2.  
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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. Arealet består av annet areal og har lite 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 39, bnr 16.  
 Etter at oppmåling og arealoverføring er foretatt, må eiere av bruksnummer 7 og 16 sikre 

at det er tinglyst veirett til bruksnummer 16 over bruksnummer 7. Det må ikke settes opp 
hindringer som gjør at adkomsten ikke kan benyttes.  

 Eventuelle framtidige 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/saksbehandler 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Faktura vedrørende behandlingsgebyr av delingssaken jfr jordloven sendes til Nina Bredesen. 
 
 
Kopi til: 
Nina Bredesen Tømmernesvegen 226 9151 Storslett 
Helge Ingmund Sandmo Tømmernesvegen 226 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 
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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  
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 pantefrafall, 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   

Thor Harald Sandnes 
Siriusveien 22 
9024 Tomasjord 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 157/19 
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 
 2019/999-3 9430/2019 1942/65/7 08.10.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 65, bnr 7 

Saksopplysninger:  
Vi viser til delingssøknad på gnr 65, bnr 7 som gjelder tilleggsareal til den bebygde hyttetomta 
gnr 65, bnr 96.  
Grunneier: Thor Harald Sandnes 
Erverver: Gulli Monika Pedersen  
 
Grn 65/7 ligger på øst siden av Straumfjorden, omlag 9 km nord for Storslett sentrum. Gnr 65, 
bnr 96 er på 857 m2 og det søkes om deling av ca 1820 m2 tilleggsareal fra gnr 65 bnr 7. Gnr 
65/96 ble fradelt i 1987 og er bebygd med ei hytte som er oppgitt til å være bygd etter 
fradelingen. Tomta har også et naust og naustet er oppført delvis utenfor tomtegrensa.  
 
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 sjøen 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.  
 
Landbruk og naturmangfold  
Iflg gårdskart hos Nibio er eiendommen gnr 65, bnr 7 på totalt 2342,7 daa. Av dette er 21,4 daa 
oppgitt til å være fulldyrka jord, 2,7 daa innmarksbeite, 196 daa produktiv skog, 2020 annet 
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markslag og 102,6 daa annet markslag. Arealet som søkes delt ligger nedfor E6 i en relativt bratt 
skrent mellom E6 og sjøen, er ikke dyrkbart og har ingen betydning for evt landbruk i området. 
Dyrka marka på eiendommen ligger ca 700 m lengere nord og høstes som leiejord. Søker har 
oppgitt på telefon at årsaken til utvidelsen av tomta er at naustet må komme innenfor tomtegrensa 
og at tomta fra før er veldig liten. Det er ikke planer om ytterligere bygging på tomta. 
 
Naturmangfold:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Tilleggsarealet som søkes delt er allerede delvis bebygd og tatt i bruk som tilleggsareal. Vi kan 
derfor ikke se at det er relevant å gjøre nærmere vurderinger angående 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 gnr 65/96 sjekke om det foreligger tinglyst rett til adkomst til eiendommen over gnr 65/7. 
Hvis adkomst ikke er tinglyst fra før, må rett til nødvendig grunn til adkomst tinglyses.  
 
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 
det omsøkte arealet ikke skal bebygges. Vi kan ikke se at dette er areal som er av stor regional og 
nasjonal 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.  
 
Tomta er bebygd og skal ikke bebygges ytterligere. Evt ferdsel i strandsonen og på stranda blir 
ikke forhindret. Eiendommen må ikke gjerdes inn, slik at evt ferdsel hindres. Vi kan derfor ikke 
se at delingen av tilleggsarealet i dette tilfelle er til hinder for friluftsliv og allmenne hensyn 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 
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med denne søknaden som gjør at dispensasjonen ikke kan gis hverken når det gjelder pbl § 1-8 
eller § 19-2. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1820 m2 fra eiendom gnr 65, brn 7 som 
tilleggsareal til gnr 65, brn 96 som omsøkt.  
 
Dette jfr følgende:  
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 1-

8 og 20-1-m.  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til tiltaket gis jfr plan- og bygningslovens 19-2 

og jfr § 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. 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 65, bnr 96.  
 Gnr 65, bnr 96 kan ikke gjerdes inn slik at allmenn ferdsel hindres i området.  
 Etter at oppmåling og arealoverføring er foretatt, må eiere av bruksnummer 7 og 96 sikre 

at det er tinglyst veirett til bruksnummer 96 over bruksnummer 7. Det må ikke settes opp 
hindringer som gjør at adkomsten ikke kan benyttes.  

 Eventuelle framtidige søknadspliktige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad 
er levert, søknaden er behandlet og godkjenning er gitt.  

 Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak i strandsonen er søknadspliktig.  
 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/saksbehandler 
may.halonen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 42 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Iflg søknad skal omkostninger i saken sendes Gulli M. Pedersen. Det vil bli sendt en faktura 
vedrørende behandlingsgebyr av delingssaken jfr jordloven.  
 
Kopi til: 
Gulli Monika Pedersen Holmeveien 15 9595 Sørvær 

 
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  
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 pantefrafall, 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   

Sigmund Torbjørn Jensen 
Rotsundveien 1303 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 160/19 
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 
 2019/15-6 9647/2019 1942/79/4 14.10.2019 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 79, bnr 4 

Saksopplysninger:  
Søker og grunneier: Sigmund Jenssen, Rotsundveien 1303, 9153 Rotsund  
 
Det søkes om deling av ca 1,5 daa boligtomt fra gnr 79, bnr 4 i Nordreisa. Gnr 79, bnr 4 ligger på 
Spåkenes og grenser helt inntil grensen til Kåfjord kommune. Dette er ca 25 km fra Storslett 
sentrum og ca 20 km fra Olderdalen i Kåfjord. Ifølge gårdskart fra Nibio har driftsenheten et 
totalareal på 712,2 daa. Av dette er 73,7 daa fulldyrka jord, 38,9 daa overflatedyrka jord, 14,8 
daa innmarksbeite, 162,2 daa skog på middels bonitet, 199,3 daa uproduktiv skog, 177,9 daa 
myr, 43,2 daa jorddekt fastmark, 2,2 daa annet areal.  
 
Sigmund Jenssen er 65 år og driver med sau. Han ønsker å selge bruket med både bolig, tun og 
dyr mens det er i drift. Derfor ønsker han å dele fra en boligtomt til selv hvor han kan bygge et 
nytt bolighus til seg selv. Han har skrevet i søknaden at plasseringa er valgt fordi dette er en 
avkrok av eiendommen og ikke til nytte i jordbruksdrifta, men kan brukes til boligtomt.  
 
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  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
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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.  
 
Dispensasjonen er begrunnet i søknaden.  
 
Høring:  
Den 12.09.19 ble saken sendt på høring til Sametinget, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen 
i Troms og Finnmark med høringsfrist 04.10.19.  
 
Det er kommet følgende merknader:  
Fra Troms fylkeskommune, brev av 13.09.19: Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har 
ingen merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametinget. 
 
Det er ikke mottatt høringsmerknader fra andre instanser, noe som betyr at de ikke har noen 
merknader til søknaden.  
 
Vurderinger i forhold til jordloven: 
Den omsøkte parsellen ligger inntil dyrka mark i drift, på areal som i gårdskart er definert som 
innmarksbeite og dyrkbart. Mesteparten av arealene på eiendommen som ligger inntil vei og kan 
være egnet til boligbygging, ligger også inntil dyrket mark. Grunneier og søker mener at dette 
arealet er det som er best egnet og ligger slik til at det kan bygges bolig der. Adkomsten til den 
omsøkte tomta er planlagt fra den kommunale Spåkenesveien via en eksisterende avkjørsel til 
dyrka marka og inntil eiendomsgrensen.  
 
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. Det 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. Den omsøkte parsellen 
ligger ca 3,5 km fra gården enten man kjører via Spåkenesveien eller via E6 i Kåfjord. På 
Spåkenes er det kun et annet bruk som driver med ku og melkeproduksjon. Avstanden til tunet og 
driftsbygningen er positivt i og med tomta, hvis den blir omsatt til andre, ikke vil komme i så lett 
konflikt med en eventuell drift med dyr på gården og aktiviteten en driftsbygning vanligvis 
inneholder.  
 
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. Omdisponering av dyrka og dyrkbar 
jord skal også vurderes og behandles etter jordlovens § 9.  
 
I jordloven står det at:  
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.  
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva 
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til 
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
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omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram 
alternative løysingar.  
 
Fjerde ledd i jordlovens § 12, åpner for at en kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus 
eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre. Det kan 
også være aktuelt å dele fra tomt uten bygning til slike formål.  
 
Gnr 79, bnr 4 er i selvstendig drift med sau. Eieren har drevet gården i mange år og hadde et lite 
opphold i dyredrifta før han startet opp på nytt igjen. Det er de siste 40 årene bygget veldig få 
nye boliger på Spåkenes, antakelig omtrent ingen. Grunneier har fått avtale om å selge gården til 
en niese som sammen med familien ønsker å flytte til kommunen og gården, og dette vil føre til 
økt bosetting i området, samt videre drift.  
 
Både jordloven § 9 og 12 legger vekt på at omdisponering og deling kan gjøres når man tar 
hensyn bosetting og samfunnsnytten en omdisponering vil medføre. Ved at kommunen evt 
tillater omdisponering og deling av 1,5 daa dyrkbar jord til boligbygging, mener vi er positivt i 
dette tilfellet. Vi anser det som svært viktig å legge vekt på bosetningshensynet i jordloven, og 
særlig på eiendommer i distriktene.  
 
Vi mener også at det er positivt at grunneier ønsker å selge gården, i stedet for slik de fleste gjør, 
legger ned drifta og blir boende på gården. Ved denne løsninga vil det fortsatt bli drift på 
eiendommen i en næring hvor det de siste årene har vært stor tilbakegang og nedlegging av bruk, 
særlig sauebruk. Det er positivt for landbruket i området, hvor det nå kun er en annen gård som 
drives. Det er også generelt positivt for befolkningsutviklinga i kommunen at unge folk flytter til 
kommunen for å etablere seg og det er også noe kommunen ønsker jfr. kommuneplanen.  
 
Vurderinger i forhold til naturmangfoldloven: 
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 
tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 
dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
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.  
 
Den nordlige delen av Spåkenes grenser til Spåkenes naturreservat, hvor verneformålet er å 
bevare et stort fjæreområde som er særlig viktig for våtmarksfugl. Den omsøkte tomta kommer 
ikke i konflikt med reservatet. 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.  
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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 knyttes til offentlig vannverk og ha privat septikanlegg. 
I følge NGUs løsmassekart er det god infiltrasjonsevne i grunnen. Det må søkes om 
utslippstillatelse før slamavskiller og jordrenseanlegg bygges i samsvar med Retningslinjer for 
utforming og drift av separate 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. 
Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. veglova §§ 40 
til 43.  
 
Adkomsten og avkjørsel skal foregå etter etablert driftsvei. Det må tinglyses vegrett/adkomst 
over eiendommen gnr 79, bnr 4 som sikrer adkomst til omsøkt parsell. Dette kan tinglyses på 
skjøtet når grunneier selger eiendommen til nye eiere.  
 
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. På deler av gnr 79/4 ligger Spåkenes kystfort som er et krigsminne der 
det var konstillinger og bunkere under andre verdenskrig. Fradeling og bygging på den omsøkte 
parsellen vil ikke komme i konflikt med dette området.  
 
Friluftsinteressene  
Det omsøkte arealene ligger på en landbrukseiendom med jordbruksarealer i drift. Eventuell 
ferdsel i området foregår etter etablerte veier. En fradeling vil ikke føre til noen konsekvenser for 
friluftsinteressene i området.  
 
Risikovurdering  
Spåkenes er definert som et område der det kan være usikker byggegrunn. Derfor har grunneier 
fått en uttalelse fra Multiconsult på områdestabiliteten. Sammendraget fra deres rapport er:  
Sigmund Jenssen planlegger å dele tomta med gårds- og bruksnummer 79/4 i Nordreisa 
kommune. Terrenget i området heller mot strandsonen i sørvest med gjennomsnittlig helning på 
ca. 1:6. GeoStrøm AS har tidligere utført grunnundersøkelser i området. Området består av 
masser som har høy sonderingsmotstand med mektighet på 11,5 meter. Det er ikke påtruffet 
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løsmasser som har sprøbruddegenskaper. Det vurderes derfor at kravet til sikkerhet mod 
kvikkleireskred i henhold til TEK17, §7-3 er oppfylt for det pågjeldende tiltak.  
 
Vi anser derfor at trygg byggegrunn er godt dokumentert. Vi ser ikke at der er andre naturforhold 
som kan gjøre boligbygging utrygt.  
 
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. Saken har vært på høring 
og ingen av høringsinstansene har hatt negative merknader til søknaden. En eventuell fradeling 
av omsøkt areal vil trolig ikke føre til konsekvenser for naturmangfoldet, kulturlandskapet eller 
friluftslivet. Det vesentligste punktet i dispensasjonen vil være hensynet til landbruket.  
 
Fradeling av en fritt omsettelig tomt inntil jordbruksareal i drift kan på sikt føre til konflikter, 
men vi ser heller ikke at fradelingen har vesentlige konsekvenser for landbruket på eiendommen i 
og med den omsøkte tomta ligger omtrent 3,5 km unna selve driftssenteret der driftsbygningen 
er. Adkomsten til det omsøkte arealet vil gå etter allerede etablert gårdsvei og derfor ikke gå på 
bekostning av eksisterende jordbruksarealer. Det finnes omtrent ikke arealer på eiendommen som 
ligger nært vei og som samtidig ikke ligger nært dyrkamark i drift.  
 
Det er positivt at dagens eier vil selge gården mens den fortsatt er i drift til noen som vil flytte til 
kommunen og drive gården videre. I de fleste tilfellene blir gårdsdrifta lagt ned og eierne blir 
boende på gården. I dette tilfellet ønsker grunneier, som nå er 65 år, og bygg ny bolig til seg selv 
slik at gården kan drives videre. Dette taler for dispensasjon i dette tilfellet hvor fordelen med 
dispensasjon vil være at gården blir drevet videre. Hvis dispensasjonen avslås vil alternativet 
antakelig være at grunneier blir boende på gården og legger ned drifta, noe som vi anser som 
svært negativt for landbruket i området og kommunen.  
 
Fjerde ledd i jordlovens § 12, åpner for at en kan gå lenger i å tillate fradeling til boligformål enn 
tidligere. Regelen er ment å gjelde hensynet til bosetting generelt, ikke bare hensynet til bosetting 
på landbrukseiendommer. Det kan være aktuelt å fradele en tomt med eksisterende våningshus 
eller kårbolig som ikke trengs på gården fordi den vil kunne nyttes til bolig av andre. Det kan 
også være aktuelt å dele fra tomt uten bygning til slike formål. I dette tilfellet vil vi også 
vektlegge 4. ledd i jordloen. 
 
Oppsummer vil derfor denne dispensasjon ha en stor overvekt av fordeler for landbruket og 
dispensasjon bør gis. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner jfr jordlovens § 9 omdisponering av inntil 1500 m2 dyrkbar jord 
til tomt til boligformål fra gnr 79, bnr 4 i Nordreisa kommune.  
 
Det vektlegges at omdisponeringen i dette tilfellet vil bidra til å opprettholde og styrke 
bosettingen i området. Omdisponeringen vil også være i samsvar med jordlovens formål som er å 
sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealer og som i dette tilfellet er med på å 
hindre at bruket legges ned i forbindelse med generasjonsskifte.  
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Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1500 m2 tomt til boligformål fra gnr 79, bnr 4 
i Nordreisa kommune.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk:  
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 og § 12, 4. ledd.  
 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 bolig 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. Det er positivt at grunneier ønsker å selge gården mens den ennå er i drift, og formålet 
med delingen er at han skal bygge ny bolig til seg selv.  
 
Samlet sett vurderer vi i dette tilfellet at fordelene med dispensasjonen er vesentlig større enn 
ulempene da dette vil gagne landbruket på eiendommen spesielt og i området generelt. 
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 79, bnr 4. Denne rettigheten 

kan gis på skjøtet hvor det også vedlegges kart der adkomsten merkes tydelig.  
 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 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
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  
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 pantefrafall, 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   

Haile Fisihatsion 
Kirkevegen 7 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 174/19 
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 
 2018/1205-5 10647/2019 1942/13/12 08.11.2019 

 

Ferdigattest 1942/13/12 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: Kirkeveien 7 Gnr/Bnr: 13/12 
Tiltakshaver: Haile Fisihatsion  Adresse: Kirkeveien 7, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Tilbygg- boligformål- under 

50 m2 
Bruksareal: 27,5 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 233/18 11.10.2018 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 07.11.2019 fra tiltakshaver for oppføring av tilbygg til enebolig på gnr. 13 bnr. 12. 
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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.  

 
Eventuell tilleggsinformasjon: Det er levert oppdaterte tegninger til søknad om ferdigattest.  
 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2018/1205. 
 
 
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   

Annfrid Birkelund Hansen 
Storvikveien 509 
9157  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 172/19 
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 
 2018/1156-8 10592/2019 1942/1/3 07.11.2019 

 

Ferdigattest 1942/1/3  Oppføring av naust 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Storneshamn Gnr/Bnr: 1/3 
Tiltakshaver: Annfrid Birkelund Hansen Adresse: Storvikveien 509,  

9157 STORSLETT   
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- 

under 70 m2 
Bruksareal: 40 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato PS 105/18 27.11.2018 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 18.10.2019 fra tiltakshaver for oppføring av naust på gnr. 1 bnr. 3.  
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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 2018/1156. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 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. 169/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/607-4 10535/2019 1942/31/1 08.11.2019 

 

Ferdigattest 1942/31/1 Våningshus 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
Byggested: Holmboveien 99, 9151 

STORSLETT 
Gnr/Bnr: 31/1 

Tiltakshaver: Hege Liland og Odd Erik 
Mathiasen Liland  

Adresse: Holmboveien 8,  9154 
STORSLETT 

Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

BETONGSERVICE AS 
944 896 600 

Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN    

Tiltakets art: Nytt bygg- boligformål- under 
70 m2  

Bruksareal: 189,3 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 72/19 09.05.2019 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til søknad om 
ferdigattest datert 22.11.2019 fra ansvarlig søker, for oppføring av våningshus på gnr. 31 bnr. 1.  
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/607. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no     
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
Hege Elisabeth Liland Holmboveien 8 9151 Storslett 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

LØVOLL AS 
Hovedvegen 43 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 154/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2017/390-8 8343/2019 1942/47/80 07.10.2019 

 

Ferdigattest 1942/47/80 Tilbygg lagerhall 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Hovedveien 43 Gnr/Bnr: 47/80 
Ansvarlig søker og 
tiltakshaver: 
Org. nr. 

LØVOLL AS 
 
984 960 026 

Adresse: Hovedveien 43,  
9152 SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Tilbygg- ikke boligformål- 
over 50 m2 

Bruksareal: 306 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 86/17 09.06.2017 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 06.09.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av kaldlager som tilbygg til eksisterende 
forretningsbygg, på gnr. 47 bnr. 80. 
 
 
 
 

43



 
 Side 2 av 2

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

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

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

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

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

 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2017/390. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no   
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 
  

 

 

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

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

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 173/19 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/160-9 10602/2019 1942/24/1 07.11.2019 

 

Ferdigattest 24/1/6 Ny enebolig etter brann 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
Byggested: Moskomælen 14 Gnr/Bnr: 24/1/6 
Tiltakshaver: Jon Petter Elveskog Adresse: Moskomælen 14, 9154 

STORSLETT,   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

(K. THOMASSEN 
BYGGTJENESTE AS) / 
ARKOCONSULT AS 

Adresse: Seljeveien 2C, 9515 ALTA   
Pb 103, 5291 
VALESTRANDSFOSSEN  

Tiltakets art: Nytt bygg- boligformål- over 
70 m2  

Bruksareal: 145,6 m2 

Igangsettingstillatelse sak-dato 91/19 07.06.2019 
Rammetillatelse sak- dato 34/19 12.02.2019 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 05.11.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av enebolig etter brann på gnr. 24 bnr.1 fnr. 6.  
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

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

 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2019/160. 
 
 
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: 
ARKOCONSULT AS Postboks 103 5291 VALESTRANDSFOSSEN 
K. THOMASSEN BYGGTJENESTE Seljeveien 2C 9515 ALTA 
Jon Petter Elveskog Moskomælen 14 9154 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. 155/19 
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» 2019/1130-2 9368/2019 1942/46/48 07.10.2019 

 

Ferdigattest på gnr. 1942/46/48 Tilbygg garasje til enebolig 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Skogly 21  Gnr/Bnr: 46/48 
Tiltakshaver: Ådne Holm Johannessen og 

Maren Severinsen 
Adresse: Skogly 21,  

9152 SØRKJOSEN   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Løvoll As 
984 960 026 

Adresse: Hovedveien 43,  
9152 SØRKJOSEN 

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

Bruksareal: -39 m2 + 42,81 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 156/14 18.07.2014 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 01.10.2019 fra ansvarlig søker, for oppføring av garasje som tilbygg til eksisterende 
enebolig, samt rivning av eksisterende frittliggende garasje, på gnr. 46 bnr. 48.  
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

 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 2019/1130. 
 
 
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:  
Ådne Holm Johannessen og Maren Severinsen  Skogly 21  9152 Sørkjosen 
Løvoll AS Hovedveien 43 9152 Sørkjosen 
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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. 167/19 
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» 2016/121-100 10457/2019 1942/47/47 06.11.2019 

 

Igangsettingstillatelse 1942/47/47 Tillatelse til igangsetting av hele tiltaket. 

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

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 57/16. 
 
 
Byggested: Meierivegen 3B, 9152 

SØRKJOSEN 
Gnr/Bnr: 47/47 

Tiltakshaver: HENRIKSEN GJESTESTUE AS Adresse: Meierivegen 5, 9152 
SØRKJOSEN   

Ansvarlig søker: BETONGSERVICE AS Adresse: Industrivegen 24, 9152 
SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål.  Bruksareal: 411,2 m² 
Rammetillatelse sak-dato: 23/19 04.04.2019 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om igangsetting av tiltak etter pbl 2008 § 20-1 
mottatt 21.10.2019 for oppføring av nytt overnattingsbygg på gnr. 47 bnr. 47.  
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
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 Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser i samsvar med kommuneplanens arealdel 
bestemmelser punkt 2.1.5. bokstav h) 0,6 p-plasser per rom + 1 p- plass per ansatt. Dette 
tilsvare minst 13 parkeringsplasser. 

 
Dispensasjoner: 
Det er gitt dispensasjon fra § 14-2 og 14-3 i TEK 17 i PS sak 23/19 den 04.04.2019 i samme sak 
som det ble gitt rammetillatelse. Overnattingsbygget skal følge minimumskravene for energi i 
samsvar med tidligere TEK10. Dette betyr blant annet at vinduer og dører har noe mindre krav til 
U-verdi.  
 
Begrunnelse: 
Vi anser at TEK 17 kapittel 12 Krav til planløsning og bygningsdeler i byggverk, er oppfylt i 
samsvar med gitt rammetillatelse av 04.04.19. Dette i samsvar med gitte endrede tegninger som 
er innkommet 02.10.2019, samt 21.10.2019. Det bemerkes at det i samsvar med innkommet 
tegninger 02.10.2019 ikke skal være felles oppholdsrom i 2. etasje. Dette da det ikke skal være 
heis/ løfteplattform i overnattingsbygget. Resterende av korridorer i bygget er også noe mindre 
enn det som er tillatt etter kapittel 12. Bygget skal brukes av publikum og skal dermed være 
universell utformet. Da det er rene korridorer for overnattingsrom som ikke er formet med 
tilgjengelighet og det er på andre delen av bygget er oppført overnattingsrom som er utformet 
med tilgjengelighet, anser vi dette som godt nok. Korridorene fører ikke til noen steder der det er 
oppholdsrom. Krav til ventilasjon er også oppfylt i samsvar med rammetillatelse.  
 
Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger med endringer mottatt 02.10.2019 og 
21.10.2019, situasjonskart og erklæringer om ansvarsretter. 
 
Særlige forhold om igangsettelsestillatelsen: 
Det ble sendt inn klage av tiltakshavere på dispensasjon som ikke ble gitt i forbindelse med 
rammetillatelsen 04.04.2019. Klagesaken skal bli behandlet av overordnet organ, som er 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen i Troms og Finnmark kan treffe nytt vedtak i 
saken eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller ny behandling. 
Dette etter forvaltningsloven § 34. Vi bemerker at tiltakshavere om at igangsettingstillatelsen blir 
gitt på eget erstatningsansvar, hvis rammetillatelsen og dispensasjoner blir omgjort eller 
opphevet av Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Dette kan føre til at det må søkes om ny 
igangsettingstillatelse med de kostnadene dette medfører i form av gebyrer, stans i bygging og 
administrative kostnader. Dette er tiltakshaverne tidligere skriftlig informert om.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
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 
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tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
BETONGSERVICE AS 
 
Org. nr. 944 896 600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/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 
utførende av bygning og konstruksjoner, samt montasje 
av ventilasjon.  

 
HONEYWELL LIFE SAFETY 
AS 
 
Org. nr. 981 336 305 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av brann- 
og nødlyssystem.  

 
STEINAR PETTERSEN VVS- 
TEKNIKK AS 
 
Org. nr. 998 509 416 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 2. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
ventilasjon 

 
TOTAL BRANNSIKRING AS 
 
Org. nr. 891465882 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 3. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
brannkonsept  

RIB i NORD AS 
 
Org. nr. 992 320 885 

KONT- Ansvarlig kontrollerende for uavhengig 
kontroll, tiltakskl. 3.  
 
Ansvarsområdet: Uavhengig kontrollerende av 
brannkonsept  

 
BRANN OG VANNTEKNIKK 
AS 
 
Org. nr. 915 808 026 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 2. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig for prosjektering av 
automatisk slukkeinstallasjoner 

 
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 
 
HAUGE INSTALLASJON AS 
 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
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Org. nr. 983 056 660 Ansvarsområde: Ansvarlig utførende for oppføring av 
brannalarm og nødlys 

 
NORD TROMS RØR AS 
 
Org. nr. 989 975 781 

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

 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Fremgang i sak: 
Det er gitt rammetillatelse og dispensasjon fra TEK17 § 14-2 og 14-3 i PS sak 23/19 den 
04.04.2019. Deler av vedtaket hvor det ikke ble gitt dispensasjon, ble påklaget. Dette ble 
klagebehandlet av Miljø, plan og utviklingsutvalget i PS sak 45/19 den 13.06.2019 og 44/19 den 
20.06.2019. Tidligere vedtak som ble gitt ved rammetillatelsen ble oppretthold. Dermed ble 
klagen på dispensasjonssøknaden sendt videre til Fylkesmannen for behandling. Saken er per 
dags dato ikke avklart av Fylkesmannen. I siste foreløpige svar fra Fylkesmannen skriver de at 
saken forventes avgjort innen 10.12.2019. 
 
Planløsning av overnattingsbygget: 
I innkommet søknad om igangsettingstillatelse er det kommet inn nye tegninger av bygget. 
Oppholdsrom i andre etasje er fjernet vekk, dermed er det ikke behov for heis/ løfteplattform. 
1/10 av overnattingsrommene er universell utformet. Korridoren inn til overnattingsrommene 
som er universell utformet, er utformet med tilgjengelighet. Det eneste som ikke er utformet med 
tilgjengelighet er resterende av korridorer i overnattingsbygget, som er 1,2 meter og ikke 1,5 
meter. Ansvarlig søker/ prosjekterende har ikke begrunnet/ dokumentert hvorfor dette ikke 
behøver å være utformet med tilgjengelighet. For øvrig mener vi at TEK17 er oppfylt, med at 
korridorene kun fører til rom som ikke har krav om tilgjengelighet/universell utforming etter 
TEK17.  
 
Brannkonsept:  
Bygget har prosjektering av brannkonsept i tiltaksklasse 3, samt uavhengig kontroll av 
brannkonsept i tiltaksklasse 3. Det er gitt i preaksepterte ytelser for TEK17 § 11-3 Brannklasser 
punkt 5: Overnattingsbygg i høyst to etasjer og med bruttoareal mindre enn 300 m2 i hver etasje, 
kan oppføres i brannklasse 1. Dette betyr at bygget kan settes i tiltaksklasse 2, men 
overnattingsbygget er valgt å settes i tiltaksklasse 3 av prosjekterende av brannkonseptet. 
Komplette tegninger av bygget skal sendes inn til søknad om ferdigattest. 
  
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/121. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no    
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN 
HENRIKSEN GJESTESTUE AS Meierivegen 5 9152 SØRKJOSEN 

 

53

mailto:sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no


 
 Side 6 av 6

Kopi til: 
TOTAL BRANNSIKRING AS Postboks 268 9502 ALTA 
HAUGE INSTALLASJON AS Røyelen 9151 STORSLETT 
STEINAR PETTERSEN VVS-
TEKNIKK AS 

Redervegen 35 9014 TROMSØ 

HONEYWELL LIFE SAFETY AS Postboks 3514 3007 DRAMMEN 
NORD TROMS RØR AS Postboks 87 9189 SKJERVØY 
RIB INORD AS Sorenskriverveien 11 9513 ALTA 
BRANN & VANNTEKNIKK AS Gartnerveien 15 1710 SARPSBORG 
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Fra: Odd Rudberg (odd.rudberg@gmail.com)
Sendt: 15.10.2019 12:38:08
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Vedr melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6
Vedlegg: Avkjøring Strandveien Hansvoll E6 Nordreisa kommune.pdf
Hei, jeg viser til brev som er sendt oss via Digipost og sender med dette svar på deres brev.

Mvh
Odd Rudberg
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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   

Morten Fredriksen 
Loppevollveien 45 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

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

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/963-3 9371/2019 V83 07.10.2019 

 

Melding om vedtak på søknad om bygging av skogsbil og traktorveg i 
Nordreisa kommune - Gnr/bnr 8/3 og 8/1. 

 
Saksopplysninger:  
Morten Fredriksen har søkt om tillatelse til å bygge om ca. 350 meter enkel vei til skogsbilvei, 
veiklasse 3, samt bygge en 500 meter traktorvei til vkl 7 i Nordreisa kommune. 
 
Veger med landbruksformål blir behandlet etter Forskrift om planlegging og godkjenning av 
landbruksveier (01.07.2015), og ikke etter plan og bygningsloven sine bestemmelser.  
 
Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på 
en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensyn 
til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for 
flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen. 
 
I forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveger forstås: 

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

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

c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprustning av eksisterende vei til en bedre 
veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av 
Landbruks –og matdepartementet.  
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I henhold til landbruksveiforskriftens § 3-1 skal kommunen innhente nødvendige uttalelser fra 
sektormyndighetene før det blir gjort vedtak om byggeløyve.  
 
Saken ble sendt på høring til følgende instanser med frist for tilbakemelding 1 oktober 2019: 
 
Reinbeitedistrikt 35 Favrrosorda: Ingen tilbakemelding. 
Troms Fylkeskommune: «Ingen merknader», svarbrev 09.09.2019. 
Fylkesmannen i Troms: Ingen tilbakemelding. 
Sametinget: Ingen tilbakemelding. 
 
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig 
myndighet. I lovens § 8 framgår det at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et 
rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak 
skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, jamfør § 10. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, 
skal føre- var prinsippet legges til grunn, jamfør § 9, slik at vesentlig skade på naturmangfoldet 
unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med 
miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige 
teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 
12). 

Vurderinger: 
Skogsveier har stor økonomisk betydning for skogsdrift og kan by på en rekke fordeler som: 
Forenklet transport av skogsvirke. Økonomisk drift. 
Lettere adkomst for personell og driftsmidler. 
Bedre skogskjøtsel. 
 
Planen omfatter ombygging av eksisterende vei på ca. 350 meter til veiklasse 3, samt bygge 500 
meter traktorvei vkl 7, i henhold til normaler for landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 
(sist revidert august 2016). Formålet med vegen er uttak av vinterbrensel til eget bruk og salg.  
 
Veiklasse 3 er standarden for skogsbilveier, gards – og seterveier med moderat til lavt 
trafikkgrunnlag. Veien skal kunne trafikkeres med lass hele året med begrensninger i 
teleløsningsperioden og i perioder med spesielt mye nedbør. 
 
Veiklasse 7 er veier for transport av landbruksprodukter og tømmer med lastetraktor og 
landbrukstraktor med henger. Generelt skal disse vegene kunne benyttes til transport hele året 
unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen må forsterkes med bærelag.  
 
Bjørkeskogen i dekningsområdet er hogstmoden og driftsveiene vil gjøre fremtidig hogst mer 
tilgjengelig og økonomisk driftsmessig. Veienes dekningsområde er ca. 1000 daa. Skogen har 
middels til høy produksjonsevne og det står rundt 8000 kubikk hogstmoden lauvskog av god 
kvalitet i dekningsområdet. Tiltaket vil være en lønnsom investering i landbruket.  
 
En traktorveg vil forhindre unødvendige kjøreskader over ett større område under skogsdrift og 
traktorveien vil forenkle fremtidig skogskjøtsel. 
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I DN sin naturbase er det ikke registrert naturverdier som blir berørt av tiltaket. Skogen som 
vokser her er biologisk ung og inneholder ikke element som tyder på at det er spesielle arter, 
naturtyper eller andre miljøverdier i området. 
 
Kravene i Naturmangfoldsloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget er totalt sett bra ivaretatt i forhold 
til omfanget av tiltaket. Det er lite sannsynlig at det vil dukke opp andre viktige naturverdier som 
påvirkes av tiltaket gjennom videre kartlegginger, dermed kommer ikke føre var prinsippet i § 9 
til anvendelse. § 10, samlet belastning på enkelte naturtyper og økosystem tillegges ikke stor vekt 
i denne saken. Skogen i Nord Troms utnyttes minimalt og stadig økende virkes mengder står på 
rot. I henhold til § 11 så skal tiltakshaver dekke kostnadene med å hindre eller begrense skade 
tiltaket volder. Dette ses i sammenheng med § 12 om miljøforsvarlige teknikker og 
driftsmetoder. 
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune gir Morten Fredriksen tillatelse til å bygge 350 meter skogsbilveg og 500 
meter traktorveg. Traseene er vist på vedlagt kart. Vegene skal bygges i henhold til normaler for 
landbruksveier - med byggebeskrivelse av 2013 (sist revidert august 2016). Formålet med vegen 
er uttak av vinterbrensel til eget bruk og for salg samt produksjon av skogsflis. 
 
Veien vil bli stengt med port da området også er brukt som utmarksbeite for sau. 
 
Vilkår: 

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

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

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

 
3. Hogst utføres etter rådføring med Kommunen. 

 
Vedtaket har hjemmel i Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (01.07.2015) 
og Naturmangfoldloven §§ 8 – 12. 
 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Elisabeth Torstad 
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Skogbrukssjef 
elisabeth.torstad@lyngen.kommune.no 
 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Kart 1:5000 Rongadalsveien 
2 Oversiktskart Rongadalsveien. 

 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 
RBD 35 Favrrosorda Njoammeluodda 14 9520 KAUTOKEINO 
Sametinget Miljø- og kulturvernavd. Ávjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ 
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Kart fra Kilden

23.08.2019kilden.nibio.no
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Kart fra Kilden
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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» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2015/194-14 9648/2019 Q04 14.10.2019 

 

Omlegging kryss Strandveien - Sentrum - Hansvoll 

Det vises til endelig vedtatt reguleringsplan for Hansvoll. Infrastruktur som vei, vann og avløp er 
ferdig bygget med unntak av asfaltering som skjer i 2020. 
 
I reguleringsplanen er det fastsatt at privat vei Strandveien skal få endret avkjøring til E6 
Sentrum via Hansvoll. Utsnitt av reguleringsplanen vises under. Vedtatte planbestemmelser 
definerer i § 3.1 SV1 som kommunal vei mens SV2 og SV3 er definert som privat vei. 

 
 
Vedtatt reguleringsplan innebærer at eksisterende avkjørsel til E6 stenges i løpet av oktober 
2019. Nordreisa kommune vil i år sette opp brøytestikker langs ny trase SV3 Strandveien fra 
Hansvoll til eksisterende Strandveien.  For senere år vil kommunen ikke sette opp brøytestikker. 
Statens vegvesen flytter vikepliktskiltet fra eksisterende avkjørsel Strandveien til nytt kryss 
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Hansvoll – Sentrum (E6).  Dette utføres ved stenging av eksisterende avkjørsel. 
Brøyting av privat vei Strandveien er uendret og fortsatt et privat ansvar. 
 
Dette til orientering. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 43 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Daniel Mathias Berg Strandvegen 6  Storslett 
Marianne Steinvik Strandvegen 6  Storslett 
Odd Henrik Rudberg Strandvegen 5  Storslett 
Trude Indrebø Strandvegen 5  Storslett 
Nathalie Johannessen Strandvegen 2  Storslett 
Ragnhild Olsen Strandvegen 3  Storslett 
Sissel Olsen Seppola Strandvegen 4  Storslett 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Kim Daniel Hansen Anleggsdrift 
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» NORD-TROMS JORDSKIFTERETT

 

Dok 255

Nordreisa kommune ., **

ved Hilde Henriksen W‘MWW

Postboks 174

9156 Storslett

Vår referanse Dato

l8—192172RFA—JTRM 24.10.2019

Oversendelse av  rettsbok  -  sak  18-192172RFA-JTRM  Kvennes, gnr. 4

Vedlagt følger rettsbok fra rettsmøte den 15.10.2019.

Med hilsen

Nord-Troms jordskifterett

førstekonsulent Jill Heidi Skoglunn (sign.)

tlf.: 77588711 jhs@d0mstol.no

Vedlegg

-  kopi av rettsbok

Postadresse Besøksadresse E-postjlnternet Organisasjonsnummer

Postboks 6602 Langnes, 9296 Tromsø Strandveien 13, Tromsø Jtrmpost@domstol.no 974758571

http://www  domstol no/nrm Telefon

77588700
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NORD-TROMS J  ORDSKIF TERETT

 

' å  .

Møtedag: 15.10.2019

Sted: Kommunehuset på Storslett i Nordreisa kommune

Sak: 18—192172RFA-JTRM Kvennes, gnr.  4

Saken gjelder: Grensefastsetting for grunneiendom

Jordskiftedommer: Øystein Nilsen

Teknisk utreder: Overingeniør Arnulf Sørum

Protokollfører: J ordskiftedommeren

Til behandling: -  Drøfting av regler for bruk av Nordkjosvegen

— Avklaring av grenser

Parter:

Eiere Prosessfullmekti er Gnr.

Ragnhild Synnøve Vidjeland Myrholt 3

Elise Blixgård 3
Andreas Blixgård

Elsa Pedersen Nelly Pauline Mikkelsen 3

Lillian Margrethe Solstad Nelly Pauline Mikkelsen 3

Nelly Pauline Mikkelsen 3

Hedvig Steinsvik Elise Blixgård 3

Tor-Arild Haug 3

Mona-Lise Henriksen Tor—Arild Haug 3

Alexander Henriksen 4

Åse Elisif Sandnes Vivi-Ann Sandnes 4

Jonny Henriksen 4

Anne Kirstin Korsfur 4

Nordreisa kommune 4

Verner Arild Bekkmo 5

Geirmund Vik 5

Asveig Marie Pettersen 5

Nord-Troms jordskifterett

Bnr.

1

2

7,19

7,19

7,19

10,16

17

17

1

2

hun.—n—xoxo
O

18-192 l72RFA-JTRM
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Eiendommene ligger i Nordreisa kommune.

Til stede:

Alexander Henriksen, Nordreisa kommune v/Hilde Henriksen, Vivi-Ann Sandnes, Verner

Arild Bekkmo, Birgit Dorthea Nielsen (for Geirmund Vik), Jonny Henriksen, Anne Kirstin

Korsfur.

Partene fikk og redegjorde for sitt syn på saken.

Partene inngikk deretter slikt

RETTSFORLIK

Undertegnede eiere av gnr. 4/1, 4/2, 4/9, 4/11 og gnr. 4/12 i Nordreisa kommune ble den

15.10.2019 enige i følgende rettsforlik:

].

2.

3.

4.

En

Eier av  gnr.  4/2 gir herved gnr. 4/9, 4/11, 4/12 og Nordreisa kommune bruksrett for

adkomst med bil fram til sine tomter fra den den kommunale vegen ved Næselven.

Den kommunale bruksretten til vegen omfatter kun kjøring i  kommunal tjeneste  i

forbindelse med tilsyn og vedlikehold av kommunalt renseanlegg ved snuplassen på

gnr. 4/2.

Samtlige bruksretlslzavere og eiere av den private vegen deler vedlikeholdet av vegen

mellom seg.

Eier av gnr. 4/1 er enig om at parsellen som er avmerket som gnr. 4/1 ved siden av

gnr. 4/9 tilhører eier av gnr.  4/9.

Partene ble gort kjent med virkningene av  å  inngå rettsforlik og at dette har samme

rettskraflvirkning som en rettskraftig dom.

Opplest og forkynt

Hilde Henriksen /s. Vivi—Ann Sandnes /s. Jonny Henriksen /s.

Anne K. Korsfur /s. Alexander Henriksen /s. Øystein Nilsen /s.

(dommer)

Videre ble det inngått slikt

RETTSFORLIK

Nord-Troms jordskifterett -2  - 1 8- 192  I  72RFA-JTRM

'\
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Undertegnede eiere av gnr. 4/1, 4/2, 4/9, 5/1 og gnr. 5/3 ble den 15.10.2019 enige i følgende

rettsforlik:

1.

2.

3.

4.

p.

Grensene  mellom  gnr. 4/1 og gnr. 4/2  skal  gå slik den er avmerket og innmålt av

jordskifteretten  i  henhold til vedlagte grensekart.

Grensen  mellom  gnr.  4/1, 5/1 og gnr. 5/3 skal gå ifra punkt  2  i ben linje til gammel

nedsatt stein for så å fortsette  i  samme retning til punkt 2A på vannskillet. Herfra skal

grensen gå  i  ben retning til nedsatt JSR-fjellbolt ipunkt 7for så å gå i ben retning til

punkt 8. Punktene fremgår av vedlagte grensekart.

Grensene for hyttetomten gnr. 4/9 mot gnr. 4/2 justeres og stadfestes  i  henhold til

dagens avmerking og innmåling. Grensejusteringen innebærer at Jonny Henriksen,

eier av gnr. 4/9, med dette har fått endelig oppgjør for tidligere nedgravd vannledning

til gnr. 4/2 sitt hus og tidligere vedlikehold av vegen.

Gnr. 4/9 har felles vannrett til eksisterende vannledning sammen med gnr. 4/2.

Partene ble gjort kjent med virkningene av å inngå rettsforlik, og at dette har samme

virkning som en rettskraftig dom.

Opplest og forkynt.

Verner Bekkmo /s. Birgit Dorthea Nielsen /s. (for Geirmund Vik)

Alexander Henriksen /s. Ann— Vivi Sandnes /s. Øystein Nilsen /s.

(dommer)

Videre behandling av saken
Etter enighet med partene vil retten komme med forslag til regler for oppgradering og

vedlikehold av den kommunale vegen. Dette innebærer også fradeling av areal for vegen og

parkering.

Retten hevet

Nordreisa 15.10.2019

X

Øystein Nilsen

 

A
» °.

,:y
!  .  '

 

Nord-Tromsjordskifterett -  3  - l8-192172RFA-JTRM
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Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 16.10.2019 10:18:55
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi: 

Emne: Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019
Vedlegg: Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019docx.pdf
Hei,
 
 
Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Alta den 10.10.2019. 
Vedlagt ligger godkjent protokoll fra møtet.
 
 
Med vennlig hilsen
Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 17
fmtravr@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf
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Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 

 
Sted: Scandic Alta 

Tid: 09.00–15.00 (Møtetid: 4t møte, 2t forberedelse) 

 

 

Til stede: 

Rovviltnemnda Andre 

John Karlsen leder 
Aslak Mathis Eira 
Sigrund Hestdal 

Trine Noodt 

 

 

Aase Berg, FMTF 

Ann Maret J. Eira, Næring og rovvilt i Finnmark 

Berit Gjerstad, Mattilsynet 

Anne Guttormsen, FMTF 

Rasmus Høyning, FMTF 

Christer Michaelsen, FMTF 

Andreas Røsæg, FMTF 

 

 

Sakliste 

26/19  Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 

27/19 Orienteringer         s. 1 

28/19 Saker til informasjon        s. 2 

29/19 Anbefaling kvote for jakt på gaupe       s. 2 

30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn     s. 11 

31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan     s. 12 

32/19 Neste møte         s. 13 

 

 

26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 

 

27/19 Orienteringer 
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte  

Orientering med presentasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 

 

Vedtak: 

Godkjent som innstilt 

 

Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 10.10.2019 
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28/19 Saker til informasjon 
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2019, 2020 

Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulasjonen 2020 

Bjørn – beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2019 

Finnmark fylkeskommune, Høring – Endringer i rovviltforvaltningen 

Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn i Troms  

Fylkestinget krever at regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak 

Høring av endringer i rovviltforvaltningen 

Høringsnotat om endringer i rovviltforvaltningen 

Invitasjon til workshop om mulighetene for felles jerveforvaltning i Norden 

Klage på kvote for betinget skadefelling av ulv i region 8 – Spørsmål om oppsettende virkning  

Kongeørn – forskningsprosjekt i Troms 

Kopi av brev fra Finnmark sau og geit – tap av sau på beite 

Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019, 2020 

Midlertidig videreføring av prøveordning i lisensfelling av jerv 

Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen 

Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av bjørn 

Varsel om endringer i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen 
 

 

29/19 Anbefaling av gaupekvote i Troms og Finnmark samt fastlandsdelen av 

Nordland sør til Rombaksbotn 2020  

 

 

Saksfremlegg 
Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om anbefaling av kvote for kvotejakt på gaupe i 

Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved 

fylkesmennene i Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til 

kvote. 

 

Internasjonale avtaler og rammer 

Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på gaupe gjennom Bernkonvensjonen som 

av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 

deres naturlige leveområder.  

 

Vedtak:  

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda gir Miljødirektoratet følgende tilrådning til kvote: 

 

Gaupekvote i Troms og avtaleområdet i Nordland: 

Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, 

Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa.  

 

Gaupekvote i Finnmark 

Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i Finnmark.  
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Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 

Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 

nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 

blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 

rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland 

Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 

for den norske rovviltforvaltningen.  

 

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 

Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes. 

 

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 

internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 

 

 

Nasjonale rammer 

Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 

for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 

av kongeørn.  

 

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 

naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 

målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 

 

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr. 15 (2002–2003), rovvilt i 

norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i 

disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 

naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 

og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 

som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 

byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 

dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 

 

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 

om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 

for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 

bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  

 

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 

konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 

de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til 

formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften: 

 

Viltloven § 1 (lovens formål) 

  Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik 

at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. 
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Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 

 

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål) 

  Lovens formål er at naturen med 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. 

 

Rovviltforskriften § 1 Formål 

  Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, 

bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 

 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. 
Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote – kvotejakt på gaupe 

Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger 

over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av 
18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom 

fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire 

ynglinger skal være i Finnmark og seks ynglinger i Troms. Ved vurdering av kvoter skal de 

fylkesvise bestandsmålene vektlegges, og søkes nådd det enkelte år. Bestandsmåloppnåelsen 

baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt 

overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 6, 4 og 5 familiegrupper i 

region 8, og dette gir et snitt på fem familiegrupper. Rovviltnemnda har dermed ikke 

myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe jf. rovviltforskriften. Det er da 

Miljødirektoratet som fatter vedtak om kvote, rovviltnemnda vedtar en anbefaling av kvote 

ovenfor Miljødirektoratet.   

 

Kvoten for gaupe omfatter Nordland sør til Rombaken 
I forvaltningsregion 7, Nordland, er det mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Her er det de tre 

siste årene registrert 6, 8,5 og 5,5 familiegrupper (gjennomsnittlig 6,7 ynglinger i perioden 

2017‒2019). Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for gaupe, 

f.eks. i 2011 delte Nordland og Troms én yngling, og i 2012 delte regionene to ynglinger. 

Rombaken er en mer naturlig grense, og derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda 

i region 8 inngått en samarbeidsavtale blant annet om kvotejakt på gaupe: 
 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 

kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 

gaupe, bjørn og ulv: 

1. Ved fastsetting av: 

o kvote for jakt på gaupe,  

o kvote for lisensfelling av jerv,  

o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv  
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i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av 

kvotevedtak for Troms: 

 

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune 

som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til 

Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  

 

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 

  

3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 

o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,  

o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,  

o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  

o tapssituasjonen for sau og rein i området 

 

4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes 

vedtak om slike kvoter.   

 

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. 

Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av 

Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  

 

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter 

i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne 

avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det 

aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i 

region 7 er tillagt DN.   

 

7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det vurderes 

evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en 

av nemndene ønsker dette. 

 

På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom 

rovviltnemndene i region 7 og 8 ble det vedtatt at avtalen videreføres inntil en av partene sier 

den opp. Rovviltnemnda i region 7 vedtok på sitt møte den 20.5.2015 i sak 10/2015 

videreføring av avtalen inntil en av partene sier den opp. 

 

 

Nord i Nordland 

I Nordland er forvaltningsplanen revidert i 2017, med justeringer vedtatt av nemnda 

30.5.2018. Gaupe skal i Nordland forvaltes etter følgende prinsipper: 

  
- Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Nordlands fastland. 

  

- Bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved 

målstyrt bruk av jaktkvoter.  
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- Byrdefordeling: Det skal legges stor vekt på at familiegrupper av gaupe skal spres, slik at 

byrden for beitebrukerne fordeles. Ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper 

av gaupe per år. Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt 

menes i denne sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, 

Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben og Byrkije. Prinsippet om byrdefordeling forutsetter at 

det åpnes for kvotejakt, selv om det bidrar til at det tar lengre tid før bestandsmålene nås.  

 

- Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket. 

Dette skal bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet, og til byrdefordeling for 

saue- og reindriftsnæringene. Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en 

begrenset kvotejakt, hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. 

Samlet belastning av alle rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av 

kvotestørrelse og fordeling.  

 

- Utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt.  

 

- Skadefelling av gaupe er aktuelt ved akutte skadesituasjoner. Viktige vurderingspunkt for 

skadefelling av gaupe: 1. skadeomfang; 2. skadepotensiale; 3. gaupebestanden i området; 4. 

om bestandsmålet er oppnådd. 

 

Med bakgrunn i få registrerte familiegrupper og få registrerte gaupedrepte beitedyr de siste 

årene i Sør-Troms og samarbeidsområdet med Nordland (i 2019 tre sau og to rein 

dokumentert eller antatt drept av gaupe i samarbeidsområdet med Nordland), sammenstilt 

med at bestandsmålet ikke er oppfylt verken i Nordland eller i Troms, anbefaler ikke 

sekretariatet at det åpnes for kvotejakt i samarbeidsområdet i 2020. 

 

Gaupe – overvåking og bestandssituasjon 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan 

påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgrunnlaget skal være best mulig jf. 

naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å 

registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer 

på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at 

registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor 

feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må 

observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i 

felt.  

 

Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre. 

De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx http://scandlynx.nina.no/ ) 

samlet inn nye data på forflytning hos gauper. Basert på denne kunnskapen er det foretatt en 

revidering av de gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall 

døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. 

De dynamiske avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper 

forflytter seg fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er 

mer enn ti dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et 

75

http://scandlynx.nina.no/
http://scandlynx.nina.no/


7 
 

hjemmeområde for en hunngaupe med unger. 

 
Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata 

hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2019 fant de at det 

var fem familiegrupper i region 8, hvorav fire i Troms. I region 7 var det 5,5 familiegrupper.   

 

For å beregne antall gauper i bestanden tas det utgangspunkt i antall familiegrupper. 

Omregningsfaktorene som brukes er 6,24 (±0,73 SE) for nordlig reinsdyrområde og 6,14 (± 

0,44 SE) for sørlig reinsdyrområde (Andrén m.fl. 2002, Andersen m.fl. 2003). Sørlig 

reinsdyrområde regnes i denne sammenheng nord til og med Lenvik, Balsfjord og Målselv, 

mens nordlig reinsdyrområde regnes nordover fra Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord.  

 

Scandlynx har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid (Nilsen 

m.fl 2011). Ny metodikk for å registrere familiegrupper som danner data for denne modellen 

blir beskrevet i Brøseth og Tovmo (2013). Når bestanden ligger rundt bestandsmål, tyder 

estimatene fra modellen på at bestanden skal holdes stabil ved å høste 0,43 voksne hunndyr 

per familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper (Nilsen m.fl. 2011). Mellom 1.1.2019 og 

1.10.2019 var det i Nordland 48 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. tre 

av disse i samarbeidsområdet med region 8. I Troms var det i samme periode 4 sau og lam 

som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. I Finnmark var det ingen sau som ble 

dokumentert eller antatt tatt av gaupe i denne perioden.  

 

I perioden 1.10.2018–1.10.2019 var det i Finnmark 39 rein som ble dokumentert/antatt drept 

av gaupe. I Troms var tilsvarende tall 74, og i Nordland 71, to av dem i samarbeidsområdet 

med Nordland.  

 
Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas 

ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige 

variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende 

tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget. 

 

Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en 

periode på ti år (Andersen m.fl. 2013) er det for alle gaupebestander som helhet beregnet et 

årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent (λ=1,20), men med en betydelig grad av variasjon 

mellom regioner, år, og individuell variasjon i rekruttering av avkom. Videre viser Andersen 

m.fl. (2013) i en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 % av estimert bestand før jakt 

opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten av voksne hunngauper i 

perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at uttaket av voksne 

hunngauper ikke er for høyt. Selv om vi mangler finskala kunnskap om alderssammensetning 

av hunngauper, fødselsrate, overlevelse, og tids- og romlighetsvariasjon i byttedyr, kan det 

tyde på at tilgang til byttedyr er relativt stabil og oversiktlig i Troms, og mer avhengig av 

sesong og ikke så oversiktlig i Finnmark (Walton m.fl. 2016). Dvs. at en kan forvente en mer 

stabil produksjon og rekrutering av avkom i Troms enn i Finnmark. På bakgrunn av 

overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget, vurderer 

sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt. Derfor, vurderer sekretariatet 

beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 blir 
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dermed ikke tillagt vekt. 

 

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en 

påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens 

respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye 

kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv. 

Mye av dette er samlet i Mattisson m.fl. 2015, Odden m.fl. 2014, Walton m.fl. 2016, og Linell 

og Tveraa (2015). Sekretariatet legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og 

opprettholdes innenfor A-området for gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 8 ikke er til hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i 

strid med prinsippet i naturmangfoldloven § 10. 

Naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom 

beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda skal sikre en 

bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med 

beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional 

gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette 

mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i 

denne sammenheng.  

 

Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier at «for å unngå 

eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 

slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 

fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige 

resultater». Innenfor fastsatte rammer jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr har 

rovviltnemnda gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotejakt gir 

forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering mer samfunnsøkonomisk enn 

skadefelling.  

 

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves 

på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting 

(jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant 

annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det 

å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, m.fl. 2011).   

 

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av 

gaupebestanden, for slik å begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den 

skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad 

styres mot områder med skade på sau og rein. 

 

Andelen voksne hunngauper som får fram unger, kan variere en del mellom år. I enkelte år vil 

en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som 
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klarer dette. Tilgang til rein vinteren før fødsel av unger, og tilgang til rein vinteren etter 

fødsel påvirker sterkt sannsynlighet for at gaupe får avkom, og at avkom blir rekruttert til 

bestanden (Walton m. fl. 2016). Dette avhenger av både årlige variasjoner i klima og 

migrasjonsmønstre av rein innenfor revirarealene til gaupe, og tilgang til alternativt byttedyr 

om rein ikke er tilgjengelig om vinteren (Mattisson m.fl. 2015, Tveraa og Linell 2015, Walton 

m.fl. 2016). I tillegg er det mer sannsynlig at eldre hunngauper får avkom enn yngre gauper 

(Nilsen m. fl. 2012). 

 

Tap av beitedyr til gaupe siste år samt erfaringer fra tidligere år, taler for at det ikke finnes 

annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, enn å 

åpne for begrenset kvotejakt i B-områder. 

 

 

 

 
Figur 1. Rein og sau som etter undersøkelse av SNO er dokumentert eller antatt drept av 

gaupe i perioden 1.1.2019–1.10.2019. Legg merke til at Sør-Troms og store deler av 

Finnmark i denne perioden er uten dokumentert tap til gaupe.  

 

 

Finnmark – beregning av jaktkvote  

Bestandsmålet i Finnmark er på 4 familiegrupper av gaupe. De tre siste årene er det registrert 

0,7 familiegrupper i snitt (0, 1 og 1). Dokumentert tap av rein til gaupe sist vinter indikerer at 

bestanden er noe høyere enn registreringene viser. Det ble dokumentert 39 rein tatt av gaupe i 

Finnmark siste året, dette var en nedgang fra 72 året før. Skadene er fordelt over store deler av 

Finnmark. Majoriteten av skadene er i A-området og langs grensene til B-området.  

 

Rovviltforskriften § 7 sier at rovviltnemndens vedtak om kvotejakt skal bygge på den 
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regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske forhold, bestanden og skade- og 

konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6. Rovviltnemnda har gitt føringer i sin 

forvaltningsplan om at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes i A-området. Det 

foreslås derfor at det kun åpnes for jakt i B-området med følgende kvote: 

 

1 gaupe i B-området i Finnmark. 

 

Troms og nordre del av Nordland – beregning av jaktkvote 

Bestandsmål for Troms er 6 familiegrupper. De siste tre årene er det registrert 4,3 i snitt (6, 3 

og 4 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019). Dette tilsvarer en totalbestand i Troms i 2019 før jakt 

på ca. 27 gauper.  

 

Med å bruke funksjon i Andersen m.fl. 2003 blir bestandsstørrelse før jakt i 2019: 

 

Nt + 1 = (Nt – Jakt) * λ 

 

Hvor Nt + 1 er populasjonsstørrelse i 2020, Nt er populasjonsstørrelse i 2019, Jakt er antall dyr 

drept under jakt i 2019, og λ er tilvekstrate som Andersen m.fl. gir som 1,2. 

 

Bestandsstørrelse i 2019 før jakt = (27 – 0) * 1,2 = 32 individer. 

 

Siden bestandsmålet i Troms tilsvarer omkring 37 gauper), har vi beregnet at det vil være 

omtrent fem gaupe under bestandsmålet for Troms ved kvotejaktstart. Det betyr at vi 

forventer å ha fem ynglinger i Troms registreringssesongen 2018/2019. 

 

Vi bemerker at det ikke er eksakt vitenskap å regne seg fra antall familiegrupper til antall 

individer. Tilfeldigheter, slik som hvor mange av hunnene i bestanden som får frem unger det 

enkelte år, vil spille en større rolle når en regner på bestanden i et forholdsvis lite område, enn 

om en regner på bestanden i for eksempel Norge samlet. Vi bemerker samtidig at det i februar 

2019 ble registrert en familiegruppe ved Torneräsk i Kiruna Dette var en yngling registrert 

nært Troms, som ikke inngår estimatet over antall individer i Troms. 

 

Rovviltnemndas forvaltningsplan av 10.10.2013 har klare føringer på at bestandsmålene skal 

nås innenfor A-områdene, mens det skal være ett høyt trykk på uttak i B-områdene. En lav 

bestand taler for at gaupekvoten for Troms og samarbeidsområdet med Nordland i 2019/2020 

må settes lavt, slik at gaupebestanden igjen kan nå bestandsmålet.  

 

Dokumenterte tap til gaupe er lavest sør i regionen. Derfor vil ikke sekretariatet tilrå å åpne 

for kvotejakt på gaupe sør for Målselv, Sørreisa og Dyrøy. 

 

Sekretariatet mener en kvote på én gaupe i nordlige B-område for gaupe i Troms, ikke vil 

være skadelig for bestandens overlevelse.  

 

Oppsummering 

Registrert antall ynglinger er under bestandsmålet og vil sannsynligvis være under 

bestandsmålet også ved neste registreringsperiode. Til tross for dette er dokumenterte 
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gaupetap i reindrifta betydelige. For enkelte siidaer og reineiere er tap til gaupe et stort 

problem som ikke er forenelig med økonomisk bærekraftig drift. Gauper i nord lever i all 

hovedsak av tamrein. Det dreier seg oftest ikke om spesielle «problemindivider», men heller 

om at gauper i regionen lever av tamrein. Regulering av bestanden skal i størst mulig grad 

skje gjennom ordinær kvotejakt. Derfor mener vi det er riktig med en begrenset kvote i de B-

områdene for gaupe som har vesentlige dokumenterte tap til gaupe. Kvoten kan likevel ikke 

settes høyere enn at bestanden kan bygge seg opp mot bestandsmålet. Derfor foreslås en total 

kvote på to gauper i deler av B-områdene i Finnmark og Troms. 

 

 

30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn 

 

Saksfremstilling  
Miljødirektoratet har i brev av 25.9.2019 anmodet rovviltnemnda om bistand – i samarbeid 

med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund – til å peke ut aktuelle 

reinbeitedistrikt som kan være samarbeidspartnere i et forskningsprosjekt om tap av tamrein 

til kongeørn.  

 

Rovviltnemnda har i protokoll fra sitt møte den 12.4.2018 gitt anbefaling av områder for et 

kongeørnprosjekt. På samme møte vedtok rovviltnemnda å sende brev til Klima- og 

miljødepartementet. I brevet ba rovviltnemnda om at Klima- og miljødepartementet 

oppsummerer høringen og er tydelige på hvilket oppdrag om forskningsprosjekt om kongeørn 

i Troms, som gis til Miljødirektoratet. Dette har Klima- og miljødepartementet svart på 

gjennom sitt brev til Miljødirektoratet datert 5. juni 2019, i dette brevet bes Miljødirektoratet 

gjenoppta arbeidet med en raskest mulig etablering av et forskningsprosjekt på kongeørn og 

tamrein i Troms. 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda ber sekretariatet ta med rovviltnemndas vedtak av 12.4.2018 og gå i dialog 

med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund om aktuelle reinbeitedistrikt for 

forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn. Nemnda ber videre om at sekretariatet 

avklarer med aktuelle reinbeitedistrikt/er om de er interessert i å delta i et slikt prosjekt. 

Når dette er avklart sender sekretariatet anbefalingen til Miljødirektoratet.  

 

Rovviltnemnda presiserer viktigheten av at beitenæringas erfaringsbaserte kunnskap som 

fag blir tatt med i kongeørnprosjektet. Med det mener vi at både næringsutøvere og 

representanter for næringas kompetanse, deltar likeverdig med forskningsinstitusjon(er) og 

forvaltning i utforming av forskningsspørsmål, metode, dataanalyse, resultatfortolkning og 

formidling av resultatene. Videre vil rovviltnemnda vise til at utøvelse og kunnskap om 

reindrift er vevd tett sammen med samisk språk. Et sentralt element, i en utlysning om 

forsøksprosjekt om kongeørn, vil være at søkere til prosjektet, skal vise hvordan de vil 

integrere erfaringsbasert kunnskap og samisk språk i hele forskningsprosessen. 
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31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan 

 

Saksfremstilling 
I forordet til forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013 har rovviltnemnda 

skrevet at «forvaltningsplanen må rulleres jevnlig, fordi det til stadighet skjer endringer. Vi 

ser for oss at det må skje igjen om tre til fire år.» Allerede i 2016 ble det pratet på 

rovviltnemndsmøter om at rulleringsarbeidet burde opptas. I møtet den 14.2.2017 vurderte 

rovviltnemnda at det var hensiktsmessig å avvente rullering av egen forvaltningsplan, inntil 

premissene for rovviltforvaltningen var mer avklart. Dette gjaldt regioninndelingen i 

forvaltningsregioner, soneforvaltningen når det gjelder gaupe, hvor mange ynglinger skal 

oppnås av de ulike artene i hvilke regioner, skadefellingsregimet for kongeørn, hva kan FKT-

midler brukes til, evt. mal for rullering av forvaltningsplan samt evt. nye retningslinjer og 

føringer for rovviltforvaltningen og myndighetsforhold. Rovviltnemnda har nylig svart på 

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

utøvelse av jakt, felling og fangst, med høringsfrist 1.10.2019. Trolig vil premissene for 

rovviltforvaltningen være mer avklart på nyåret 2020.  

 

Etter hva sekretariatet, fra nemndsmedlemmene, har fått forståelse av, er det trolig at det blir 

noen utskiftninger i rovviltnemnda i nær framtid. Dette kan tale for at dagens rovviltnemnd 

ikke bør legge detaljerte føringer for hvordan rulleringsarbeidet skal gjennomføres.  

 

Sekretariatet ser for seg at rulleringsarbeidet kan starte opp på nyåret 2020, og at det avhengig 

av hvilken prosess det legges opp til, kan vedtas en rullert forvaltningsplan i slutten av 2020 

eller første halvdel av 2021. For at sekretariatet skal kunne styre en rulleringsprosess er vi helt 

avhengige av ekstra personell som kan ta rulleringsarbeidet, evt. avlaste annet sekretariats- og 

rovviltarbeid.    

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda ønsker å starte arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt på 

nyåret 2020. Rovviltnemnda ber sekretariatet melde personellbehov til Miljødirektoratet. 

Sekretariatet kaller inn rovviltnemnda til oppstartmøte for rulleringsarbeidet etter at 

nemnda er satt for kommende periode.  
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32/19  Neste møte 

 

Rovviltnemndas møteplan 
Møteplanen for 2020 vil måtte avhenge av hvilken møtestruktur som settes opp for 

rulleringsarbeidet med forvaltningsplanen. I 2019 ble forum for beitenæring og 

rovviltforvaltning gjennomført som et marsmøte. Rovviltnemnda mente dette var et viktig 

forum for informasjonsutveksling mellom beitenæring, forskning og rovviltforvaltning, som 

skulle videreføres i neste marsmøte. Sekretariatet foreslår at det også i 2020 legges opp til et 

todagers forum i mars, og at hovedtema for dette forumet blir rullering av forvaltningsplanen. 

Sekretariatet ser at navnet på forumet ikke i tilstrekkelig grad tar inn rovviltinteresser eller 

forskning. Vi foreslår derfor å gi forumet et nytt navn: Forum for beitenæring og rovvilt. Det 

kan bli behov for at rovviltnemnda samles til et møte, per telefon eller fysisk, for å planlegge 

rammene for marsmøtet.   

 

I 2019 gjorde rovviltnemnda prioritering av FKT-midler per e-post. Dette for å få en så rask 

behandling som mulig etter at supplerende tildelingsbrev ga planleggingsrammer medio 

februar. Dette fungerte bra, og sekretariatet foreslår samme løsning i 2020. 

 

Sekretariatet foreslår at møteplan for resten av 2020 settes senest på marsmøtet 2020. 

 

Vedtak: 

Forum for beitenæring og rovvilt gjennomføres i Tromsø 24.3–25.3.2020. 
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Arkiv: 617   Saksbehandler: 
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Rapport etter inspeksjon 01-02.10.2019 -  Miljøtilsyn - 420 kV ledning 

Balsfjord - Skaidi (Hammerfest)  

Statnett SF- rapport fra inspeksjon 01.-02.10.2019 

Vi viser til inspeksjonen på 420 kV ledning Balsfjord – Skaidi (Hammerfest) 01.-02.10.2019.  

Hensikten med inspeksjonen var å se på terrenginngrep og istandsetting på deler av strekningen og et 

utvalg av punkter.  

Deltakere:  

Ole Mattis Hætta, miljøcontroller Statnett SF 

Matti Eira, miljøcontroller Statnett SF 

Kjetil Greiner Solberg, miljøtilsynet, NVE 

Anne Folstad Hagen, miljøtilsynet NVE 

Det var på forhånd kommet en henvendelse fra Storfjord kommune til NVE der kommunen ytret 

bekymring ang mulig avvik fra MTA-plan og manglende/mangelfull istandsetting etter avsluttet 

anleggsarbeid. Storfjord kommune ble invitert med på inspeksjonen, men de kunne ikke stille.  

Inspeksjonen ble gjennomført med bil, ATV og til fots.  

Krav om internkontrollsystem 

NVE orienterte om at det fra 01.01.2019 er innført krav om etablering av internkontrollsystem for 

energianlegg gjennom endring i energilovforskrifta § 3-7. NVE har laget en veileder for utarbeiding av 

internkontrollsystem. Denne er å finne på NVE sine hjemmesider: 

http://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_08.pdf 

Vi anbefaler at arbeidet med etablering av et internkontrollsystem, i samsvar med kravet i 

energilovforskriften, settes i gang så snart som mulig. 
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Lokalitet Kommentar 

Oteren Mastepunkt BM102 og anleggsvei i skrått terreng. Tilbakeføringen av vei var 

fint utført og sammen med god revegetering var det allerede lite spor å se. 

Mastepunktet hadde en viss terrasering for å få nok vekt på jordfundamentene. 

Det er vanskelig å gjøre dette bedre uten å tilføre masser, men terrassene bør 

likevel avrundes så mye som mulig. (Bilde 1). 

Åsen, 

Signaldalen 

Veien/traseen er oppkjørt med stedvis flere parallelle spor og dette er ikke i 

henhold til godkjent MTA-plan. Sårbart terreng burde vært kartlagt og beskyttet 

med terrengforsterkende tiltak i forkant av ferdsel. Sporene er blitt lagt igjen og 

det er tilrettelagt for naturlig revegetering. Vegetasjonsdekket var i stor grad tatt 

vare på og lagt tilbake. Tilbakeføringen er i tråd med de krav NVE stiller. (Bilde 

2 og 3). 

I veitraseen opp fra Kitdalen var det skader på moltemyr med flere ulike 

kjørespor. Noe var tilbakeført allerede ved inspeksjonene, men NVE påpekte 

behov for ytterligere manuell bearbeiding av kjørespor i de bløteste partiene. 

Dokumentasjon på at dette var utført ble mottatt av NVE dagen etter 

inspeksjonen. (Bilde 4).  

Bekymringsmelding fra Storfjord kommune vil bli svart ut i eget brev. 

Norddalen Tilbakeføring av strekkplass etablert i konsesjonsbeltet. Dette var fint utført og 

maskinfører har klart å gjenskape topografien på området som var berørt. 

Toppdekket var tatt vare på og lagt tilbake som øyer for å hjelpe med 

revegetering. Man kan allerede nå se at vegetasjon er på vei tilbake. (Bilde 5). 

Mastepunkt BM155. Punktet er bratt og utsatt for erosjon. Skråningen ved 

mastepunktet er forsøkt stabilisert med kokosmatter. Det er mye vann i terrenget 

og vi observerte noe utrasing av løsmasser. Utviklingen av erosjonen må følges 

opp. Kokosmattene vil brytes ned med tiden, men erfaring fra Kvænangsfjellet 

viser at det tar tid i skrinne områder. (Bilde 6). 

Kåfjorddalen Vi kjørte traséen gjennom Lulleskogen naturreservat. Myra som er gravd opp 

var klopplagt i bunnen. Hele myra skal legges tilbake og klopplegges for at 

kjøresporet skal være funksjonelt også etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 

Grunnet dårlig vær fikk vi ikke befart anleggsarbeidet på selve fjellplatået. 

(Bilde 7) 

Vi kjørte opp «Krigsveien». Bløte partier bør tilrettelegges for ferdsel til fots i 

etterkant av anleggsarbeidet. Eventuelle skader på gamle, oppmurte 

veistrukturer må rettes på. (Bilde 8). 

Navitdalen Tilbakeføring av trasé i myr var fint utført, men kloppleggingen var ikke 

tilstrekkelig. Kloppene startet og sluttet for sent, og de var ikke brede nok. Dette 

fører til kjøreskader før og etter kloppen, samt at det er utfordrende for ATV å 

manøvrere uten å skli av kloppene. Det er også utfordringer med enkelte av 

bekkekryssingene. Her kan Statnett vurdere å legge steiner i bunnen for å unngå 
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videre graving og tilslamming. Dette må vurderes sammen med fare for graving 

ved at man endrer fart/strøm på vannet. (Bilde 9). 

Det er store terrengskader på vestsiden av Navitdalen etter transport på 

sommerstid. Mye av dette kunne vært unngått om arbeidet hadde vært planlagt 

og utført vinterstid; på tæle eller tilstrekkelig tykt snødekke. Vegetasjonsdekket 

er ødelagt og Statnetts tilbakeføring av kjøresporene blir fånyttes da de tas i 

bruk av tredjepart i etterkant. (Bilde 10). 

Statnett må i fremtiden vurdere å kreve mer transport utført på frossen mark. 

Dette for å unngå nye, dype kjørespor som igjen blir benyttet av tredjepart og 

dermed ikke lar seg tilbakeføre. 

Mastepunkt FM495. Punktet er lite revegetert etter forrige befaring. Veien inn 

til mastepunktet skal fjernes. Vi diskuterte ulik måter å fjerne/deponere massene 

fra vei og riggplass. (Bilde 11). 

Kvænangsdalen Strekkplass B73c. Entreprenør arbeidet med linjestrekk når vi ankom punktet. 

Det er behov for ekstra hogst på slike strekkplasser fordi linjen føres ned til 

bakkenivå. Dette må tas hensyn til i planleggingen slik at inngrepet i landskapet 

ikke blir unødvendig stort. 

Mastepunkt FM540. Ligger i skrått terreng og har pågående erosjon fra punktet. 

Statnett må vurdere tiltak for å stabilisere og revegetere mastepunktet. Vi 

diskuterte ulike tiltak som avrunding til rasvinkel, tilsåing og gjødsling. 

Erosjonssiden av mastepunktet ligger eksponert mot en mye brukt fiskesti til 

Kvænangselva som er et anadromt vassdrag. Punktet er lett tilgjengelig for 

maskiner og ligger synlig på kanten av en ravine. Derfor kan det være 

hensiktsmessig med tiltak på dette punktet. (Bilde 12 og 13). 

 

 

Bilde 1. Tilbakeført anleggsvei i Oteren 
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Bilde 2. Åsen. Parallelle spor i linjetraseen som er tilbakeført. 

 

Bilde 3. Åsen. Tilbakeføring av anleggsvei. 
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Bilde 4. Moltemyr i Åsen hvor kjørespor ble lagt igjen manuelt med krafse. 

 

 

Bilde 5. Tilbakeført strekkplass i konsesjonsbeltet. 
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Bilde 6. Eroderende mastepunkt beskyttet av kokosmatter. 

 

 

Bilde 7. Lulleskogen. Myra er midlertidig lagt til sides og klopplagt i bunn. 
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Bilde 8. Bløtt parti på «Krigsveien» som må tilrettelegges for ferdsel til fots. 

 

Bilde 9. Tilbakeført myr i Navitdalen md ufullstendig og lite funksjonell klopplegging. 

89



 
Side 8 

 

 

 

 

Bilde 10. Spor som er brukt av tredjepart i etterkant av tilbakeføring. 

 

Bilde 11. Mastepunkt med manglende toppmasser og dermed sen revegetering. 
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Bilde 12. Erosjon ved mastepunkt. 

 

Bilde 13. Stort berørt areal på mastepunkt som bør tilrettelegges bedre for å hjelpe revegeteringen. 

 

 

 

 

Med hilsen 
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Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Anne Folstad Hagen 

seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

Kvænangen kommune 

Kåfjord kommune - Gáivuona S 

Nordreisa kommune 

Statnett SF v/Matti Eira 

Statnett SF v/Ole Mathis Ves Hætta 

Storfjord kommune 
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Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@fylkesmannen.no)
Sendt: 03.10.2019 16:06:18
Til: 'john.karlsen@tromsfylke.no'
Kopi: 

Emne: Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019 – Alta
Vedlegg: Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for region 8 den 10.10.2019docx.pdf
Hei,
 
 
Rovviltnemnda for region 8 skal ha møte den 10.10.2019.
Vedlagt er sakliste og saksfremstillinger for møtet.

Med vennlig hilsen

Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver

Telefon:   +47 77 64 21 17
Mobil:       +47 414 49 454
E-post:     fmtravr@fylkesmannen.no

Web:       www.fylkesmannen.no/tf
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Sakliste og saksfremstillinger for møtet i rovviltnemnda for 

region 8 den 10.10.2019 
 
Sted: Scandic Alta 

Tid: 09.00–15.00 (lunsj klokken 12) 

 

Sakliste 

26/19  Godkjenning av innkalling og sakliste      s. 1 

27/19 Orienteringer         s. 1 

28/19 Saker til informasjon        s. 1 

29/19 Anbefaling kvote for jakt på gaupe       s. 2 

30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn     s. 11 

31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan     s. 12 

32/19 Neste møte         s. 13 

 

26/19 Godkjenning av innkalling og sakliste  

 

 

27/19 Orienteringer 
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte  

Orientering med presentasjon fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 

28/19 Saker til informasjon 
Avgjørelse av klage på vedtak om kvote for betingede skadefellingstillatelser på ulv i region 8 i 2019, 2020 

Beräkningar av beskattning av den Skandinaviske vargpopulasjonen 2020 

Bjørn – beslutning om ingen lisensfelling i rovviltregionene 6, 7 og 8 i 2019 

Finnmark fylkeskommune, Høring – Endringer i rovviltforvaltningen 

Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn i Troms  

Fylkestinget krever at regjeringen følger opp Stortingets rovvilt-vedtak 

Høring av endringer i rovviltforvaltningen 

Høringsnotat om endringer i rovviltforvaltningen 

Invitasjon til workshop om mulighetene for felles jerveforvaltning i Norden 

Klage på kvote for betinget skadefelling av ulv i region 8 – Spørsmål om oppsettende virkning  

Kongeørn – forskningsprosjekt i Troms 

Kopi av brev fra Finnmark sau og geit – tap av sau på beite 

Kvote for betinget skadefelling av gaupe og brunbjørn 2019, 2020 

Midlertidig videreføring av prøveordning i lisensfelling av jerv 

Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen 

Utvidelse av kvote for betinget skadefelling av bjørn 

Varsel om endringer i høringsnotat med forslag til endringer i rovviltforvaltningen 

 

Vedtak: 

 

Innstilling til vedtak: 
Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møte den 10.10.2019 
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29/19 Anbefaling av gaupekvote i Troms og Finnmark samt fastlandsdelen av 

Nordland sør til Rombaksbotn 2020  

 

 

Saksfremlegg 
Rovviltnemnda i region 8 skal fatte vedtak om anbefaling av kvote for kvotejakt på gaupe i 

Finnmark, Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til Rombaksbotn. Sekretariatet ved 

fylkesmennene i Troms og Finnmark legger her frem saksfremlegg med en faglig tilrådning til 

kvote. 

 

Internasjonale avtaler og rammer 

Norge har internasjonalt forpliktet seg til å ta vare på gaupe gjennom Bernkonvensjonen som 

av Norge ble ratifisert i 1986. Konvensjonen inneholder krav til bevaring av flora og fauna i 

deres naturlige leveområder.  

 

Sammen med 191 andre land og EU har Norge signert konvensjonen om biologisk mangfold. 

Konvensjonen trådte i kraft i 1993. Land som har underskrevet avtalen er forpliktet til å lage 

nasjonale strategier og handlingsplaner for å bevare det biologiske mangfoldet. Landene skal 

blant annet bevare truede arter og fremme samarbeid med andre land om biomangfold. De 

rovviltartene som finnes i Norge er i større og mindre grad felles bestander med våre naboland 

Sverige, Finland og Russland. Disse lands respektive forvaltningsregimer har stor betydning 

for den norske rovviltforvaltningen.  

 

Norge har også tilsluttet seg andre avtaler som kan ha betydning for forvaltningen av rovvilt. 

Spesielt kan Europarådets dyreholdskonvensjon og FN-konvensjonen om sivile og politiske 

rettigheter artikkel 27 samt ILO-konvensjonen nr.169 om urfolks rettigheter nevnes. 

 

Rammene for norsk rovviltforvaltning er gitt i norsk miljøvernlovgivning og i de 

internasjonale avtaler Norge har sluttet seg til. 

 

 

 

Vedtak:  

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda gir Miljødirektoratet følgende tilrådning til kvote: 

 

Gaupekvote i Troms og avtaleområdet i Nordland: 

Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord, 

Storfjord, Lyngen, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Lenvik, Dyrøy og Sørreisa.  

 

Gaupekvote i Finnmark 

Kvote på én – 1 – gaupe i B-området i Finnmark.  
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Nasjonale rammer 

Den 16. juni 2011 ble rovviltforliket i Stortinget inngått med enighet i alle partier. Forliket tar 

for seg forvaltningen av gaupe, jerv, ulv og bjørn. Forliket sier også noe om videre forvaltning 

av kongeørn.  

 

Forliket sier at den norske rovviltforvaltningen skal skje innenfor rammen av bestemmelsene i 

naturmangfoldloven og Stortingets behandling av denne, Bernkonvensjonen og den todelte 

målsettingen etter rovviltforliket av 2004, og den videre oppfølging av dette. 

 

Rovviltforliket av 2004 hadde sitt fundament i Stortingsmelding nr. 15 (2002–2003), rovvilt i 

norsk natur, og Stortingets behandling av denne gjennom innstilling S. nr. 174. Føringene i 

disse to dokumentene er fulgt opp i rovviltforskriften som igjen er hjemlet i 

naturmangfoldloven og i viltloven. Naturmangfoldloven – som er Norges første lov om vern 

og bærekraftig bruk av naturen, både i og utenfor vernede områder, er ett av en rekke tiltak 

som følger opp den globale konvensjonen om biologisk mangfold. Velferden til viktige 

byttedyr for rovviltet, som tamrein og sau, er regulert gjennom lov av 19.6.2009 om 

dyrevelferd med tilhørende forskrifter. 

 

Det går frem av rovviltforliket 2011 at det skal legges vekt på regional forvaltning, med mål 

om at den regionale myndigheten i rovviltforvaltningen skal styrkes. Det skal utvises respekt 

for eiendomsretten samt enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet. Forvaltningen skal 

bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap.  

 

Den todelte målsettingen sier at Norge skal ha en forvaltning som totalt sett bidrar til å dempe 

konfliktene og motvirke utrygghet, og samtidig ha en politikk som sikrer overlevelsen til alle 

de store rovviltartene i norsk natur. Denne todelte målsettingen støtter seg til 

formålsparagrafene i viltloven, naturmangfoldloven og rovviltforskriften: 

 

Viltloven § 1 (lovens formål) 

  Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik 

at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. 

 

Innenfor denne ramme kan viltproduksjonen høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. 

 

Naturmangfoldloven § 1 (lovens formål) 

  Lovens formål er at naturen med 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. 

 

Rovviltforskriften § 1 Formål 

  Formålet med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe, jerv, 

bjørn, ulv og kongeørn. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til 

næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser. Forvaltningen skal være differensiert slik at 

hensynet til ulike interesser vektlegges forskjellig i ulike områder og for de ulike rovviltarter. 

 

Forskriften skal sikre en forvaltning som vektlegger forutsigbarhet og lokal medvirkning. 
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Bestandsmål, rovviltnemndas myndighet og bakgrunnen for kvote – kvotejakt på gaupe 

Rovviltnemnda har myndighet til å fastsette kvote for kvotejakt på gaupe når bestanden ligger 

over det nasjonalt fastsatte bestandsmålet for gaupe i regionen, jf. §§ 7 og 11 i forskrift av 
18.3.2005 om forvaltning av rovvilt. Bestandsmålene er jf. forskriften også fordelt mellom 

fylkene i regionen. Bestandsmålsetning for region 8, er ti ynglinger av gaupe, hvorav fire 

ynglinger skal være i Finnmark og seks ynglinger i Troms. Ved vurdering av kvoter skal de 

fylkesvise bestandsmålene vektlegges, og søkes nådd det enkelte år. Bestandsmåloppnåelsen 

baseres på gjennomsnittet av dokumenterte data om ynglinger de tre siste årene fra Nasjonalt 

overvåkingsprogram for rovvilt. De tre siste årene er det registrert 6, 4 og 5 familiegrupper i 

region 8, og dette gir et snitt på fem familiegrupper. Rovviltnemnda har dermed ikke 

myndighet til å fatte vedtak om kvote for jakt på gaupe jf. rovviltforskriften. Det er da 

Miljødirektoratet som fatter vedtak om kvote, rovviltnemnda vedtar en anbefaling av kvote 

ovenfor Miljødirektoratet.   

 

Kvoten for gaupe omfatter Nordland sør til Rombaken 
I forvaltningsregion 7, Nordland, er det mål om 10 årlige ynglinger av gaupe. Her er det de tre 

siste årene registrert 6, 8,5 og 5,5 familiegrupper (gjennomsnittlig 6,7 ynglinger i perioden 

2017‒2019). Fylkesgrensa mellom Nordland og Troms er ingen naturlig barriere for gaupe, 

f.eks. i 2011 delte Nordland og Troms én yngling, og i 2012 delte regionene to ynglinger. 

Rombaken er en mer naturlig grense, og derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda 

i region 8 inngått en samarbeidsavtale blant annet om kvotejakt på gaupe: 
 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 
Rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 har inngått følgende avtale om 

kvotejakt på gaupe, lisensfelling av jerv, samt kvoter for betingede skadefellinger av jerv, 

gaupe, bjørn og ulv: 

1. Ved fastsetting av: 

o kvote for jakt på gaupe,  

o kvote for lisensfelling av jerv,  

o kvoter for betingede skadefellinger av jerv, gaupe, bjørn og ulv  

 

i grenseområdene mellom Nordland og Troms, skal følgende område i Nordland omfattes av 

kvotevedtak for Troms: 

 

Fastlandsdelen av Tjeldsund kommune, hele Evenes kommune og den delen av Narvik kommune 

som ligger nord for Rombaken (fra Rombaksbotn går grensa for området i Norddalen opp til 

Ofotbanen og langs Ofotbanen til svenskegrensa).  

 

2. Kvotevedtak i dette området fastsettes av rovviltnemnda i Troms, som en del av 

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 

  

3. Sekretariatet for rovviltnemnda i region 8 skal ved utarbeidelse av saksframlegg for 

fastsetting av kvoter, legge vekt på: 

o bestandssituasjonen for de aktuelle artene i området,  

o fastsatt bestandsmål for de aktuelle artene i Nordland,  

o føringer i gjeldende forvaltningsplan for rovvilt i Nordland  

o tapssituasjonen for sau og rein i området 
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4. Rovviltnemnda i region 7 skal gis anledning å komme med merknader til saken før det fattes 

vedtak om slike kvoter.   

 

5. Kvotejakt og lisensfelling i dette området administreres av Fylkesmannen i Troms. 

Søknader om skadefelling av jerv, gaupe, ulv og bjørn i dette området skal behandles av 

Fylkesmannen i Troms i nært samarbeid med Fylkesmannen i Nordland.  

 

6. I de tilfeller der Direktoratet for naturforvaltning har myndigheten til å fastsette slike kvoter 

i en eller begge rovviltregionene, oppfordres det til at DN fatter vedtak i samsvar med denne 

avtalen. Det legges til grunn at rovviltnemnda i region 8 kan fatte vedtak om kvoter i det 

aktuelle området i Nordland også i tilfeller hvor myndigheten til å fastsette slike kvoter i 

region 7 er tillagt DN.   

 

7. Denne avtalen gjelder for perioden 6.9.2012–1.6.2015. Ved avtalens utløp skal det vurderes 

evt. videreføring av tilsvarende samarbeid. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en 

av nemndene ønsker dette. 

 

På møte for rovviltnemnda i region 8 den 21.1.2015, sak 4/15 om samarbeidsavtale mellom 

rovviltnemndene i region 7 og 8 ble det vedtatt at avtalen videreføres inntil en av partene sier 

den opp. Rovviltnemnda i region 7 vedtok på sitt møte den 20.5.2015 i sak 10/2015 

videreføring av avtalen inntil en av partene sier den opp. 

 

 

Nord i Nordland 

I Nordland er forvaltningsplanen revidert i 2017, med justeringer vedtatt av nemnda 

30.5.2018. Gaupe skal i Nordland forvaltes etter følgende prinsipper: 

  
- Det regionale bestandsmålet for gaupe kan oppnås innenfor hele Nordlands fastland. 

  

- Bestanden skal holdes nærmest mulig bestandsmålet og mest mulig spredt i fylket, ved 

målstyrt bruk av jaktkvoter.  

 

- Byrdefordeling: Det skal legges stor vekt på at familiegrupper av gaupe skal spres, slik at 

byrden for beitebrukerne fordeles. Ingen reinbeitedistrikt skal ha mer enn to familiegrupper 

av gaupe per år. Små distrikt skal ikke ha mer enn en familiegruppe per år. Med små distrikt 

menes i denne sammenhengen: Skjomen, Frostisen, Duokta, Balvatn, 

Hestmannen/Strandtindene, Ildgruben og Byrkije. Prinsippet om byrdefordeling forutsetter at 

det åpnes for kvotejakt, selv om det bidrar til at det tar lengre tid før bestandsmålene nås.  

 

- Når bestandsmålet for gaupe er oppnådd skal det åpnes for kvotejakt på gaupe i hele fylket. 

Dette skal bidra til å holde bestanden nærmest mulig bestandsmålet, og til byrdefordeling for 

saue- og reindriftsnæringene. Når bestandsmålet ikke er oppnådd skal det åpnes for en 

begrenset kvotejakt, hvor kvote målstyres til områder med betydelige tap av sau og tamrein. 

Samlet belastning av alle rovviltarter (inkludert kongeørn) skal vektlegges ved fastsetting av 

kvotestørrelse og fordeling.  

 

- Utenfor fastlandet skal det åpnes for kvotefri jakt.  
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- Skadefelling av gaupe er aktuelt ved akutte skadesituasjoner. Viktige vurderingspunkt for 

skadefelling av gaupe: 1. skadeomfang; 2. skadepotensiale; 3. gaupebestanden i området; 4. 

om bestandsmålet er oppnådd. 

 

Med bakgrunn i få registrerte familiegrupper og få registrerte gaupedrepte beitedyr de siste 

årene i Sør-Troms og samarbeidsområdet med Nordland (i 2019 tre sau og to rein 

dokumentert eller antatt drept av gaupe i samarbeidsområdet med Nordland), sammenstilt 

med at bestandsmålet ikke er oppfylt verken i Nordland eller i Troms, anbefaler ikke 

sekretariatet at det åpnes for kvotejakt i samarbeidsområdet i 2020. 

 

Gaupe – overvåking og bestandssituasjon 

Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som 

retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan 

påvirke naturmangfoldet er at kunnskapsgrunnlaget skal være best mulig jf. 

naturmangfoldloven § 8. Gaupebestanden i Norge blir hovedsakelig overvåket ved årlig å 

registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. De fleste registreringer skjer 

på sporsnø. Registreringsperioden varer fra 1. oktober og ut februar. Årsaken til at 

registreringene ikke varer lenger, er at voksne dyr går sammen i paringstiden i mars, og derfor 

feilaktig kan bli vurdert å være familiegrupper. For dokumentasjon av familiegrupper må 

observasjoner av dyr, spor eller sportegn meldes til SNO, som da sender rovviltpersonell ut i 

felt.  

 

Det benyttes avstandsregler for å skille registreringer av ulike familiegrupper fra hverandre. 

De siste årene har det Skandinaviske gaupeprosjektet (Scandlynx http://scandlynx.nina.no/ ) 

samlet inn nye data på forflytning hos gauper. Basert på denne kunnskapen er det foretatt en 

revidering av de gjeldende avstandsreglene. Lengden på avstandsreglene varierer med antall 

døgn mellom observasjonene, og det skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. 

De dynamiske avstandsreglene tar utgangspunkt i maksimal luftlinje avstand som hunngauper 

forflytter seg fra en dag til påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er 

mer enn ti dager mellom observasjonene, og vil i praksis være ytterpunktene i et 

hjemmeområde for en hunngaupe med unger. 

 
Ut fra alle bekreftede observasjoner, både dokumenterte og antatt sikre, beregner Rovdata 

hvor mange familiegrupper som minimum lever i Norge det enkelte år. I 2019 fant de at det 

var fem familiegrupper i region 8, hvorav fire i Troms. I region 7 var det 5,5 familiegrupper.   

 

For å beregne antall gauper i bestanden tas det utgangspunkt i antall familiegrupper. 

Omregningsfaktorene som brukes er 6,24 (±0,73 SE) for nordlig reinsdyrområde og 6,14 (± 

0,44 SE) for sørlig reinsdyrområde (Andrén m.fl. 2002, Andersen m.fl. 2003). Sørlig 

reinsdyrområde regnes i denne sammenheng nord til og med Lenvik, Balsfjord og Målselv, 

mens nordlig reinsdyrområde regnes nordover fra Karlsøy, Tromsø, Lyngen og Storfjord.  

 

Scandlynx har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling over tid (Nilsen 

m.fl 2011). Ny metodikk for å registrere familiegrupper som danner data for denne modellen 

blir beskrevet i Brøseth og Tovmo (2013). Når bestanden ligger rundt bestandsmål, tyder 

estimatene fra modellen på at bestanden skal holdes stabil ved å høste 0,43 voksne hunndyr 

99

http://scandlynx.nina.no/
http://scandlynx.nina.no/


7 
 

per familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper (Nilsen m.fl. 2011). Mellom 1.1.2019 og 

1.10.2019 var det i Nordland 48 sau og lam som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. tre 

av disse i samarbeidsområdet med region 8. I Troms var det i samme periode 4 sau og lam 

som ble dokumentert eller antatt tatt av gaupe. I Finnmark var det ingen sau som ble 

dokumentert eller antatt tatt av gaupe i denne perioden.  

 

I perioden 1.10.2018–1.10.2019 var det i Finnmark 39 rein som ble dokumentert/antatt drept 

av gaupe. I Troms var tilsvarende tall 74, og i Nordland 71, to av dem i samarbeidsområdet 

med Nordland.  

 
Det er en usikkerhet knyttet til neste års registrering av gaupe, dersom et gitt antall gauper tas 

ut av bestanden. Denne usikkerheten vurderer sekretariatet at i første rekke ligger i årlige 

variasjoner i ynglesuksess hos gaupe, og ikke i så stor grad i dataene som på nåværende 

tidspunkt danner beslutningsgrunnlaget. 

 

Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en 

periode på ti år (Andersen m.fl. 2013) er det for alle gaupebestander som helhet beregnet et 

årlig vekstpotensial på omtrent 20 prosent (λ=1,20), men med en betydelig grad av variasjon 

mellom regioner, år, og individuell variasjon i rekruttering av avkom. Videre viser Andersen 

m.fl. (2013) i en teoretisk beregning at en avskytning på 16,7 % av estimert bestand før jakt 

opprettholder en stabil bestand, når det tas hensyn til dødeligheten av voksne hunngauper i 

perioden februar til mai. Dette forutsetter lik inn- og utvandring og at uttaket av voksne 

hunngauper ikke er for høyt. Selv om vi mangler finskala kunnskap om alderssammensetning 

av hunngauper, fødselsrate, overlevelse, og tids- og romlighetsvariasjon i byttedyr, kan det 

tyde på at tilgang til byttedyr er relativt stabil og oversiktlig i Troms, og mer avhengig av 

sesong og ikke så oversiktlig i Finnmark (Walton m.fl. 2016). Dvs. at en kan forvente en mer 

stabil produksjon og rekrutering av avkom i Troms enn i Finnmark. På bakgrunn av 

overnevnte, samt vurderingene av tapssituasjonen i dette saksframlegget, vurderer 

sekretariatet at kunnskapsgrunnlaget er godt. Derfor, vurderer sekretariatet 

beslutningsgrunnlaget som tilstrekkelig, føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 blir 

dermed ikke tillagt vekt. 

 

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning sier at «en 

påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er 

eller vil bli utsatt for. Over er det vist at det finnes vesentlig kunnskap om gaupebestandens 

respons på jakttrykk, og om overlevelse og reproduksjon hos gaupe. Vi har også mye 

kunnskap om gaupas predasjonstakt på ulike byttedyr og på samspillet mellom gaupe og jerv. 

Mye av dette er samlet i Mattisson m.fl. 2015, Odden m.fl. 2014, Walton m.fl. 2016, og Linell 

og Tveraa (2015). Sekretariatet legger til grunn at bestandsmålet for gaupe skal nås og 

opprettholdes innenfor A-området for gaupe, sekretariatet har vurdert at foreslått kvote for 

kvotejakt på gaupe i region 8 ikke er til hinder for dette, og at kvoten dermed heller ikke er i 

strid med prinsippet i naturmangfoldloven § 10. 

Naturmangfoldloven § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

sier at «tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens 

karakter». Rovviltnemnda skal forholde seg til bestandsmålet som er et kompromiss mellom 
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beitenæring og rovvilt, fastsatt i rovviltforskriften § 4. Rovviltnemnda skal sikre en 

bærekraftig forvaltning av rovvilt samtidig som hensynet til næringsutøvelse og andre 

samfunnsinteresser ivaretas, blant annet slik at en i størst mulig grad kan fortsette med 

beitedyr i utmark. Kvotejakt påvirker gaupebestanden, det dreier seg likevel om regional 

gaupeforvaltning innen nasjonale rammer som igjen er bygd på internasjonale avtaler, dette 

mener sekretariatet gjør at et kostnadsspørsmål ved evt. miljøforringelse ikke blir relevant i 

denne sammenheng.  

 

Naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder sier at «for å unngå 

eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og 

slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 

fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste samfunnsmessige 

resultater». Innenfor fastsatte rammer jf. den todelte målsettingen om rovvilt og beitedyr har 

rovviltnemnda gitt klare føringer for en tydelig arealdifferensiert forvaltning. Kvotejakt gir 

forutsigbarhet og det er etter sekretariatets vurdering mer samfunnsøkonomisk enn 

skadefelling.  

 

Kvotejakt på gaupe er ordinær jakt med hjemmel i viltloven § 9 i den forstand at jakten utøves 

på en art som oppfyller høstingskriteriene som er fastslått i naturmangfoldloven § 16. Høsting 

(jakt) kan bare tillates når arten produserer et høstingsverdig overskudd. I tillegg skal det blant 

annet legges vekt på skade som arten gjør. Der rein og gaupe i region 8 er til samme tid, er det 

å forvente at rein er det viktigste byttedyret til gaupe (Mattisson, m.fl. 2011).   

 

Hensikten med å iverksette kvotejakt, er å begrense veksten og/eller utbredelsen av 

gaupebestanden, for slik å begrense skadene gaupe påfører bufe- og tamrein. For at den 

skadereduserende effekten skal være størst mulig er det viktig at kvotejakten i sterk grad 

styres mot områder med skade på sau og rein. 

 

Andelen voksne hunngauper som får fram unger, kan variere en del mellom år. I enkelte år vil 

en stor andel av de voksne hunnene få fram unger, mens det i andre år er en mindre andel som 

klarer dette. Tilgang til rein vinteren før fødsel av unger, og tilgang til rein vinteren etter 

fødsel påvirker sterkt sannsynlighet for at gaupe får avkom, og at avkom blir rekruttert til 

bestanden (Walton m. fl. 2016). Dette avhenger av både årlige variasjoner i klima og 

migrasjonsmønstre av rein innenfor revirarealene til gaupe, og tilgang til alternativt byttedyr 

om rein ikke er tilgjengelig om vinteren (Mattisson m.fl. 2015, Tveraa og Linell 2015, Walton 

m.fl. 2016). I tillegg er det mer sannsynlig at eldre hunngauper får avkom enn yngre gauper 

(Nilsen m. fl. 2012). 

 

Tap av beitedyr til gaupe siste år samt erfaringer fra tidligere år, taler for at det ikke finnes 

annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet om en arealdifferensiert forvaltning, enn å 

åpne for begrenset kvotejakt i B-områder. 

 

 

 

101



9 
 

 
Figur 1. Rein og sau som etter undersøkelse av SNO er dokumentert eller antatt drept av 

gaupe i perioden 1.1.2019–1.10.2019. Legg merke til at Sør-Troms og store deler av 

Finnmark i denne perioden er uten dokumentert tap til gaupe.  

 

 

Finnmark – beregning av jaktkvote  

Bestandsmålet i Finnmark er på 4 familiegrupper av gaupe. De tre siste årene er det registrert 

0,7 familiegrupper i snitt (0, 1 og 1). Dokumentert tap av rein til gaupe sist vinter indikerer at 

bestanden er noe høyere enn registreringene viser. Det ble dokumentert 39 rein tatt av gaupe i 

Finnmark siste året, dette var en nedgang fra 72 året før. Skadene er fordelt over store deler av 

Finnmark. Majoriteten av skadene er i A-området og langs grensene til B-området.  

 

Rovviltforskriften § 7 sier at rovviltnemndens vedtak om kvotejakt skal bygge på den 

regionale forvaltningsplanen for rovvilt, data om biologiske forhold, bestanden og skade- og 

konfliktsituasjonen, jf. forskriften § 3 tredje ledd og § 6. Rovviltnemnda har gitt føringer i sin 

forvaltningsplan om at bestandsmålet for gaupe skal nås og opprettholdes i A-området. Det 

foreslås derfor at det kun åpnes for jakt i B-området med følgende kvote: 

 

1 gaupe i B-området i Finnmark. 

 

Troms og nordre del av Nordland – beregning av jaktkvote 

Bestandsmål for Troms er 6 familiegrupper. De siste tre årene er det registrert 4,3 i snitt (6, 3 

og 4 i henholdsvis 2017, 2018 og 2019). Dette tilsvarer en totalbestand i Troms i 2019 før jakt 

på ca. 27 gauper.  

 

Med å bruke funksjon i Andersen m.fl. 2003 blir bestandsstørrelse før jakt i 2019: 
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Nt + 1 = (Nt – Jakt) * λ 

 

Hvor Nt + 1 er populasjonsstørrelse i 2020, Nt er populasjonsstørrelse i 2019, Jakt er antall dyr 

drept under jakt i 2019, og λ er tilvekstrate som Andersen m.fl. gir som 1,2. 

 

Bestandsstørrelse i 2019 før jakt = (27 – 0) * 1,2 = 32 individer. 

 

Siden bestandsmålet i Troms tilsvarer omkring 37 gauper), har vi beregnet at det vil være 

omtrent fem gaupe under bestandsmålet for Troms ved kvotejaktstart. Det betyr at vi 

forventer å ha fem ynglinger i Troms registreringssesongen 2018/2019. 

 

Vi bemerker at det ikke er eksakt vitenskap å regne seg fra antall familiegrupper til antall 

individer. Tilfeldigheter, slik som hvor mange av hunnene i bestanden som får frem unger det 

enkelte år, vil spille en større rolle når en regner på bestanden i et forholdsvis lite område, enn 

om en regner på bestanden i for eksempel Norge samlet. Vi bemerker samtidig at det i februar 

2019 ble registrert en familiegruppe ved Torneräsk i Kiruna Dette var en yngling registrert 

nært Troms, som ikke inngår estimatet over antall individer i Troms. 

 

Rovviltnemndas forvaltningsplan av 10.10.2013 har klare føringer på at bestandsmålene skal 

nås innenfor A-områdene, mens det skal være ett høyt trykk på uttak i B-områdene. En lav 

bestand taler for at gaupekvoten for Troms og samarbeidsområdet med Nordland i 2019/2020 

må settes lavt, slik at gaupebestanden igjen kan nå bestandsmålet.  

 

Dokumenterte tap til gaupe er lavest sør i regionen. Derfor vil ikke sekretariatet tilrå å åpne 

for kvotejakt på gaupe sør for Målselv, Sørreisa og Dyrøy. 

 

Sekretariatet mener en kvote på én gaupe i nordlige B-område for gaupe i Troms, ikke vil 

være skadelig for bestandens overlevelse.  

 

Oppsummering 

Registrert antall ynglinger er under bestandsmålet og vil sannsynligvis være under 

bestandsmålet også ved neste registreringsperiode. Til tross for dette er dokumenterte 

gaupetap i reindrifta betydelige. For enkelte siidaer og reineiere er tap til gaupe et stort 

problem som ikke er forenelig med økonomisk bærekraftig drift. Gauper i nord lever i all 

hovedsak av tamrein. Det dreier seg oftest ikke om spesielle «problemindivider», men heller 

om at gauper i regionen lever av tamrein. Regulering av bestanden skal i størst mulig grad 

skje gjennom ordinær kvotejakt. Derfor mener vi det er riktig med en begrenset kvote i de B-

områdene for gaupe som har vesentlige dokumenterte tap til gaupe. Kvoten kan likevel ikke 

settes høyere enn at bestanden kan bygge seg opp mot bestandsmålet. Derfor foreslås en total 

kvote på to gauper i deler av B-områdene i Finnmark og Troms. 
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30/19 Forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn 

 

Saksfremstilling  
Miljødirektoratet har i brev av 25.9.2019 anmodet rovviltnemnda om bistand – i samarbeid 

med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund – til å peke ut aktuelle 

reinbeitedistrikt som kan være samarbeidspartnere i et forskningsprosjekt om tap av tamrein 

til kongeørn.  

 

Rovviltnemnda har i protokoll fra sitt møte den 12.4.2018 gitt anbefaling av områder for et 

kongeørnprosjekt. På samme møte vedtok rovviltnemnda å sende brev til Klima- og 

miljødepartementet. I brevet ba rovviltnemnda om at Klima- og miljødepartementet 

oppsummerer høringen og er tydelige på hvilket oppdrag om forskningsprosjekt om kongeørn 

i Troms, som gis til Miljødirektoratet. Dette har Klima- og miljødepartementet svart på 

gjennom sitt brev til Miljødirektoratet datert 5. juni 2019, i dette brevet bes Miljødirektoratet 

gjenoppta arbeidet med en raskest mulig etablering av et forskningsprosjekt på kongeørn og 

tamrein i Troms. 

 

 

 

Vedtak: 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda ber sekretariatet ta med rovviltnemndas vedtak av 12.4.2018 og gå i dialog 

med Sametinget og Norske reindriftsamers landsforbund om aktuelle reinbeitedistrikt for 

forskningsprosjekt om tap av tamrein til kongeørn. Nemnda ber videre om at sekretariatet 

avklarer med aktuelle reinbeitedistrikt/er om de er interessert i å delta i et slikt prosjekt. 

Når dette er avklart sender sekretariatet anbefalingen til Miljødirektoratet.  

 

Rovviltnemnda presiserer viktigheten av at beitenæringas erfaringsbaserte kunnskap som 

fag blir tatt med i kongeørnprosjektet. Med det mener vi at både næringsutøvere og 

representanter for næringas kompetanse, deltar likeverdig med forskningsinstitusjon(er) og 

forvaltning i utforming av forskningsspørsmål, metode, dataanalyse, resultatfortolkning og 

formidling av resultatene. Videre vil rovviltnemnda vise til at utøvelse og kunnskap om 

reindrift er vevd tett sammen med samisk språk. Et sentralt element, i en utlysning om 

forsøksprosjekt om kongeørn, vil være at søkere til prosjektet, skal vise hvordan de vil 

integrere erfaringsbasert kunnskap og samisk språk i hele forskningsprosessen. 
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31/19 Forberede oppstart rullering av forvaltningsplan 

 

Saksfremstilling 
I forordet til forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 10.10.2013 har rovviltnemnda 

skrevet at «forvaltningsplanen må rulleres jevnlig, fordi det til stadighet skjer endringer. Vi 

ser for oss at det må skje igjen om tre til fire år.» Allerede i 2016 ble det pratet på 

rovviltnemndsmøter om at rulleringsarbeidet burde opptas. I møtet den 14.2.2017 vurderte 

rovviltnemnda at det var hensiktsmessig å avvente rullering av egen forvaltningsplan, inntil 

premissene for rovviltforvaltningen var mer avklart. Dette gjaldt regioninndelingen i 

forvaltningsregioner, soneforvaltningen når det gjelder gaupe, hvor mange ynglinger skal 

oppnås av de ulike artene i hvilke regioner, skadefellingsregimet for kongeørn, hva kan FKT-

midler brukes til, evt. mal for rullering av forvaltningsplan samt evt. nye retningslinjer og 

føringer for rovviltforvaltningen og myndighetsforhold. Rovviltnemnda har nylig svart på 

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

utøvelse av jakt, felling og fangst, med høringsfrist 1.10.2019. Trolig vil premissene for 

rovviltforvaltningen være mer avklart på nyåret 2020.  

 

Etter hva sekretariatet, fra nemndsmedlemmene, har fått forståelse av, er det trolig at det blir 

noen utskiftninger i rovviltnemnda i nær framtid. Dette kan tale for at dagens rovviltnemnd 

ikke bør legge detaljerte føringer for hvordan rulleringsarbeidet skal gjennomføres.  

 

Sekretariatet ser for seg at rulleringsarbeidet kan starte opp på nyåret 2020, og at det avhengig 

av hvilken prosess det legges opp til, kan vedtas en rullert forvaltningsplan i slutten av 2020 

eller første halvdel av 2021. For at sekretariatet skal kunne styre en rulleringsprosess er vi helt 

avhengige av ekstra personell som kan ta rulleringsarbeidet, evt. avlaste annet sekretariats- og 

rovviltarbeid.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

Innstilling til vedtak: 

Rovviltnemnda ønsker å starte arbeidet med rullering av forvaltningsplan for rovvilt på 

nyåret 2020. Rovviltnemnda ber sekretariatet melde personellbehov til Miljødirektoratet. 

Sekretariatet kaller inn rovviltnemnda til oppstartmøte for rulleringsarbeidet etter at 

nemnda er satt for kommende periode.  
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32/19  Neste møte 

 

Rovviltnemndas møteplan 
Møteplanen for 2020 vil måtte avhenge av hvilken møtestruktur som settes opp for 

rulleringsarbeidet med forvaltningsplanen. I 2019 ble forum for beitenæring og 

rovviltforvaltning gjennomført som et marsmøte. Rovviltnemnda mente dette var et viktig 

forum for informasjonsutveksling mellom beitenæring, forskning og rovviltforvaltning, som 

skulle videreføres i neste marsmøte. Sekretariatet foreslår at det også i 2020 legges opp til et 

todagers forum i mars, og at hovedtema for dette forumet blir rullering av forvaltningsplanen. 

Sekretariatet ser at navnet på forumet ikke i tilstrekkelig grad tar inn rovviltinteresser eller 

forskning. Vi foreslår derfor å gi forumet et nytt navn: Forum for beitenæring og rovvilt. Det 

kan bli behov for at rovviltnemnda samles til et møte, per telefon eller fysisk, for å planlegge 

rammene for marsmøtet.   

 

I 2019 gjorde rovviltnemnda prioritering av FKT-midler per e-post. Dette for å få en så rask 

behandling som mulig etter at supplerende tildelingsbrev ga planleggingsrammer medio 

februar. Dette fungerte bra, og sekretariatet foreslår samme løsning i 2020. 

 

Sekretariatet foreslår at møteplan for resten av 2020 settes senest på marsmøtet 2020. 

Vedtak: 

 

Innstilling til vedtak: 

Forum for beitenæring og rovvilt gjennomføres i Tromsø 18.3.–19.3.2020  
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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   

Evald Marelius Olsen 
Bakkebyveien 434 
9153  Rotsund 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/1344-71 10648/2019 T51 08.11.2019 

 

Svar Veilys Fylkesvei 866 Nordreisa Kommune 

Det vises til ditt brev av 07.10.2019 om mangler og etterslep av vedlikehold av veilys.  
Anleggsdrift har ansvar for veilys langs de veistrekninger som ikke er overført til veieier, 
herunder langs Fv 866 i Bakkeby.   
 
Rammen for drift og vedlikehold av veilys fastsettes av kommunestyret hvert år.  Den 
økonomiske rammen er dessverre ikke stor nok til å ivareta vedlikeholdsbehovet og langt mindre 
redusere vedlikeholdsetterslepet.  Dette gjelder veilys som annen teknisk infrastruktur 
kommunen eier.   
Ut fra våre faglige vurderinger, prioriteres utbedringer av veilys så langt de økonomiske ressurser 
tillater.  Det innebærer at det kan ta lang tid fra meldt feil til utbedring skjer da tildelte ressurser 
skal ivareta alle lysstrekninger i alle deler av kommunen. 
Dessverre ser det ikke ut til at det de nærmeste år kan forventes økninger i de økonomiske 
rammer for drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur. 
 
Om du ønsker å ta saken videre til Huseierforeningen, har du selvfølgelig full anledning til det.  
For øvrig setter vi pris på oppmerksomhet rundt etterslep på vedlikehold på alle anlegg uansett 
fag, da slik oppmerksomhet kan bidra positivt i forhold til tildeling av ressurser. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Huseierforeningen avd Troms v/ 
HUSEIERNES LANDSFORBUND Fred. Olsens gate 5 0152 OSLO 
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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. 161/19 
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 
 2019/25-3 9707/2019 M74 15.10.2019 

 

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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 Side 2 av 2

Kjennemerke: KH69206 
Understells nummer: YS2P4X20002048414 
Merke: SCANIA 
Model: P400DB4X2MNB 
Type: LASTEBIL 
Registrert første gang: 12052010 
Registrert første gang i Norge: 12052010 
Registrert på eier:  
Registrert eier: 
Kjøretøygruppe: LASTEBIL (N3) 
Typegodkjenning: 
 
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. 
 
 
 

Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
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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 næringsutvalg - nr. 26/19 
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» 2019/1130-3 9382/2019 1942/46/48 07.10.2019 

 

Tidligere ferdigattest sendt 07.10.219 utgår, og blir erstattet med ny 
ferdigattest 1942/46/48 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Skogly 21  Gnr/Bnr: 46/48 
Tiltakshaver: Ådne Holm Johannessen og 

Maren Severinsen 
Adresse: Skogly 21,  

9152 SØRKJOSEN   
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Løvoll As 
984 960 026 

Adresse: Hovedveien 43,  
9152 SØRKJOSEN 

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

Bruksareal: 36,3 m2 (+ 35 m2 tidligere 
garasje)  

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 156/14 18.07.2014 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 01.10.2019 fra ansvarlig søker for oppføring av tilbygg til eksisterende enebolig, på gnr. 
46 bnr. 48.  
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Saksutredning/begrunnelse for vedtaket: 
I innsendte sluttdokumentasjonen og erklæring om ferdigstillelse er det bekreftet av ansvarlig 
søker/ tiltakshaver at tiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og bestemmelser i eller i medhold 
av plan og bygningsloven jf. Pbl 2008 § 21-10. Ved søknad om ferdigattest har ansvarlig søker 
bekreftet at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overført til byggverkets 
eier.  
 
Innlevert dokumentasjon:  

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

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

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

 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 2019/1130. 
 
 
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: 
Ådne Holm Johannessen Skogly 21 9152 Sørkjosen 
LØVOLL AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 
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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. 176/19 
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» 2018/396-12 9682/2019 47/320 15.10.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/47/320 Tilbygg Europris, samt fasadeendring av 
bygget 

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: Industrivegen 2 Gnr/Bnr: 47/320 
Tiltakshaver: BD EIENDOM AS Adresse: Pb 25, 9152 SØRKJOSEN   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

BIRKELUND SAGBRUK AS 
979 760 612 

Adresse: Industrivegen 6,  
9152 SØRKJOSEN   

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

Bruksareal: 241 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 12.04.2018 for oppføring av tilbygg til forretningsbygg på gnr. 
47 bnr. 320.    
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og erklæringer om ansvarsrett, samt 
ettersendt samtykke fra arbeidstilsynet og nye nabovarsler mottatt 11.10.2019 og ny 
situasjonskart mottatt 11.11.2019.   
 
Dispensasjoner: 
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Med hjemmel i pbl § 19-2 er det gitt dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen for 
utnyttelsesgraden på eiendommen gitt i PS sak 49/18 den 08.06.2018 og PS sak 67/18 den 
14.06.2018.    
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

 Bygning med boenhet med heis, byggverk med krav om universell utforming og uteareal 
for allmennheten, skal ha tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmende 
der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. TEK17 
§ 8-8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst. 

 
Saksopplysninger:  
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 
 
RØRTJENESTE NORD AS 
 
Org. nr. 991 534 903 

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

 
NORGESHUS AS 
 
Org. nr. 948 490 412 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Ansvarlig prosjekterende for arktitektur 

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

Foretak Godkjenningsområde 
 
BIRKELUND SAGBRUK AS 
 
Org nr. 979 760 612 

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 alt av 
mur og snekkerarbeid 
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KJELL MØLLENG 
MASKINSTASJON  
 
Org. nr. 922 341 117 

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

 
ELEKTRO KJØL AS 
 
Org. nr. 947 213 837 

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

 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan «Sørkjosen øst 4» med planidentifikasjon 19421979_006. Reguleringsformålet 
er forretning/ industri.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det er ettersendt til 
byggesaken nye nabovarsel som er signert av naboer høsten 2019.   
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Det ble gitt tidligere dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen av utnyttelsesgraden for industri/ 
forretningseiendommen i PS sak 49/18 den 08.06.2018 og PS sak 67/18 den 14.06.2018. 
Samtykke fra Arbeidstilsynet ble mottatt høsten 2019. Da tidligere nabovarsel er blitt ugyldig, er 
det levert inn nye samtykker fra naboer. Det er også levert inn ny situasjonskart til byggesaken. 
Innkommet søknad om tillatelse til tiltak samsvarer med gitt dispensasjon.  
  
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Samtykke fra Arbeidstilsynet foreligger til planene for tiltaket.  
 
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. 
 
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 tilknyttet kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
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 

115



 
 Side 4 av 4

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: 
 
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 2018/396. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sigrid Birkelund 
Byggesaksbehandler 
Direkte innvalg: 77 58 80 48 
sigrid.birkelund@nordreisa.kommune.no    
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6 9152 SØRKJOSEN 
BD EIENDOM AS Postboks 25 Meierivn 1 9152 SØRKJOSEN 

 
Kopi til: 
ELEKTRO KJØL AS Pb 25 9155 SØRKJOSEN  
KJELL MØLLENG 
MASKINSTASJON 

Hysingjordveien 24 9154 STORSLETT 

NORGESHUS AS Pb. 161 7223 MELHUS 
RØRTJENESTE NORD AS Pb. 173  9156 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   

STIAN PEDERSEN 
Gammelbruvegen 18 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 175/19 
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 
 2019/1311-2 10668/2019 1942/14/87 11.11.2019 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/14/87 Tilbygg enebolig 

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: Moan 12  Gnr/Bnr: 14/87 
Tiltakshaver: Stian Endré Pedersen og 

Karoline S Dolve Trætten  
Adresse: Gammelbruvegen 18, 9151 

STORSLETT   
Tiltakets art: Tilbygg- boligformål- under 50 m2  Bruksareal: 23 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 08.11.2019 om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig på gnr. 14 bnr. 87.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan: 19421997_001 Storslett Sentrum med reguleringsformål: B10 boliger.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift 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. Tilknyttet kommunalt vannverk og avløpsledninger.  
 
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. 
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Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
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 19/1311.  
 
 
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. 170/19 
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» 2019/1229-2 10557/2019 1942/29/21 07.11.2019 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/21 Driftsbygning 

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: Svartfossveien 214 Gnr/Bnr: 29/21 
Tiltakshaver: Chris Hugo Vangen/  

Eyolf Ragnar Vangen  
Adresse: Svartfoss 214, 9154 

STORSLETT   
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål- over 

70 m2  
Bruksareal: 118 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 21.10.2019 om tillatelse til oppføring av driftsbygning/lager på gnr. 29 bnr. 21.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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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.  
 
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) 
 
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 har ikke innlagt vann og det skal ikke installeres vannklosett.  
 
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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Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
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 2019/1229.  
 
 
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:  
Eyolf Ragnar Vangen  Svartfossveien 214 9154 STORSLETT 
Chris Hugo Vangen  Svartfossveien 214 9154 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   

Øystein Helberg 
Bjørkvoll 29 
9152  Sørkjosen 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 171/19 
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 
 2019/1201-2 10576/2019 47/244 07.11.2019 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/47/402 Tilbygg carport til garasje 

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: Bjørkvoll 29 Gnr/Bnr: 47/244 og 47/402 
Tiltakshaver: Øystein Helberg Adresse: Bjørkvoll 29, 9152 

SØRKJOSEN   
Tiltakets art: Nytt bygg- ikke boligformål-   Bruksareal: 33,6 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 21.10.2019 om tillatelse til oppføring av carport som tilbygg til eksisterende garasje på 
gnr. 47 bnr. 402.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsformål: Garasjeanlegg.  
Reguleringsplan: 19421994_003 Sørkjosen Vest C   
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tiltaket faller på grunn av sin størrelse inn under pbl. § 20-4 jfr. SAK10 § 3-1 hvor tiltakshaver 
selv kan stå for søknad, prosjektering, utførelse og kontroll. Selv om tiltakshaver etter denne 
bestemmelsen kan stå for disse oppgavene selv, er det ikke til hinder for at han lar oppgavene 
utføres av andre på sine vegne. 
 
Det er tiltakshaver ansvar og påse at tiltaket oppføres iht. bestemmelser gitt i og i medhold av 
plan- og bygningsloven. 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
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: 
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Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
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 2019/1201 
 
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   

Tore Eriksen 
Rønning Østgårds Vei 27 
9180  SKJERVØY 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg miljø-, plan og utviklingsutvalget - nr. 168/19 
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 
 2019/1155-4 10529/2019 1942/85/7 06.11.2019 

 

Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/85/7 Oppføring av flytebrygge 

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: Mikkelvika, Hamneidet Gnr/Bnr: 85/7 
Tiltakshaver: Tore Eriksen Adresse: Rønning Østgårds Vei 27, 

9180 SKJERVØY   
Tiltakets art: Ny konstruksjon.   Bruksareal: 67,5 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 27 og plan- og bygningsloven §§ 21-4 og 20-4 
godkjennes søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett mottatt 09.10.2019, for oppføring av 
flytebrygge på gnr. 85 bnr. 7.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart, samt ettersendt rettsforlik 
med møtedato 09.05.2019.  
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
LNFR- området i kommuneplanens arealdel.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er ikke varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det vises til rettsforlik 
med møtedato 09.05.2019. Vi anser dette som godt nok varslet i byggesaken.   
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Flytebryggen er 1,5 * 45 meter. Kryssfortøyes i betonglodd i ytreending og landfestet i 
betonglodd, treplatting. Flytebryggen er i merdeplast.  
 
Flytebryggen skal settes opp til permanent bruk. Flytebryggen skal brukes av alle eiere som 
grenser til Mikkelvika. Dette etter rettsforliket med møtedato 09.05.2019. Tiltakshaver er selv 
ansvarlig for vedlikehold av flytebrygga. 
 
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) 
 
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 
 
 
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   

Odd Rudberg 
 
   
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2015/194-16 10040/2019 Q04 24.10.2019 

 

Vedrørende melding om omlegging av kryss Strandveien Hansvoll E6 

Det vises til henvendelse datert 15.10.2019. 
Gjennomføring av stengning Strandveien gjennomføres som tidligere meldt i uke 44/19.  Dette 
da to avkjørsler med 18 meter mellom senterlinje avkjørsel er svært uheldig.  Denne endringen 
medfører ikke noen endringer for dagens situasjon for myke trafikanter fra Strandveien.  
 
Nordreisa kommune er likevel enig i at eksisterende situasjon for myke trafikanter fra området 
vest for riksveien ikke er tilfredsstillende. Dessverre er trafikksikkerhetsplanen forsinket grunnet 
stor arbeidsmengde for kommunens planleggere.  Det er derfor i dag sendt henvendelse til 
Statens vegvesen der Nordreisa kommune ber om at det i løpet av 2020 etableres tilfredsstillende 
løsning for myke trafikanter fra Strandveien og Hansvoll.  
 
Dette til orientering. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Hilde Henriksen 
Virksomhetsleder 
hilde.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 43 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: 
Daniel Mathias Berg Strandvegen 6 9151 Storslett 
Marianne Steinvik Strandvegen 6 9151 Storslett 
Nathalie Johannessen Strandvegen 2 9151 Storslett 
Stian Johannessen Strandvegen 2 9151 Storslett 
Ragnhild Olsen Strandvegen 3 9151 Storslett 
Sissel Olsen Seppola Strandvegen 4 9151 Storslett 
SANDØY BYGG AS Sentrum 30 9151 STORSL

ETT 
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Drifts avdeling v/ Nordreisa kommune. Bakkeby 7—10-2019.

9151. Storslett.

Veilys Fylkesvei 866. Nordreisa kommune.

Det ble utført noen utskiftninger av lys i 2018, men mange lys er mørke eller har feil ved

tilkoblingen. Har ett lyspunkt med huset vårt som har feil, blinker hele tiden. Det har det

gjort i over 3 år. Kommunen fikk beskjed om dette pr. telefon, men uten at det ble gjort noen

ting. Det hjelper ikke at Nordreisa kommune har avtale med et Firma for vedlikehold. Når

ingen etterser at alt er i orden, før noen klager på forholdet.

Eg forlanger nå at det blir utført vedlikehold med utskifting av lyspunkt som er mørke og har

tilkoblings feil, Det er mange lys som er mørke og det er nå vi trenger lysene på den mørke

veien.

Blir det ikke gjort nå omgående, må eg ta saken vidre med Huseierforeningen som eg er

medlem av.
«M N  .  (Mek,

Evald M. Olsen

Bakkeby veien 434.

9153. Rotsund

Kopi Huseierforeningen avd. Tromsø.
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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 driftsutvalget - nr. 1/19 
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» 2019/1309-3 10724/2019 3/17 13.11.2019 

 

Tillatelse til tiltak 1942/3/17 Oppføring av enebolig etter brann 

 
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 1000  Gnr/Bnr: 3/17 
Tiltakshaver: Tor- Arild Haug og Mona- Lisa 

Henriksen 
Adresse: Oksfjordhamn, 9151 

STORSLETT   
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

BIRKELUND SAGBRUK AS 
979 760 612 

Adresse: Industrivegen 6,  
9152 SØRKJOSEN   

Tiltakets art: Nytt bygg- boligformål- over 70 
m2  

Bruksareal: 186 m² 

 
 
VEDTAK: 
 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 08.11.2019 for oppføring av enebolig etter brann på gnr. 3 bnr. 
17.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Saksopplysninger:  
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: Ansvarlig for prosjekteringen av 
arkitektur, konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk 
energi.  

RØRTJENESTE NORD AS 
 
Org. nr. 991 534 903 

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

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

Foretak Godkjenningsområde 
 
BIRKELUND SAGBRUK AS 
 
Org. nr. 979 760 612  

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 
grunnmur og bygningsarbeid.  

 
SMD AS 
 
Org. nr. 915 950 612 

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

 
Siv. Ing. Pål Pettersen  
 
Org. nr. 992 765 399  

KONT- Ansvarlig uavhengig kontrollerende, tiltakskl. 1 
 
 
Ansvarsområde: Uavhengig kontroll av enebolig, for 
lufttetthet og våtrom  
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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 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Tidligere enebolig på gnr. 3 bnr. 17 ble nedbrent 22.05.2019 og tiltakshavere ønsker å føre opp 
eneboligen igjen.  
 
Eiendommen ligger i et området som er kvikkleirekartlagt av NVE, utført av Multiconsult. Det er 
påvist kvikkleire i området og har fått faregrad: lav, skadekonsekvens: alvorlig. 
 
Det er utført rapport for vurdering av områdestabilitet av Multiconsult. Grunnundersøkelser er 
utført av GeoStrøm AS. Tiltaket vil ligge i tiltakskategori K3, men er vurdert av Multiconsult til 
å ligge i kategori K2, da det ikke er gjelder tilflytting av personer, men personer som allerede bor 
der.  
  
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. 
 
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 privat avløpsledninger.  
 
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). 
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Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at 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 2019/1309. 
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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: 
BIRKELUND SAGBRUK AS Industrivegen 6 9152 SØRKJOSEN 
Tor-Arild Haug Storvikveien 1000 9151 STORSLETT 

 
Kopi til: 
NORGESHUS AS Postboks 161 7223 MELHUS 
SMB AS Svartfossveien 236 9154 STORSLETT 
RØRTJENESTE NORD AS Postboks 173 9156 STORSLETT 
SIV ING PÅL PETTERSEN Rotsundelv 9153 ROTSUND 
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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 driftsutvalget - nr. 2/19 
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 
 2018/760-15 9469/2019 1942/12/5 13.11.2019 

 

Igangsettingstillatelse gitt 12.09.2019 oppheves og erstattes med ny 
igangsettingstillatelse nr. 3 1942/12/5. Bygg nr. 3 og 4 og garasjeanlegg til bygg 
nr. 1 og 2. 

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- boligformål-  
Leilighetsbygg og garasjeanlegg 

Bruksareal: 2 stk.: 486 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: 
Tidligere gitt igangsettingstillatelse sendt 12.09.2019 blir opphevet og erstattet med denne 
tillatelsen. Garasjeanlegg for leilighet nr. 3-4 ventes med til neste igangsettingstillatelse.  
 
I medhold av pbl 2008 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak etter pbl 2008 § 20-1 mottatt 
05.09.2019 om tillatelse til igangsetting av16.09.2019 to stk. 6- mannsbolig på gnr. 12 bnr. 5.  
 
Det bemerkes at det også søkes om igangsettelse av garasjer til leilighetsbygg nr. 1-2. Tegninger 
av garasjeanlegg skulle ha vært med i rammetillatelsen. Det vises til vedlagt situasjonskart med 
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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.  
 
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            Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF             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            Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF             Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Prosjekterende og utførende av 
rørleggerarbeid 

 
JOWA MASKIN AS 
 
Org. nr. 989 434 632 

UTF             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.  
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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.  

 
 
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: 
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. 
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Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/760. 
 
 
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: 
JOWA MASKIN AS  9151 STORSLETT 
AKTIV VVS AS Gammelveien 9143 SKIBOTN 
STORESTÈ ENTREPRENØR AS Hovedvegen 16 9151 STORSLETT 
SIV ING PÅL PETTERSEN Rotsundelv 9153 ROTSUND 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/665-16 

Arkiv:                151  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 12.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
 Nordreisa barn og unges kommunestyre  
 Nordreisa eldreråd  
 Nordreisa administrasjonsutvalg  
 Nordreisa arbeidsmiljøutvalg  
 Nordreisa næringsutvalg  
 Nordreisa råd for funksjonshemmede  
 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg  
 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg  
2/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
 Nordreisa formannskap  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Budsjett og økonomiplan 2020 - 2023 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner 

 
Vedlegg 
1 Rådmannens forslag til økonomiplan 2020 - 2023 
2 Fylkesmannen - Statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for kommunene 

 

Rådmannens innstilling 

 Økonomiplan 2020 – 2023 vedtas. Økonomiplanens 1. år er årsbudsjett for 2020. 
 Driftsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende nettoramme per sektor: 

 

1 Sektor for administrasjon 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 138 963 680 135 258 480 134 258 480 136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg 149 324 359 145 324 359 146 424 359 148 424 359
5 Selvkost -8 551 482 -9 411 434 -10 369 859 -10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling 41 308 703 42 773 703 43 373 703 43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd 300 000 300 000 300 000 300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap 330 000 330 000 330 000 330 000

336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022
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 Investeringsbudsjettet 2020 – 2023 vedtas med følgende ramme per investering 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak 0
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 0
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging gamle kinosal 0
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000 46 000 000
Prosjektering svømmehall 1 200 000 1 200 000
Asfaltering av veier 200 000 200 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR investeringer 5 000 000 5 000 000

64 390 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000 187 690 000

Opptak av lån -51 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000 -149 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-64 390 000 -57 870 000 -50 700 000 -14 730 000 -187 690 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Budsjett       
2023

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022

 
 

 Nordreisa kommune vedtar et låneopptak på kr 51.190.000 i 2020. Lånet tas opp hos den 
låneinstitusjonen som tilbyr de gunstigste lånebetingelser.  

 Nordreisa kommune vedtar kassakreditt med en kredittramme på inntil kr 20 millioner. 
Kassakreditten tas kun opp dersom kommunen har behov for ekstra likviditet.  

 Selvkost budsjettet (sektor 5) justeres internt innenfor vedtatt ramme.  
 Finansielle måltall foreslås som følger: 

o Måltall for gjeldsgrad settes til 83 % 
o Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 
o Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 
 

Saksopplysninger 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens samfunns- 
og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative mål for 
kommunen. 
 

143



Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å få 
en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av ressursbruken 
på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store 
reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor 
Helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er 
det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide omstilling av kommunen frem mot 2021. Det 
er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses som 
nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig å avsette 
budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe kommunen bør 
strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.  
 
Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør for 
hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å være 
starten på omstillingen av kommunen.    
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått til 
3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over 
rammeoverføringen. I økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet 
kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene vil 
medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. 
Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall 
årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i 
økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.   
 
I økonomiplan perioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde opp 
mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed renteutgiftene 
nede. Det er derimot varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning vil 
resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. For 
å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og 
investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Innledning 

 
Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsplan, basert på kommuneplanens 
samfunns- og arealdel. Økonomiplanen har fokus på økonomiske forutsetninger og kvalitative 
mål for kommunen. 
 
Økonomiplanen utarbeides etter § 14-4 i kommuneloven, mens kravene til årsbudsjettet 
fremgår av §14-5 i samme lov.  
 
Økonomiplanens første år er årsbudsjettet for 2020.  
 
Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens virksomhet, skal integreres i 
økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 
 
Planen er primært et styringsredskap for kommunen. Den skal hjelpe kommunens ledelse til å 
få en oversikt over den økonomiske handlefriheten, samt til å foreta prioriteringer av 
ressursbruken på ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. 
 
 
 
 
 
.   
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Overordnet målsetting 
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Økonomiske forutsetninger og 
vurderinger 
 

Inntektsforutsetninger 
Frie inntekter 
Kommunens inntekter omfatter ulike komponenter som skatteinntekter, rammetilskudd og 
brukerbetalinger. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter og 
utgjør ca 69 % av de samlede inntektene. Dette er inntekter kommunen kan disponere fritt 
uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk.  
 
Nivået på de frie inntektene blir bestemt ut fra mange forhold. Både lønns- og prisvekst, vekst 
i frie inntekter, innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger over rammetilskuddet og 
korreksjon av rammetilskudd for oppgaveendringer er forhold som påvirker nivået.  
 
Det legges i statsbudsjettet for 2020 opp til en realvekst i kommunesektorens samlede 
inntekter på mellom kr 1,3 mrd, som gir en realvekst på 0,3 % for landet.  
 
Vekst i frie inntekter må sees i sammenheng med kommunens anslåtte merutgifter knyttet til 
befolkningsutvikling. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi (TBU) utarbeider hvert år anslag for merutgiftene til kommunesektoren knyttet til 
den demografiske utviklingen. Etter SSBs befolkningsfremskrivninger har TBU foretatt 
beregninger av merutgiftene, og anslaget er på om lag kr 1,3 mrd. Dette er merutgifter som 
må dekkes inn av kommunenes frie inntekter. 
 
Regjeringen viser til at handlingsrommet kan økes ved effektiv ressursbruk i 
kommunesektoren, og anmoder kommunen til å sette et effektivitetskrav til egen virksomhet 
på 0,5%. Det tilsvarer kr 1,3 mrd i 2020. 
 
Egenbetaling for kommunale tjenester 
Betalingssatsene er prisjustert for 2020 med kommunal deflator på 3,1 %. Dette er i tråd med 
deflatoren som staten benytter. 
 

Utgiftsforutsetninger 
Lønn 
I statsbudsjettet for 2020 er det lagt opp til en lønnsvekst på 3,6 % og det er satt av kr 4,46 
mill i et sentralt lønnsfond til lønnsoppgjøret for 2020. 
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Premieavvik og pensjon 
Fra 2003 trådte det i kraft en ny forskrift om regnskapsføring av pensjonskostnader. 
Hensikten var at regnskapet skulle vise beregnet pensjonskostnad og ikke som tidligere 
innbetalt premie da disse to størrelser ikke er like. Beregnet pensjonskostnad skulle gi en mer 
forutsigbar og mindre variabel kostnad i regnskapet. Differansen mellom beregnet 
pensjonskostnad og innbetalt premie er betegnet som premieavvik. Hvis Nordreisa kommune 
betaler mer i pensjonspremie enn størrelsen på den beregnede pensjonskostnaden så vil 
differansen bli inntektsført. Denne ”inntekten” medfører ingen innbetaling av penger ettersom 
pensjonspremien er betalt med penger. Denne inntekten skal utgiftsføres over 15 år, 10 år 
eller 7 år avhengig av når avviket er oppstått, og kalles amortisering av premieavvik. Dette er 
ikke en bærekraftig utvikling likviditetsmessig siden kommunene allerede har betalt inn denne 
«inntekten» til pensjonsselskapene.  
 
Resultatet av de endrede regnskapsforskrifter er for Nordreisa kommune, og de fleste andre 
kommuner, at beregnede pensjonskostnader er langt lavere enn innbetalt premie og 
regnskapene for de senere år er oppgjort med betydelig inntektsbeløp i premieavvik. Ved 
inngangen til 2019 har Nordreisa kommune et akkumulert premieavvik på kr 31,1 mill som 
skal kostnadsføres i årene framover. Det ventes at det akkumulerte premieavviket vil øke i 
årene fremover. 
 
Pensjonsutgifter/premieavvik 
For 2020 er det varslet en pensjonspremieinnbetaling på kr 53,3 mill. Premieavviket for 2020 
er beregnet til en “inntekt” på kr 22,82 mill, mot 2019 der premieavviket er beregnet til en 
“inntekt” på kr 17,6 mill.  
 
Pensjonspremiesatser 
Forsikringsselskapene som forvalter kommunens pensjonsmidler har varslet følgende 
premiesatser for neste år: 
 
Forsikringsselskap Premie 2019 Premie 2020 
Statens pensjonskasse – lærere 13,0 % 14,0 % 
KLP forsikring – sykepleiere  20,0  %  22,0  % 
KLP forsikring – øvrige ansatte 20,0 % 22,0 % 

Tabell 1 Pensjonspremiesatser 
 
Prisvekst 
Deflatoren fra 2019 til 2020 har regjeringen anslått blir 3,1 %. Prisveksten er 2,1 % og 
lønnsveksten 3,6 %. Rammene til de enkelte enhetene er ikke justert for prisveksten. 
 
Kapitalkostnader 
Nordreisa kommune en samlet lånegjeld på 494 mill kroner per 31.12.18. Av dette er ca 83,1 
mill kroner videreformidlingslån i Husbanken som utgjør 16,82 % av lånemassen. Ca 110 mill 
kroner er VAR-lån som utgjør 21,8 % av lånemassen. 33 % av den samlede lånegjelda er på 
fastrente, mens det resterende er på flytende rente. 
 
Norges Bank legger i Pengepolitisk rapport 3/19 til grunn en forventet utvikling i 
gjennomsnittlig styringsrente som vist i tabellen under. Styringsrenten er på 1,5 %, mot 0,75% 
i september 2019. Styringsrenten er satt opp som følge av utsiktene og risikobildet samlet sett 
tilsier en litt høyere rente. Norges bank anslår at styringsrenten holdes stabil i årene fremover. 
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Mot slutten av økonomiplanperioden er anslaget at styringsrenta er estimert til å være ca 
1,5%. 
 

 
Figur 1 Rentebanen 
 
 
 
Med den informasjonen som foreligger budsjetteres det med en rente på: 
 Anslag på Nibor Norges bank 

eks bankenes rentemargin 
Budsjetterte renter i 
økonomiplanen 

2019 2,02 % 2,3 % 
2020 2,06 % 2,5 % 
2021 2,06 % 2,75 % 
2022                     2,06 %   2,75 % 

Tabell 2 Renteprognoser og budsjettrenter 
 
Tabellen under viser utviklingen i utgiftene til renter og avdrag fra regnskap 2016 til 
budsjettet for 2019. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Regnskap 
2016 

Regnskap 
2017 

Regnskap 
2018 

Budsjett 
2019 

Renteutgifter 11 579 8 862 8 691 10 422 
Avdragsutgifter 16 109 19 006 19 733 18 663 
SUM 27 688 27 868 28 424 29 085 

Tabell 3 Renter og avdrag 2016 – 2019 
 
Som det framgår av tabellen øker finansutgiftene fremover. Det er brukt budsjettall for 2019 
ettersom regnskapet for 2019 ikke er avsluttet. 
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Tabellen under viser utviklingen i rente- og avdragsutgifter i økonomiplanperioden inkludert 
virkningen fra nye låneopptak som ligger i rådmannens investeringsforslag. 
 
Tall i 1000 

Renter og avdrag Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

Budsjett 
2022 

Budsjett 
2023 

Renteutgifter 12 830 14 621 13 317 16 497 
Avdragsutgifter 19 166 21 057 22 732 23 679 
SUM 31 996 35 678 36 049 40 176 

Tabell 4 Renter og avdrag 2020-2023 
 
 

Vurdering  
 
Nordreisa kommune foretok i 2016 store reduksjoner i driftsnivået som muliggjorde at 
kommunen kunne budsjettere med disposisjonsfond. I 2019 ble det også gjennomført store 
reduksjoner i driftsnivået. Allerede i driftsåret 2019 medførte økte behov, spesielt innenfor 
helse- og omsorg, at driftsnivået allerede er høyere enn før nedtrekket. I budsjettet for 2020 er 
det foreslått bruk av disposisjonsfond for å arbeide med omstilling av kommunen frem mot 
2021. Det er ikke ønskelig, økonomisk sett, å benytte disposisjonsfondet i driften. Det anses 
likevel som nødvendig for å kunne ha realistiske budsjett i 2020. Det er imidlertid nødvendig 
å avsette budsjettmidler til disposisjonsfond for å kunne håndtere uforutsette utgifter, noe 
kommunen bør strebe etter å gjøre i løpet av økonomiplanperioden.  
 
Årets økonomiplan innehar et kapittel om omstilling av kommunen, der hver sektor redegjør 
for hvilke tiltak sektoren mener er viktig gjøre på kort og lang sikt. Dette kapittelet anses for å 
være starten på omstillingen av kommunen.    
 
Økningen i rammeoverføringene fra staten har de senere årene kun dekt lønns- og 
pensjonsøkning. I 2020 øker overføringen med 4,22 %, mens lønnsveksten for 2019 er anslått 
til 3,6 %. Inne i økningen er tilskuddene som før var øremerket og som finansieres over 
rammeoverføringen. Økningen er dermed ikke tilstrekkelig til å dekke det økende behovet 
kommunen har innenfor sine tjenester. Dette medfører at alle nye tiltak må tas innenfor 
eksisterende økonomisk ramme. Opprettelse av nye stillinger som øker driftsutgiftene, vil 
medføre at kommunen igjen vil få et større og større gap mellom inntektene og utgiftene. 
Kommunen foretok nedbemanning i 2016 og 2019, men har i 2020 budsjettet samme antall 
årsverk som før nedbemanningen. Utviklingen viser at kommunen allerede i 2020 og i 
økonomiplanperioden må foreta ytterligere reduksjoner i tjenestenivået.    
 
I økonomiplanperioden 2020-2023 er det budsjettert med investeringsprosjekter på tilsammen 
149 millioner kr. Dette vil bidra til en sterk økning i renter- og avdragsutgifter, og vil binde 
opp mye av kommunens budsjett i årene fremover. Rentenivået lavt og holder dermed 
renteutgiftene nede. Det er varslet renteøkninger i årene fremover. En eventuell renteøkning 
vil resultere i at driftsnivået må reduseres ytterligere for å dekke gapet mellom inntekter og 
utgifter.  
 
Nordreisa kommune ble meldt ut av ROBEK i juni 2018 etter å ha vært på listen siden 2004. 
For å unngå å havne tilbake på ROBEK, må kommunen være restriktiv med nye drifts- og 
investeringstiltak, og i mye større grad foreta omprioriteringer internt i sektorene. 
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Årshjul  

 Årshjulet skal beskrive hensikt og funksjon, styrings- og dialogarenaer 
 Det skal avklare milepeler og prosesser, herunder dokumentstrøm, kartlegginger, avklarte 

mål, prosesser og arbeidsdeling  
 Beskrive sammenhengen mellom arenaer og dokumenter 
 Oversikt over hvordan arbeidet med ulike dokumenter og prosesser skal fases inn i forhold 

til hverandre: 
o  ulike rapporteringer  
o  politisk behandling gjennom kalenderåret  
o  tidfesting av egen aktivitet 

  Gjøre prosessen effektiv og unngå ekstraarbeid 
  Grunnlaget for dialogen på alle nivåer  
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Befolkning – antall og 
sammensetning 
  
 
Prognose for befolkningsframskrivning i økonomiplanperioden 

År 2019 2020 2021 2022 2023 2033
0-5 år 294 295 295 310 317 368

6-15 år 639 648 638 624 623 629
16-66 år 3162 3177 3206 3228 3230 3333

67 år eller eldre 879 928 952 969 1002 1214
Sum 4974 5048 5091 5131 5172 5544

Hovedalternativet (MMMM)

 
Befolkningsframskrivning, Kilde: SSB 
 
Prognosen er basert på visse forutsetninger og er beregnet på bakgrunn av antakelser om 
fruktbarhet, dødelighet, innenlands flyttemønster og inn- og utvandring. Disse antakelsene 
kan være mer eller mindre realistiske. 
 

År 2019- 2020- 2021- 2019- 2019-
2020 2021 2022 2023 2033

0-5 år 1 0 15 7 23 74
6-15 år 9 -10 -14 -1 -16 -10
16-66 år 15 29 22 2 68 171

67 år eller eldre 49 24 17 33 123 335
Sum 74 43 40 41 198 570

2022 -            
2023

 
Endringer i befolkningsstruktur, Kilde: SSB 
 
Totalt sett går folkemengden i Nordreisa opp med 198 personer i økonomiplanperioden. Den 
største økningen er i aldersgruppen 67+, mens aldersgruppen 6-15 år har nedgang. 
Befolkningen i barnehagealder er stabil fram til 2022, men øker deretter kraftig. 
Utviklingstrekkene vi ser gir kommunen utfordringer fremover. Både barnetallet og 
aldersgruppen 67+ øker.  
 
Det er i inntektssystemet til kommunene en sammenheng mellom antall skolebarn og 
rammeoverføringen. Det gis mer i rammeoverføring pr individ i aldersgruppen 6-15 år sett i 
forhold til aldersgruppen 67 år + om en legger til grunn dagens fordelingsnøkkel. 
 
Ser vi på fremskrevet befolkningsutvikling frem til 2040 ser vi følgende: 

År 2019 2021 2033 2040
0-5 år 294 295 368 379

6-15 år 639 638 629 690
16-66 år 3162 3206 3333 3378

67 år eller eldre 879 952 1214 1384
Sum 4974 5091 5544 5831  

Kilde: SSB 
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Folkemengden øker med 857 personer. 
Befolkningen i barnehagealder øker med 28,9 %, mens skolepliktig alder øker med 8 % fra 
2019 til 2040. Økningen er totalt på 136 personer i denne aldersgruppen. 
Befolkningen i aldersgruppen 16-66 år øker med 6,8 % og utgjør 216 personer.  
Den største økningen er i aldersgruppen 67+, som øker med 505 personer, noe som tilsvarer 
en økning på 57,5%. 
 
Fra år 2000 til år 2019 har Nordreisa hatt en befolkningsvekst på 1,8 %. Fra 2019 til 2040 
anslår SSB en befolkningsvekst på 16,9 %. Sett i sammenheng med den historiske veksten, 
anses anslaget på befolkningsveksten frem mot 2040 som svært usikker og kanskje til og med 
urealistisk.  
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Finansielle måltall 
 
 
I ny kommunelov fra 2020 har kommunestyret en plikt til å vedta finansielle måltall for 
utviklingen av kommunens økonomi. Måltallene skal være langsiktige og realistiske. Disse 
handlingsreglene er ikke rettslig bindende for budsjettrammene.  
 
Det foreslås tre finansielle måltall for kommunen: 
 

Gjeldsgrad 
Måltall for gjeldsgrad settes til 83% 
 
Gjeldsgrad er netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter.  

 Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld, fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån 
og ubrukte lånemidler.  

 En høy gjeldsgrad reduserer handlingsrommet 
 Gjeldsgraden for Nordreisa kommune var i 2018 på 82,12 % 

 
 

Disposisjonsfond 
Måltall for disposisjonsfond settes til 4 % 

 Måltallet regnes i prosent av brutto driftsinntekter 
 I 2018 hadde Nordreisa kommune et disposisjonsfond som er 6,1 % av 

driftsinntektene 
 
 

Netto resultatgrad 
Måltall for netto resultatgrad settes til 1,75 % 

 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter er netto resultatgrad.  
 Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen av inntektene til finansiering av 

investeringer og/eller til å bygge opp fond.  
 I 2020 er det ikke lagt opp til en slik netto resultatgrad. Kommunen bør imidlertid 

bestrebe etter å oppnå 1,75 % i netto resultatgrad i løpet av økonomiplanperioden.  
 I 2018 hadde Nordreisa kommune netto resultatgrad på 2,6 % 
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Omstilling av kommunen 
 
 

Sektor for administrasjon 
 
Utfordringer i sektoren  
  
Kostra-analyse gjennomført av Telemarksforskning viser at kommunen har et høyere nivå på 
administrasjon enn det normerte nivået i henhold til kostnadsnøkkelen.  
  
Utfordringen for sektoren er å klare å gjennomføre digital omstilling av administrative 
oppgaver, samtidig som man reduserer stillinger.  
  
Etablering av interkommunale samarbeid medfører at de største kommunene får økte utgifter i 
forhold til egen drift i forhold til dagens fordelingsnøkkel på kostnader. Fordeling av 
totalkostnader fordeles 40% likt mellom kommunene og 60 % fordeles pr innbygger.  
Det må stilles like store krav til effektiv drift av interkommunale tjenester, som når 
kommunen selv drifter tjenesten.  Hvis ikke, så vil interkommunale tjenester skjermes på 
bekostning av kommunale tjenester.  
  
Den interkommunale IKT tjenesten må vri ressursene over fra serverdrift til support av ansatte 
i kommunene.  
  
  
Omstilling i sektoren  
  
Digitalisering medfører at mange av publikumstjenestene blir selvbetjent.  
Det innebærer at mye av oppgavene flyttes over til innbyggerne, på samme måte som 
omstillinga har skjedd i banknæringa og NAV.  
  
Reduksjon i bemanning, vil medføre at oppgaver enten digitaliseres, flyttes til ledere (for 
eksempel ansettelsesprosesser) eller ikke lenger kan prioriteres.  
Digitalisering av oppgaver er en forutsetning for å klare omstillinga.  Det er kun der 
digitalisering ikke er mulig, at oppgavene må fordeles på annen måte.    
  
Automatiserte ansettelsesprosesser er eksempel på automatisering.  
 
 
 
 
 

Sektor for oppvekst og kultur 
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Utfordringer i sektoren  
Sektoren er stor og består av 12 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. 
Virksomhetene er spredt fra Oksfjord i nord til Rotsundelv i sør. Sentralt på Storslett er det også flere 
enheter som har delt inn under samme virksomhet som holder til i ulike bygg og med lange avstander. 
Forebyggende tjeneste er nå spredt på tre ulike bygg, hvor to av byggene eies av private og kommunen 
får da også høye husleieutgifter. Voksenopplæring og flyktningetjenesten holder til i gamle 
skolelokaler i Sørkjosen.   
  
Det er utfordringer knyttet til rekruttering av rett kompetanse i barnehagene, skolene og lederstillinger 
i hele sektoren. Det er store utgifter knyttet til antall lærere i ordinær undervisning og til andel elever 
med behov for spesialundervisning.  
Barnevernstjenesten er i prosess med å starte et interkommunalt samarbeid med Kåfjord og avslutte 
samarbeidet med Kvænangen. I tjenesten har det vært store utfordringer med etterslep og 
det å overholde lovpålagte frister. I pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har det også vært store 
utfordringer knyttet til å overholde saksbehandlingsfrister.  
  
Barnehagene holder til i gamle bygg og det er i snitt 21 barn pr. barnehage.   
De to største skolene holder til sentralt på Storslett med 430 elever. Det er 30 elever fordelt på 1.-7. 
trinn som går på Rotsundelv skole og 15 elever fordelt på 1.-4. trinn som går på Oksfjord 
oppvekstsenter. I 2020/2021 er det stabilt elevtall på Storslett, mens det i Rotsundelv og Oksfjord vil 
være henholdsvis 26 og 11 elever. 
  
Omstilling i sektor for oppvekst og kultur vil gå i en retning med mer fokus på kvalitet i 
tjenestetilbudet, mer kompetansebygging og større enheter. Kommunen skal levere gode tjenester til 
alle innbyggere og vi trenger å tenke ny organisering av tjenestetilbudet, nye strukturer og vektlegge 
kompetanse og kvalitet foran antall stillinger og spredning av tjenestetilbudet.  
   
I skolene skal det være fokus på kvalitet, rett kompetanse og en bemanningsnorm som tilfredsstiller de 
nasjonale kravene. Rapporten fra Telemarksforskning sier at vi har flere lærere i ordinær undervisning 
enn det bemanningsnormen tilsier. Bemanningskalkulatoren til Utdanningsdirektoratet viser det 
samme. Kvalitet i undervisningen er ikke proporsjonal med antall lærere i klasserommet. Det er 
kvaliteten på undervisningen og kompetansen til lærer som påvirker elevens læringsutbytte.   
  
Omstilling på kort sikt  
Hovedsatsningsområdet i Nordreisaskolen er å bedre elevenes ferdigheter i lesing og digitale 
ferdigheter. Skoleeier skal støtte skolene i å bygge kompetanse hos lærere og skoleledere gjennom 
samarbeid med kompetansesenteret Lesesenteret i Stavanger. Det er et også behov for andre stillinger i 
skolen. Alle elever i kommunen har nettbrett som et verktøy i opplæringen. Vi trenger å omdefinere en 
stilling til en it- fagarbeider som kan hjelpe alle grunnskolene med teknisk drift.  
  
Det søkes om skjønnsmidler hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark for å opprette en stilling 
som utviklingskoordinator. Skoleeier ønsker å etablere et treårig prosjekt med oppstart første kvartal 
2020. I prosjektet vil det ansettes en prosjektmedarbeider i 100% stilling som har relevant kompetanse 
på skoleutvikling. Hensikten er å styrke kapasitet på utviklingsarbeid innen skole- og 
oppvekst i Nordreisa. Dette skal gi styrket kompetanse på flere fagfelt, inkludert 
utviklingsarbeid i hele organisasjonen og styrke læringsutbyttet til alle elever. Vi ønsker å dele 
utviklingskompetanse med andre kommuner i regionen.   
  
I skolene vil skoleeier særlig prioritere å styrke lærerkompetansen på begynneropplæringen. Det er 
viktig å prioritere tidlig innsats tidlig i skoleløpet og før ungene begynner på skolen. Virksomheten 
Forebyggende tjeneste omstilles og ressurser dreies til å arbeide med spesialpedagogikk og veiledning 
i barnehagene. PPT organiseres direkte under sektorleder, men fagleder i tjenesten overtar 
personalansvaret for de ansatte. Helsesykepleierne og kommunepsykolog vurderes overført til 
helsesektoren. Ungdomskontakten vurderes organisert under kulturvirksomheten. 
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På skolene vil skoleeier redusere antall lærere i ordinær undervisning og se på hvordan tildeling og 
fordeling av lærerressurser kan gjøres for å dekke opp behovet for spesialundervisning.  
  
Omstilling på lang sikt  
I løpet av en fireårsperiode kan det være mulig å få et tjenestetilbud hvor barnevern og PPT er 
samlokalisert med skole. Vi trenger en omdreining i tjenestene fra saksbehandling og utredninger til 
mer forebygging og veiledning i barnehage og skole. Skolene skal ha gjennomført en omstilling som 
gir alle elever en god begynneropplæring og tilpasset opplæring innenfor klassens fellesskap. Skolene 
skal ha utviklet et godt system som sikrer at alle som trenger det får intensiv opplæring.    
I løpet av en fireårsperiode har Nordreisa kommune en barneskole og en ungdomsskole på Storslett. 
Det vurderes videre at kommunen kan ha to kommunale barnehager; en på Storslett og en i Sørkjosen.  
  
En slik omstilling vil kunne gi stordriftsfordeler med hensyn til bemanning, kompetanseutvikling, 
lederskap, faglige og merkantile støtteressurser.   
  
Budsjettforslag 2020:  
Det gjøres ingen store endringer i 2020 i budsjettet til barnevernstjenesten, kultur, PPT, 
helsesykepleiere, barnehager og flyktningetjenesten, men noen omstillinger.  Voksenopplæringen 
vurderes å flyttes til Nord Troms videregående skole, og flyktningetjenesten kan få kontorlokaler like 
ved (på Flomstad). Da blir det ingen kommunal virksomhet på Sørkjosen skole og bygget kan leies 
ut, selges, eller vurderes ombygd til barnehage.  
Budsjettendringer kommer i skolene.  Det er 7,7 stillinger ved Rotsundelv skole som foreslås å tas ned. 
Det er i tillegg 3 lærerstillinger på Storslett skole og 1 stilling ved Moan skole som foreslås redusert. 
Samlet er det 11,7 stillinger i skolen som foreslås tatt ned i 2020. Noen av stillingene kan tas gjennom 
naturlig avgang og eventuelle vakante stillinger.  
  
 
 

Sektor for helse og omsorg 
 
Utfordringer i sektoren:   
  
Helsesektoren har 4 virksomhetsledere med flere avdelinger under seg.  Sektoren gir tjenester innen 
hjemmebasert omsorg og institusjonstjenester for eldre og funksjonshemmede. I tillegg er det en del 
resurskrevende tjenester. Kommunen har store helse- og omsorgsbygg sentralt på Storslett og botiltak 
for ressurskrevende tjenester på ulike lokaliteter. Den hjemmebaserte omsorgen yter tjenester i 
hjemmene over hele kommunen.  
  
Demografiutfordringen: Framtiden byr på store utfordringer for helsesektoren med en økende andel 
eldre over 67 år, ofte benevnt som «eldrebølgen». I tillegg til en økende andel av eldre, har 
spesialisthelsetjenesten blitt bedre på å forlenge livet ved akutte sykdomstilstander. Samtidig som 
denne gruppen øker, så antas det at de som er 80 år om 10 år er sprekere og ved bedre helse enn 80 
åringer 10 år tilbake i tid. Likevel er dette en gruppe som vokser og som kommer å kreve 
mer ressurser.  
 
Rekrutteringsutfordringen: I dag har kommunen utfordringer med å rekruttere fagpersonell, i likhet 
med andre kommuner. Det har vært gjort rekrutteringstiltak både gjennom lønn og stipend for å 
stimulere til å ta utdanning innom helse.  
Ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) våren 2019 kommer Norge til å mangle 28 000 
sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i år 2035. Dette er en virkelighet kommunen må ta inn over 
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seg og som betyr at driften må omstilles fra «gamle sannheter og tankemåter». Med et økende antall 
pasienter som trenger hjelp og med færre fagpersoner må tjenesten omstille fra dagens driftskonsept.   
  
Omstilling i sektoren:    
  
Drivkraften for omstilling i sektoren er ikke først og fremst økonomi, men den framtidige 
personellmangelen. Kommunen kommer ikke til å lykkes med å levere faglig forsvarlige helsetjenester 
hvis det skal skje gjennom institusjonsbasert drift.   
 
I mange kommuner er man allerede i gang med en omdreining fra passiv pleie og omsorg på 
institusjon til hjemmebaserte tjenester der man i større utstrekning stimulerer til aktivitet og sosial 
deltakelse. Nordreisa kommune er allerede i gang med et prosjekt innom hverdagsrehabilitering der 
tjenesten er raskt inne og gjør aktive tiltak som skal forebygge at pasienten blir dårligere. Pasienten får 
trent opp sin funksjon og som gjør at vedkommende fortsatt kan bo i sitt eget hjem. En målsetting er at 
de kan bli selvhjulpen og i stand til å være lenger i eget liv. Omstillinga går ut på at man flytter 
«fronten» for helsehjelpen ut til hjemmene der folk bor.  
I tillegg til en omdreining av ressurser til hjemmesykepleien, så tar kommunen i bruk 
velferdsteknologi. Velferdsteknologi er en trygghetsskapende teknologi, som gjør at mottakere av 
hjemmetjenester opplever en økt trygghet i egen bolig. På denne måten reduseres etterspørselen etter 
institusjonsplasser framover i tid.   
 
Institusjonsplasser koster mye penger og krever mye personell. En årskostnad på en sykehjemsplass er 
cirka 1 100 000 kroner. Nordreisa kommune lå lavere i 2018 pga en feilrapportering. En 
hjemmeboende som har hjemmesykepleie koster cirka 250-270 000 kroner, og et mobilt team kan ta 
flere pasienter.   
Sykehjemsplasser kan ikke legges ned, da innbyggerne har krav på faglig forsvarlig helsehjelp og 
kommunen har en plikt å yte slik hjelp . På kort sikt er det derfor enda behov for institusjonsplasser.  
Det langsiktige er målet en naturlig nedtrapping av antallet institusjonsplasser, når effekten av økt 
hjemmesykepleie og hverdagsrehabilitering slår in. Det er vanskelig å beregne en innsparing ved å 
sette en målsetting pga. begrensede muligheter til å kartlegge innbyggernes helsenivå. Hvis 
kommunen lykkes med omdreiningen til hjemmebaserte tjenester, så kan behovet for 
institusjonsplasser reduseres med ca 11 senger før 2023.  
  
Økonomisk sett har helsesektoren har vært lavt prioritert i Nordreisa kommune. Mange tøffe 
avgjørelser er blitt tatt de siste årene og det har vært en del kutt i bemanningen, omorganisering med 
mere. De ansatte gjør en fantastisk jobb og det er mange nøkkelpersoner som har tatt på seg et ansvar 
langt større en det som kreves i deres stilling. Dette har vært helt nødvendig i den daglige driften, men 
det har vært ødeleggende for organisasjonsstrukturen og gjør det vanskelig å få et godt overblikk over 
hele sektoren i f.eks.  budsjettprosesser. Det er i tillegg mange nye ledere som trenger tid til å bli kjent  
med organisasjonen og sette seg inn i strukturene. Sektorleder er dog optimistisk, da det er mange 
gode fagpersoner og nok potensiale til å omdisponere midler innen sektoren.  
 
Det er begynt en nedbemanningsprosess på nattevaktstilling som ikke er slutført. ROS analysen viser 
at det trengtes innkjøp av velferdsteknologi for å gjennomføre reduksjonen. Det er ikke tilstrekkelig å 
se på enkelte tiltak, uten at å se helhetlig på driften.  
 
Sektoren må revurdere hvilken rolle sykepleiere skal ha. Utnytter vi helsefagarbeiderens fulle 
kompetanse når de er på jobb? Kan vi samkjøre turnuser? Samtidig med rekrutteringsutfordringer, så 
må sektoren se på effektiv bruk av eksisterende personell. Sektorleder ser innsparingspotensialer, der 
målet er å unngå bruk av kostbare vikarbyråer.  
 
Har sektoren områder der samlokalisering eller økt samarbeid kan lede til effektivere drift? Det er satt 
i gang vurderinger av blant annet langturnuser,  der økonomi er et kriteria som skal vurderes. Videre 
skal det sees over vedtak som er fattet og hvordan saksbehandlingen foregår. Man skal også ha en 
gjennomgang av KOSTRA og se over de områder hvor kommunen scorer høyt. Innbyggerne har krav 
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på forsvarlige helsetjenester, men nivået på tjenestene må gjennomgås. Vedtak som fattes må være 
faglig utredet og begrunnet av fagpersonell.   
  
  
Budsjettforslag:  
Helsesektoren trenger en omdreining til hjemmesykepleie, som kan støtte hverdagsrehabiliteringen 
med f.eks. ernæringsscreening, legemiddelgjennomgang med mere.  
Videreføring av prosjektet hverdagsrehabilitering i kommunal regi etter 1.9.2020 med en 100% 
fysioterapeut og 50% ergoterapeut. Det skal sees på dagens driftsmodell på institusjonene i hht. 
hvordan vi arbeider og hvilke roller yrkeskategoriene har.  
Under omstilligsprosessen er det viktig å opprettholde driften slik at kommunen gir faglig forsvarlige 
tjenester.   
  
NAV sosial 
NAV sosial digitaliseres gjennom DigiSos. Det vil gi saksbehandlerne bedre tid til å gjøre grundige 
vedtak. 
På sikt kan det vurderes å kutte en stilling og overta aktivitetspliksentralen. 
Oppgaver med supplering av flyktninger i introprogrammet overføres til flyktningetjenesten, slik at 
ytelser til flyktninger sees helhetlig.  
På sikt må det vurderes om NAV skal overta driften av flyktningetjenesten. 
I tillegg til bedre kvalitet i vedtak om sosialhjelp, så må det vurderes om normen på sosialhjelp skal 
reduseres. 
 

Sektor for drift og utvikling 
 
Utfordringer i sektoren:  
Sektoren er består av 4 virksomhetsledere som har det daglige ansvaret for sin virksomhet. Virksomhetene 
drifter tjenester og utfører forvaltingsoppgaver i hele kommunen.   
  
Nordreisa kommune har en bygningsmasse på 38.000m2, der mange er eldre bygg som har et stort 
etterslep i forhold til vedlikehold. Nordreisa brukte i 2018 kr 55 pr m2 til vedlikehold, 
landsgjennomsnittet er kr 99 pr m2. Videre har kommunen høyere antall m2 bygg pr innbygger enn 
sammenlignbare kommuner.  
Nordreisa en av kommunene i landet med flest km kommunal vei, 124 kilometer.  Dette medfører 
store ekstrakostnader for kommunen, som Staten ikke tar hensyn til i sin 
fordelingsnøkkel. Vedlikeholdskostnader pr km er langt under landsgjennomsnittet.  
Renhold ligger i 2018 litt over landsgjennomsnittet i kostnad pr m2, men det er tatt inn nye areal i 
2019 uten at antall ansatte er økt.   
Innen forvaltning er det innen noen fagfelt lang saksbehandlingstid. I tillegg er det mange oppgaver 
innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å ta tak i på en tilfredsstillende måte 
med dagens bemanning.  
  
Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver/vedlikehold av helseutstyr er i dag er lagt under 
bygningsdrift. Dette medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er 
vanskelig å planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.  
Miljø, plan og utviklingsutvalget gjorde i september 2019 vedtak der de ber administrasjonen vurdere 
denne organiseringa. Rådmannen anbefaler at det startes et arbeid med dette i 2020.   
  
  
Omstilling i sektoren  
Innen både bygningsdrift og drift av kommunale veier er det for lave budsjetter for å opprettholde 
standarden. Budsjettene er så små at det ikke foreslås endringer. Ideelt skulle vedlikeholdsbudsjett for 
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både anleggsdrift og bygningsdrift vært økt. For kommunale veier er det mulig med en standardheving 
fra grus til asfaltvei. Da kan det tas gjennom investering. Innen bygningsdrift er det ikke mulig å ta 
etterslep av vedlikehold som en investering.   
  
En stor andel av driftsutgiftene innen vei går til vintervedlikehold. I dag er det en deling mellom 
brøyting i egen regi og kjøp av brøytekontrakter. Anbudene skal lyses ut på nytt i 2020. Det må 
gjennom dette arbeidet vurderes om det er mulig å gjøre endringer som kan redusere de totale 
kostnadene.    
Sommervedlikehold, spesielt gjengroing langs kommunale veier øker år for år. Investering av bedre 
utstyr for rydding vil effektivisere drifta.  
  
Sektor for oppvekst og kultur har over foreslått endringer i både skole- og barnehagestrukturen.  En 
reduksjon i bygningsmassen vil gi reduserte driftskostnader. Det vil gi større og færre bygg/enheter og 
derved en effektivisering gjennom mer rasjonell drift.  
Dette forutsetter imidlertid at kommunen må selge/rive bygningsmasse som ikke er i drift.   
  
Innen forvaltning er det mulig å få selvbetjeningsløsninger innen noen fagfelt, mens for andre finnes 
det ikke. Kommunen deltar i et pilotprosjekt for å få løsninger innen bla motorferdsel. Lykkes det så 
blir det bedre og raskere saksbehandling og reduserte behov. Ulempen nå er at nedbemanningen starter 
før selvbetjeningsløsningene er på plass.   
  
Mange kommuner har innført innskrenket besøkstid på kontorene for å effektivisere 
saksbehandlingen. I dag er det slik at kontortid for ansatte og åpningstid kunder er det samme. Ved 
redusert åpningstid vil saksbehandlere raskere kunne besvare skriftlige henvendelser, og være bedre 
forberedt til kundebesøk.   
  
Renhold bruker noe over gjennomsnittskommunene pr m2. Tiltak her kan være å lage bedre rutiner og 
tilrettelegge mer for bruk av innesko i alle kommunale bygg og investere i roboter som kan 
støvsuge/vaske. En strukturendring som medføre større og færre bygg vil gi reduserte kostnader innen 
renhold.  
  
Innen bygningsdrift har det blitt færre vaktmestre og flere bygg de siste åra. Med unntak av de store 
byggene er vaktmestrene nå organisert samlet. Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk 
og utstyr på en plass vil være et tiltak for å effektivisere drifta enda bedre.   
  
  
Budsjettforslag:  
Noen av tiltakene nevnt over vil blir iverksatt i 2020 og vil gi budsjettgevinst raskt. For andre tiltak vil 
det være behov for å kjøre prosesser som vil gi budsjettmessige utslag fra 2021.  
  
For 2020 legges det opp til et flatt nedtrekk i sektoren. Driftsbudsjettene er så små at kutt må 
tas reduksjon i stillinger. Disse kan tas ut gjennom vakanser eller naturlig avgang slik at det ikke 
medfører noen nedbemanningsprosess.   
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Medarbeidere og organisasjon  
  
 
Overordnet målekort for hele organisasjonen 
 
 
10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse

Faktor Navn Mål

Faktor 1 Indre motivasjon 4,3

Faktor 2 Mestringstro 4,3

Faktor 3 Autonomi 4,2

Faktor 4 Bruk av kompetanse 4,3

Faktor 5 Mestringsorientert ledelse 4,0

Faktor 6 Rolleklarhet 4,3

Faktor 7 Relevant kompetanseutvikling 3,7

Faktor 8 Fleksibilitetsvilje 4,5

Faktor 9 Mestringsklima 4,1

Faktor 10 Prososial motivasjon 4,7

 
 
 
Øvrige mål: 
 
Gjennomførte medarbeidersamtaler: 100% 
Antall lærlinger/vekslingselever pr år 20 
Arbeidsnærvær: 92% 
IA-avtalens delmål 1 redusere sykefraværet/oppfølging av 

sykemeldte 
IA-avtalens delmål 2 økt sysselsetting av personer med redusert 

funksjonsevne 
IA-avtalens delmål 3 å forlenge den yrkesaktive perioden 
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Likestillingsarbeid i Nordreisa kommune har følgende  målsettinger: 
· Økt mangfold i virksomhetene 
· Like arbeidsmuligheter for alle ansatte. 
· Forhindre diskriminering blant annet på grunnlag av kjønn, nedsatt funksjonsevne, 

etnisitet, religion m.m. 
· Alle nye bygg og ny infrastruktur skal være universell utformet.  
· Alle skal ha tilgang til og tilrettelagte tilbud innenfor kultur, idrett og friluftsområder.   

  
Etisk standard 
 Lovverk, interne regler og vedtak skal følges.  
 Det er et felles ansvar å bygge tillit. 
 Kommunen skal følge god forvaltningsskikk. 
 Ansatte og folkevalgte skal ha et våkent øye for habilitet og interessekonflikter. 
 De ansatte skal opptre lojalt. 
 Folkevalgte skal være bevisst sin rolle som representanter representanter for kommunen.  
 Ansatte har rett og plikt til å varsle. 
 Kommunen skal ha et godt arbeidsmiljø uten mobbing og diskriminering.  
 Det skal vises varsomhet i forhold til gaver og andre fordeler. 
 Det skal vernes om kommunen sine ressurser og verdier.  
 Varsomhet ved kommunikasjon i sosiale media .  
 
 
Internkontroll mål: 

 Kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen 
Kostnads- og resultateffektivitet 
Tilfredse brukere og innbyggere 
Forbedringsarbeid 

 Helhetlig styring og riktig utvikling 
Utvikling i tråd med vedtatte mål 
Godt samspill mellom virksomhetsstyring og internkontroll 

 Godt omdømme og legitimitet 
Legitimitet og engasjement for kommunen og lokaldemokratiet 
Attraktivitet som bosted og arbeidsgiver 

 Etterlevelse av lover og regler 
Kvalitet og tilgang på tjenester 
Hindre myndighetsmisbruk 
Forebygge uønskede hendelser 

·  
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Sektor for administrasjon  
 
Sektoren består av: 

o Rådmannen 
o Service- og personaltjenester (personal/arkiv/IT) 
o Økonomitjenester (regnskap/lønn/skatt) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en tjenesteutvikling og personalpolitikk som bidrar til 
godt arbeidsmiljø, effektiv tjenesteyting og rekruttering av riktig fagfolk og 
kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal se på de ansatte som sin viktigste ressurs for å nå 
kommunens målsettinger. Nordreisa kommune vil derfor gjennom aktive 
personalpolitiske tiltak sørge for å ta vare på og utvikle denne på en god måte. 

 Nordreisa kommune skal ha en effektiv, utviklingsorientert og tilpasningsdyktig 
organisasjon. 

 Nordreisa skal være et utviklingsorientert regionsenter basert på godt naboskap og 
samarbeid. 

 Nordreisa skal ha boliger, boformer og bomiljø som bidrar til mangfold og god 
livskvalitet. Nordreisakommune skal være en attraktiv kommune å bo i, og alle skal 
kunne etablere seg og ha egen bolig. 

 
 
 
 
Rammen for sektoren: 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 29 033 893 29 033 893 29 033 893 29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 714 130 3 014 130 3 314 130 3 614 130
Sum tiltak -1 615 000 -2 600 000 -2 800 000 -2 900 000
Ramme 2020 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023  
Tabell 8 Ramme for sektor for administrasjon 
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Sektor for oppvekst og kultur  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Barnehager 
o Skoler og SFO 
o Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
o Forebyggende tjeneste (helsestasjon/åpen barnehage/PPT) 
o Barnevernstjenesten 
o Kultur (bibliotek/kulturskole/kino/Point) 

 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være et attraktivt og helhetlig utdannings- og 
oppvekstsamfunn forankret i kunnskap om vår kultur, vår natur og vårt miljø.  

 Nordreisa kommune skal styrke den helhetlige ledelsen i oppvekstsektoren. 
 
Rammen for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 135 100 023 135 100 023 135 100 023 135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 7 810 657 9 855 457 11 855 457 13 708 857
Sum tiltak -4 250 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Ramme 2020 138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880  
Tabell 9 Ramme for sektor for oppvekst og kultur 
 

Barnehager 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune har som mål at alle som ønsker barnehageplass skal få det når de 
trenger det. 

 Nordreisa kommunes barnehager skal være en læringsarena med høy kvalitet og 
starten på et helhetlig opplæringsløp. Det pedagogiske arbeidet etter rammeverket skal 
basere seg på lokale fortrinn som natur, kultur og miljø. 

 
Utgiftsdrivere for barnehager: 

 Volum plasser * utgift pr plass 
 Små barnehager gir høye utgifter pr plass 
 Ikke fulle barnehagegrupper hele dagen 
 Andel barn med spesielle behov 
 Drift av bygninger 
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BARNEHAGE Mål 
2020 

Kommunebarometer 

2019 

BEMANNING: Antall barn per årsverk i 
grunnbemanningen i kommunale barnehager (15 %) 

5 5 

BEMANNING: Antall barn per årsverk i 
grunnbemanningen i private barnehager (5 %) 

5,9 5,8 

FAGUTDANNING: Andel kommunale barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjon  (15 %) 

100 60 

FAGUTDANNING: Andel private barnehager som 
oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner (5 %) 

100 25 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i kommunale 
barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale 
barnehager (15 %) 

43 41 

FAGUTDANNING: Andel ansatte i private barnehager 
med pedagogiske utdanning, private barnehager (5 %) 

45 45 

KJØNN: Andel ansatte som er menn, alle barnehager (7,5 
%) 

15 9,1 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage siste år (7,5 %) 

95 93 

MINORITET: Andel av minoritetsspråklige barn som går i 
barnehage, snitt siste fire år (5 %) 

95 92 

STØRRELSE: Barn per barnehage (5 %) 54 21 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i 
kommunale barnehager (5 %) 

10 7,4 

STØRRELSE: Leke- og oppholdsareal per barn i  private 
barnehager (2,5 %) 

10 10,6 

DEKNINGSGRAD: Andel barn 1-5 år med 
barnehageplass (2,5 %) 

100 88 
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Skole  og SFO 
 
Utgiftsdrivere: 

 Gjennomsnittlig skolestørrelse 
o Antall elever 
o Lærertetthet 

 Ressursandel til spesialundervisning 
 Ressursandel til videreutdanning av lærere, kompetanse for kvalitet 
 Lønnsansiennitet pr årsverk 

 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en grunnskole med et godt læringsmiljø som har fokus på 
faglige resultater og sosial kompetanse. 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på tidlig innsats for å redusere behovet for 
spesialundervisning. 

 I Nordreisa er det en målsetning å være på gjennomsnittlig nasjonalt nivå på eksamen, 
kartlegginger, nasjonale prøver og grunnskolepoeng. 

 1. – 7. trinn: Alle lærere har 30 studiepoeng i minst to basisfag (Norsk, matematikk, 
engelsk og naturfag), innen 2022  

 8. -10. trinn: Alle lærere har 60 studiepoeng i undervisningsfag, innen 2022  
 Alle skoleledere har tilleggsutdannelse i ledelse, innen 2022  
 Tilstrekkelig med PC, nettbrett og digitale tavler i undervisningsrom.  
 Oppdaterte lærebøker og tilstrekkelig materiell i alle fag.  

 
 

SKOLE Mål 
2020 

Kommunebarometer 

2019 

AVGANGSKSRAKTER: Snitt grunnskolepoeng (10.trinn) 
siste år 

41 41 

FRAFALL: Andel elever fra kommunen som har fullført 
og bestått vidergående innen 5 år 

75 73 

NP 5. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

31 40 

NP 8. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

10,3 10,2 
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NP 9. TRINN: Andel elever på laveste mestringsnivå, snitt 
siste fire år 

5,9 6,2 

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 1.-7. trinn 

73 62 

UTDANNING: Andel lærere med kompetanse til å 
undervise i norsk, matetmatikk og engelsk 8.-10. trinn 

73 54 

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning 1.-7. trinn 

95 99 

UTDANNING: Andel lærere som oppfyller kravene til 
undervisning 8.-10. trinn 

95 90 

TRIVSEL: 7. trinn, siste fem år 91 87 

TRIVSEL: 10. trinn, siste fem år 86 83 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 1.-4. trinn, siste fire år 

5,2 7,3 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 5.-7. trinn, siste fire år 

9,2 15,3 

SPESIALUNDERVISNING: Andel elever med 
spesialundervisning 8.-10. trinn, siste fire år 

10,1 14,2 

LEKSEHJELP: Andel elever 1.-4. trinn som har leksehjelp 15 24 

LEKSEHJELP: Andel elever 5.-7. trinn som har leksehjelp 30 0 

LEKSEHJELP: Andel elever 8.-10. trinn som har 
leksehjelp 

8 0 

 
 
Resultatene nasjonalt er forbedret i fem år på rad. Karakterene på 10. trinn i Nordreisa har 
vært omtrent på gjennomsnittet de siste fire årene.  
Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de 
siste årene. Snittet er nå på 75 prosent. Andelen elever fra kommunen som har fullført og 
bestått videregående i løpet av fem år, er nå på 73 prosent. 
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Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt 
nasjonalt de siste årene. 78 prosent av norsklærerne, 69 prosent av matematikklærerne og 57 
prosent av engelsklærerne oppfylte i 2018 kompetansekravene. En betydelig andel av lærerne 
i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og matte i kommunen, oppfyller ikke de nye 
kompetansekravene, ifølge statistikken.  
På ungdomsskolen er bare om lag halvparten av lærerne i matematikk, engelsk og norsk som 
oppfyller nye krav til fordypning i fagene. I Nordreisa har vi en målsetting om at alle lærere 
oppfyller kravene til utdanning innen 2022. 
 
Andelen elever med spesialundervisning er nesten tre ganger så høy på 10. trinn som på 1. 
trinn. I Nordreisa får 7,3 prosent av elevene i småskolen spesialundervisning. Andelen er 
omtrent som for ett år siden. På 5.-7. trinn får 15,3 prosent av elevene i Nordreisa 
spesialundervisning. Det er høyt målt mot de fleste andre kommuner. På ungdomsskolen får 
14,2 prosent av elevene i Nordreisa spesialundervisning. Snittet for landet ligger på 10,1 
prosent. Det å arbeiede systematisk for å få ned andelen spesialundervisning er ett av 
Nordreisaskolens viktigste forbedringsområder sammen med grunnleggende ferdigheter i 
lesing. Høsten 2019 ble det innledet et 2-årig samarbeid med et av landets fremste 
kompetansesentre, Lesesenteret i Stavanger. Svake leseferdigheter er en av årsakene til at 
mange elever henvises og ender opp med spesialundervisning. I samarbeidet vil det være et 
særlig fokus på tidlig innsats og begynneropplæringen, i tillegg vil det satses betydelig på 
generell kompetanseheving for alle lærere innen grunnleggende ferdigheter i lesing. 
 
 

Voksenopplæring og Flyktningetjenesten 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal tjene innbyggerne og næringslivet i 
forhold til norskopplæring/integrering av fremmedspråklige. 

 Nordreisa kommunes voksenopplæring skal bidra til kvalifisering av arbeidskraft som 
gjenspeiler behovet i samfunnet. 

 80% på gjennomført og bestått introduksjonsprogram 
 Oppfylle kommunestyrets vedtak om antall bosatte 

 
 
 
 

År 2016 2017 2018 2019
Folkemengden i alt 4895 4919 4944 4909

Andel innvandrerbefolkning 5,8 6,7 7,1 7,1  
Andel innvandrerbefolkning i prosen av folkemengden i alt 
 
 

Forebyggende tjeneste 
 
Helsestasjon 
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Mål: 
 Nordreisa kommunes tjenestetilbud og helsetjenester skal dreies mot mer fore-

byggende og helsefremmende fremfor behandlende. 
 Nordreisa kommune skal styrke skole-helsetjenesten og lavterskeltilbudet til barn og 

unge for å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom og skade. 
 
  

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst:  100 %, 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 6 uker:     100% 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 2 år:      95 % 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 4 år:     95 %. 
  

Andel barn fullført helseundersøkelse 1. klasse:     100 %.  
  

 
Det skal gjennomføres Ungdata undersøkelse hvert 3. år (sist utført i 2017). Undersøkelsen danner 
grunnlag for å gjøre endringer og legge til rette for barn og unges oppvekstmiljø i Nordreisa 
kommune.  
 
 
Åpen barnehage 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal ha en åpen barnehage som et lav-terskel tilbud og en 
tiltaksarena for familier som trenger støtte og stimulering. Den skal også være en 
arena for lek og samvær for foresatte og barn uten ordinær barnehageplass. 

 
 
PPT 
 
Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), skal hjelpe barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging og eller klasser/ skoler med læringsmiljø. Hensikten er at de får et inkluderende, 
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud.  
 
Mål: 

 PPT skal være ei faglig kompetent tjeneste. 
 PPT skal være tilgjengelig og medvirke til helhet og sammenheng 
 PPT skal arbeide forebyggende ved å hjelpe skoler og barnehager med kompetanse- 

og organisasjonsutvikling knyttet til barn med særskilte behov og opplæring av elever 
med særskilte behov. 

 PPT-tjenesten skal bidra med tidlig innsats i barnehage og skole 
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Barnevernstjenesten 
 
Mål 

 Nordreisa kommune skal ha fokus på forebyggende barnevern rettet mot barnehager 
og skoler. 

 Nordreisa kommune skal utvikle tverrfaglige arenaer hvor familier kan få individuell 
hjelp og støtte på et tidlig tidspunkt 

 
 

Andel undersøkelser med behandlingstid under 3 mnd:  100% 
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan:   100% 
Andel barn med utarbeidet plan:      100% 

 
 
Utgiftsdrivere barnevern: 

 Volum, dvs. andel/antall i tiltak 
 Utgift pr barn med tiltak i og utenfor hjemmet 
 Utgifter til saksbehandling, utgift pr barn 

 
 

BARNEVERN Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

OMFANG: Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet 4,3 6,5 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser m 
behandlingstid under 3 mnd 

87 48 

SAKSBEHANDLINGSTID: Andel undersøkelser med 
behandlingstid under 3 mnd, snitt siste fire år 

81 63 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem 32  30 

INSTITUSJON: Andel barn i institusjon og fosterhjem, 
snitt siste fire år 

34  0 

ÅRSVERK: Stillinger med fagutdanning, per 1.000 
mindreårige 

8 6,1 

ÅRSVERK: Barn med undersøkelse eller tiltak per 
årsverk, f244 

13 21 
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PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan 100 83 

PLAN: Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, 
siste fire år 

100 100 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan  100 80 

PLAN: Andel barn med utarbeidet plan, snitt siste fire år 100 83 

TIDLIG INNSATS: Netto utgifter til forebygging, 
helsestasjon og skolehelsetjeneste, per innb. 0-5 år 

15 000 7 658 

BRUKERPERSPEKTIV: Brukerundersøkelser siste fire år  2 0 

 
Nasjonalt har andelen saker i barnevernet som tar mer enn 3 måneder å behandle, gått litt ned 
også i fjor. I snitt overholder kommunene nå den normale saksbehandlingsfristen i lovverket i 
88 prosent av sakene. Andelen fristbrudd er halvert på noen få år, og har aldri vært lavere. 
Kommunen er blant de svakeste hva gjelder å holde den ordinære tremånedersfristen for 
saksbehandlingen. Bare 48 prosent av sakene ble behandlet innen 3 måneder. 
 
Målt mot antall mindreårige har bemanningen i barnevernet økt med 80 prosent i Kommune-
Norge over de siste ti årene, og har aldri vært høyere. Bemanningen av fagpersonell i 
barnevernet i Nordreisa er middels. 
 
 
 

Kultur 
Mål: 

 Nordreisa kommune vil at lag og foreninger skal være en viktig ressurs i 
samfunnsutviklingen, og kommunen ønsker å støtte opp om dette. 

 Nordreisa kommune skal i Halti-bygget tilrette-legge for produksjon og kultur-
opplevelser for regionens befolkning. 

 I Nordreisa skal kulturarbeidet være preget av åpenhet og inkludering og være 
forankret i vår egen flerkulturelle historie og identitet. 
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Kulturskolen 
 
Mål: 

 Kommunens kulturskole skal samordnes som en del av oppvekststrukturen i 
Nordreisa. 

 Kommune skal ha en godt utbygd kulturskole der det er plass til de som ønsker det. 
 Nordreisa kommunes kulturskole skal være en meningsfylt og stimulerende 

fritidsaktivitet som skal tilrettelegge for og utvikle elevenes kunstneriske og skapende 
evner samt fremme forståelse, opplevelse og interesse for kunst og kultur. 

 
 
Bibliotek 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal utvikle biblioteket til å bli et kunnskaps-senter og en 
læringsarena for barnehager og grunnskoler i kommunen. 

 Nordreisa kommune skal videreutvikle studie-biblioteket og bibliotektjenestene til 
voksne som tar utdanning. 

 
 

Antall bokutlån pr innbygger barnelitteratur:   20 
Antall bokutlån pr innbygger voksenlitteratur:   2,2 

 
KULTUR 

Mål 
2020 

Kommunebarometer 
2019 

BIBLIOTEK: Besøk i folkebibliotek per innbygger (7,5 %) 4,6 3,7 

BIBLIOTEK: Andel av voksne som er aktive lånere på 
biblioteket (fra Norsk kulturindeks, Telemarksforsking) (5 
%) 

14 13,3 

BIBLIOTEK: Utlån alle medier fra folkebibliotek per 
innbygger (5 %) 

4 4,2 

BARN OG UNGE: Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud 
for barn og unge (15 %) 

1200 876 

IDRETT: Netto driftsutgifter til idrett og idrettsanlegg per 
innbygger (15 %) 

500 641 

KINO: Kinobesøk per innbygger (2,5 %) 2,2 1,4 
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SYSSELSATTE: Ansatte kulturarbeidere i kommunen (fra 
Norsk Kulturindeks, Telemarksforsking), per 1.000 
innbyggere (15 %) 

8 7,3 

MUSIKKSKOLE: Andel av elevene som går på 
kommunens musikk- og kulturskole (10 %) 

25 8,3 

MUSIKKSKOLE: Antall timer per elev (fra Norsk 
Kulturindeks, Telemarksforsking) (5 %) 

37 51 

FRITIDSSENTER: Antall besøk i året, per innb. under 20 
år (10 %) 

2 0,0 

FRIVILLIGE: Andel av kulturutgiftene som er overført til 
frivillige (10 %) 

7 24 

 
 
15 prosent av den voksne befolkningen i Norge er aktive lånere på biblioteket, ifølge Norsk 
kulturindeks fra Telemarksforsking. I Nordreisa er 13,3 prosent av de voksne registrert som 
aktive lånere. 
 
Nasjonalt går 23,6 prosent av de mellom 6 og 15 år nå på kultur- og musikkskole. Andelen ble 
litt lavere det siste året. I kommunene hvor tilbudet er mest populært, er det over sju ganger så 
mange som går på kulturskolen, som i de kommunene med færrest elever. Andelen av barn fra 
kommunen som faktisk går på musikk- og kulturskole er ganske lav målt mot de fleste andre 
kommuner. 
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Sektor for helse og omsorg  

  
 
Sektoren består av: 

o Stab 
o Helsetjenester (legetjenesten/fysioterapitjenesten) 
o Sykehjem (Sonjatun sykehjem/Sonjatun Omsorgssenter/Sonjatun Bo- og 

kultursenter) 
o Boliger (Guleng boliger/Høgegga boliger) 
o Hjemmetjeneste (hjemmesykepleie/hjemmehjelp) 
o Rus og psykisk helse 

 
Rammen for sektoren, inklusiv DMS og NAV Sosial: 
3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 132 352 259 132 352 259 132 352 259 132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 23 029 749 26 029 748 29 029 749 32 029 749
Sum tiltak -2 600 000 -9 600 000 -11 500 000 -12 500 000
Ramme 2020 152 782 008 148 782 007 149 882 008 151 882 008  
Tabell 13 Ramme for sektor for helse og omsorg 

 

Helsetjenester 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt med forebyggende og 
helsefremmende aktiviteter for hele befolkningen. 

 Alle innbyggere i Nordreisa, uavhengig av alder, kjønn, bosted, inntekter og ressurser 
skal sikres god tilgang på offentlige helse- og sosialtjenester av god kvalitet. 

 
 

HELSE Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

LEGEDEKNING: Andel legeårsverk per 10.000 
innbyggere (10 %) 

13 14,1 

FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som har ledige 
plasser (5 %) 

75 50 
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FASTLEGE: Andel av fastlegelistene som mangler lege (5 
%) 

0 0 

FASTLEGE: Andel ledige listeplasser (5 %) 35 3 

HELSESØSTER: Antall årsverk per 10.000 innbyggere 
under 5 år (10 %) 

100 0 

PSYKISK HELSEARBEID: Årsverk av psykiatriske 
sykepleiere, per 10.000 innbyggere (5 %) 

5 3,6 

JORDMOR: Antall årsverk per 10.000 fødte (5 %)  0 

INNLEGGELSER: Antall opphold på sykehus per 1.000 
innbyggere (5 %) 

120 110 

SKOLEHELSE: Andel barn m fullført undersøkelse innen 
utgangen av 1. trinn (10 %) 

100 80 

HJEMMEBESØK: Andel hjemmebesøk, nyfødte innen to 
uker etter hjemkomst (10 %) 

100 82 

VAKSINE: Andel 2-åringer som er med i 
vaksinasjonsprogrammet (10 %) 

100 94 

VAKSINE: Andel 9-åringer som er vaksinert mot 
meslinger (10 %) 

100 95 

MEDISINBRUK: Total medisinbruk, per 10.000 
innbyggere (5 %) 

6000 6618 

FOREBYGGING: Netto driftsutgifter forebygging, kr per 
innb - snitt fire år (5 %) 

80 60 

 
 

Pleie og omsorg 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal møte den enkeltes individuelle behov gjennom god 
samhandling med tjenestemottaker og pårørende. 

 Nordreisa kommune skal sikre at brukernes individuelle planer følger brukeren og 
bestemmer hvilket tilbud brukeren skal få. 
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70 - 79 år 475 507 526 553 558 558 635 83 160
80 - 89 år 187 196 194 202 211 389 401 202 214
90 -99 år 40 42 45 43 50 59 113 19 73

100 år eller eldre 0 0 1 1 1 1 2 1 2
Sum 702 745 766 799 820 1007 1151 305 449

2033År 2019 2020 2021 2040
Endring 

2019 - 2033
Endring 

2019 - 20402022 2023

 
Befolkningsframskrivningen viser at utviklingen i aldersgruppen 70-79 år forventes å stige 
utover i planperioden. Noe av forklaringen ligger i at mange ble født i etterkrigstiden. Disse 
vil passere 70 år frem mot 2022.  
 
Aldersgruppen 80 år + ser vi vil få en stor økning i økonomiplanperioden. Mot slutten av 30-
tallet ble kullene økte barnekullene, som igjen gir utslag på gruppen 80 år +. I 2040 vil 
imidlertid andelen 80 år + øke betraktelig. 
 
Utgiftsdrivere i pleie og omsorg: 

 Andel over 80 år med institusjonsplass 
 Antall kostnadskrevende hjemmetjenestebrukere under 67 år 
 Hjemmetjenestens prioritering – litt til mange. 

 
 

PLEIE OG OMSORG Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

Andel ansatte med fagutdanning 95 75 

Andel av beboere i institusjon totalt med omfattende 
bistandsbehov 

95 91 

Andel plasser til demente i skjermet enhet, målt mot 
beboere på sykehjem over 80 år 

75 64 

Andel av oppholt på sykehjem som er korttidsopphold 10 6,7 

Tid med lege på sykehjem 40 33 

Tid med fysioterapeut på sykehjem 50 12 

Andel brukertilpasset enerom på sykehjem med bad/wc 100 92 

Antall vedtak om dagaktivitet, til hjemmeboende med 
demens målt mot antall hjemmeboende med demens 

20 0 
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Plasser avsatt til rehabilitering i institusjon per 1.000 
innbyggere over 67 år  

10 6, 

Gjennomsnittlig antall tildelte timer i uken, 
hjemmesykepleie 

6 7,6 

Andel vedtak om hjemmetjenester som iversettes innen 15 
dager 

100 97 

Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter, per 
10.000 innb.  

80 343 

Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende 
eldre over 80 år 

50 45 

Årsverk av ergoterapeut per 1.000 innb. over 80 år 6 4,3 

Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1.000 innb over 80 år 15 12,2 

Mottakere av matombringing, gruppa over 80 år som ikke 
bor på institusjon 

50 22 

Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til 
å delta i arbeid og studier 

85 58 

Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til 
å delta i fritidsaktiviteter 

80 76 

Mottakere av BPA, støttekontakt og omsorgslønn per 
1.000 innbyggere 

20 10,5 
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Institusjonsplasser 
 

31,8 33,1 34,2 31,9
30,9 38,2 33,7 31,6
15,3 13,8 15 12,1Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon

Nordreisa Snitt 
landet 

Snitt 
Troms

Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto drifts
Hjemmetjenester - andel brukere 80 år og over

Snitt 
komm.gr.3

 
Andel institusjonsplasser og beboere over 80 år  
 
Nordreisa kommune ligger høyere enn alle i sammenligningen når det gjelder andel 
innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon. Nordreisa kommune ligger høyere enn 
snittet i både kommunegruppe 3, Troms og landet.  
 
Nordreisa kommune har færre brukere som får hjemmetjenester enn kommunegruppa, snitt 
Troms og snitt landet.  
 
 
Mål: 
Andel plasser i institusjon i prosent av innbyggere over 80 år:  20 
Andelen beboere på institusjon i aldersgruppen 80+:   73 
Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på institusjon:  15 
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Distriktsmedisinsk senter 
Nord-Troms 
  
Senteret inneholder: 
 Sykestue  
 Områdegeriatrisk tjeneste (OGT) 
 Fødestue 
 Dialyseavdeling 
 Hudavdeling 
 I-bedrift 
 
Sonjatun sykestue yter tjenester som medisinsk behandling, observasjon og er kommunens 
tilbud om øyeblikkelig hjelp. Tjenesten ytes 24/7 alle dager i året. Det er 4 senger i tilbudet. 
 
OGT er en spesialisthelsetjeneste innen medisinskbehandling, geriatri og rehabilitering. 
Tilbudet går ut på opptrening etter funksjonstap og hjelp til økt livskvalitet i hverdagslivet. 
Prioriterte pasienter til tilbudet: Rehabilitering innen geriatri, pasienter med slag, ortogeriatri 
og videre pasienter med reumatiske lidelser og rehabilitering på grunn av svekkelse.  Det 
drives tverrfaglig rehabilitering av lege, ergoterapeut, logoped, fysioterapeut, geriatrisk 
sykepleier, sykepleiere og hjelpepleiere. Det er 6 senger i tilbudet.  
 
Sonjatun fødestue driftes i etter Sonjatun-modellen, der kjernetanken er en totalfunksjon for 
jordmortjenesten både i og utenfor institusjon. Dette er i tråd med Stortingsmelding nr.12 
(2008-2009). Fødestua er en jordmorstyrt base for jordmortjenesten i Nord-Troms, og ivaretar 
døgnkontinuerlig akuttmedisinsk beredskap innen desentralisert fødselsomsorg, samt 
kommunal jordmortjeneste i de fire Nord Troms kommunene Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa og 
Kvænangen. 
 
I-bedrift er et tilbud til IA-bedrifter for å styrke jobbnærværet. Med fokus på muskel og 
skjelett plager og lettere psykiske lidelser. Dette skjer gjennom individtiltak, informasjon til 
ansatte i mindre grupper, større samlinger, kursing av ledere. 
 
 
Mål: 

 Nordreisa kommune i samarbeid med nabokommunene skal sikre og videreutvikle 
dagens tilbud ved Distriktsmedisinsk senter (DMS) i samarbeid med UNN. 

 Nordreisa skal ha et faglig og likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester rettet mot 
innbyggernes behov. 

 100% utnyttelse av liggedøgn på sykestue; 1460 liggedøgn 
 100% utnyttelse av liggedøgn på områdegeriatrisk tjeneste; 1686 liggedøgn 
 Følge opp alle gravide i opptaksområdet 
 Øke antall gravide som ønsker Sonjatun som fødested 
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Nav sosial  
  
 
Mål: 

 Nordreisa kommune skal fremme økonomisk og sosial trygghet,  
 bedre levekårene for vanskeligstilte,  
 bidra til økt likeverd og likestilling  
 forebygge sosiale og helsemessige problemer. 
 fremme overgang til arbeid og aktivitet 

 
 
Utgiftsdrivere for sosialutgifter: 

 Antall stønadsmottakere 
 Stønadsstørrelse 
 Stønadslengde 
 Antall stillinger/bemanning 

 
 
 
 

SOSIALTJENESTE Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 
18 og 24 år 

3 4,3 

SOSIALHJELP: Snitt stønadslengde for mottakere mellom 
25 og 66 år 

3 4,3 

SOSIALHJELP: Andel mottakere 18-24 år som har mottatt 
økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet 

7 12,6 

SOSIALHJELP: Andel mottakere 25-66 år som har mottatt 
økonomisk sosialhjelp, korrigert for behovet 

5 6,9 
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Sektor for drift og utvikling  
  
Sektoren består av: 

o Stab 
o Byggdrift 
o Anleggsdrift 
o Renhold 
o Utvikling 

 
Rammen for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 41 482 776 41 482 776 41 482 776 41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 075 927 3 805 927 4 905 927 6 005 927
Sum tiltak -2 235 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 500 000
Ramme 2020 41 323 703 42 788 703 43 388 703 43 988 703  
Tabell 18 Ramme for sektor for drift og utvikling 
 
 

Byggdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
bygg og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forbyggende vedlikehold. 

 
 
Kommunen forvalter i 2019 ca 38.000 m2, en reduksjon på 200 m2 fra 2018. Antall årsverk 
til drift og vedlikehold har i samme periode blitt redusert med 1,4 årsverk.  
 
Bygningsmassen har varierende alder fra Ungdommens hus fra tidlig 1900 tall til Halti ferdig 
i 2015 og Guleng III i 2017. Vedlikeholdsetterslepet er stort. Spesielt utvendig vedlikehold 
har et stort etterslep. Kommunen har gjennomført et EPC-prosjekt (energispareprosjekt) med 
mål om reduksjon av strømkostnader på 20 %. 
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Anleggsdrift 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha en forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdspolitikk som ivaretar 
kommunens verdier tilpasset kommunens organisasjon og tjenestenivå. 

 Nordreisa kommunes forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader for kommunale 
veier og infrastruktur skal være så lave som mulig, men uten at dette går på 
bekostningen av et godt, forebyggende vedlikehold. 

 Ingen avvik fra drikkevannsforskriften 
 
 
Selvkost 
 
Det har de senere år blitt investert mange millioner i nye vann- og avløpssystemer. Dette har 
bidratt til å øke kvaliteten og forsyningssikkerheten, men også medført høye avgifter for 
befolkningen. Det vil hele tiden være utbedringer og oppgraderinger av vann og 
avløpssystemet, men bør holdes innenfor et rimelig nivå slik at avgiftene for befolkningen 
ikke blir for høy.  
 
Årsgebyr, vann, avløp, renovasjon og feiing:  
Gebyrene skal i utgangspunktet være så lave som praktisk mulig. Gjennomsnittet nasjonalt er 
på 11.206 kroner i 2018.  
 
  
VANN, AVLØP OG RENOVASJON 

Mål 

2020 

Kommunebaromteret 
2019 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet E-coli (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet IE (7,5 %) 

100 100 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet farge (2,5 %) 

100 90 

VANNKVALITET: Andel innbyggere tilknyttet vannverk 
med god kvalitet pH (2,5 %) 

100 100 

LEVERANSE: Brudd i vannleveransen, snitt timer per år 
per innbygger (5 %) 

3 2,3 

VANNLEKKASJE: Andel av vannet som går taps på grunn 
av lekkasjer (5 %) 

30 30 
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RENSEKRAV: Andel innbyggere som er tilknyttet anlegg 
som overholder alle rensekrav (20 %) 

100 98 

ANLEGG: Antall stopp i kloakken per 100 km 
spillvannsnett (5 %) 

6 23 

OVERSVØMMELSER: Antall oversvømte kjellere hvor 
kommunen har erkjent ansvar, per 10.000 innbyggere (5 %) 

0 2 

 
 

Renhold 
 
Mål: 

 Nordreisa kommunes renhold av kommunale bygg skal være så lave som mulig, men 
uten at dette går på bekostningen av et godt og forebyggende renhold.  

 
 
 
 
 
 

Utvikling 
 
Mål: 

 Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I 
dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvaltning av arealer 
gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. Kommunen skal aktivt være en 
døråpner opp mot investorer og øvrig virkemiddelapparat. 

 Viktige næringer og satsningsområder er handel og service, industri, anlegg og 
transport, petroleum- og maritim sektor, nasjonalparksatsning, nyetablering og 
innovasjon, jordbruk, skogbruk, fiskeri og havbruk, og reindrift. 

 Nordreisa skal ha en naturressurs- og miljøpolitikk som er bærekraftig og sikrer natur 
og miljø for fremtidige generasjoner. 
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SAKSBEHANDLING 
Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

FRISTBRUDD: Andel byggesaker med overskredet frist 
(20 %) 

10 15,8 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 3 ukers frist (15 
%) 

10 8 

BYGGESAK: Behandlingstid saker med 12 ukers frist (15 
%) 

0 0 

 
 
 
 
 

MILJØ OG RESSURSER Mål 

2020 

Kommunebarometer 
2019 

RESSURSER: Energikostnader per kvadratmeter bygg (15 
%) 

110 122 

RESSURSER: Samlet antall kvadratmeter per innbygger 
(formålsbygg) (15 %) 

7,5 7,4 

RESSURSER: Vannforbruk per tilknyttet innbygger (m3) 
(15 %) 

40 99 

REKREASJON: Netto driftsutgifter til rekreasjon i 
tettsteder, per innb. (10 %) 

120 107 

LANDBRUK: Jordbruksareal omdisponert siste fire år, per 
1.000 dekar (10 %) 

3 3,8 
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Økonomiske rammer/skjemaer  
 
Oversikt over økonomiske ramme i planperioden 2020 – 2023.  

 

Drift 
 
1 Sektor for administrasjon Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 29 033 893 29 033 893 29 033 893 29 033 893
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 714 130 3 014 130 3 314 130 3 614 130
Sum tiltak -1 615 000 -2 600 000 -2 800 000 -2 900 000
Ramme 2020 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023

2 Sektor for oppvekst og kultur Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 135 100 023 135 100 023 135 100 023 135 100 023
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 7 810 657 9 855 457 11 855 457 13 708 857
Sum tiltak -4 250 000 -10 000 000 -13 000 000 -13 000 000
Ramme 2020 138 660 680 134 955 480 133 955 480 135 808 880

3 Sektor for helse og omsorg Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 132 352 259 132 352 259 132 352 259 132 352 259
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 23 029 749 26 029 748 29 029 749 32 029 749
Sum tiltak -2 600 000 -9 600 000 -11 500 000 -12 500 000
Ramme 2020 152 782 008 148 782 007 149 882 008 151 882 008

5 Selvkost Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 0 0 0 0
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 311 120 311 120 311 120 311 120
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2020 311 120 311 120 311 120 311 120

6 Sektor for drift og utvikling Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 41 482 776 41 482 776 41 482 776 41 482 776
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 2 075 927 3 805 927 4 905 927 6 005 927
Sum tiltak -2 235 000 -2 500 000 -3 000 000 -3 500 000
Ramme 2020 41 323 703 42 788 703 43 388 703 43 988 703  
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7 Skatter og rammetilskudd Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 -348 680 100 -348 680 100 -348 680 100 -348 680 100
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett -5 668 900 -11 330 400 -14 084 900 -20 157 900
Sum tiltak -500 000 -4 000 000 -4 100 000 -4 200 000
Ramme 2020 -354 849 000 -364 010 500 -366 865 000 -373 038 000

8 Renter, avdrag og avsetninger Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 10 381 149 10 381 149 10 381 149 10 381 149
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett -340 472 -600 424 -858 849 -858 849
Sum tiltak -20 993 394 -7 928 780 -8 486 722 -8 093 630
Fra investering 2 261 183 5 543 222 8 414 088 9 540 596
Ramme 2020 -8 691 534 7 395 167 9 449 666 10 969 266

0 Prosjekter og interkommunale selskap Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 Budsjett 2023
Ramme for 2019 330 000 330 000 330 000 330 000
Endringer i budsjettet for 2020
Konsekvensjustert budsjett 0 0 0 0
Sum tiltak 0 0 0 0
Ramme 2020 330 000 330 000 330 000 330 000  
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Investering 

Egenkapitalinnskudd KLP 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000 9 200 000
Avdrag videreformidlingslån 5 700 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000 22 800 000
Startlån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000
Høgegga barnehage - utbygging 20 000 000 2 500 000 22 500 000
Digital innbygger 500 000 500 000 1 000 000
Nordreisa idrettshall - tak 0
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 0
Prosjektledelse 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000 5 540 000
Ombygging gamle kinosal 0
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000 46 000 000
Prosjektering svømmehall 1 200 000 1 200 000
Asfaltering av veier 200 000 200 000
IKT utstyr 200 000 200 000 200 000 600 000
Ny gravlund 10 000 000 10 000 000 20 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 1 400 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000 10 000 000
Velferdsteknologi 2 500 000 2 500 000 2 500 000 7 500 000
Mannskapsbil 0
Brannsikring kirke 500 000 500 000
Hovedplan vann 5 600 000 1 200 000 2 000 000 8 800 000
Hovedplan avløp 500 000 1 200 000 500 000 2 200 000
VAR investeringer 5 000 000 5 000 000

64 390 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000 187 690 000

Opptak av lån -51 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000 -149 690 000
Ubrukte lånemidler -5 000 000 -5 000 000
Salg av tomter -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000
Tilskudd/refusjon fra staten 0
Overført fra drift -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000 -5 200 000
Avdragsinntekter Startlån -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000 -22 800 000
Bruk av ubundne fond -500 000 -500 000 -1 000 000

-64 390 000 -57 870 000 -50 700 000 -14 730 000 -187 690 000

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Budsjett       
2023

Samlet

Tall i hele kroner

Budsjett       
2019

Budsjett        
2020

Budsjett        
2021

Budsjett       
2022
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Budsjettskjemaer og oversikter 
 
Bevilgningsoversikt - drift

Rammetilskudd -192 921 097 -197 256 000 -204 323 000 -208 223 000 -212 123 000 -216 023 000
Inntekts- og formuesskatt -111 918 765 -112 491 000 -118 868 000 -123 368 000 -126 368 000 -129 368 000
Eiendomsskatt -17 522 770 -17 100 000 -11 376 000 -14 111 000 -14 211 000 -14 311 000
Andre generelle driftsinntekter -18 527 480 -1 052 000 -20 680 000 -18 706 500 -14 561 000 -13 734 000
Frie disponible inntekter -340 890 112 -327 899 000 -355 247 000 -364 408 500 -367 263 000 -373 436 000
Sum bevilgninger drift, netto 303 863 202 294 563 446 336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680
Avskrinvinger 19 291 258 20 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000
Sum netto driftsutgifter 323 154 460 314 563 446 360 461 857 352 676 705 352 518 280 357 171 680
Brutto driftsresultat -17 735 652 -13 335 554 5 214 857 -11 731 795 -14 744 720 -16 264 320
Renteinntekter -4 432 108 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Renteutgifter 8 690 598 10 422 418 12 830 519 14 621 060 16 317 260 16 496 768
Avdrag på lån 19 733 762 18 663 136 19 166 218 21 057 716 22 732 382 23 679 382
Netto finansutgifter 23 992 252 27 035 554 29 946 737 33 628 776 36 999 642 38 126 150
Motpost avskrivninger -19 291 258 -20 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000
Netto driftsresultat -13 034 658 -6 300 000 11 161 594 -2 103 019 -1 745 078 -2 138 170
Overført til investering 800 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond 569 649 -800 000 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 10 116 077 6 300 000 -11 693 394 1 171 219 413 278 606 370
Dekning av tidligere års merforbruk -3 661 696 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 7 824 030 6 300 000 -11 161 594 2 103 019 1 745 078 2 138 170
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) -5 210 628 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

 
 
 
 
Bevilgningsoversikt per rammeområde - drift

1 Sektor for administrasjon 23 079 551 29 033 893 30 133 023 29 448 023 29 548 023 29 748 023
2 Sektor for oppvekst og kultur 140 026 090 135 100 023 138 963 680 135 258 480 134 258 480 136 111 880
3 Sektor for helse og omsorg 134 417 462 132 352 259 149 324 359 145 324 359 146 424 359 148 424 359
5 Selvkost 1 481 545 0 -8 551 482 -9 411 434 -10 369 859 -10 369 859
6 Sektor for drift og utvikling 43 419 960 41 482 776 41 308 703 42 773 703 43 373 703 43 973 703
7 Skatter og rammetilskudd -20 116 584 -20 781 100 300 000 300 000 300 000 300 000
8 Renter, avdrag og avsetninger -17 965 924 -22 954 405 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426 -15 346 426
0 Prosjekter og interkommunale selskap -478 898 330 000 330 000 330 000 330 000 330 000

303 863 202 294 563 446 336 461 857 328 676 705 328 518 280 333 171 680

Budsjett       
2023Ansvar

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022

Regnskap        
2018
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Økonomisk oversikt drift

DRIFTSINNTEKTER
Rammetilskudd -190 562 166 -195 541 000 -204 323 000 -208 223 000 -212 123 000 -216 023 000
Inntekts- og formuesskatt -111 918 765 -112 491 000 -118 868 000 -123 368 000 -126 368 000 -129 368 000
Eiendomsskatt -17 522 770 -17 100 000 -11 376 000 -14 111 000 -14 211 000 -14 311 000
Andre skatteinntekter -39 487 165 0 0 0 0 0
Andre overføringer og tilskudd fra staten -4 149 931 -23 946 100 -20 680 000 -18 706 500 -14 561 000 -13 734 000
Overføringer og tilskudd fra andre -86 706 812 -52 335 172 -57 112 298 -57 067 498 -57 067 498 -57 214 098
Brukerbetalinger -17 833 201 -18 116 486 -17 743 786 -17 743 786 -17 743 786 -17 743 786
Salgs- og leieinntekter -30 688 469 -29 624 336 -30 916 137 -31 146 089 -32 104 514 -32 104 514
Sum driftsinntekter -498 869 279 -449 154 094 -461 019 221 -470 365 873 -474 178 798 -480 498 398

DRIFTSUTGIFTER
Lønnsutgifter 281 014 853 259 740 194 273 012 849 265 412 849 266 212 849 271 012 849
Sosiale utgifter 35 569 836 37 472 741 39 876 043 39 876 043 39 876 043 39 876 043
Kjøp av varer og tjenester 114 697 790 103 625 728 109 272 088 109 272 088 109 272 088 109 272 088
Overføringer og tilskudd til andre 31 019 082 15 648 077 20 073 098 20 073 098 20 073 098 20 073 098
Avskrivninger 19 291 258 20 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000
Fordelte utgifter -459 192
Sum driftsutgifter 481 133 627 436 486 740 466 234 078 458 634 078 459 434 078 464 234 078

Brutto driftsresultat -17 735 652 -12 667 354 5 214 857 -11 731 795 -14 744 720 -16 264 320

EKSTERNE FINANSINNTEKTER
Renteinntekter -4 432 108 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000 -2 050 000
Utbytter 0 0 0 0 0
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Renteutgifter 8 690 598 10 422 418 12 830 519 14 621 060 16 317 260 16 496 768
Avdrag på lån 19 733 762 18 663 136 19 166 218 21 057 716 22 732 382 23 679 382
Netto finansutgifter 23 992 252 27 035 554 29 946 737 33 628 776 36 999 642 38 126 150

Motpost avskrivninger -19 291 258 -20 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000 -24 000 000
Netto driftsresultat -13 034 658 -5 631 800 11 161 594 -2 103 019 -1 745 078 -2 138 170

DISPONERING
Disponering eller dekning av netto driftsresultat 0 0 0 0 0
Overføring til investering 800 000 800 000 1 200 000 1 600 000 2 000 000 2 200 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond 569 649 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200 -668 200
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond 10 116 077 5 500 000 -11 693 394 1 171 219 413 278 606 370
Dekning av tidligere års merforbruk -3 661 696 0 0 0 0 0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat 7 824 030 5 631 800 -11 161 594 2 103 019 1 745 078 2 138 170

Fremført til inndekning tidligere år -5 210 628 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Bevilgningsoversikt - investering

Investering i varige driftsmidler 34 291 213 53 845 500 51 690 000 44 970 000 37 600 000 1 430 000
Tilskudd til andres investeringer
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 1 965 465 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
Utlån av egne midler 8 539 051 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Avdrag på lån 13 356 364 5 700 000 10 900 000 5 700 000 5 700 000 5 700 000

Sum investeringsutgifter 58 152 093 66 345 500 69 590 000 57 870 000 50 700 000 14 730 000
FINANSIERING
Tilskudd fra andre -1 900 000
Salg av varige driftsmidler -753 332 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000
Salg av finansielle anleggsmidler
Motatte avdrag på utlån av egne midler -14 285 932 -5 700 000 -10 900 000 -5 700 000 -5 700 000 -5 700 000
Bruk av lån -27 472 927 -54 220 500 -56 190 000 -49 470 000 -42 600 000 -6 430 000
Andre inntekter -344
Kompensasjon merverdiavgift -5 231 599

Sum investeringsinntekter -47 744 134 -62 820 500 -68 090 000 -56 170 000 -49 300 000 -13 130 000
Overført fra drift -800 000 -800 000 -1 000 000 -1 200 000 -1 400 000 -1 600 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond -9 173 025
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond -2 725 000 -500 000 -500 000
Dekning av tidligere års udekket beløp
Sum finansiering -9 973 025 -3 525 000 -1 500 000 -1 700 000 -1 400 000 -1 600 000

Fremført til inndekning i senere års udekket beløp 434 934 0 0 0 0 0

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Bevilgningsoversikt per rammeområde - investering

Videreformidlingslån 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Egenkapitalinnskudd KLP 1 800 000 2 000 000 2 200 000 2 400 000 2 600 000
Høgegga barnehage - utbygging 908 380 23 100 000 20 000 000 2 500 000
Digital innbygger 24 844 500 000 500 000 500 000
Nordreisa idrettshall - tak 200 000
Liftbil + Garasje liftbil 3 250 000
Utbedring Oksfjord havn 3 875 000
Prosjektledelse 1 360 500 1 340 000 1 370 000 1 400 000 1 430 000
Ombygging gamle kinosal 87 944 300 000
Utbygging skole 20 000 000 26 000 000
Prosjektering svømmehall 823 715 1 200 000
Asfaltering av veier 2 321 988 2 750 000 200 000
IKT utstyr 3 277 812 1 000 000 200 000 200 000 200 000
Ny gravlund 348 813 5 000 000 10 000 000 10 000 000
Forprosjekt Moan og Storslett skole 250 000 1 400 000
Stedsutvikling Storslett sentrum 5 000 000 5 000 000
Velferdsteknologi 289 925 2 500 000 2 500 000 2 500 000
Kjøp av kjøretøy 600 000
Mannskapsbil 2 500 000
Brannsikring kirke 500 000
Hovedplan vann 3 254 583 5 800 000 5 600 000 1 200 000 2 000 000
Hovedplan avløp 966 390 1 300 000 500 000 1 200 000 500 000
VAR investeringer 651 500 5 150 000 5 000 000
Brannutstyr 160 000
Halti II -14 060
Kjøp av utstyr drift og utvikling 242 188
Kjøp av grunn 3 311 830
EPC kontrakter 172 999
Låsesystem kommunale bygg 481 955
Kjøp av utstyr helse og sosial 140 018
Ombygging Sonjatun 648 270
Samfunnshuset 1 005 428
Utstyr 26 635
Takrenovasjon 310 900
Gatelys 8 566 836
Ombygging Leonard Isaksensveg 5 556 554
Ombygging kommunehuset 883 908
Ombygging Oksfjord skole 1 761
Omsorgsbolig for eldre 99
Investering i anleggsmidler 34 291 215 60 645 500 58 690 000 52 170 000 45 000 000 9 030 000

Budsjett       
2023Tall i hele kroner

Regnskap        
2018

Budsjett        
2019

Budsjett       
2020

Budsjett        
2021

Budsjett        
2022
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Orientering om statsbudsjettet 2020 og det økonomiske opplegget for 

kommunene 

 

Regjeringen la i dag, 7. oktober 2019, frem statsbudsjettet for 2020 (Prop. 1S 2019-2020).  

 

Dette notatet gir en oppsummering av de viktigste elementene i statsbudsjettet for 2020 vedrørende 

kommuneøkonomi, det generelle økonomiske opplegget for kommunene og anslag på frie inntekter 

i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark.  

 

 

 

1 Kommuneøkonomien i 2019 
 

Inntektsveksten i kommunesektoren blir i 2019 vesentlig høyere enn lagt opp til i statsbudsjettet i 

fjor høst. Dette skyldes i hovedsak skatteinntekter.  

 

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom ble styrket med ca. 0,5 mrd. kr. i Revidert 

nasjonalbudsjett (RNB) 2019.  (nettovirkning av økt skatteanslag på 1,5 mrd. kr. og økt kostnadsvekst 

på -1 mrd. kr.) 

 

Etter RNB 2019 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2019 oppjustert ytterligere med 

4,9 mrd. kr., hvorav 4,2 mrd. kr. gjelder kommunene og 700 mill. kr. gjelder fylkeskommunene. 

Oppjusteringen skyldes blant annet at sysselsettingen vokser mer enn tidligere anslått. I tillegg er 

utbytte til personlige skatteytere for skatteåret 2018 fortsatt på et høyt nivå, noe som bidrar til økte 

skatteinntekter for kommunene i 2019. 

 

Etter dette anslås de frie inntekten å øke reelt med 3,2 mrd. kr. i 2019, tilsvarende 0,8 %. 

 

Det anslås ingen endring i den samlede pris- og kostnadsveksten i 2019. Kommunal deflator holdes 

på 3,0 %, samme nivå som i RNB 2019. 
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2 Generelt om kommuneopplegget i 2020  

 
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette 

tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble 

anslått i RNB 2019.  

 

Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte 

demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som 

følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.   

 

Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene. 

 

I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene 

for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 

2020 er i nedre intervall av dette.  

 

 
 

Figuren viser veksten i frie inntekter for 2020 regnet fra inntektsnivået slik det ble anslått i RNB 2019 

og fra oppdatert anslag på regnskap for 2019 i statsbudsjettet for 2020.  

 

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 

2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens 

skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr.  Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke 

påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.  

 

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, 

siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.  

 

Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.  
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Tabellen under viser kostnader som må dekkes innenfor veksten i de frie inntektene:  

 

 
 

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må 

finansieres innenfor veksten i frie inntekter. 

 

Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020. 

 

Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt 

til grunn i statsbudsjettene de siste årene.  

 

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og reduserte 

pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.  

  

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert innenfor veksten i de frie inntektene til 

kommunen på i alt 550 mill. kr: 

 

- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet. 

- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen. 

 

For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150 

mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.  

 

Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering 

som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet 

på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for 

kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.   

 

 

2.1 Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent) 

 

For 2020 anslås deflator til 3,1 %.  Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør 

2/3 av deflator.  

 

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  

• Rentekostnader 

• Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med 

lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 

opp av deflatoren 

• Demografikostnader 

Kommuner 

(i mrd. kr.)

Fylkeskommuner 

(i mrd. kr.)

Kommunesektoren 

samlet (i mrd. kr.)

Vekst i fri inntkter 1,30 0,00 1,30

Merkostnader demografi -1,30 0,40 -0,90

Reduserte kostnader pensjon 0,40 0,05 0,45

Satsinger innenfor frie inntekter -0,55 0,00 -0,55

Handlingsrom uten effektivisering -0,15 0,45 0,30

Effektivisering 0,5 % 1,05 0,25 1,30

Handlingsrom med effektivisering 0,90 0,70 1,60
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Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de 

foreslåtte inntektsrammer for 2020. 

 

2.2 Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020 

 

Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og 

fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for 

personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren. 

 

I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål 

om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene. For å nå 

dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.    

 

Kommunesektorens inntekter fra skatt på inntekt og formue anslås å utgjøre ca. 207,2 mrd. kr i 

2020, en nominell vekst på 2 % fra 2019. Økningen er moderat på grunn av betydelige 

merskatteinntekter i 2019. 

 

Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og 

3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020. 

 

Kommunesektorens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Tabell 3.3 i Prop.1S 

(2019-2020) viser de frie inntektene i 2019 og 2020, fordelt på skatteinntekter og rammetilskudd. 

 

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å gjennomføre regelmessige beregninger på egne frie 

inntekter gitt utviklingen i skatteinngangen for kommunen og ikke minst for landet. Gitt 

omfordelingseffektene som ligger i inntektsutjevningen, og ettersom de fleste kommunene i Troms 

og Finnmark har skatteinntekter på under 90 % av landsgjennomsnittet, er det utviklingen nasjonalt 

som har størst betydning.  

 

Det er også viktig å være klar over at det i anslaget for skatteinntekter som legges til grunn i 

beregningen av frie inntekter i 2020 i statsbudsjettet, er forutsatt lik vekst for alle kommunene. 

Anslagene vil derfor være overvurdert for kommuner med lavere vekst i innbyggertallet enn 

landsgjennomsnittet siste år, og tilsvarende undervurdert for kommuner hvor veksten i 

innbyggertallet har vært større enn landsgjennomsnittet. Kommunene bør selv vurdere hva som er 

et realistisk skatteanslag for sin kommune i 2020. 

 

 

 

2.3 Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren 

 

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats) 

Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen 

øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt 

lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i 

kommuneproposisjonen for 2020. 

 

Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i 

rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i 

2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. 
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I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i 

skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng 

med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.  

 

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Opptrappingsplan for rusfeltet 

Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige 

mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av 

veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke 

tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr. 

 

Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn 

Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette 

innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den 

samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom 

økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter 

delkostnadsnøkkelen for grunnskole. 

 

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

 

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn 

Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. 

Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr i 2020. (helårseffekt 

er 50,4 mill. kr). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.  

 

Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet. 

 

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser 

Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskuddet skal fordeles 

på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns 

plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, 

utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst. 

I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for 

tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser. 

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet. 

 

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger 

Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for 

arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i 

rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. 

Kompensasjonen videreføres i 2020.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 S for Arbeids- og sosialdepartementet. 
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Frivillighetssentraler 

De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til 

rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen 

økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019. 

 

Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 

2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil 

midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet. 

 

Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet. 

 

Overføring av skatteoppkrevingen 

Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med 

overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og 

svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er 

skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver. 

 

Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer 

7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

 

Eiendomsskatt  

Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille.  

Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille. 

 

Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og 

fritidseiendom.  

 

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020. 

 

 

 2.4 Korreksjonssaker 

 

Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker 

det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.  

 

I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger 

reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i 

tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for 

kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene. 

 

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i 

rammetilskuddet til kommunene: 

 

• Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr 

• Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr 

• Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr 
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• Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og 

omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr. 

• Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 

369,1 mill.kr 

• Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr. 

• Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 

mill. kr. 

• Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr 

• Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 

1 316,8 mill. kr 

• Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr. 

• Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr 

• Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr. 

• Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av 

endring i 2019, 57,8 mill. kr. 

• Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr. 

• Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr. 

 

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i 

kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og 

tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett. 

 

 

 

4 Skjønnsmidler i 2020 
 

Skjønnsrammen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark ble samlet redusert i 2020 med 7,5 mill. kr. 

(5,7 %), til 124 mill. kr. Reduksjonen er begrunnet med at det fortsatte er store forskjeller i 

skjønnstilskuddet mellom fylkesmannsembetene, og basisrammene justeres slik at forskjellene blir 

mindre. Reduksjon i basisrammen, som på landsbasis er 50 mill. kr., tilbakeføres til kommunene 

gjennom innbyggertilskuddet, som sikrer en fordeling etter faste kriterier og gir større 

forutsigbarhet.  

 

Innenfor basisrammen i 2020 skal fylkesmannsembetene prioritere kommuner som slår seg 

sammen og som på grunn av sammenslåingen får utilsiktede virkinger i inntektssystemet, i sin 

fordeling av skjønnstilskuddet. I tillegg legges det i 2020 opp til en kompensasjonsordning for 

kommuner som får en reduksjon i veksttilskuddet som følge av en sammenslåing. Det legges opp til 

at kommunene blir kompensert for 80 % av reduksjon fra 2020, 40 pst. i 2021 og at kompensasjon 

avvikles fra 2022. Denne ordningen finansieres innenfor departementets tilbakeholdte 

skjønnstilskudd. 

 

Det vises her til Fylkesmannen i Troms og Finnmark sitt brev til Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet av 16. september 2019, som er frigjort i forbindelse med 

offentliggjøring av statsbudsjettet. I brevet framgår fordelingskriterier og fordeling pr. kommune. 

Brevet er lagt ut på vår hjemmeside sammen med KMDs retningslinjer for skjønnstildelingen i 2020.  
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5 Inntektssystemet 
 

Regionalpolitiske tilskudd prisjusteres, med unntak av Regionsentertilskuddet. 

 

Distriktstilskudd Nord- Norge 

Nord-Norge og Namdalstilskudd prisjusteres, nye satser er som følger: 

 

 Sats pr. innbygger 2020 

(kroner) 

Sats pr. innbygger 2019 

(kroner) 

Troms (utenfor tiltakssonen) 3 476 3 371 

Tiltakssonen i Troms 4 095 3 972 

Finnmark 8 487 8 232 

 

Småkommunetillegg til kommuner under 3 200 innbyggere: 

 

24 kommuner i Troms og Finnmark har et innbyggertall mindre enn 3200 og kvalifiserer til 

småkommunetillegg. Av disse har alle unntatt Båtsfjord en Distriktsindeks på 35 eller lavere, og får 

dermed småkommunetillegg etter høyeste sats. Oversikt over verdi på Distriktsindeksen finnes i 

grønt hefte tabell D-k.  

 

Satser småkommunetillegg 2019 er prisjustert, nye satser for 2020 er som følger:  

 

 Småkommunetillegg pr. 

kommune utenfor 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Småkommunetillegg pr. 

kommune, kommuner i 

tiltakssonen (1000 kr.) 

Distriktsindeks 0-35 5 875 12 724 

Distriktsindeks 36-38 5 289 11 451 

Distriktsindeks 39-41 4 700 10 180 

Distriktsindeks 42-44 4 114 8 907 

 

 

Inntektsgarantiordningen (INGAR)  

Inntektsgarantiordningen i inntektssystemet skal sikrer at alle kommuner har en vekst i 

rammetilskuddet fra ett år til det neste, som er mer enn 400 kroner per innbygger under beregnet 

vekst på landsbasis. Det gjøres ingen endringer i denne ordningen i 2020. 

 

Regionsentertilskudd 

Tilskuddet går til kommunene der det er fattet et nasjonalt vedtak om sammenslåing i perioden for 

kommunereformen, og som etter sammenslåingen får over om lag 8 000 innbyggere. Tilskuddet 

tildeles med en sats pr. innbygger på kr. 68 og en sats pr. sammenslåing på 3,256 mill. kr. Satsene er 

satt slik at 40 % av tilskuddet fordeles med en sats pr. innbygger og 60 % med en sats pr. 

sammenslåing. Kommuner som mottar storbytilskudd kan ikke motta regionsentertilskudd. 

Tilskuddet er redusert med 3,1 mill. kr. fra 2019-2020 og bevilgningen for 2020 er på 196,9 mill. kr.  

 

Midlene er fordelt pr. kommune i grønt hefte, tabell 1-k. I Troms og Finnmark gjelder dette 

Hammerfest og Senja. Midlene bør brukes til fellestiltak for den nye sammenslåtte kommunen. 

 

Veksttilskudd 

Veksttilskuddet gis til kommuner med særlig høy befolkningsvekst. For 2020 foreslås at 
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veksttilskuddet gis til kommuner som gjennom den siste treårsperioden har hatt en gjennomsnittlig 

årlig befolkningsvekst som er høyere enn 1,4 % (samme grense som 2019) og skatteinntekter under 

140 % av landsgjennomsnittet. Satsen pr. innbygger utover vekstgrensen prisjusteres og settes til kr. 

60.615. 

 

I Troms og Finnmark er det bare Tromsø som mottar veksttilskudd i 2020, ref. tabell 1-k i grønt hefte. 

 

Kompensasjon for økte utgifter til barnevernet 

Barne- og likestillingsdepartementet satte i 2016 i verk et forsøk med økt kommunalt ansvar for 

barnevern. Rammetilskuddet ble økt for å kompensere for økte utgifter til barnevern. Forsøket 

videreføres i 2020 med en prisjustering.  

 

For kommunene i Troms og Finnmark gjelder dette for Alta kommune, ref. tabell C-k i grønt hefte.   

 

Kompensasjon for endringer i regelverk for eiendomsskatt 

Tilskuddet skal kompensere kommuner som får reduserte inntekter som følge av at de ikke lenger 

kan kreve inn eiendomsskatt på produksjonsutstyr og -installasjoner. Kommunene som er berørt vil 

over en 7- årsperiode kompenseres for inntil 500 mill. kr. Det samlede tilskuddet i 2019 var på 71 

mill. kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, og denne økes i 2020 til 143 mill. kr. som tilsvarer 2/7 av 500 

mill. kr.  Kommunene er kompensert fullt ut utover en gitt egenandel på 32 kr. per innbygger og 

egenandelen er likt for alle berørte kommuner. Denne kompensasjon var i 2019 en del av 

skjønnstilskuddet, men er i 2020 flyttet over til innbyggertilskuddet.  I Troms og Finnmark er det 12 

kommuner som får denne kompensasjonen. For mer informasjon, se grønt hefte, tabell C-k.  

 

6 Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester 

Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 

2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8 

mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramming ved å 

øke innslagspunktet med kr. 50 000 utover lønnsveksten.  

 

Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %. 

 

7 Kommunereformen 

Ifølge regjeringen er det særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med 

kommunesammenslåinger:  

• Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse  

• Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns- og næringsutvikling 

  

Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for 

kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er 

det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. 

 

Inntektssystemet for kommunene er ikke fult ut nøytralt med tanke på kommunestruktur. Fra og 

med 1. januar 2020 slår 119 kommuner seg sammen til 47 nye kommuner. Dette fører til at gradert 

basiskriterium i utgiftsutjevningen øker. Som varslet i kommuneproposisjonen for 2020 blir 
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vektingen av dette kriteriet justert ned fra 2020, slik at beløpet som blir utløst av dette kriteriet 

isolert sett blir holdt på samme nivå som før sammenslåingen. De andre kriteriene blir vektet opp 

tilsvarende nedvektig av gradert basiskriterium. Kriteriene er omtalt i tabell F-k i grønt hefte.  

 

Regjeringen slår sammen tilskuddene til dekning av engangskostnader og reformstøtte. Det nye 

tilskuddet vil bli utbetalt allerede ved nasjonalt vedtak om sammenslåing. (tidligere ble 

reformstøtten først utbetalt når nye kommuner faktisk tredde i kraft). 

I standardmodellen for engangstilskudd er minstesatsen for to kommuner under 15 000 innbyggere 

som slår seg sammen om lag 25 mill. kr. Deretter økes tilskuddsbeløpet med om lag 10 mill. kr. per 

ny kommune i sammenslåingen. 

 

Tabell 6.23 Engangstilskudd ved kommunesammenslåing    (1 000 kr)  

 
 

Inndelingstilskuddet, som gir kompensasjon for tap av basistilskudd og nedgang i distriktstilskudd, 

videreføres. Full kompensasjon gis i 15 år, deretter trappes det ned over 5 år.  

  

Kommuner som vurderer kommunesammenslåing, skal også få støtte til å informere og spørre 

innbyggerne om retningsvalget. Hver kommune vil kunne få kr. 100 000 til dette arbeidet. I tillegg 

gjeninnfører regjeringen støtten til kommunene som ønsker å ta opp igjen nabopraten. Det gis kr. 

200 000 i støtte hvis to kommuner ønsker å utrede sammenslåing. Dersom flere enn to kommuner 

ønsker sammenslåing, gis det i tillegg kr. 50 000 per kommune.  

 

Tillegg for sammenslåinger i 2020 

• Kompensasjon for reduksjon i veksttilskuddet (finansieres innenfor departementets 

tilbakeholdte skjønnstilskudd. 

• Kompensasjon for reduksjon i utgiftsutjevningen eller andre særskilte forhold vurderes av 

Fylkesmannen i det enkelte tilfellet.  

 

Regjeringen foreslår en ny overgangsordning i eiendomsskatteloven for eiendomsskatt ved 

kommunesammenslåing. Forslaget legger til rette for at sammenslåtte kommuner harmoniserer 

eiendomsskatten i den nye kommunen slik at kommunene ikke taper inntekt fra eiendomsskatten. 

Kommunene kan i en overgangsperiode på 3 år øke satsene med inntil 1 promilleenhet for bolig- og 

fritidseiendom, og 2 promilleenhet på næringseiendom.  

 

Det er valgfritt om kommunen begynner samordningen første eller andre året etter 

sammenslåingen. Kommuner som slår seg sammen 1. januar 2020 kan dermed velge mellom 

oppstart i 2020 eller 2021. Dette gir kommunene mer tid til for eksempel å gjennomføre en 

taksering, samt harmonisering av eiendomsskatten.   

 

Det settes ikke tidsfrister for vedtak om sammenslåinger nå. Departementet vil fortløpende følge 

opp vedtak fra kommuner om sammenslåing, og sørge for at disse vedtas av Kongen i statsråd.  

Antall kommuner og innbyggere 

i sammenslåingen

Færre enn 

15 000 

innbyggere

15 000 - 29 999 

innbyggere

30 000 - 49 999 

innbyggere

50 000 

innbyggere 

eller mer

2 kommuner 25 800           36 120              41 280              51 600              

3 kommuner 36 120           46 440              51 600              61 920              

4 kommuner 46 440           56 760              61 920              72 240              

5 kommuner 56 760           67 080              72 240              82 560              
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3. Vekst i frie inntekter for kommunene i Troms og Finnmark 

 
Tabellen på neste side viser anslag på frie inntekter i 2020 for kommunene i Troms og Finnmark, 

anslått nominell vekst og realvekst, målt fra anslag på oppgavekorrigert regnskap 2019. Realveksten 

tar hensyn til anslått lønns- og prisvekst i 2020 på 3,1 % (kommunal deflator).  

 

 

Kommune

Anslag på frie 

inntekter 2020 

(1000 kr.)

Anslag på 

oppgavekorrigert 

vekst 2019-2020 

(1000 kr.)

Nominell vekst 

2019-2020 

(prosent)

Realvekst 2019-2020 

(prosent) (kommunal 

deflator er 3,1 %)

Hasvik 100 770 5 319 5,6 2,5

Loppa 99 220 4 333 4,6 1,5

Balsfjord 382 737 12 529 3,4 0,3

Skjervøy 212 091 6 969 3,4 0,3

Nordreisa 323 410 9 571 3,0 -0,1

Måsøy 114 172 3 336 3,0 -0,1

Kvænangen 118 484 3 392 2,9 -0,2

Harstad 1 482 989 39 530 2,7 -0,4

Deatnu - Tana 229 103 5 925 2,7 -0,4

Karlsøy 177 802 4 011 2,3 -0,8

Bardu 260 173 5 499 2,2 -0,9

Salangen 152 579 3 244 2,2 -0,9

Tromsø 4 281 291 88 882 2,1 -1,0

Vadsø 388 826 8 117 2,1 -1,0

Målselv 425 358 8 751 2,1 -1,0

Lyngen 228 876 4 684 2,1 -1,0

Loabák - Lavangen 96 205 1 886 2,0 -1,1

Kárášjohka - Karasjok 205 324 4 008 2,0 -1,1

Alta 1 370 470 24 558 1,8 -1,3

Lebesby 128 494 2 246 1,8 -1,3

Senja 1 060 154 17 168 1,6 -1,5

Guovdageaidnu - Kautokeino 237 312 3 820 1,6 -1,5

Sør-Varanger 646 994 10 416 1,6 -1,5

Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono 151 675 2 289 1,5 -1,6

Vardø 161 595 2 208 1,4 -1,7

Tjeldsund (nye) 312 327 4 203 1,4 -1,7

Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono 163 047 2 233 1,4 -1,7

Kvæfjord 209 792 2 692 1,3 -1,8

Berlevåg 91 718 1 196 1,3 -1,8

Gratangen 92 368 1 105 1,2 -1,9

Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki 268 258 3 075 1,2 -1,9

Unjárga - Nesseby 96 896 1 163 1,2 -1,9

Sørreisa 217 684 2 338 1,1 -2,0

Nye Hammerfest 792 548 8 085 1,0 -2,1

Båtsfjord 166 036 1 722 1,0 -2,1

Nordkapp 222 505 1 894 0,9 -2,2

Gamvik 103 265 878 0,9 -2,2

Ibestad 112 533 793 0,7 -2,4

Dyrøy 99 791 484 0,5 -2,6

Skjønnsmidler som fordelest 

gjennom året 47 301  

Troms og Finnmark 16 032 173 330 320 2,1 -1,0

Hele landet 329 687 033 6 987 654 2,2 -0,9
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Fra 2019 til 2020 er det på landsbasis anslått en nominell vekst på 2,2 % og en realnedgang på 0,9 % 

i kommunenes frie inntekter (fra anslag på oppgavekorrigert regnskap for 2019). Kommunene i 

Troms og Finnmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntektene på 2,1 % og en 

realnedgang på 1,0 %.  

 

Vi gjør oppmerksom på at dette vekstanslaget inkluderer en oppjustering av skatteinntektene i 

kommunesektoren i 2019 på 4,9 mrd. kr. i Prop. 1 S for 2020.  

 

I all hovedsak kan variasjonen i veksten mellom kommunene forklares med utvikling og endring i 

befolkningen, endringer i skjønnstilskuddet og andre endringer i inntektssystemet.  

 

35 kommuner i Troms og Finnmark har realnedgang i frie inntekter, og kun Hasvik, Loppa, Balsfjord 

og Skjervøy har realvekst.  

 

23 av 39 kommuner i fylket har større realnedgang enn landsgjennomsnittet på -1,0 %. 

 

  

 

----------------------- 

 

 

Vi minner om at kommunene i KMDs nettløsning Frie inntekter kan se fordelingen av 

rammetilskuddet og anslaget på skatteinntektene for 2020. 

 

Fylkesmannen står til rådighet dersom det skulle være behov for ytterligere informasjon om det 

økonomiske opplegget for kommunene i 2020.  

 

Marianne Winther Riise, 776 42042, fmtrmwr@fylkesmannen.no 

Gøril Toresen, 776 42088, gotor@fylkesmannen.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

Per Elvestad (e.f.) 

assisterende justis- og kommunaldirektør 

  

 

Marianne Winther Riise 

seniorrådgiver kommuneøkonomi 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/947-3 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 07.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
3/19 Driftsutvalget 21.11.2019 

 

Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling -andre behandling 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling:  
Sak 48/19 Budsjett 2020 –sektor for drift og utvikling 
 

Vedlegg 
1 Særutskrift Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling 

 

Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget viser til formannskapets vedtatte budsjettrammer for 2020 og foreslår følgende 
reduksjoner med en ramme på kr 2008.000. 
 

 

 
 
Det gjennomføres stenging av gatelys om natta, 00.00-05.00 når styringssystemene er på plass. 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet 24.06.19 sak om foreløpig budsjettramme for 2020.  
 
Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplanen for 
2019-2022, som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen justeres for lønnsøkning, bindende politiske 
vedtak som har økonomisk virkning og endringer i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig budsjettramme 
for 2019 er som følger: 
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Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i begynnelsen av 
oktober.  
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom  
kr 1,0 mrd og kr 2,0 mrd. Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes demografi og 
pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere.  
Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at 
merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kr 1,3 mrd. 
 
Hovedprinsippet for budsjettarbeidet er at budsjett for 2020 tar utgangspunkt i budsjett for 2019 og 
justeres opp med lønnsøkninger og prisøkning på faste utgifter som forsikringer, renovasjon, kommunale 
gebyrer og ulike avtaler som skal indeksreguleres. Generell prisvekst blir ikke kompensert. 
Kutt i rammen for 2020 vil da gjøres fra denne nye justerte budsjettrammen. 
 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget behandlet i september budsjett 2020 for sektor for drift og 
utvikling i sak 48/19, se vedlegg. 
 
Der ble det gjort følgende vedtak: 
  
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 2020-
23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020:  

 Brøytekontrakter  
 Organisering av vaktmestertjenesten  
 Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold  
 Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)  
 Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)  
 Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag  

 
Formannskapet behandlet 31.oktober budsjettrammer for 2020 i sak 41/19 
 
Sektor for Drift og utvikling fikk der et nedtrekk på 2 millioner i forhold til budsjettrammer for 
2019. 
 
Under følger et forslag på hvordan administrasjonen ser for seg at dette kan gjøres. 
 
Innledning 
Sektoren har de siste åra vært gjennom flere runder med nedtrekk av budsjettet og er i dag nede 
på et minimum av midler til drift og vedlikehold og ansatte til å gjøre arbeidet. Budsjettsak fra 
september i år beskriver utfordringer innen sektoren pr i dag. 
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Når det nå skal reduseres ytterligere må en se på alle områder av drifta, men også se om det er 
oppgaver som kommunen gjør i dag, som kan settes bort til andre eller kuttes ut. Sektoren server 
alle kommunale bygg med drift, vedlikehold og renhold. En reduksjon/endring av 
bygningsmassen ved å gå fra flere små bygg til færre store bygg vil en redusere behovet innen 
alle disse områdene. Det må også sees på forholdet mellom egen eller innleid drift innen noen 
områder. 
 
Dagens budsjett til drift og vedlikehold er så små at administrasjonen ser det som uheldig å kutte 
stort i disse. Den eneste budsjettposten som da står igjen, for å nå opp til formannskapets vedtak 
om nedtrekk på 2 millioner, er lønnsutgifter. 
 
Sektoren har 60 årsverk fordelt på ca 75 hoder. Siden 2016 er det redusert med 2,3 årsv. (230 %) 
fordelt på saksbehandling 100%, vaktmester 60 % og renholder 70 % stilling, samtidig som 
bygningsmassen har bli større. Antall km kommunal vei er også økt med ca 1,5 km.   
 
Fordelingen innen sektoren er følgende: 
Sektorleder og stab 5,8 årsverk 
Anleggsdrift 13 årsverk + 0,38 % brannberedskap 
Bygningsdrift 9,3 årsverk + 0,28 årsverk badevakt 
Renhold 21,52 årsverk 
Utvikling 8 årsverk +1,97 årsverk kommuneveterinær 
 
 
Sektorleder har lagt to forhold til grunn for forslagene til reduksjon av stillinger. Mulighet til 
reduksjon i stillinger som står ubesatte eller som er i permisjon og en fordeling utover i sektoren 
for å gjøre belastningen for de som er igjen minst mulig. 
For å redusere denne belastninga ytterligere må se på andre måter å løse oppgavene på eller 
trekke ned standarden noe. En endring/reduksjon av bygningsmassen, som beskrevet over, vil 
redusere behovet noe, men dette vil ikke få betydning for driftsåret 2020. I økonomi-
planperioden på fire år legges det opp til ytterligere nedtrekk og da kan slike tiltak 
gjennomføres.  
Innen Anleggsdrift ligger VAR sektoren. Disse lønnes gjennom selvkostregnskapet. 
Utenom de er det 3,6 % stilling innen veivedlikehold. Dette er en bemanning som er tilpasset 
dagen drift og brøyting. En endring der må skje i samband med endring av brøytekontrakter. 
Videre en 100 % stilling som løypekjører om vinteren og banemester om sommeren. Denne 
stillinga er opprettet gjennom et samarbeid mellom Nordreisa il, Nord Troms videregående 
skole og kommunen. Den ansees derved som uaktuelt å endre. Med dette som bakgrunn foreslås 
det ingen reduksjon for Anleggsdrift.  
Et tiltak for å spare driftsutgifter innen vei er å nattestenge veilys. Langs de kommunale veiene 
er det styring og i løpet av høsten/tidlig vinter vil alle gatelysene langs fylkes og riksveiene få 
målerskap med mulighet for å styre lysene. Da kan lysene slukkes om natta. Ut i fra et 
trafikksikkerhetsperspektiv mener adm det er mulig å slukke lysene mellom kl 00.00-05.00. Det 
vil spare ca 20 % av strømutgiftene.   
 
Det foreslås nedtrekk av en 100 % vaktmester, 100 % stilling innen Utvikling og 200 % stilling 
innen renhold. Dette gir et nedtrekk for bygningsdrift på 10,7 %, Utvikling/forvaltning på 12,5 
% og renhold på 9,7 %.  
I tillegg foreslås det noen kutt i driftsbudsjettet, jf liste under. 
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Tiltakene som er haket ut og uthevet utgjør til sammen kr 2.008.000. Innen bygningsdrift og 
Utvikling vil det være mulig å få helårsvirkning siden stillingene i dag står vakant eller er i 
permisjon. Innen renhold må en påregne å bruke første halvår til å justere ned driftsnivået. Det 
planlegges at dette kan gjøres uten en nedbemanningsprosess. 
 
 
Videre vedtok formannskapet 31.10.2019 at vakante stillinger ikke skal besettes. For sektor for 
drift og utvikling er det 20% stilling innen bygningsdrift og ca 2,5 månedsverk innen Utvikling. 
Totalt utgjør dette ca kr 230.000. Samlet vil kuttet innen sektoren da blir på 2,2 millioner. 
 
 
Kommentarer til vedtak i Miljø, -plan og utviklingsutvalget av september i år. 
 
Brøytekontrakter  
Dette må en se på i forbindelse med nye anbud som skal legges ut våren 2020. Virkning vil bli fra 
oktober 2020 og de neste åra. 
 
Organisering av vaktmestertjenesten  
Ved en reduksjon innen vaktmestertjenesten som forslått må det i 2020 arbeides videre for å samle 
tjenesten for å oppnå en mer effektiv drift. 
 
Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold  
Det er utarbeidet en vedlikeholdsplan for de kommunale veiene. I den er det foreslått å asfaltere 
grusveier hvert år for bedre standarden og redusere behovet for vedlikehold. I rådmannens for slag 
til investeringer 2020 har dette ikke nådd opp i prioriteringen. 
 
Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse)  
Vaktmestre i bygningsdrift utfører i dag et stort arbeid med hjelpemidler og reparasjon av 
helseutstyr. For å effektivisere bygningsdrift ønskes det at det settes i gang et arbeid i 2020 med 
overføring av disse til helse og omsorg. 
 
Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement)  
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I forslag til gebyrer for 2020 er det lagt inn forslag på økning på 3,1 %. Rådmannen har i sitt 
budsjettforslag foreslått en re taksering av eiendomsskatt i 2020. Det vil få virkning fra 2021. 
 
Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag  
Det jobbes med utredninger om struktur innen oppvekst. Når disse er klare og behandlet vil det 
kunne gi besparelser innen driftssektoren, om 2-3 år. 
 
Forslaget er presentert for tillitsvalgte i møte 13.november 2019.    

Vurdering 
Forslaget til budsjett for sektor for drift og utvikling legges fram i hht formannskapets vedtak 
med forslag på kutt på kr 2 millioner. Tillegg utgjør vakanser i sektoren ca kr 230.000. 
 
Sektoren har i 2019 et budsjett og en bemanning som er helt på et minimum, og ytterligere kutt 
vil medføre et ytterligere press på de ansatte og den tjenesten som skal utføres. Forventingene 
hos innbyggere er rask saksbehandling og godt vedlikeholde bygg og veier. Med de rammene 
som sektoren nå får vil det være vanskelig å tilfredsstille disse forventningene.  
 
Sektoren har jobbet med effektivisering de siste åra og vil fortsette med det i åra framover, men 
når stillinger kuttes før eller samtidig med at effektiviseringen skal gjennomføres, skaper det 
utfordringer. Framover må det ses på strukturelle grep som reduserer bygningsmassen og samler 
de gjenværende i større enheter. Innen drift av kommunale veier mener administrasjonen at en 
må vurdere stenging av gatelys på natta og omklassifisering av enkelte veier til private veier.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/947-1 

Arkiv:                150  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 21.08.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
48/19 Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 04.09.2019 

 

Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende forslag: 

 Brøytekontrakter  
 Organisering av vaktmestertjenesten 
 Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold 
 Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse) 
 Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement) 
 Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag 

 
Det ble stemt punktvis: 
Første punkt enstemmig vedtatt 
Andre punkt enstemmig vedtatt 
Tredje punkt enstemmig vedtatt 
Fjerde punkt enstemmig vedtatt 
Femte punkt – 5 stemte for og 2 stemte imot. Femte punkt dermed vedattt. 
Siste punkt enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 
2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020: 

 Brøytekontrakter 
 Organisering av vaktmestertjenesten 
 Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold 
 Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse) 
 Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement) 
 Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag 
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Rådmannens innstilling 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 
2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020: 
 
  
 

Saksopplysninger 
 

Kommunestyret behandlet 24.06.19 sak om foreløpig budsjettramme for 2020.  
 

Når budsjettramme for 2020 settes, tas det utgangspunkt i vedtatt ramme for 2020 i økonomiplanen for 
2019-2022, som ble vedtatt i desember 2018. Denne rammen justeres for lønnsøkning, bindende politiske 
vedtak som har økonomisk virkning og endringer i revidert nasjonalbudsjett. Opprinnelig budsjettramme 
for 2019 er som følger:  
 
Økonomisk ramme 2020 
Sektor Budsjett 2020
Sektor for administrasjon 28 579 154
Sektor for oppvekst og kultur 131 866 064
Sektor for helse og omsorg 128 379 226
Selvkost 0
Sektor for drift og utvikling 40 266 389
Skatter og rammetilskudd -342 767 000
Renter, avdrag og avsetninger 13 346 167
Prosjekter og interkommunale selskap 330 000

0  
 
Regjeringen la 14.mai 2019 frem proposisjon 113 S (2018/2019) Kommuneproposisjon 2020. 
Kommuneproposisjonen gir føringer for forslaget til statsbudsjett 2020 som legges frem i begynnelsen av 
oktober.  
 
I kommuneproposisjonen legges det opp til en vekst i kommunenes frie inntekt i 2020 på mellom  
kr 1,0 mrd og kr 2,0 mrd. Veksten er lavere enn tidligere år, som ifølge regjeringen skyldes demografi og 
pensjonskostnadene er betydelig lavere enn de har vært tidligere.  
 
Det er stor usikkerhet knyttet til merutgiftene på demografiske endringer. Beregninger viser at 
merutgiftene til befolkningsutviklingen i 2020 trolig vil utgjøre kr 1,3 mrd.  
 
Pensjonskostnader  
Veksten i kommunens samlede pensjonskostnader anslås til å være kr 450 mill ut over det som dekkes av 
kommunal deflator. Det hefter stor usikkerhet rundt anslaget.  
 
Skatteinntektene  
Forslaget til skatteøren fastsettes med bakgrunn om at skatteinntektene skal utgjøre 40% av kommunens 
samlede inntekter.  
 
Skjønnstilskudd  
Den samlede skjønnsrammen for 2020 er nedjustert med kr 185 mill fra 2019. I følge fylkesmannen er 
det grunn til å tro at rammen til fylkesrammen i Troms reduseres ytterligere i årene fremover. 
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Basisrammen til Troms er på kr 542 per innbygger, mot landsgjennomsnittet som er på kr 189 per 
innbygger.  
 
Inntektssystemet  
Det er varslet følgende endringer i inntektssystemet: 

 Verdien av fullt basistilskudd i utgiftsutjevningen øker som følge av kommunesammenslåing.  
 Det pågår et prosjekt om «toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester og rapportering 

av psykisk utviklingshemmede til inntektssystemet» som skal ferdigstilles i 2019. Det skal ut fra 
rapporten vurderes om det kan gjøres endringer i regelverk og utforming av ordningene.  

 På bestilling fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet foretar Asplan Viak en faglig 
gjennomgang av distriktsindeksen. Gjennomgangen har som formål å vurdere innretningen på de 
regionalpolitiske tilskuddene, primært med fokus på bruken av distriktsindeksen ved fordeling av 
driftstilskuddene i inntektssystemet. Rapporten skal være ferdig i løpet av august 2019.  

 
 
Innlemminger av øremerkede tilskudd 
Regjeringen foreslår å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og 
fylkeskommuner: 

 Tilskudd til psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene 
 Tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens 
 Tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak 
 Tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med spesielle 

behov 
 Tilskudd til karriereveiledning 
 Tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn 
 Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig 
 Tilskudd til inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn 
 Tilskudd til regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse 
 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid 
 Tilskudd til skredsikring av fylkesveier 
 Tilskudd til gang- og sykkelveier 

 
For sektor for drift og utvikling berøres følgende punkter: 

 Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. I 2019 fikk veterinærsamarbeidet i 
Nord Troms 945.000 Utgiftene blir fordelt på de fire kommunene fordeles etter dyretall med 
følgende fordelingsnøkkel: Kvænangen 15 %, Kåfjord 25 %, Skjervøy 15 %, Nordreisa 45 %. 
Virkning for Nordreisa blir da kr 425.250. 

 Tilskudd til gang- og sykkelveier, dette er søkbare midler for kommunene som fylkeskommunen 
disponerer 

 
Regjeringen mener innlemmingen av tilskudd i rammetilskuddet styrker det kommunale selvstyret og 
fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren. Over tid vil flere øremerkede tilskudd 
avvikles og de nevner blant annet; Kompensasjonsordningen for renter og avdrag og 
vertskommunetilskuddet, Rentekompensasjonsordningene for skole- og svømmeanlegg. 
 
Renteutgifter 
Kommunen har en lånegjeld på kr 493 mill per årsskiftet og er sårbar for renteøkning. En renteøkning på 
1 % utgjør ca 2,5 mill i året i økte utgifter.  
 
Drøftinger med tillitsvalgte 
Budsjettbehov/endringer må drøftet med plasstillitsvalgte.  
 
Politiske bestillinger 
Kst sak 42/18 
Nordreisa kommune har nå en mer stabil økonomisk situasjon. 
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Kommunestyret ønsker å styrke vedlikeholdet av kommunal eiendom som bygninger, veier, anlegg 
mv. 
Vi ber om at det utarbeides en handlingsplan for dette med prioriteringer for økonomiplanperioden 
2019-2022 i budsjettet for 2019. 
Byggdrift har vedlikeholdsplan for kommunale bygg, sist oppdatert aug 2019 og lagt som egen sak  til 
mpu.  Anleggsdrift har siste året utarbeidet en vedlikeholdsplan for veier. Første versjon omfatter alle 
veiene i distriktet.  
 
Kst sak 63/18 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år, aldersgrense 
for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% i 2019.  
 
 
Sektor for drift og utvikling sitt driftsbudsjett 
For å synliggjøre sektorens budsjett på en enklere måte er det under satt opp en oversikt som viser hva 
driftsbudsjettet brukes til:  
 
Hovedtall fra budsjettet 2019 
Lønn og pensjon      kr        30 941 653 
Øvrige utgifter variable     kr          3 892 252  
Øvrige utgifter faste    kr        18 737 621  
Sum Øvrige utgifter     kr        22 629 873 
Inntekter      kr        12 088 750 
Sektorens ramme      kr        41 482 776 

 
Øvrige kostnader variable      Kommentarer 
KONTORUTGIFTER    kr             2 583    
BEVERTNING MØTER, KURS OL    kr             4 150    
RENGJØRINGSMATERIELL    kr          324 747    
ANDRE DRIFTSUTGIFTER    kr             1 500    
ARBEIDSTØY    kr          184 177    
FORBRUKSVARER    kr          170 000   Sonjatun 
ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV.    kr             9 539    
GAVER TIL ANSATTE    kr             7 251    
TRYKKING, KOPIERING    kr             4 000    
ANNONSERING    kr           50 194    
ABONNEMENT, FAGLITTERATUR    kr           18 141    
INFORMASJON/MARKEDSFØRING    kr          105 956    
KURS/OPPLÆRING    kr          202 074    

KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE    kr          247 746  

Prosjekt vannområde har en stor 
andel som skal dekke all 
reisevirksomhet 

KOST OG KM GODTGJ. ANDRE    kr           16 469    
OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR    kr             2 371    
DRIVSTOFF BILER M/GRØNNE SKILT    kr          464 427    
VEDLIKEHOLD BILER M/GRØNNE SKILT    kr          239 345    
TRANSPORT    kr           16 010    
KONTINGENTER    kr           35 860    
TINGLYSNINGSGEBYR 
   

 kr           50 342  
 

 Kommunen får dette igjen 
gjennom oppmålingsgebyret 

INVENTAR OG UTSTYR    kr           41 772    
KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG    kr           40 760    
VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR    kr           17 942    
KJØP SOMMERVEDL.HOLD VEIER    kr          381 644   Høvling, grus, salting mm 
VEDLIKEHOLD ANLEGG    kr          100 000    
VVS    kr           52 610    
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VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG    kr          770 228    
MATERIELL INVENTAR/UTSTYR    kr          163 289    
JURIDISK BISTAND    kr           21 225   
KONSULENTTJENESTER    kr           80 000    
AVSETN. TIL BUNDET FOND    kr           15 000    
TIL GRENDELAG,LAG,FORENINGER    kr           50 900   Støtte store arrangement 
     Kr     3 892 252    

 
Øvrige kostnader faste     Kommentarer 

TELEFON,LINJE,SAMBAND    kr        239 245  
Nødsamband brann. Abonnement 
DSB og tjenestetelefoner 

STRØM    kr     5 434 453  Kommunale bygg og veilys 
OLJE TIL OPPVARMING    kr         85 000  Oljekjeler  

BIO FJERNVARME    kr                -    

Sonjatun, Storslett skole og 
svømmehallen. 
(må budsjettreguleres fra 
strømbudsjett) 

FORSIKRING    kr        812 435  Tingforsikring 
ALARMSYSTEMER    kr         20 743  Bygningsalarmer 
ANSVARSFORSIKRING    kr         68 214  Tingforsikring 
HUSLEIE    kr        230 000   Husleie leide kontor 
PROGRAMVARE    kr         94 404  Dataprogrammer 
KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER    kr        961 362  Kommunale avgifter bygg 
FASTE AVGIFTER,GEBYRER OG 
LISENS    kr        146 630  Programvarelisenser 
KOMMUNAL RENOVASJON    kr        643 970  Renovasjon kommunale bygg 

LEIE/LEASING BILER M/GRØNNE 
SKILT 

  
 kr        787 000  

Leasing av lastebiler og bil 
Sonjatun for utkjøring av 
hjelpemidler 

LEIE/LEASING MASKINER    kr        107 000  
Leasing av maskiner 
anleggsdrift 

DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 
    kr        409 395  

Serviceavtaler 
ventilasjonsanlegg, mm 

DRIFT/SERVICE IT SOFTWARE    kr         69 488  Programvarelisenser 
SERVICE/VEDLIKEHOLD UTSTYR    kr         14 000  Service maskiner 

BRØYTEUTGIFTER    kr     4 485 000  
Vintervedlikehold, eksterne 
kontrakter 

SNØRYDDING    kr        324 785  

Vintervedlikehold, rydding av 
kryss og parkeringer og 
bortkjøring av snø 

DRIFT/SERVICE 
NØDMELD./DIR.VARS. BRANN    kr        261 756  Direktevarsling brann for bygg 

KJØP VASKERITJENESTER    kr        242 291  
Kjøp av moppevask Reisa 
vekst 

TJEN.KJØP FRA ANDRE KOMM 
  

 kr     1 533 522  
Interkommunale samarbeid, 
brann mm Drift kommunal 
andel 110 sentralen i Tromsø 

KJØP FRA INTERKOMM TILTAK § 27 
  

 kr        237 756  
Interkomunale samarbeid 
kvenkultursenter, friluftsråd, 
skadefellingslag 

DRIFTSAVTALE PRIVATE    kr     1 026 277  

Veterinærvakt, 
turistinformasjon og drift av 
havna i Sørkjosen 

OVERFØRING TIL PRIVATE   
 kr          143 970 
kr           46 669   

Avtale med Nordreisa scooter 
og båt om merking av løyper 
og brøyting av 
parkeringsplasser 

OVERFØRING TIL STATEN    kr           5 000  
 Festeavgift parkering 
scooterløyper 
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OVERFØRING TIL ANDRE 
KOMMUNER    kr        247 000  

Interkommunal samarbeid 
skogbruk 

VEIAVGIFT    kr         60 256  Veiavgift kommunale biler 
     kr   18 737 621    

 
Inntekter     Merknader 
SALGSINNTEKTER   -93 232 Diverse salgsinntekter og utleie 
BYGGESAKSGEBYR   -400 000 Gebyr behandling av byggesaker 
GEBYR KART OG OPPMÅLING   -400 190 Gebyr oppmåling 
GEBYRINNTEKT LANDBRUK   -86 530 Gebyr landbrukssaker 
BILLETTINNTEKTER   -90 000 Svømmehallen 
LEIEINNTEKTER 
HUS/LOKALER/MATERIELL   -3 177 881 

Husleieinntekter Halti og 
Sonjatun, meieriet,  

HUSLEIEINNTEKTER M/MVA   -3 000 000 
Husleieinntekter Halti og 
Sonjatun 

DIV SALGSINNTEKT M/MVA   -468 697 
Inntekter havn, brøyting og brann 
mm 

FORDELTE 
UTGIFTER/INTERNSALG   -524 500 Inntekter fra internsalg fra kap 5 
REFUSJON FRA STATEN   -1 395 349 Veterinærordninger 

REFUSJON FRA FYLKET   -1 771 600 
Vannområdekoordinator, 
næringstilskudd, tilskudd Halti  

REFUSJON FRA KOMMUNER   -680 771 
Inntekter fra interkommunale 
samarbeid 

    -12 088 750   
 
 
Vurdering  
Det vil i årene fremover fortsatt være utfordringer knyttet til kommuneøkonomien. Folketallet i 
Nordreisa har gått ned de to siste årene, samtidig som landet forøvrig øker i folketall. Dette medfører at 
Nordreisa kommune får stadig mindre andel av statlige overføringer som følge av at kommunen ikke 
øker like mye som gjennomsnittet.  
 
Nordreisa kommune har hatt økonomiske utfordringer i mange år som følge av at utgiftene har økt mer 
enn inntektene. I 2020 vil inntektene fra eiendomsskatten bli redusert fra 7‰ til 5‰, og takstene 
reduseres med 30 %. Dette utgjør ca 4 millioner i reduserte inntekter. I tillegg reduseres 
integreringstilskuddet ytterligere.  
 
Rådmannens signaler fremover er at det må foretas omstilling og effektivisering i samtlige sektorer for å 
imøtekomme reduserte økonomiske rammer og utfordringer med rekrutering av personell. Sektorene må 
ta utfordringer i sektoren innenfor egne rammer. Dersom nye tiltak skal gjennomføres må det hentes fra 
sektorens totalramme på bakgrunn av omdisponeringer.  
 
Oversikten over driftsbudsjettet viser at budsjettet består av tre hovedområder. Lønn inkl pensjon, øvrige 
utgifter, som igjen er inndelt i faste utgifter og variable utgifter og tilslutt sektorens inntekter som i 
hovedsak består av husleieinntekter refusjoner fra kommuner og fylkeskommunen. 
 
I forhold til driftsbudsjettet for sektor for drift og utvikling ser sektorleder følgende effektiviseringstiltak, 
behov og utfordringer for 2020 og årene fremover. 
   

Utfordringer:   
 Veivedlikehold, oppgradere grusveier og reasfaltering av endel veier.  Vedlikeholdsplan for 

vei legges fram som egen politisk sak  
 Mange eldre bygg som trenger vedlikehold, både utvendig og innvendig. 

Vedlikeholdsplan for bygg legges fram som egen politisk sak 
 Sommervedlikehold grøntanlegg og skogrydding langs veier, det gror igjen langs veier og 

sesongen med klipping av grøntarealene er lengre enn tidligere. Det trengs opp i mot 3-4 
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månedsverk som kan jobbe med sommervedlikehold. Tilsammen for anleggsdrift og 
byggdrift)  

 Renhold har behov for utskiftning av gammelt renholdsutstyr og i flere bygg mangler 
vaskesentraler. (oversikt kommer i vedlikeholdsplan for bygg)  

 Det er mange oppgaver innen miljø- og klimaarbeid, samt forurensning som ikke er mulig å 
ta tak i på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning.  

 Arbeid med hjelpemidler og andre helseoppgaver er i dag er lagt under byggdrift. Dette 
medfører mange avbrudd i planlagte driftsoppgaver. Det medfører igjen at det er vanskelig å 
planlegge og gjennomføre større vedlikeholdsoppgaver.  
 

 
 

Effektivisering: 
 Digitalisering og selvbetjente løsninger 

IKT-plan for sektor for drift og utvikling er under arbeid. Legges fram på neste møtet i Miljø,-
plan og utvikling 

 Skille ut arbeidet med hjelpemidler og portørarbeid og overfør det til helse og omsorg, slik at 
vaktmestre kan få konsentrere seg om drift og vedlikehold av Sonjatun. 

 Stenge ned hele gamle Sonjatun barnehage fram til fremtidig disponering er avklart 
 Investering av bedre utstyr for rydding langs kommunale veier.  
 Digital driftsovervåking av flere bygg.  
 Renhold har for få renholdsmaskiner, trenger å kjøpe inn flere. Eksisterende maskiner må flyttes 

mellom etasjer og mellom bygg fordi det er for få maskiner. 
 Innkjøp av maskin for smittevask til Sonjatun. I dag gjøres dette manuelt og tar veldig lang tid.  
 Etablere en felles vaktmesterbase for samling av folk og utstyr på en plass. 

 

Utbyggings- og investeringsprosjekter  
 

 Asfaltering av grusveier. Det bør settes av en sum hvert år i økonomiplanen til asfaltering. Dette 
vil bedre veistandard og redusere behovet for sommervedlikehold.  

 Sommervedlikehold, med innkjøp av egen kantklippemaskin vil dette arbeidet kunne økes og 
forbedres.  

 Hjullaster er 20-25 år og bør snart skiftes ut. Utkjøp av innleid hjullaster 2020. 
 Kommunehuset, sluttføring av østre fløy 2019/2020 
 Samfunnshuset til kulturskole, areal til dans og drama. Avklares i høst av Oppvekst og kultur.  
 Utskifting av vannledninger Sørkjosen, ferdigstilling av andre område.  
 Gravlund på Rovdas, forprosjekt og anbudsgrunnlag ferdig  
 Utbygging av Høgegga barnehage, oppstart høst 2019 
 Utbygging Storslett og eller Moan skole, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget 
 Utbygging av Rotsundelv skole, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget 
 Utbygging av ny svømmehall, avklares i høst av Oppvekst og kulturutvalget 
 Grunnarbeid ny gravlund 
 Innkjøp av 10-15 renholdsmaskiner 
 Innkjøp av maskin for smittevask  
 Byggvedlikehold, ta igjen etterslep bla utvendig maling/beising av flere bygg 
 Sentrumsutbygging/stedsutvikling Storslett, kan starte når reguleringsplan blir stadfestet 
 VA tiltak jf hovedplan for vann og hovedplan for avløp 
 Forskjønning utenfor kommunale bygg 
 Liftbil og garasje  
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Større ombyggingsprosjekter må settes ut. Etter flere år med nedbemanning og reduksjon av vaktmestre 
er det ikke kapasitet til bruk av egne vaktmestrene til større ombyggingsprosjekter. 
 
Konsekvensjustert budsjett 

 Lønn og pensjon (legges inn gjennom lønnsark) 
 Økte strømkostnader til veilys langs fylkes og riksveier, jf kst sak 33/19 kr 490.000. 
 Prisjustering brøytekontrakter 
 Indeksregulering alle type avtaler  
 Direktevarsling brann, feil i budsjettet 
 Økte inntekter husleie mm 
 Reduserte inntekter idrettshallen for barn og unge jf kst sak 63/18 kr 80.000. 

 
Oppsummering 
Økonomiplanens budsjettrammer i åra framover viser årlige reduksjoner på opp mot en million. Dette 
skaper utfordringer for sektor for drift og utvikling. Oversikten over budsjettet for 2019 viser at 
størstedelen av budsjettet går til lønn etterfulgt av øvrige utgifter.  
En svært stor del av øvrige utgifter er bunnet opp i faste avtaler med entreprenører, eller faste 
driftsutgifter og strøm. 
 
Sektoren har/har hatt fokus på effektiv drift og kostnadsreduksjon i mange år og budsjettet er tatt ned.     
F eks Energisparekontrakter, EPC innen bygg og utskifting av gatelys til LED. Skal en nå budsjettmålene 
i økonomiplanen må sektoren gjennom en stor effektivisering. Skal dette tas gjennom reduksjon i 
stillinger vil det si reduksjon av to stiller hvert år.  
 
En stor budsjettpost innen øvrige utgifter er brøyting. Etter siste anbudsrunde gikk prisene betydelig opp. 
I 2020 er det ny anbudsrunde. Vi tenker at en må gjøre en økonomisk vurdering før det sendes ut, der en 
stiller spørsmål ved om kommunen sjøl bør drifte mer.    
 
Interkommunalt samarbeid blir i mange tilfeller sett på som en løsning innen flere og flere områder. 
Erfaringene her er etter vår mening delte. Noen fungerer bra, mens andre gjør ikke det. Økonomisk er de 
kostnadsdrivende, spesielt når det må tilsettes ny ledelse og opprettes styrer som ligger utenfor de 
tradisjonelle linjene. Fordelingsnøkkel er også noe utdatert og påfører Nordreisa kommune veldig store 
andeler. I tillegg er avtalene indeksregulert, noe som gjør at utgiftene til interkommunale samarbeid økes 
årlig, samtidig kommunen egne virksomhet må redusere.   
 
Saken legges fram uten noen anbefalinger til kutt. Vi tenker at dette gjøres i neste møte i oktober. Ønsker 
at hovedutvalget gir noen signaler om hva de tenker rundt de utfordringen som er, og som kommer i åra 
framover.  
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
4/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
 Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg  
 Nordreisa helse- og omsorgsutvalg  
 Nordreisa formannskap  
 Nordreisa kommunestyre  

 

Kommunale avgifter og gebyrer 2020 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Priser kommunal renovasjon 2020 
2 Gebyrregulativ_Felles_brannvern 1938_1940_1941_1942_1943_2020 

3 Betalingssatser - gebyrregulativ 2020 - Nordreisa kommune 
 

Rådmannens innstilling 
De kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020 fastsettes i hht følgende 
dokumenter: 

 Nordreisa kommune, kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser for 2020, 
Forskrift om gebyrregulativ for behandling av planforslag og konsekvensutredninger og 
bygge- og delingssaker 

 Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Nordreisa fra 
Nord Troms brannvesen.  

 Gebyrregulativ fra Avfallsservice AS. 
Ordning med premiering av de som går over fra papirfaktura/avtalegiro til efaktura videreføres.  
En ganger i året trekkes det ut et nettbrett i premie blant de som gått over fra 
papirfaktura/avtalegiro til efaktura. 
 
Leie av idrettshall, gymsal og svømmehall reduseres og gjøres gratis i løpet av 3 år jf vedtak i 
2018, aldersgrense for gratis leie settes til 16 år. Tas ned med 34% av opprinnelig gebyr. 
 
 

Saksopplysninger 
I fylkesmannens skriv om forslaget til statsbudsjett for 2020 er det lagt opp til en generell lønns- og 
prisvekst (kommunal deflator på 3,1 %). I rådmannens forslag til gebyrregulativ er det for de fleste 
områder lagt inn en økning på 3,1 %. De ulike områdene er beskrevet under.  
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Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter i 2020 legges det til grunn en pris- og  
lønnsvekst i kommunal sektor på 3,1%.  
 
Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:  
 Rentekostnader  
 Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med  
 lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette 

opp av deflatoren.  
 Demografikostnader.  
 
Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de 
foreslåtte inntektsrammer for 2020.  
I forslag til gebyrsatser har rådmannen fulgt malen fra tidligere år og i hovedsak justert gebyrene 
med prisstigningen på 3,1 %.  
 
I tillegg ønskes videreføring av målet om å effektivisere drifta gjennom mer bruk av elektroniske 
løsninger. Bruk av elektroniske løsninger bør igjen gi utslag i lavere avgifter/gebyrer. Dette 
prinsippet har vært i bruk i mange år og utvidet de siste åra. Alle forslag er foreslått videreført. 
 
Vedtak i 2018 om gratis betaling av trening for barn inntil 16 år innen 3 år, videreføres med 
reduksjon med en tredjedel for 2020.  
 
Feiing, vann og avløp og renovasjon  
I forslaget legges det opp til følgende endringer til 2020 innen VAR sektoren og feiing:  
 Gebyr vann økes med 6 %  
 Gebyr avløp reduseres med 3,5 %  
 Renovasjon økning med 3,0 % 
 Gebyr feiing økning med 0,6 %  
 
Det lagt til grunn lønns- og prisvekst på 2,6 %. Kalkulatorisk rentenivå for 2020 er satt i 
samarbeid med økonomiavdelinga.  
Gebyr vann økes med 6 % i forhold til 2019. Fast gebyr blir da kr 3036 eks mva/ kr 3798 inkl 
mva. Variabelt gebyr kr 15,60 eks mva/ kr 19,50 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan vann vedtatt juni 2017 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn gebyrøkning 
på 6 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5%  
 
Gebyr avløp økes med 3,5 % i forhold til 2019. Fast gebyr 3540 eks mva/ 4425 inkl mva. 
Variabelt gebyr kr 17,60 eks mva/ 22,00 inkl mva pr m2/m3.  
Hovedplan avløp vedtatt november 2014 sammen med kalkulatorisk rente legger til grunn 
gebyrøkning på 3,5 % fra 2019 til 2020, for deretter årlige endringer på mellom 3 og 3,5% 
 
Gebyrutvikling vann og avløp for perioden 2021 – 2024 er kalkulert. Det er lagt til grunn årlig 
lønns- og prisstigning på 3 %. Det er videre forutsatt et fortsatt lavt rentenivå der kalkulatorisk 
rente økes fra 2,0 % i 2019 til 3,5 % i 2022. Det presiseres at gebyrutviklingen henger nøye 
sammen med renteutvikling, lønn- og prisstigning. 
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Selvkostberegninger gebyrer vann og avløp       
Gebyrutvikling 2012 - 2020 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva     
Vann          
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% endring fra forrige år 15,0 % 0,0 % -8,0 % 1,9 % -6,5 % -5,0 % 4,0 % 6,5 % 6,00 % 

Beløp for året inkl mva 6280 6280 5778 5885 5505 5227 5435 5791 6138 

Endring 2012-2020, reduksjon 2,2 %           
Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017        
Avløp          
År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

% endring fra forrige år 0,0 % -4,1 % 0,0 % 3,0 % 3,5 % 0,0 % -7,5 % 3,0 % 3,5 % 

Beløp for året 7026 6730 6730 6932 7176 7176 6635 6833 7065 

Endring 2012-2020, økning 0,55 %           
Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014       
           
Gebyrframskriving 2020 - 2024 for 120 m2 bolig. Beløp inkl 25 % mva     
Vann           
År 2020 2021 2022 2023 2024      
% endring fra forrige år 6,00 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 3,0 %      
Beløp for året inkl mva 6138 6355 6577 6771 6975      
Hovedplan vann 2017-2025 vedtatt juni 2017        
           
Avløp           
År 2020 2021 2022 2023 2024      
% endring fra forrige år 3,5 % 3,5 % 3,5 % 3,0 % 3,0 %      
Beløp for året 7065 7316 7572 7798 8028      
Hovedplan avløp 2015-2021 vedtatt november 2014       

 
Renovasjon: 
Styret i Avfallsservice AS har fremmet en prisøkning på 3 % for renovasjonsgebyret og 3,5 % for slam. 
 
Selvkostregnskapet for 2018 viser følgende: 
Renovasjon -390.000, Slam -461.000   Sum -851.000. 
Akkumulert underskudd: -129.000, -329.000  Sum -458.000. 
 
Selvkostregnskapet for 2019 forventes å gå med et mindre overskudd både for renovasjon og 
for slam slik at noe av akkumulert underskudd dekkes inn. 
Prisene de senere år er justert som følger: 
 

År Renovasjon Slam 
2015 2,0 % 2,0 % 
2016 1,0 % 0,0 % 
2017 2,5 % 2,0 % 
2018 1,0 % 2,0 % 
2019 4,0 % 4,0% 

Forventet lønnsvekst for 2019 er på 2,9 %  
Forslag om nytt gebyr for papirfaktura er ikke tatt inn, pga av at kommunen mener at det ikke er 
lov, på samme måte som for vann og avløp. 
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Byggesak og oppmåling  
Byggesaksgebyrene skal gjenspeile omkostningene ved drift av byggesakskontor. I dette  
innebærer også alle tiltak som blir vedtatt av kommunestyret eller påklaget bygnings-myndighetene 
gjennom endring av lov eller forskrift.  
I forslag til nye gebyrer for 2019 er det lagt til grunn generell prisvekst på 3,1 %. 
 
Oppmåling jfr Matrikkelloven og behandling av reguleringsplaner er det lagt inn forslag om  
økning i henhold til prisvekst på 3,1 %. Det er lagt inn et nytt punkt om Eierseksjonering, 
seksjoneringsbegjæring. Gebyrene følger Eierseksjoneringslovens maks gebyr.  
Meglerpakke, plasserings- og beliggenhetskontroll, karttjenester, oppmålingsgebyr, overføring av 
gods Sørkjosen havn, samt direktevarsling brann, er lagt inn med prisvekst på 3,1 %.  
 
Delings og konsesjonssaker foreslås ikke endret. Gebyret følger statlig fastsettelse. Det samme 
gjelder for fellingsavgift for elg, her videreføres det at fellingsavgiften reduseres med 20 % hvis 
jaktlagene rapporterer «Sett Elg» gjennom det statlige innrapporteringssystemet. 
 

Hjemmehjelp/Praktisk bistand oppjusteres etter statlige justeringer. 

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716  kr          217 

2-3 G 199.717 299.574  kr       1 300  

3-4 G 299.575 399.432  kr       2 167  

4-5 G 399.433 499.290  kr       3 467  

Over 5 G 499.291 ---  kr       4 334  

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand betaler per time, men 
maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.  

Trygghetsalarm    

G-grense Nedre inntekt grense kr Øvre inntekt grense kr Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716 kr 217 

Over 2 G 199.717 --- kr 271 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 

Middagsombringing    
Inkludert transport 

  Pris 
Storslett - distriktet 

Middag hel porsjon kr 102  kr   130  -  141  

Middag redusert porsjon kr 78  kr   102  -  118  
 
Institusjonsopphold    

  Døgnopphold Dag eller nattopphold Fribeløp vederlag/ 
egenbetaling 

  Kr 170 Kr 88 Kr 8 660 
Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp egenbetaling reguleres av 
forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn 
det forskriften tilsier, disse satsene er derfor med forbehold siden de ennå ikke er kjent.  
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Oppvekst og kultur 
Semesteravgift i kulturskolen foreslås økt med 3,1 %. Billetter kino justeres etter filmprisøkning 
fra filmbyråene. 
 
Foreldrebetaling skolefritidsordning foreslås økt med 3,1 %. Regjeringen foreslår 
maksimalprisen for foreldrebetaling i barnehage for en heltidsplass til 3 135 kroner per måned. 
Kommunens forslag følger statlig maksimalpris.  

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling. Følgende tekst er hentet fra 
Statsbudsjettet: 

«Regjeringen foreslår å bevilge 58 millioner kroner for å innføre inntektsgradert 
foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, og 21 millioner kroner til gratis 
SFO for elever på 5.–7. trinn med særskilte behov.» 
Dette tas inn i 2020 når endelige avklaringer kommer. 
 
 
Det innføres en avbestillingsavgift for Kulturscenen. Avlysning av arrangement senere enn tre 
uker før oppsatt arrangement: kr.1000. 
 
Det legges ikke inn økning på: billetter svømmehall, kopiering mm 
 
E-faktura  
I 2016 startet kommunen med premiering av kunder som gikk over til å bruke efaktura i stedet for 
papirfaktura eller avtalegiro. Det sendes ut ca 4000 fakturaer i faste avgifter (barnehage, kommunale 
avgifter og hjemmehjelp/sykehjemsplass ol)  
I 2017 ble det sendt ut 1003 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (40,85 %), deretter på 
kommunale avgifter (28,29 %), og minst på helsetjenester (9,24 %).  
I 2018 sendes det ut 1056 efaktura. Flest efaktura på barnehage/sfo (41,7 %), deretter på kommunale 
avgifter (31,05 %), og minst på helsetjenester (12,08 %).  
I november 2019 blir det sendt ut 1365 efakturaer. Som tallene viser, andelen efakturakunder går 
opp for hvert år. Det er positivt, men fortsatt er det mange potensielle igjen. Ordningen med 
uttrekking av Ipad foreslås derfor videreført en gang i året. Trekning gjøres i desember.  
 
Avgift for Etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om alkohollovgivning for 
salgsbevilling og skjenkebevilling, følger statlige forskrifter.  
 
For de resterende avgifter og behandling av saker i hht til forskriften om gebyrregulativ, foreslås  
det en økning på kommunal deflator på 3,1 %. 
 
Kommunestyret gjorde denne bestillinga i sak 76/18 
 
Rådmann må gjennomgå kommunale avgifter, gebyrer og betalingssatser med sikte på å redusere 
belastninger for minstepensjonister.  
 
Vurdering 
Ut fra regelverket og kommunens vedtatte prinsipp om 100 % selvfinansiering på vann og 
avløp, forstår administrasjonen det slik;  
Redusert sats for minstepensjonister vil medføre at øvrige abonnenter inkludert barnefamilier 
må betale høyere pris for å dekke reduksjonen.  
 
Utdrag fra H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
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https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/komm/retningslinjer_selvkost_betalingstje
nester.pdf 
1. SAMMENDRAG  
Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må 
kommunen utarbeide en selvkostkalkyle. Kommunene skal utarbeide en budsjettkalkyle 
(forkalkyle) og foreta en etterkalkulasjon (etterkalkyle) av de reelle kostnadene innenfor de 
aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke 
overstiger kommunens selvkost. Der hele selvkosttjenesten er ivaretatt av ett selskap, kan 
selskapet utarbeide selvkostkalkylen.  
Til grunn for anbefalingene i disse retningslinjene ligger følgende prinsipper:  
1 Definisjon Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap har ved å 
produsere en bestemt vare eller tjeneste. Kap. 3  
2 Generasjonsprinsippet En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste 
generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte 
av tjenesten. Kap. 3 
… 
3. SELVKOSTPRINSIPPET Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om 
at brukerne av dagens tjenester skal betale det disse tjenestene koster, også omtalt som 
generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette innebærer at en generasjon 
brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene ved tjenestene 
som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.» 
 
Det samme prinsippet vil gjelde for både feiing og renovasjon. Det er selvkostområder der alle 
abonnenter deler kostnadene. For eiendomsskatt sier eiendomsskatteloven loven at skattesats 
ikke kan justeres etter inntekt. 
 
Oppsummert så oppfatter administrasjonen regelverket slik at det ikke er mulig å sette egne 
satser for minstepensjonister. 
Avfallservice opplyser at de praktiserer at abonnenter der det er en person boende, benyttes liten 
dunk og derved et redusert gebyr. Innen vann og avløp så ligger det et valg om å betale etter 
areal, som de fleste har, eller forbruk. (Krever installasjon av måler) For en abonnent hvor det 
bor en eller to i huset, vil dette kunne redusere både vann og avløpsavgift, hvis huset er over en 
viss størrelse og forbruket er moderat. 
En siste måte er at kommunen kan gi støtte til minstepensjonister er gjennom en egen 
tilskuddsordning. 

Vurdering 
Forslag til regulativ for avgifter og gebyrer følger Statlige føringer om pris og lønnsvekst; deflator i 
Statsbudsjettet.  
For utleie av idrettshallen, gymsal og svømmehallen til barn inntil 16 år, følges planen om reduksjon 
i leieprisen jf vedtak i 2018. 
  
For VAR sektorene følges selvkostberegninger basert på Statlige forskrifter og retningslinjer.  
Satsingen på selvbetjente og/eller elektroniske løsninger videreføres og det er lagt inn premiering til 
de som bruker disse.
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Økning 

renovasjon 3,0 %

     Tekst          |        År     Økning 

miniab. 3,0 %

Type abonnement  Eks. mva.  Inkl. mva.  Eks. mva.  Inkl. mva. Økning 

fritidsab. 3,0 %

RENOVASJON
Økning 

slam 3,5 %

Standardabonnement             3 401             4 251             3 503             4 379 

Miniabonnement             2 766             3 458             2 849             3 561 

Miniabonnement kompost             2 766             3 458             2 849             3 561 

Storabonnement             4 944             6 180             5 092             6 365 

Fritidsabonnement                865             1 081                891             1 114 

Fritidsabonnement m/dunk             1 886             2 358             1 943             2 428 

Byttegebyr dunk                267                334                275                344 

Kjøp av dunk                640                800                659                824 

Hentegebyr dunk inntil 6 mtr.                998             1 248             1 028             1 285 

SLAM
Slam inntil 4 m3

-         tømming hvert år             1 727             2 159             1 787             2 234 
-         tømming hvert 2. år                864             1 080                894             1 118 

Slam  fritidsboliger
-         tømming hvert 3. år                576                720                596                745 
-         tømming hvert 4. år                432                540                447                559 

Slam pr. m3 (> 4 m3)                475                594                492                615 

Ekstra tømming septik             2 277             2 846             2 357             2 946 
Ekstra tømming i per. 1.11-30.04             3 415             4 269             3 535             4 418 

Gebyr manglende merking/rydding                530                663                549                686 

Gebyr papirfaktura                  36                  45 NY

Gjelder fra 01.01.2020

Kommunal renovasjon eierkommunene

2019 2020

AVFALLSSERVICE AS

RENOVASJONSGEBYR TIL FORBRUKER 2020
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Gebyrregulativ 2020  
1938 Lyngen, 1940 Kåfjord, 1941 Skjervøy, 1942 Nordreisa, 1943 Kvænangen  
 
Hjemmel:  
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
 
Formål. 
Gebyrregulativet har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av 
fyringsanlegg. Samt tilleggstjenester for Nord-Troms Brannvesen. 
 
Virkeområde. 
Gebyrregulativet gjelder kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Hjemmel. 
LOV-2002-06-14-20 Brann- og eksplosjonsvernloven og FOR-2015-12-17-1710 Forskrift om 
brannforebygging. 
  
Hyppighet for feiing. 
Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av 
byggverk, blir feiet ved behov.  
 
Hyppighet for tilsyn. 
Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til 
oppvarming av byggverk.   
 
Varsling. 
Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 
og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 
 
Gebyr 

1. Kommunene skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

2. Samt tilleggstjenester.  
 
Gebyrregulativet vedtas årlig av kommunestyret.   
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Prisliste 
 
Grunnlag 
 

Pris 
 

1. Røykløp – Årsgebyr   
 

364,- 

2. Røykløp – Fresing  
 

1000,- 

3. Røykløp – Filming  
 

1000,- 
 

4. Røykløp – Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp eller 
fyringsanlegg etc. 

364,- 

5. Feiing – Fyrkjele og anbringer 
 

2500,- 

6. Feiing – Lite – ildsted  
 

364,- 

7. Feiing – Stort – ildsted   
 

800,- 

8. Kjøp av tjenester for kommuner utenfor brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

9. Kjøp av tjenester for kommuner innen brannsamarbeidet 
 

Tilbud 

 
Priser eks. MVA 
 
 Gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 
 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 
nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 
fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 
 
Gebyrfritak. 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 
 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 
2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 
Byggeier plikter å melde ifra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending 
av røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, fastsettes straffegebyr. 
«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 
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Gebyrregulativ 2020 for kommunene, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen  
 
Vedtatt av kommunestyre   
1938-00002019, 1940-00002019, 1941-00002019,1942-00002019,1943-00002019 
 
 
Andre tjenester. 
Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 
bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må ta kontakt med Nord-Troms Brannvesen. 
 
Nord-Troms Brannvesen tilbyr tjenester til kommuner som ikke er tilsluttet samarbeidet. 
Ta kontakt for tilbud. 
 
Byggeiers / brukers plikter. 
Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 
samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 
 
Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 
tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  
 
Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  
I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 
 
Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 
mot utskliding.  
 
Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 
atkomst til røykløp. 
 
Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 
innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 
under feiing. 
 
Feierens plikter 
Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 
av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   
 
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget, som har betydning for 
brannsikkerheten eller atkomsten, samt sjekk av varsling og slukkings apparater. Ved avvik 
som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for 
retting eller tilbakemelding om når retting blir gjennomført. Dersom retting ikke blir 
gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige pålegg. 
 
Klage. 
Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 
eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 
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Vann, kloakk, feiing, slam og renovasjon  

Prisene er inkl 25 % mva  

Tilknytningsavgifter 

Tilknytningsavgift vann  kr                                  8 038  

  

Tilknytningsavgift kloakk  kr                                  8 093  

Tilknytningsavgift skal betales før tilkopling til vann og/eller kloakkledning skjer. Nordreisa 
kommune skal foreta selve tilkoplingen, og virksomheten Anleggsdrift må derfor kontaktes 
før tilknytningen skjer. 

Årsgebyr vann  

Årsgebyr vann fast  kr                                  3 798  

Årsgebyr vann variabelt, areal Kr 19,50 pr m2 

Årsgebyr vann variabelt, vannmåler Kr 19,50 pr m3 

  

 Salg av vann hentet i tankbil til ulike tjenester   Kr 34,50 pr m3 

Årsgebyr kloakk 

Årsgebyr kloakk fast  kr                                  4 425  

Årsgebyr kloakk variabelt forbruk areal Kr 22,00 pr m2 BRA 

Årsgebyr kloakk, forbruk etter vannmåler Kr 22,00 pr m3 

Årsavgift for vann og kloakk vil løpe fra den dato huset/ bygningen tas i bruk. 

    

Feiing og tilsyn 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, se eget regulativ for 
Nord Troms brannvesen 

  

 

Faktureres av Avfallsservice AS. Prisene er inkl 25 % mva 

Slamtømming bolig 

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert år  kr                                  2 234  

Slam inntil 4 m3: Tømming hvert 2. år  kr                                  1 118  

Slam pr m3 (> 4 m3)  kr                                     615  

Ekstra tømming septik  kr                                  2 946  

Ekstra tømming i perioden 1.11.-30.4.  kr                                  4 418 

Slamtømming fritidsbolig 

Tømming hvert 3. år  kr                                     745  

Tømming hvert 4. år  kr                                     559  

Gebyr manglende merking slamtank 
 kr                                     686 
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Renovasjon 

Standardabonnement  kr                                  4 379  

Miniabonnement  kr                                  3 561  

Miniabonnement/kompost  kr                                  3 561  

Storabonnement  kr                                  6 365  

Fritidsabonnement  kr                                  1 114  

Fritidsabonnement m/dunk  kr                                  2 428  

Byttegebyr dunk  kr                                     344  

Kjøp av dunk  kr                                     800 

Hentegebyr dunk inntil 6 meter  kr                                  1 285  

Arbeid som utføres etter bestilling på private vann- og avløpsledninger 
Inkl 25 % mva  

Dagtid  kr                                     858  

Etter arbeidstid  kr                                     1052  

Dokumentasjon(minnebrikke) kr                                      125 

Gravemeldinger  

Inkl 25 % mva  

Behandling av gravemelding  kr                                     278  

Eiendomsskatt  

For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jmf 
eiendomsskatteloven (esktl) §3 første ledd bokstav a 

Ved utskriving av eiendomsskatt for 2020 nyttes en generell sats på 7 promille. For boliger 
nyttes en sats på 5 promille.  

Meglerpakke   

Eiendomsmeglerpakke   kr                                  1 436   

Skattetakst   kr                                     109   

Bygningsdata   kr                                     179   

Grunnkart   kr                                     304   

Grunnkart med naboliste   kr                                     357   

Ledningskart   kr                                     178   

Målebrev   kr                                     109   

Godkjenne bygningstegninger   kr                                     572   

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest   kr                                     466   

Gjeldende planstatus med bestemmelser   kr                                     313   

Innsendte reguleringsplaner   kr                                     178   

Kommunale avgifter og gebyrer   kr                                     178   

Legalpant    kr                                     109   
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Konsesjon   
Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og 
delingssaker   

Konsesjonssaker   

Konsesjonssaker der kjøpesummen er under kroner  
3 000 000,- Behandlingsgebyr på kroner  

   

 kr                                  1 500   

Konsesjonssaker der kjøpesummen er kroner 3 000 000,- 
eller mer: Behandlingsgebyr på 2 promille av kjøpesummen, 
men inntil kroner 

   

 kr                                  5 000   

I delingssaker der det medfører at erverver må søke konsesjon for å kunne overta 
eiendommen, vil det ikke bli krevd noe behandlingsgebyr i konsesjonssaken.  

Det skal ikke kreves gebyr når det søkes om konsesjon fordi eieren ikke skal oppfylle 
lovbestemt boplikt. 

 

Det skal betales ett gebyr for en eiendom, selv om det er flere erververe av samme eiendom.  

Fellingsavgift   

Fellingsavgift elg  

Voksen elg  kr                                     562   

Elgkalv  kr                                     331   

Avgiften følger statlige reguleringer. Ved innlevering av Sett elg ved bruk av den elektroniske 
Settogskutt.no gis det en rabatt på 20%. 

Plasserings og beliggenhetskontroll   

Godkjenning av plassering direkte i marken. For avmerking med tilhørende dokumentasjon:  

Bare høydeplassering  kr                                  1 199   

Horisontal og vertikal plassering av bygning:    

Tiltak i tiltaksklasse 1 (med måleband uten koordinatfesting)  kr                                  1 180   

Tiltak i tiltaksklasse 2 (koordinatfesting)  kr                                  4 077   

Der plassforholdene er trange eller beliggenheten til andre objekter må fastlegges før 
avmerkingen kan skje, kan gebyret fastsettes i forhold til brukte timeverk.  

 

Konstruksjon, anlegg og terrengendringer: gebyr etter brukte timeverk  
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Karttjenester    
Kopi/utskrift av kartbase. For enkel strekutskrift av grunnkart eller rasterbase 
på papir uten plan, eiendoms- og annen registerinformasjon betales i 
henhold til tabellen under:  

FKB Format A1 

FKB kr                              252 kr               335 kr          414 

Tilleggskopi kr                                 47 kr                 61 kr             78 

Utskrift med fylte fargeflater:  

Temakart kr                               335 kr               446 kr          510 

    

For uttegning på folie kommer foliekostnaden i tillegg. 

    

For digitale kartdata kopiert direkte fra kartbasen og levert på CD eller E-post: kr. 180 og kr. 
0,50 pr. kilobyte inntil rapporteringsplikt etter GEOVEKST forvaltningsavtale er nådd (for 
tiden kr. 770,00). Overskrides grensen beregnes gebyr i samsvar med forvaltningsavtalen. I 
tillegg kommer selvkost for CD er.  

Oppretting av matrikkelenhet (oppmålingsgebyr) 
Arbeid etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftens § 16)  

Oppretting av grunneiendom eller festegrunn 

Areal fra 0 – 500 m2   kr                                12 957  

Areal fr 501 – 2000 m2   kr                                14 290  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.   kr                                     969  

    

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 

Areal fra 0 – 500 m2   kr                                12 957  

Areal fra 501 – 2000 m2   kr                                14 290  

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt da.   kr                                  9 470  

    

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon   

Areal fra 0 – 50 m2   kr                                  6 779  

Areal fra 51 – 250 m2   kr                                  6 779  

Areal fra 251 – 2000 m2   kr                                     756  

Areal fra 2001 m2 – økning pr påbegynt da.  kr                                     969  

    

Oppretting av anleggseiendom   

Gebyr for oppretting av grunneiendom   

Volum fra 0-2000 m3  kr                                14 290  

Volum fra 2001 m3 – økning pr påbegynt 1000 m3  kr                                     969  
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Registrering av jordsameie   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres 
etter medgått tid 

 kr                                  2 508  

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning   

I tillegg kan det komme tilleggsgebyr for å utføre 
oppmålingsforretning 

 kr                                  2 508  

    

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering   

Gebyr for utført arbeid når saken blikk trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg 
matrikkelføre på grunn endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes 
til 1/3 av fullførte gebyrsatser 

    

Grensejustering   

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av 
eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi 
areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til 
vei- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.  

Areal fra 0 – 250 m2  kr                                  2 580  

Areal fra 251 – 500 m2  kr                                  4 408  

    

Anleggseiendom   

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men 
den maksimale grensen settes til 1000 m3 

Volum fra 0 – 250 m3  kr                                  2 580  

Volum fra 251 – 1000 m3  kr                                  4 408  

    

Arealoverføring   

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie   

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring 
utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål 

Areal fra 0 – 250 m2  kr                                  3 758  

Areal fra 251 – 500 m2  kr                                  7 003  

Arealoverføring pr nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning 
av gebyret på  

 kr                                     969  
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Anleggseiendom   

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være 
registrert på en tredje matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. 
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum 

Volum fra 0 – 250 m3  kr                                  3 758  

Volum fra 251 – 500 m3  kr                                  7 003  

Volumoverføring pr nytt påbegynt 500 m3 medfører en økning 
av gebyret på 

 kr                                     969  

    

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning 

For inntil 2 punkter  kr                                  2 580  

For overskytende grensepunkter, pr punkt   kr                                     993  

    

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatorbestemt ved 
oppmålingsforretning, eller klarlegging av rettigheter 

For inntil 2 punkter  kr                                  4 387  

For overskytende grensepunkter, pr punkt  kr                                  1 789  

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid   

    

Eierseksjonering, seksjoneringsbegjæring   

Der det ikke foretas befaring fastsettes et gebyr på 3 ganger 
rettsgebyret 

Rettsgebyr * 3 

Der det fortas befaring fastsettes i tillegg et gebyr på 2 ganger 
rettsgebyr 

Rettsgebyr * 2 

Ved avslag på seksjoneringssøknader beregnes 50 % gebyr 50 % 

Gebyr i henhold til eierseksjonslovens maksimalgebyr. Endring i rettsgebyret reguleres av 
Staten. (For 2017 er rettsgebyret 1049 kr) 

    

Privat grenseavtale   

For inntil 2 punkter  kr                                  2 580  

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde  kr                                  1 711  

Billigste alternativ for rekvirent velges   
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Urimelig gebyr   

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det 
arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har 
gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et redusert gebyr. Fullmaktshaver kan under samme 
forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av 
gebyr, fastsette et redusert gebyr. 

    

Betalingstidspunkt   

Kommunen har vedtatt at gebyret kreves inn forskuddsvis.   

    

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, 
opprettholdes likevel gebyret 

    

Utstedelse av matrikkelbrev   

Matrikkelbrev inntil 10 sider kr                                     236 

Matrikkelbrev over 10 sider kr                                     468 

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen. 

  

Overføring gods Sørkjosen havn og Oksfjord- og Klubbenes havn 
Overførselspris   

Vekt over 1,0 tonn Kr 54,00 pr. tonn 

Vekt 0 - 500 kg Kr 28,60 pr. kolli 

Vekt 500 - 1000 kg Kr 54,00 pr. kolli 

For større laster i bulk, direkte losset på bil – pris på forespørsel 

Omregningsnøkkel 1m3 = 286 kg   

Overførselspris   

Volum 0 - 0,5 m3 Kr 45,60 pr. kolli 

Volum 0,5 - 1,0 m3 Kr 80,00 pr. kolli 

Volum over 1,0 m3 Kr 80,00 pr. m3 

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner under 9 meter  kr                                     446  

Overføring arbeidsbrakker/husseksjoner over 9 meter  kr                                     556  

Overføring containere inntil 6 meter  kr                                     335  

Overføring containere mellom 6 og 9 meter  kr                                     446  

Overføring containere over 9 meter  kr                                     556  

Overførselsprisen skal beregnes etter den måleenheten (vekt/m3) som gir høyeste enhetspris. 

 Vederlag for turistbåter som ligger til kai i Sørkjosen og benytter strøm  kr 196 pr døgn eks mva 
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Direktevarsling brannalarmer til Nordreisa brannvesen 

Tilknytning Direktevarsling   

Tilknytning Direktevarsling brannalarm          kr                                  4 809  

Årsavgift Direktevarsling Høy sikkerhet          kr                                  8 402  

Årsavgift Direktevarsling Middels sikkerhet    kr                                  7 612  

Årsavgift Direktevarsling Lav sikkerhet          kr                                  6 880  

Billettpris svømmehall  

Voksne kr                                        70 

Pensjonister/studenter/uføre kr                                        40 

Barn og unge under 16 kr                                        30 

Klippkort 12 klipp   

Voksne Kr 300 - 2 klipp pr besøk 

Pensjonister/studenter/uføre Kr 300 - 1 klipp pr besøk 

Familie Kr 300 - 4 klipp pr besøk 

Barn Kr 200 - 1 klipp pr besøk 

Billettpriser kino  

Barnefilm kr                                        90 

Ungdomsfilm  kr                                      100 

Voksenfilm kr                                     110 

Prisene kan variere avhengig av filmbyrå, premiere med mer.  

Foreldrebetaling kulturskole  

Høstsemester kr                                  1 050 

Vårsemester kr                                  1 270 

Ti ukers kurs kr                                     570 

Det gis 25 % søskenmoderasjon for 1. søsken, og 50 % for evt flere. 

Betalingssatser skolefritidsordning  

Hel plass pr mnd, fra 10 t eller mer pr uke kr                                  2 254 

Halv plass, inntil 9 t pr uke kr                                  1 690 

Full plass med søskenmoderasjon kr                                  1 129 

Halv plass med søskenmoderasjon kr                                     845 
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Prisene er eks. kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon   

Prisene er eksklusiv kost. Det gis 50 % søskenmoderasjon. 

Skolefritidsordning (SFO) – redusert foreldrebetaling 

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 1.–2. trinn fra og med høsten 2020, gratis SFO for 
elever på 5.–7. trinn med særskilte behov jf retningslinjer fra staten.  

Hjemmehjelp/Praktisk bistand 

G-grense 
Nedre inntekt grense 

kr 
Øvre inntekt 

grense kr 
Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716  kr          217 

2-3 G 199.717 299.574  kr       1 300  

3-4 G 299.575 399.432  kr       2 167  

4-5 G 399.433 499.290  kr       3 467  

Over 5 G 499.291 ---  kr       4 334  

Timepris hjemmehjelp kr 217 for de under 2 G, de resterende 433. Mottakerne av praktisk bistand 
betaler per time, men maksimumsbeløpet per måned reguleres etter inntektsgruppa de er i.  

Trygghetsalarm    

G-grense 
Nedre inntekt grense 

kr 
Øvre inntekt 

grense kr 
Egenandel pr mnd 

1-2 G 0 199.716 kr 217 

Over 2 G 199.717 --- kr 271 

Korttidsopphold på sykestua faktureres med tilsvarende som korttidsopphold på sykehjemmene. 

Middagsombringing    

  Pris 
Inkludert transport 

Storslett - distriktet 

Middag hel porsjon kr 102  kr   130  -  141  

Middag redusert porsjon kr 78  kr   102  -  118  

Institusjonsopphold    

  Døgnopphold 
Dag eller 

nattopphold 
Fribeløp vederlag/ 

egenbetaling 

  Kr 170 Kr 88 Kr 8 660 

Enkelte takster er med forbehold. Makspris på opphold på institusjon samt minstebeløp for fribeløp 
egenbetaling reguleres av forskrift fra helse- og omsorgsdepartementet. Kommunene kan ikke sette 
en høyere pris på opphold eller et lavere fribeløp enn det forskriften tilsier, disse satsene er derfor 
med forbehold siden de ennå ikke er kjent.  
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Betalingssatser barnehage    

Hel plass - 100 %                                             kr                                  3 135 

80 %                                                                 kr                                  2 822 

70 %                                                                 kr                                  2 508 

60 %                                                                 kr                                  2 195 

50 %                                                                 kr                                  1 881 

Dagsats ved kjøp av enkeltdager                     kr                                     175 

Prisen er eksklusiv kost. Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr to og 50 % for barn nr tre 

og videre. 

Utleie lokaler  

KOMMUNEHUSET   

Utleie formannskapssalen, pr møte  kr                                     280  

Utleie kommunestyresalen, pr møte  kr                                     550  

    

NORDREISAHALLEN   

Timepris idrettshall 1/1 til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                      43 

Timepris idrettshall 1/1 til trening  kr                                     137  

Timepris idrettshall 1/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                        26  

Timepris idrettshall 1/3 til trening  kr                                        82  

Timepris idrettshall 2/3 til trening, idrettslag barn inntil 16 år kr                                        35 

Timepris idrettshall 2/3 til trening  kr                                     110  

Timepris idrettshall 1/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                        95  

Timepris idrettshall 2/3 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                     137  

Timepris idrettshall 1/1 privatskoler, Nord Troms vgs  kr                                     193  

Leie messer/utstillinger 1/1 hall pr.døgn         kr                                11 738  

Turneringer ( f.eks Bakkeby-turn, håndballturn.) over 10 timer 

pr.dag  kr                                  2 209  

Turneringer under 10 timer pr. dag = timepris pr. time   kr                                     137  

Kulturarr. m/inntekter 1/1 hall  pr.døgn           kr                                  6 216  

Kulturarr. m/inntekter 2/3 hall pr.døgn           kr                                  4 144  

Rigging  i hall pr.døgn  kr                                     965  
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Rigging 1/2 dag  i hall (formiddag el. ettermiddag/kveld)  kr                                     482  

Leie av hall til dansearr. (dansegalla, romjulsball o.l.) pr.gang  

 kr                                  8 283    Prisen er inkl. kafeteria.   Leie av kinosal kommer i tillegg.        

Leie hall større møter 1/1 hall, ( til bryllup kaf. i tillegg )pr.døgn    kr                                  2 208 

Ved leie av idrettshallen til seriekamper tas det ikke leie for 

kantina.  
 

GARDEROBER:  

Leie garderober u/hall pr.time (pr stk) kr                                     110 

MINIATYRSKYTEBANEN:   

Skytebanen u garder. pr. time, barn inntil 16 år  kr                                     36  

Skytebanen u garder. pr. time  kr                                     110  

Skytebanen u.garder.   pr.dag, barn inntil 16 år  kr                                     198  

Skytebanen u.garder.   pr.dag  kr                                     636  

KAFETERIA:   

Leie av kafeteria  pr.dag over 3 timer   kr                                     636  

Leie av kafeteria under 3 timer   kr                                     210  

Arrangement i kaf.  pr. dag f.eks    bingo, loppemarked, basar 

, private arr., inntektsbring. arr. 
 kr                                     906  

KAFETERIA OG KINOSAL:   

Leie kaf. og kinosal pr. dag over 3 timer   kr                                     990  

Leie kaf. og kinosal under 3 timer    kr                                     424  

Inntektsbringende arr. basar, loppemarked,  private arr., 

pr.dag         
 kr                                  1 840  

  

STORSLETT SAMFUNNSHUS   

Timepris gymsal til trening, idrettslag barn inntil 16 år  kr                                        28  

Timepris gymsal til trening   kr                                        90  

Leie av gymsal til dansearrangement inkl kjøkken  kr                                  3 654 

Leie av gymsal til teater, konserter o.l. inkl kjøkken  kr                                  2 490  

Leie av gymsal til konserter (småe) inkl kjøkken  kr                                  1 174  

Leie av gymsal møter, kurs, loppemarked (inkl kjøkken)  kr                                  1 645  
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SVØMMEHALL   

Timepris svømmehall  kr                                     913  

Timepris svømmehall for idrettslag kr                                     134   

Leie av badstu pr time  kr                                     188  

  

SØRKJOSEN SKOLE   

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc  kr                                        76  

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar 

etc) pr dag 
 kr                                     543  

Timepris, utleie av klasserom kr                                        76 

   

MOAN -, STORSLETT- , ROTSUNDELV SKOLE OG 

OKSFJORD OPPVEKSTSENTER 
 

Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøvinger, etc kr                                        76 

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

Utleie av gymsal til inntektsbringende arr (loppemarked, basar 

etc) pr dag 
 kr                                     543  

Timepris, utleie av klasserom  kr                                        76  

    

KANTINA KOMMUNEHUSET   

Utleie til private arrangement (bursdag etc.)   kr                                     327  

    

HALTI   

KULTURSCENE 

  Salen leies ut til en fast grunnpris. For inntektsbringende 

arrangement kreves det et tillegg tilsvarende 10 % av 

billettinntekter.  

Grunnpris*, inntil 4 timer for konferanser, møter mm  kr                                  1 630 

Grunnpris*, over 4 timer for konferanser, møter mm kr                                  3 260 

Grunnpris*, ideelle organisasjoner kr                                  1 630 

Grunnpris*, profesjonelle/kommersielle aktører  kr                                  4 350 

Prøvedag, pr time (tilpasses øvrig aktivitet i salen) kr                                     540 
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Driftsteknikker, prøvedag timepris kr                                     540 

Driftsteknikker pr forestilling kr                                  3 260 

Driftsteknikker for konferanser, møter mm kr                                  1 630 

Utleie som seremonirom, begravelse og vielse                                       Gratis  

Utleie som seremonirom, andre seremonier kr                                  2 175 

ISHAVSSTUDIO  

Inntil 4 timer kr                                     273 

Over 4 timer kr                                     540 

HALLEN og KANTINE til arrangement  

Renhold ved arrangement i helger, pr dag kr                                  2 110 

Avlysning av arrangement Halti kulturscene senere enn tre 

uker før oppsatt arrangement: 

kr.                                 1 000 

 

*Grunnprisen inkluderer renhold, lån av bord og stoler, lån av amfi, tilgang til garderober, 

sidescener og salg av forfriskninger i hall i forbindelse med arrangement.  

Leie av skrankeområde må avtales med Halti SA.  

Billettsalg til forestillinger i kulturhussalen skal foregå via eBillett. 

Det kreves ikke leie fra Nordreisa kommunes egne virksomheter.  

Kopiering/laminering/andre tjenester – Servicetorget 
Priser ved fakturering 

Kopiering A4  4,00 pr ark  

Kopiering A3  5,00 pr ark  

Laminering A4 og A5 6,00 pr ark  

Laminering A3 8,00 pr ark 

Andre tjenester 

Prosjektor leie (inntil 2 døgn) Kr 250,- 

Transparenter/spiraler 8,00 pr stk 

Telefaks utgående/inngående  10,00 pr ark 

Telefaks utenlands 15,00 pr ark 

Etablererprøven for styrer av serveringssted   kr                                     400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for salgsbevilling  kr                                     400  

Kunnskapsprøve om alkohollovgivning for skjenkebevilling  kr                                     400  
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Nøyaktig avgift for etablererprøven for styrer av serveringssted, kunnskapsprøve om 

alkohollovgivning for salgsbevilling og skjenkebevilling, fastsettes gjennom statlige forskrifter.  
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Forskrift om gebyrregulativ for behandling av: 
- Planforslag og konsekvensutredning 

- Bygge- og delingssaker 

 

Forskrift vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 § 33-1 av Nordreisa 
kommunestyre den 15. desember 2011 i sak 71/11. Gjeldende fra 01.01.2012. 

 

 

Innholdsoversikt: 

 

Kap. Emne  

1 Fellesbestemmelser 

2 Planforslag og konsekvensutredninger  

3 Byggesaker 

4 Ulovlige tiltak – tilsyn  

5 Delingssaker 

 

1 Fellesbestemmelser 
1.1 Betalingsplikt:  

Det skal betales gebyr etter dette regulativ for de tjenester og oppgaver kommunen utfører 
innenfor teknisk- og utviklingsavdelingens myndighets- og ansvarsområde.  

 

1.2 Beregningstidspunkt:  

Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig planforslag, søknad 
eller krav foreligger.  

 

1.3 Faktureringstidspunkt og innfordring: 

Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato. Tidspunkt for fakturering av gebyret 
fremkommer under beskrivelsen av den enkelte type søknad eller planforslag. Der dette 
likevel ikke fremkommer skal det så langt som mulig benyttes forskuddsfakturering.  
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Hovedkategorier faktura:  

 

1. Forskuddsfaktura:  

Gebyr som faktureres før søknad er behandlet eller oppdrag er utført.  

 

2. Etterskuddsfaktura:  

Gebyr som faktureres etter at vedtak er fattet eller oppdrag er utført.  

 

Innfordring: 

Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring.  

 

1.4 Gebyr beregnet på anvendt tid  

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen:  

 

A. Kontorarbeid  

Saksbehandler kr 930,-  

 

1.5 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

1.6 Nedsettelse av gebyr  

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 

1.7 Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesatsen, kan ikke påklages.  

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i 
forvaltningsloven § 28.  Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen. 
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2       Planforslag og konsekvensutredninger 

2.1 Generelt  

 

·       Gebyr etter dette kapittelet faktureres forslagsstiller.  

·       Innfordringsmetoder går frem av pkt. 1.3 i kapittel 1.  

·       Ved betalingsmislighold kan kommunen innstille behandlingen av planen inntil gebyr er 
betalt.  

 

2.1.1 Betalingstidspunkt for planforslag og konsekvensutredninger  

Gebyret for reguleringsplaner og konsekvensutredninger skal være betalt før saken legges ut 
til offentlig ettersyn, og for mindre reguleringsendringer før vedtak.  

 

 

2.2 Fritak for gebyr 

Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for arealgebyr:  

·       Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 
12- 5 nr. 2, jf. § 12-7 nr. 14. Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  

·       Friområder som skal være til offentlig formål, jf. pbl. § 12-5 nr. 3, jf. § 12-7 nr. 14. 
Unntaket gjelder kun for den del som ikke skal bebygges.  

·       Områder for naturvern, jf. pbl. §§ 12-5 nr. 5  

·       Grav- og urnelunder, jf. pbl. § 12-5 nr. 1  

·       Friluftsområder, jf. pbl. § 12-5 nr. 5  

·       Vern av kulturmiljø eller kulturminne, jf. pbl. § 12-5 nr. 5, dersom bevaringshensynet er 
til hinder for ny arealbruk, eller arealutvidelser eller totalfornyelse (hovedombygging), eller 
dersom gebyret vil være til hinder for vurdering av bevaringsmessige aspekter.  

2.3 Gebyrsatser for reguleringsplaner    

  

Behandling av private planforslag som ikke krever konsekvensutredning 
                                    

20 950  

Behandling av private planforslag som krever konsekvensutredning 
                                    

31 490  

Reguleringsendring, etter pbl 2008 § 12-14 første ledd 
                                    

19 170  

Mindre reguleringsendringer, etter pbl 2008 § 12-14 andre ledd  
                                      

7 770  

 

249



21 
 

2.4 Krav om levering av private detaljreguleringsforslag i digital form 

All levering av private detaljreguleringsforslag til kommunen skal leveres i digital form, jfr 
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealplan og digitalt planregister § 7. 
 

2.5 Konsekvensutredninger 

For planer som faller inn under Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855), skal 
det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 50 % av satsen for samlet reguleringsgebyr. 

 

3. Bygge og delingssaker: 

3.1 Generelt 

• Gebyr beregnes etter den sats som gjelder på det tidspunktet fullstendig søknad foreligger.  

• Gebyr faktureres tiltakshaver forskuddsvis.  

• Alle gebyr forfaller til betaling 14 dager etter fakturadato.  

• Ved for sen betaling påløper morarente, jfr. Lov om rente ved forsinket betaling, samt 
purregebyr, i henhold til gjeldende regler. Faktura som ikke blir betalt sendes til inkasso for 
tvangsinnfordring.  

• Ved betalingsmislighold kan kommunen utsette å treffe vedtak om igangsettingstillatelse, 
midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest inntil fastsatt gebyr er betalt.  

 

3.1.1 Reduksjon i gebyr  

Ved overskridelse av fastsatt saksbehandlingstidsfrist reduseres gebyret, jf pbl § 21-7, 1.ledd 
i.f.  

 

3.1.2 Gebyr ved avslag  

• Dersom en søknad om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for 
vedkommende tiltak.  

• Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av det gebyret som ble betalt ved første 
gangs behandling.  

 

3.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid 

For gebyr som ikke kan fastsettes på annen måte, eller skal beregnes etter medgått tid – jf. 
regulativet, skal en bruke følgende timesatser for gebyrfastsettelsen: kr 930,-.  
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3.1.4 Arealberegning  

Ved beregning av bruksareal - BRA (NS 3940) regnes summen av samtlige etasjers 
bruksareal, inklusiv kjeller, parkeringsareal og lignende.  

 

3.1.5 Forhåndskonferanse  

For forhåndskonferanse, jf pbl § 21-1, beregnes ikke særskilt gebyr.  

 

3.1.6 Gebyr for sak som trekkes  

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, skal det 
betales i forhold til det saksbehandlingsarbeidet som er lagt ned, minimum 50 % av beregnet 
gebyr. Normal mottakskontroll anses i denne sammenheng ikke som saksbehandlingsarbeid. 

 

3.1.7 Nedsettelse av gebyr 

Når særlige grunner foreligger kan avdelingsleder etter skriftlig søknad sette ned gebyret. 
Personlige/sosiale forhold regnes ikke som særlig grunn.  

Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

 

3.1.8 Klageadgang  

Gebyrfastsettelse i den enkelte sak i samsvar med regulativets satser, eller den fastsatte 
timesats kan ikke påklages. 

Kommunens fastsettelse av gebyr etter medgått tid og/eller medgåtte utgifter, samt avslag på 
søknad om nedsettelse av gebyr, kan påklages til Fylkesmannen i Troms etter reglene i plan- 
og bygningsloven § 15. Klage på gebyr utsetter ikke betalingsfristen.  

3.1.9 Reduksjon i gebyrpris ved bruk av elektronisk søknad i ByggSøk-bygning. 

Byggesøknader som leveres med hjelp av ByggSøk gis en rabatt på 20 % i forhold til 
gebyrsats. 

 

3.1.10 Overgangsbestemmelser  

For tiltak som i henhold til overgangsbestemmelser i ny plan- og bygningslov § 34-4 skal 
behandles etter tidligere regler, gjelder gebyrregulativ av 1.1.2010.  
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3.2. Tiltak som krever søknad og tillatelse, plan- og bygningsloven § 20-1 og § 20-2: 

Prisene er inkl mva      

Nybygg bolig/fritidsbolig med sekundærleilighet 

Bruksareal m² Ett-trinns søknad 
Ett-trinns søknad 
komplett 

Ramme tillatelse 
Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

BRA< 250  kr                                  8 654   kr           6 072   kr       7 772  kr     1 730  kr        867 

BRA> 250  kr                                12 116  kr           8 472  kr     10 900  kr     2 422  kr     1 213 

Når garasje/uthus mm søkes samtidig med boligen, gis 50 % redusert gebyr for garasjen/uthuset.   

        

Bygg med flere leiligheter, pris pr leilighet 

Bruksareal m² pr. boenh Ett-trinns søknad 
Ett-trinns søknad 
komplett 

Ramme tillatelse 
Igangsettings 
tillatelse nr 1 

Igangsettings 
tillatelse nr 2 

BRA< 120  kr                                  5 648  kr           3 947  kr       5 100  kr     1 155  kr        578 

BRA> 120  kr                                  7 893   kr           5 526  kr       7 100   kr     1 580  kr        790 
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Andre nybygg og tilbygg/påbygg/underbygg   

Betales etter bygningens bruksareal BRA   

0 - 50 m²  kr                                  3 053  

51 - 100 m²  kr                                  5 763  

101 - 200 m²  kr                                15 768  

201 - 400 m²  kr                                20 660  

401 – 600 m²  kr                                31 535  

601 – 1000 m²  kr                                38 060  

Pr m2 utover 1000 m²  Kr 38 pr m²  

For plasthaller, ridehaller, rene lagerbygg o.l. over 200 m2 beregnes 50 % av satsene. 

Neste trinn benyttes når arealet overstiger 5 % av intervallgrensen.   

Driftsbygninger.   

For driftsbygninger i landbruket under 1000 m² betales 
halvparten av satsene ovenfor, men minimum 

 kr                                  2 428 

 Maksimum kr                                  9 402 

    

Terrengarbeider, anlegg o.l.: (+ anvendt tid)  kr                                     958  

Søknad om ansvarsrett pr. foretak – BS § 9-1  kr                                     339  

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger – BS § 6-8  kr                                     618  

Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt 
søknadsplikt jfr pbl § 20-5, men som kommunen må 
registrere i matrikkelen jfr matrikkellovens § 4  

 kr                                     543  

Ulovlig tiltak: Som for ny søknad + medgått ekstra tid   

Timepris når behandling etter medgått tid benyttes + pkt 1.4 og 
3.1.3 

 kr                                     958  

Tekniske installasjoner, oppføring, endring og reparasjon Pbl. 
§ 20-1, f) 

 kr                                     670  

Endringssøknad pågående byggesak etter at tillatelse er gitt  kr                                     670  

Midlertidig brukstillatelse  kr                                  1 597  

Bruksendring grunnbeløp + medgått tid – Pbl. § 20-1, d), g)  kr                                     958  

Riving av bygg, mindre tiltak (Pbl. §§ 20-2 og 20-3) + medgått 
tid 

 kr                                     958  

Riving av bygg, søknadspliktig tiltak (Pbl. § 20-1) + medgått tid  kr                                     958  

Dispensasjonssøknader  kr                                  2 943  

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (nyanlegg)  kr                                11 173  

Søknad om areal til oppdrettsanlegg (endring av 
eksisterende) 

 kr                                  5 700  

Avbrutt tiltak etter medgått tid min 50 % av beregnet gebyr Kr 930 pr/t 

Avviksbehandling pr avvik som skal følges opp Kr 930 pr/t 

Utslippstillatelse  kr                                  2 823  
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4. Ulovlige tiltak – tilsyn  

4.1 Tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen   

4.1.1   

For oppfølging av tiltak som utføres i strid med gitt tillatelse i medhold av pbl, skal det betales 
gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  

4.1.2   

For oppfølging av tiltak utført uten tillatelse i medhold av plan- og bygningslovgivningen, skal 
det betales gebyr for medgått tid etter timesatsen fastsatt i pkt 3.1.3.  

4.1.3  

Ved søknad om godkjenning av et ulovlig tiltak, skal det betales to ganger gebyr iht 
regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom søknaden er sendt uten forutgående oppfølging fra 
bygningsmyndighetenes side, eller søknad sendes innen 3 måneder etter at 
bygningsmyndighetene i brev fastslo at tiltaket er ulovlig, skal det betales 1 ½ ganger gebyr 
iht regulativet for tilsvarende tiltak. Dersom tiltakshaver ikke søker om å få godkjent et ulovlig 
oppført tiltak, skal det likevel betales ett fullt gebyr for tiltaket etter regulativets satser.  

4.1.4  

Gebyr etter pkt 4.1.1. og 4.1.2. faktureres etterskuddsvis og dokumenteres med timeliste. 
Ved omfattende saker kan gebyr faktureres fortløpende. Gebyr etter punkt 4.1.3 faktureres 
når vedtak treffes, eller det er avklart hva tiltaket gjelder.  

4.1.5  

Faktura utstedes og sendes til tiltakshaver/hjemmelshaver.  

  

4.2 Gebyr ved tilsyn  

4.2.1 Generelt   

Gebyr for tilsyn i byggesaker er inkludert i byggesaksgebyret med kr. 528.- pr. sak. 

  

4.2.2 Gebyr for sakkyndig bistand, pbl § 25-2, 2. ledd, betales etter medgåtte utgifter 

  

5. Delingssaker  
5.1 Deling av grunnareal etter pbl § 20-1 bokstav m, jf § 26-1  

Jfr forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker 

Beskrivelse Beløp i kr 

Deling av hyttetomt eller tilleggsareal til eksisterende hyttetomt 2000 

Deling av nausttomt, inkl. konsesjonsbehandling 2000 

Resterende delingssøknader 1200 

Saksbehandlingsgebyr iht dispensasjonssøknader 2420 

Det skal betales et gebyr selv om søknaden gjelder fradeling av flere tomter eller parseller fra 
samme eiendom 
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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 
5/19 Driftsutvalget 21.11.2019 

 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022 

Henvisning til lovverk: 
 

Vedlegg 
1 Vedlikeholdsplan for kommunale bygg 2020 til 2022 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.10.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag til andre setning: 
-med 1 million til vedlikehold og 3 millioner til investering med ambisjoner om årlig økning. 
 
Rådmannens innstillig med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020 – 2022 godkjennes. Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett 
og økonomiplan, med 1 million til vedlikehold og 3 millioner til investering med ambisjoner om 
årlig økning. 
 
 
 
 

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. 
 

255



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 
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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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 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 
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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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 9 

 
 

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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272



 17 

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. 
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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: 
 

 

285



 30 

 
 

 

 
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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Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030 

 
Vedlegg 
1 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 – 2030 godkjennes.  
Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har manglet en oppdatert oversikt over status på kommunale veier. Slik 
status vil gi grunnlag for å utarbeide plan for vedlikehold av kommunale veier. 
 
Høsten 2018 – sommer 2019 er det gjort registreringer langs kommunale veier i distriktene. For 
kommunale veier i Sørkjosen og Storslett vil registrering gjøres i perioden høsten 2019 til 
sommer 2020. 
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Det er nå utarbeidet forslag til vedlikeholdsplan for veiene i distriktene.  Planen vil revideres i 
2020 for å oppnå en felles vedlikeholdsplan for kommunale veier i Nordreisa. Det legges opp til 
årlig revidering av veilvedlikeholdsplanen for å ha en oppdatert plan for budsjettarbeidet. 

Vurdering 
Etterslep av vedlikehold på vei er stort. For distriktsveiene beløper det seg til totalsum 21,6 mill 
kroner. Beløpet inkluderer ikke asfaltering av grusveier.  Merkostnad for asfaltering av alle 
grusveier har en totalsum på 8 mill kroner. 
Vedlikeholdsplanen inneholder ikke behov for vedlikehold av parkeringsplasser ennå. Dette 
behovet vil registreres og innarbeides i rullering av vedlikeholdsplanen i 2021. 
Vedlikeholdsplan for vei ligger vedlagt. 
Det er viktig at det avsettes årlige økonomiske ressurser til å gjennomføre vedlikeholdsplanen. 
Uten prioritering av arbeidet vil standarden på kommunale veier reduseres ytterligere. Dette vil 
gå ut over brukerne av veien som er næringsliv inkludert gårdbrukere, skolebarn, syketransport, 
ordinære brukere av kommunalt veinett. 
 

293



1 

 

  

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

Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030
August 2019 

294



2 

Innholdsfortegnelse 
1. Innledning ........................................................................................................................................4 

2. Oppsummert behov for hver enkelt kommunal vei i distriktene i Nordreisa.  Status pr august 
2019. ........................................................................................................................................................1 

Spåkenesveien Kv 1082: ......................................................................................................................1 

Rotsundelv Kv 1096: ............................................................................................................................1 

Rotsundelvdalen Kv 1084: ...................................................................................................................1 

Ravelseidet ytre Kv 1086 .....................................................................................................................1 

Latterveien Kv 1089: ............................................................................................................................1 

Hamneideveien Kv 1088: .....................................................................................................................2 

Hestvikveien Kv 1091: .........................................................................................................................2 

Gråsandveien Kv 1092: ........................................................................................................................2 

Kildalveien Kv 1123: ............................................................................................................................2 

Krakenesveien Kv 1124: .......................................................................................................................2 

Tømmernesveien Kv 1035: ..................................................................................................................3 

Røyelveien Kv 1102: ............................................................................................................................3 

Gamle Dalavei Kv 1110: .......................................................................................................................3 

Vinnelysveien Kv 1113: ........................................................................................................................3 

Haugsethveien Kv 1111: ......................................................................................................................4 

Tørfossveien Kv 1112: .........................................................................................................................4 

Lilandveien Kv 1116: ............................................................................................................................4 

Fossmoveien Kv 1117: .........................................................................................................................4 

Svartfossveien Kv 1120: .......................................................................................................................4 

Biltoveien Kv 1121: ..............................................................................................................................5 

Saraelvveien Kv 1122: ..........................................................................................................................5 

Nordkjosveien Kv 1128: .......................................................................................................................5 

Løkenveien Kv 1130: ............................................................................................................................5 

Myrslettveien Kv 1131: ........................................................................................................................5 

Loppevoll Kv 1132: ..............................................................................................................................6 

Tretten Kv 1133: ..................................................................................................................................6 

Rungadalveien Kv 1134: ......................................................................................................................6 

Fosnes Kv 1137: ...................................................................................................................................6 

Straumfjordnes Kv 1138: .....................................................................................................................6 

Buktaveien Kv 1140: ............................................................................................................................7 

Hans Lillengs vei Kv 1141: ....................................................................................................................7 

Strandbakken Kv 1074: ........................................................................................................................7 

295



3 

Fiskelvfaret Kv 1073: ...........................................................................................................................7 

Bærsletta Kv 1075: ..............................................................................................................................7 

Bekkefaret Kv 1076: ............................................................................................................................7 

Hamnaveien Kv 1143: ..........................................................................................................................8 

Elvebakken Kv 1146: ............................................................................................................................8 

Vaddasveien Kv 1145: .........................................................................................................................8 

3. Prioritering av tiltak .........................................................................................................................9 

 

  

296



4 

1. Innledning 

Planen er bygget opp på bakgrunn av registreringer i mark, utført høsten 2018 og våren 
2019.  

Veielementer er vurdert etter følgende tilstandsskala: 
1. God, ingen tiltak nødvendig 
2. Brukbar, tiltak nødvendig om 5-10 år 
3. Mindre bra, tiltak nødvendig om 2-5år 
4. Dårlig, tiltak nødvendig snarest 
5. Mangler 

 

Kilometrering er hentet fra Vegkart.no (Statens vegvesen).  Dette er benyttet for detaljert 
lokalisering av det enkelte veielement.  Framgår av registreringsliste som er grunnlag for 
dette dokumentet. 

I planen er det medtatt behov der tilstandsvurderingen er satt til 3, 4 eller 5. 
Tilstandsregisteringer med vurdering 1 og 2 er ikke medtatt som tiltak i planen. 
Behov er listet pr veinavn med tilhørende kalkulerte kostnader.  
 
Følgende enhetspriser eks mva er benyttet og summert ut for hvert element: 

Rydding av kratt /skog i 3 meters bredde Kr  25 pr løpemeter vei  
Grøfterensk      Kr  80 pr løpemeter vei 
Stikkrenner ferdig lagt inkludert nødvendige masser 
Ø 600 mm PP lengde 12 meter   Kr  30.000 pr stk 
Ø 800 mm PP lengde 12 meter   Kr  45.000 pr stk 
Ø 1000 mm PP lengde 12 meter   Kr  65.000 pr stk 
Sandfang med synkekum komplett  Kr  70.000 pr stk 
Rekkverk ferdig oppsatt   Kr  550 pr løpemeter 
Toppdekke asfalt, sentrumsnært  Kr 360 pr løpemeter vei 
Toppdekke asfalt, utkant i kommunen Kr 400 pr løpemeter vei med transporttillegg 
Toppdekke grus, sentrumsnært   Kr 180 pr løpemeter vei 
Toppdekke grus, utkant i kommunen  Kr 210 pr løpemeter vei med transporttillegg 

Masseutskifting må vurderes særskilt for hver veistrekning som oppgraderes fra grusdekke 
til asfaltdekke.  Dette er ikke medtatt som del av vedlikeholdsplanen dersom det ikke er 
registrert svikt i bærelaget uansett. 

Alle kommunale veier er klassifisert for 8 tonns akseltrykk.  Akseltrykket er ikke 
dokumentert, men fastsatt generelt for kommunale veier. Erfaringsmessig viser det seg at 
enkelte veier er utsatt for skader som følge av sviktende bæring.  For å skaffe oversikt over 
de veiene næringslivet lokalt har mest behov for å benytte ved tung last, bør det 
gjennomføres bæreevnemålinger for noen kommunale veier. Dette gjelder veier som Gamle 
Dalavei, Vinnelysveien, Kildalveien, Kaiveien, Industriveien, Tømmernesveien. 
Bæreevnemåling er satt som første prioriterte tiltak da resultatet av denne kan medføre 
rullering av veivedlikeholdsplanen. 
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Rydding av kratt og skog langs veier er et årlig tiltak.  Mange kilometer vei og god vekst gir 
store kostnader.  Kommunen bruker årlig rundt kr 100-150 000 avhengig av tilskudd fra 
fylkeskommunen på krattrydding.  Dette er bare en liten brøkdel av det reelle behovet.  
Kommune burde hatt en egen traktor utstyrt for krattrydding slik at denne sammen med 
innkjøpt tjeneste ville holdt vegetasjonen nede langs veiene. Vegetasjonsrydding er et av de 
viktigste trafikksikkerhetstiltak som kan gjøres.  Det trygger skoleveien for barn og unge og 
gir mindre risiko for viltpåkjørsler. 
Etablering for bedre rutiner for krattrydding settes som prioritet nr 2, og gjelder alle 
kommunale veier. 

En stor del av kommunale veier fast dekke av svært variabel standard.  Øvrige er grusveier. 
Kommunale grusveier er følgende veier i sentrum, Straumfjordeidet, Oksfjord og Reisadalen: 

 Arnestad, andel  
 Sonjatunveien, andel   
 Bekkestien, andel 
 Gropa 
 Krakenesveien, andel 
 Kildalveien, andel 
 Buktaveien 
 Elvebakken 
 Vaddasveien 
 Hamnaveien 
 Hans Lillengs vei 
 Rungadalen 
 Loppevoll 
 Myrslettveien 
 Løkenveien 
 Røyelveien, andel 
 Haugsethveien 
 Tørfossveien, andel 
 Vinnelysveien 
 Lilandveien 
 Fossmoveien 
 Svartfossveien 
 Biltoveien 
 Saraelvveien 

 

Parkeringsplasser er ikke medtatt i vedlikeholdsplanen da disse i hovedsak er i bedre 
stand enn mange veier. Dette gjelder også grusplasser som i tillegg til asfaltering må 
omfatte tiltak som bærelag og ivareta overflatevann. 
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Kostnadsforskjell mellom asfaltering grusvei og nytt grusdekke, er rundt kr 190 pr løpemeter 
vei.  Eventuell masseutskifting er ikke medtatt. Ved endring til asfaltdekke, bør det skiftes ut 
nødvendige stikkrenner for å unngå oppgraving i relativt ny asfalt. Nødvendig grøfting og 
skogrydding vil være viktige tiltak for å bevare kvalitet på asfaltdekket over lang tid. 

Endring fra grusveier til asfalterte veier vil gi mindre sommervedlikehold som høvling og 
salting. For brukere og innbyggere vil støvplager reduseres samtidig som 
transportopplevelsen blir svært mye bedre for alle veiens ulike brukere. 
 I planens tiltaksliste er det ikke medtatt standardheving fra grus til asfalt.  Dette er satt som 
tilleggskostnad for hver grusvei. Om slik endring av toppdekke velges gjort, bør det vurderes 
utført samlet innenfor et område for å oppnå besparelse av driftskostnader.  Med samlet 
endring i standard, menes at alle grusveier i en del av kommunen endres i løpet av periode 
på 1-5 år. Dette i stedet for å asfaltere en vei i eksempelvis i Oksfjord og en vei eksempelvis i 
Reisadalen.  Likevel vil det i enkelte tilfeller være andre hensyn som vil påvirke 
prioriteringen. 

Utskifting av utslitte og skadete skilt langs vei er ikke omfattet av vedlikeholdsplanen pr 
august 2019.  

Oppsummert behov for vedlikehold av dagens standard pr kommunal vei i distriktene følger. 
Gjelder ikke kommunale veier i bolig-/forretnings-/industriområder i Sørkjosen og Storslett.  
Vedlikeholdsplan for disse veiene planlegges lagt fram for politisk behandling i 2020. 

Driftsbudsjettet inneholder ikke rom for vedlikehold, kun for driftsoppgaver og for akutte 
skader.  For ikke å øke dagens driftsbudsjett for vei, kan kommunen velge oppgradering ved 
bruk av investeringsmidler.  Eksisterende veier gis politisk prioritering med tildeling av 
nødvendige økonomiske ressurser. 

Administrativ prioritering av tiltak er gjort til slutt i planen. Behovet er så omfattende at det 
vil ta mange år før vedlikeholdsetterslepet er tatt igjen.  Likevel vil det for innbyggere, 
brukere og for kommunens driftspersonell være av stor betydning at det årlig utføres 
vedlikehold av enkelte veier i tillegg til driftsoppgaver som høvling, salting, asfaltlapping og 
lignende. 
Veier med toppdekke vurdert til tilstand 4 er prioritert høyest, deretter veier med toppdekke 
vurdert til tilstand 3 er prioritert etter som nest høyest. Videre er enkelte veier prioritert opp 
for å oppnå fordeler gjennom nær beliggenhet til hverandre, hensyntatt blant annet 
næringslivinteresser. 
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2. Oppsummert behov for hver enkelt kommunal vei i distriktene i 
Nordreisa.  Status pr august 2019. 

Spåkenesveien Kv 1082: 
Lengde 3278 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 3040 meter  kr   76 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   8 stk   kr 240 000 
Rekkverk     50 meter  kr   27 500 
Sum kostnad Spåkenesveien      Kr 343 500 

 

Rotsundelv Kv 1096: 
Lengde 2133 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 2270 meter  kr  56 750 
Stikkrenner Ø600 mm PP   4 stk   kr 120 000  
Rotsundelv bru, se egen rapport sak 2017/278  1 stk  kr 1 040 000 
Toppdekke asfalt    850 meter  kr 340 000 
Sum kostnad Rotsundelv      Kr 1 556 750 
Sum uten Rotsundelv bru kr 516 750 

 

Rotsundelvdalen Kv 1084: 
Lengde 4414 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 3040 meter  kr     76 000  
Stikkrenner Ø600 mm PP   4 stk   kr   120 000 
Toppdekke asfalt    2405 meter  kr   962 000  
Sum kostnad Rotsundelvdalen     Kr 1 158 000 

 

Ravelseidet ytre Kv 1086 
Lengde 1611 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1710 meter  kr   42 750 
Stikkrenner Ø600 mm PP   3 stk    kr   90 000 
Toppdekke asfalt    1611 meter  kr 644 400 
Sum kostnad Ravelseidet ytre     Kr 777 150 

 

Latterveien Kv 1089: 
Lengde 2578 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 4440 meter  kr 111 000 
Grøfterensk     700 meter  kr   56 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   5 stk    kr 150 000   
Sum kostnad Latterveien      Kr 317 000 
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Hamneideveien Kv 1088: 
Lengde 1843 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1410 meter  kr   35 250 
Stikkrenner Ø600 mm PP   5 stk    kr 150 000 
Sum kostnad Hamneideveien     Kr 185 250 

Hestvikveien Kv 1091: 
Lengde 1222 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1120 meter  kr   35 250 
Stikkrenner Ø600 mm PP   6 stk    kr 180 000 
Sum kostnad Hestvikveien      Kr 215 250 

 

Gråsandveien Kv 1092: 
Lengde 1398 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 730 meter  kr   18 250 
Stikkrenner Ø600 mm PP   7 stk    kr 210 000 
Stikkrenne Ø1000 mm PP   1 stk   kr   65 000 
Rekkverk      75 meter  kr   41 250 
Toppdekke asfalt    1402 meter  kr 560 800 
Sum kostnad Gråsandveien      Kr  895 300 

 

Kildalveien Kv 1123: 
Lengde 5480 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 9980 meter  kr 249 500 
Grøfterensk     250 meter  kr    20 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   6 stk    kr  180 000 
Toppdekke asfalt    180 meter  kr    72 000 
Toppdekke grus     2580 meter  kr  541 800 
Sum kostnad Kildalveien      Kr 1 063 300 

Oppgradering fra grus til asfalt 2,58 km beregnet til kr 1 041 200 

 

Krakenesveien Kv 1124: 
Lengde 5205 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 5280 meter  kr 132 000 
Grøfterensk     200 meter  kr   16 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   2 stk    kr   60 000 
Toppdekke grus     2075 meter  kr  435 750 
Sum kostnad Krakenesveien      Kr 643 750 

Oppgradering fra grus til asfalt 2,075 km beregnet til kr 394 250 
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Tømmernesveien Kv 1035: 
Lengde 2590 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 3730 meter  kr   93 250 
Grøfterensk     400 meter  kr   32 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr   30 000 
Toppdekke asfalt    2950 meter  kr 932 400 
Sum kostnad Tømmernesveien     Kr 1 087 650 

 

Røyelveien Kv 1102: 
Lengde 1268 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1760 meter  kr   44 000 
Toppdekke asfalt     1268 meter  kr 704 000 
Sum kostnad Røyelveien      Kr 748 000 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,23 km inkludert 

 

Gamle Dalavei Kv 1110: 
Lengde 6405 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 11360 meter  kr    284 000 
Bergmo bru, se egen rapport sak 2017/278  1 stk  kr 1 680 000 
Geairaelva bru byttes til kulvert 2x Ø 1000 mm   kr    130 000 
Lilleelva bru byttes til kulvert 2x Ø 1000 mm   kr    130 000 
Rekkverk     305 meter  kr    167 750   
Toppdekke asfalt    420 meter  kr    168 000 
Sum kostnad Gamle Dalavei      Kr 2 559 750 
Sum uten Bergmo bru Kr 879 750 

 

Vinnelysveien Kv 1113: 
Lengde 2540 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 2110 meter  kr  52 750 
Grøfterensk     100 meter  kr     8 000 
Toppdekke grus    2540 meter  kr 533 400 
Sum kostnad Vinnelysveien      Kr 594 150 

Oppgradering fra grus til asfalt 2,54 km beregnet til kr 482 600 
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Haugsethveien Kv 1111: 
Lengde 2595 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 5190 meter  kr  129 750 
Toppdekke grus    2540 meter  kr  533 400 
Sum kostnad Haugsethveien      Kr 663 150 

Oppgradering fra grus til asfalt 2,6 km beregnet til kr 493 050 

 

Tørfossveien Kv 1112: 
Lengde 1253 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1170 meter  kr   29 250 
Toppdekke grus    1013 meter  kr 212 730 
Sum kostnad Tørfossveien      Kr 241 980 

Oppgradering fra grus til asfalt 1,01 km beregnet til kr 192 470 

 

Lilandveien Kv 1116: 
Lengde 1120 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 2240 meter  kr   56 000 
Toppdekke grus    1120 meter  kr 235 200 
Sum kostnad Lilandveien      Kr 291 200 

Oppgradering fra grus til asfalt 1,1 km beregnet til kr 212 800 

 

Fossmoveien Kv 1117: 
Lengde 1013 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 2026 meter  kr   50 650 
Grøfterensk     2026 meter  kr 162 080 
Toppdekke grus    1013 meter  kr 212 730 
Sum kostnad Fossmoveien      Kr 425 460 

Oppgradering fra grus til asfalt 1,01 km beregnet til kr 192 470 

 

Svartfossveien Kv 1120: 
Lengde 2338 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 3730 meter  kr   93 250 
Stikkrenner Ø600 mm PP   2 stk    kr   60 000 
Toppdekke grus    2338 meter  kr 490 980 
Sum kostnad Svartfossveien      Kr 644 230 

Oppgradering fra grus til asfalt 2,34 km beregnet til kr 444 220 
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Biltoveien Kv 1121: 
Lengde 5000 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 10000 meter  kr    250 000 
Grøfterensk     150 meter  kr      12 000 
Toppdekke grus    5000 meter  kr 1 050 000 
Sum kostnad Biltoveien      Kr 1 312 000 

Oppgradering fra grus til asfalt 5 km beregnet til kr 950 000 

 

Saraelvveien Kv 1122: 
Lengde 3600 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 6080 meter  kr  152 000 
Grøfterensk     200 meter  kr    16 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   4 stk    kr  120 000 
Saraelv bru, rekkverk     20 meter  kr    11 000 
Toppdekke grus    3600 meter  kr  756 000 
Sum kostnad Saraelvveien      Kr 1 055 000 

Oppgradering fra grus til asfalt 3,6 km beregnet til kr 684 000 

 

Nordkjosveien Kv 1128: 
Lengde 3559 meter 
Tas med i planen sammen med sentrumsveiene. 

 

Løkenveien Kv 1130: 
Lengde 900 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1120 meter  kr  28 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   3 stk    kr  90 000 
Sum kostnad Løkenveien      Kr 118 000 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,9 km beregnet til kr 171 000 

 

Myrslettveien Kv 1131: 
Lengde 1031 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1180 meter  kr   29 500 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr   30 000 
Toppdekke grus    1031 meter  kr 216 510 
Sum kostnad Myrslettveien      Kr 276 010  

Oppgradering fra grus til asfalt 1,03 km beregnet til kr 195 890 
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Loppevoll Kv 1132: 
Lengde 431 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 360 meter  kr   9 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr  30 000 
Toppdekke grus    431 meter  kr  90 510 
Sum kostnad Loppevoll      Kr 129 510 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,43 km beregnet til kr 81 890 

 

Tretten Kv 1133: 
Lengde 420 meter (1049 meter) 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 400 meter  kr   10 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   2 stk    kr   60 000 
Dalelva bru, rekkverk     26 meter  kr   14 300 
Toppdekke asfalt    420 meter  kr 168 000 
Sum kostnad Tretten       Kr 252 300 

 

Rungadalveien Kv 1134: 
Lengde 935 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1000 meter  kr   25 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr   30 000 
Toppdekke grus    935 meter  kr 196 350 
Sum kostnad Rungadalveien      Kr 251 350 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,94 km beregnet til kr 177 650 

 

Fosnes Kv 1137: 
Lengde 998 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 1580 meter  kr    39 500 
Grøfterensk     220 meter  kr    17 600 
Stikkrenner Ø600 mm PP   2 stk    kr    60 000 
Toppdekke asfalt    998 meter  kr   399 200 
Sum kostnad Fosnes       Kr 516 300 

 

Straumfjordnes Kv 1138: 
Lengde 2731 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 3910 meter  kr     97 750 
Stikkrenner Ø600 mm PP   6 stk    kr   180 000 
Skjellelva bru, Rekkverk mangler  26 meter  kr     14 300 
Toppdekke asfalt    2871 meter  kr 1 148 400 
Sum kostnad Straumfjordnes     Kr 1 440 450 
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Buktaveien Kv 1140: 
Lengde 4091 meter 
Grøfterensk     620 meter  kr    49 600 
Stikkrenner Ø600 mm PP   8 stk    kr  240 000 
Sansvarelva bru, Rekkverk mangler  26 meter  kr    14 300 
Toppdekke grus    4091 meter  kr  859 110 
Sum kostnad Buktaveien      Kr 1 163 010 

Oppgradering fra grus til asfalt 4,09 km beregnet til kr 777 290 

 

Hans Lillengs vei Kv 1141: 
Lengde 400 meter 
Toppdekke grus    400 meter  kr   84 000 
Sum kostnad Hans Lillengs vei     Kr   84 000 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,4 km beregnet til kr 76 000 

 

Strandbakken Kv 1074: 
Lengde 471 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 180 meter  kr    4 500 
Grøfterensk     425 meter  kr  34 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr  30 000 
Sum kostnad Strandbakken      Kr  68 500 

 

Fiskelvfaret Kv 1073: 
Lengde 229 meter 
Ingen behov registrert. 
Sum kostnad Fiskelvfaret      Kr  0 

 

Bærsletta Kv 1075: 
Lengde 426 meter 
Grøfterensk     50 meter  kr   4 000 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr 30 000 
Sum kostnad Bærsletta      Kr 34 000 

 

Bekkefaret Kv 1076: 
Lengde 268 meter 
Stikkrenner Ø600 mm PP   1 stk    kr  30 000 
Sum kostnad Bærsletta      Kr  30 000 
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Hamnaveien Kv 1143: 
Lengde 525 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 180 meter  kr      4 500 
Stikkrenner Ø600 mm PP   2 stk    kr    60 000 
Toppdekke grus    525 meter  kr  110 250 
Sum kostnad Hamnaveien      Kr 174 750 

Oppgradering fra grus til asfalt 0,53 km beregnet til kr 99 750 

 

Elvebakken Kv 1146: 
Lengde 1084 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 2168 meter  kr   54 200 
Grøfterensk     70 meter  kr      5 600 
Stikkrenner Ø600 mm PP   4 stk    kr 120 000 
Toppdekke grus    1084 meter  kr 227 640 
Sum kostnad Elvebakken       Kr 407 440 

Oppgradering fra grus til asfalt 1,08 km beregnet til kr 205 960 

 

Vaddasveien Kv 1145: 
Lengde 5837 meter 
Rydding av kratt/skog i 3 meters bredde 11230 meter  kr    280 750 
Grøfterensk     20 meter  kr        1 600 
Toppdekke grus    5837 meter  kr 1 225 770 
Sum kostnad Vaddasveien      Kr 1 508 120 

Oppgradering fra grus til asfalt 5,84 km beregnet til kr 1 109 030 

 

 

 

3. Prioritering av tiltak 

1. Bæreevnemålinger av veier   
Kostnad kr 150 000 (drift engangskostnad) 
Utføres 2020 
 

2. Traktor for vegetasjonsrydding 
Kostnad kr 220 000 investering 
Utføres 2020 
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3. Opprusting av kommunale veier i prioritert rekkefølge 
     Kostnad  Tillegg oppgradering til asfalt 
Gråsandveien   2020  kr 895 000  kr 0      
Rungadalveien 2020 kr 251 000  kr 178 000 
Hans Lillengs vei 2020 kr   84 000  kr  76 000 
Hamnaveien  2020 kr 175 000  kr 100 000 
 
Ravelseidet ytre 2021 kr    777 000  kr 0 
Tømmernesveien 2021 kr 1 088 000  kr 0 
Røyelveien  2021 kr    748 000  kr 0 
 
Haugsethveien  2022 kr 663 000  kr 493 000 
Tørfossveien  2025 kr  242 000  kr 192 000 
Lilandveien  2022 kr 291 000  kr 213 000 
Fossmoveien  2022  kr 426 000  kr 192 000 
 
Elvebakken  2023 kr    407 000  kr 206 000 
Vaddasvegen  2023 kr 1 508 000  kr 1 109 000 
 
Vinnelysveien  2024 kr  595 000  kr 483 000 
Saraelvveien  2024 kr 1 055 000  kr 684 000 
 
Buktaveien  2024 kr 1 163 000  kr 777 000 
Strandbakken  2024 kr      69 000  kr 0 
Bærsletta  2024 kr      34 000  kr 0 
Bekkefaret   2024    kr      30 000  kr 0 
 
Svartfossveien  2025 kr  644 000  kr 444 000 
Biltoveien  2025 kr 1 312 000  kr 950 000 
 
Løkenveien   2026 kr 188 000  kr 171 000 
Myrslettveien  2026 kr 276 000  kr 196 000 
Loppevoll  2026 kr 130 000  kr   82 000 
Tretten  2026 kr 252 000  kr 0 
Krakenesveien 2026 kr 644 000  kr 394 000 
 
Straumfjordnes  2027 kr 1 440 000  kr 0 
Fosnes   2027 kr    516 000  kr 0 
 
Hestvikveien  2028 kr 215 000  kr 0 
Hamneideveien 2028 kr 185 000  kr 0 
Latterveien  2028 kr 317 000  kr 0 
Spåkenesveien  2028 kr 344 000  kr 0 
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    Kostnad  Tillegg oppgradering til asfalt 
Rotsundelvdalen, andel 2029  kr 1 158 000  kr 0 
Rotsundelv, andel  2029   kr 1 557 000  kr 0 
 
Gamle Dalavei  2030  kr 880 000  kr 0 
Kildalveien  2030  kr 1 063 000  kr 1 041 000 
 
 

4. Asfaltering av kommunale veier 2 millioner, årlig sum 
Årlig prioritering gjøres av hovedutvalg for Miljø,- plan og utvikling 
 

5. Utbedring av Rotsundelv bru, se sak 2017/278 (prioritert foran Bergmo grunnet 
nærhet til sjø) 
Kostnad kr 1,04 mill  
Utføres i 2021 
 

6. Utbedring av Bergmo bru, se sak 2017/278 
Kostnad kr 1,68 mill 
Utføres i 2021 
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
7/19 Driftsutvalget 21.11.2019 

 

Forvaltningsplaner for Kvænnes- og Goppa friluftsområde, og Saga skianlegg 
og friluftsområde 

Vedlegg 
1 Goppa_forvaltningsplan2020-2025 
2 Kvænnes_forvaltningsplan2020-2025 
3 Saga_forvaltningsplan2020-2025 

 

Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget godkjenner vedlagte forvaltningsplaner for for Goppa-, Saga- og Kvænnes 
friluftslivsområde vedtas med følgende forbehold: 

 Tiltakene må delfinansieres av statlige tiltaksmidler. 
 Ingen tiltak skal igangsettes innenfor Reisautløpet naturreservat uten dispensasjon fra 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
 Skilting og annen tilrettelegging skal så langt det er mulig følge den utforming som 

ellers finnes i kommunen, såfremt ikke andre føringer tilsier dette. Under følger noen 
slike føringer 

o Nye informasjonstavler tilknyttet nasjonalparklandsbyen bør bruke 
Designmanual for Norges nasjonalparker. 

o Skilting og merking av stier/turer skal følge Merkehåndboka. 
 
 

Saksopplysninger 
Statlig sikrede friluftsområder er områder som er kjøpt eller leid for å sikre allmennheten tilgang 
til friluftsområder. 
 
Nordreisa har tre friluftslivsområder som er statlig sikret: Kvænnes- og Goppa friluftsområde 
siden 1991, og Saga skianlegg og friluftsområde fra 2016. Siden forrige forvaltningsplanperiode 
utløp i utgangen av 2017 har nye behov i friluftsområdene oppstått. Da tilskudd til 
tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder bare kan gis til tiltak forankret i godkjente 
forvaltningsplaner, fremmer Nordreisa kommune reviderte forvaltningsplaner for hver av sine 
statlige sikrede friluftsområder for perioden 2020-2025. Eventuelle tildeling av midler gis kun 
for ett år av gangen, og midlene kan ikke overføres til neste år eller til andre tiltak/prosjekter enn 
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det tilskuddet gjelder for. Utbetaling av tilskudd skjer etterskuddsvis. I 2013 og 2014 ble 
Nordreisa tildelt henholdsvis 145.000,- og 188.000,- fordelt på Kvænnes og Goppa. 
 
Forvaltningsplanene for Saga, Kvænnes og Goppa for perioden 2020-2025 er utviklet med 
medvirkning fra Nordreisa IL, aktuell representant fra Nord-Troms Videregående skoles 
skilinje, Sørkjosen Grendelag og kommunens egen driftsoperatør. 
 
Reviderte forvaltningsplaner sendes Fylkesmannen, som går gjennom planen og vurderer den i 
henhold til de retningslinjer som gjelder for tilrettelegging i statlig sikrede friluftsområder. 
 
Kommunens forvaltningsansvar: 
Innebærer at kommunen fører tilsyn og holder orden i områdene. Videre at kommunen drifter og 
vedlikeholder eksisterende tilretteleggingstiltak, veiadkomst, informasjon, etc. Ansvaret 
omfatter også organisering av økonomiske forhold som påløper for området. 
 
Økonomi: 
I tillegg til Miljødirektoratets økonomiske medvirkning, bruker anleggsdrift med betydelige 
midler gjennom drift og vedlikehold av friluftslivsområdene.  
Følgende investeringstiltak ble gjennomført etter forvaltningsplan for Kvænnes og Goppa 2013 
– 17: 

 Opprusting av hovedadkomstvei (Badeveien, Kvænnes) 
 Informasjonstiltak i Goppa friluftslivsområde 
 Informasjonstiltak i og ved Kronebutikken, i Goppa friluftslivsområde 
 Informasjonstiltak i Kvænnes friluftslivsområde 
 Informasjonstiltak i Saga skistadion og friluftsområde (påbegynt) 

 
Ifølge forvaltningsplanen er følgende tiltak foreslått i handlingsplanen for 2020: 
 

1 - Rydde/anlegge/korrigere enkle stier i Saga og Kvænnes  
(til hensyn av rødlistede arter og naturmangfoldet) 

3.000,- 

2 - Kjøpe inn, og utplassere Gapahuk (Saga) 40.000,- 
3 - Tilrettelegge hovedstier i Goppa. 100.000 
4 - Turskilt og informasjonstiltak i Saga 10.000,- 
5 - Etablere bål-/rasteplasser i Saga 15.000,- 
 Totalt: 168.000,- 

 
Prisene angitt over er basert på tidligere utførte tiltak, og siktet inn på kostnadseffektive 
løsninger. Trykk av info- og tosidig kartplakat til informasjonstavla på Saga er allerede betalt, 
men enda ikke bestilt. Dette fordi utforming av rulleskiløypene ikke har vært avklart. 
 
Følgende tiltak er foreslått i forvaltningsplanen for 2021: 

6 - Utbedre standard på stier tilknyttet Saga (ved behov 
klopper, grusing, stikkrenner osv) 

30.000,- 

7 - Anskaffe og utplassere 2 parkbord m/benker på 
nordsiden av Kvænnes. 

5.000,- 

8 - Kjøpe inn, og utplassere gapahuk og benker (Goppa) 50.000,- 
9 - Ruste opp universell utformet sti Kvænnes 20.000,- 
10- Hekkefremmende tiltak i Kvænnes <20.000,- 

 
Hekkefremmende tiltak i Kvænnes utover omlegging av sti (nr. 1 i tiltakslista for 2020 og 
forvaltningsplan for Kvænnes) er ikke konkretisert, men tiltak begrenses imidlertid til under 
20.000 eller mindre. 
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Følgende tiltak er foreslått i forvaltningsplanen for 2022: 

11- Anlegge beitegjerde og porter rundt Saga 5.000,- 
12- Utforme permanente kuler og staup for skileik (Saga) 25.000,- 
13- Forsterke og reparere stier Kvænnes 20.000,- 

 
Resterende år i perioden driftes etter forvaltningsplan, og holder åpent for at enkelte tiltak kan 
måtte utsettes av diverse årsaker. Eksempel på årsak for utsettelse kan være endringer i planlagt 
rulleskiløype. 
 
Ved å ha forvaltningsplaner for de aktuelle områder har kommunen en god oversikt over 
eksisterende tilstand og behov for tiltak. Det er åpnet for at forvaltningsplanene kan gjelde opptil 
10 år fram i tid. Kommunen ser positivt på denne forlengelsen, men velger i denne perioden å 
lage en 5-årig forvaltningsplan, ettersom det vil komme relativt store forandringer i nærmiljøet 
tilknyttet gravlund på Kvænnes og rulleskiløyper på Saga. Det er en stor sannsynlighet for at 
behov kan oppstå som ikke er forutsett tilknyttet kommende områdeutvikling. 
 
Tiltak i de statlige sikrete friluftsområdene bunner i forskjellige behov i de forskjellige områder. 
Felles for Goppa og Kvænnes er at de allerede har gode tilrettelegginger, men at disse 
tilretteleggingene over tid har forfalt i forskjellig grad. Saga skiller seg ut fra de andre ved at det 
ikke tidligere har vært forvaltningsplan for området, og at det ikke foreligger tilrettelegging for 
friluftslivet – sett bort i fra det som er tilknyttet idrettsanlegget. 
 
Kvænnes friluftsområde 
Hovedfokuset tilknyttet Kvænnes blir å tilrettelegge for den økte bruken av området, samt økt 
fremtidig bruk. Tilrettelegging for menneskelig bruk på Kvænnes er vurdert etter hensynet til 
Ramsar-området med bakgrunn i de mange rødlistede artene som mellomlander- og hekker her. 
Det vil si at tilretteleggingen for menneskelig bruk vil legges slik at bruken kanaliseres utenfor 
spesielt utsatte områder som er viktige for fuglelivet, samtidig som hensynet til økende 
bruksfrekvens ivaretas. Spesielt den universelle utformede stien på Kvænnes må rustes opp, det 
er behov for økt kapasitet ved rasteplassen på nordenden av Kvænnes og stier som truer 
etablerte rødlistede arter må omlegges. 
 
Goppa 
I høringen fra Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder går det igjen i Nordreisa 
kommune at få områder er tilrettelagt for personer med bevegelseshemminger. Denne 
vurderingen styrkes videre av innsendt merknad fra Nordreisas. Av merknaden fremkommer det 
at friluftsliv er det eldre mest ønsker for å holde seg aktiv, og at de trenger tilrettelegging der 
hvor de bor. Det er derfor i forvaltningsplanen for Goppa lagt inn tiltak som skal øke 
tilgjengeligheten for rullestolbrukere og andre personer med behov for tilrettelegging.   
 
Saga 
Saga har behov for grunnleggende tilrettelegginger ettersom dette området ikke tidligere har 
vært et område brukt i stor grad på sommerstid. Helt i grunn må informasjon om området/info-
plakat, skilting og rasteplasser foreligge. Ettersom Sagadammen skal opprustes legges det opp 
til å utnytte motorferdselen inn i friluftsområdet til å transportere materialene til en gapahuk i 
2020. Området vil ellers i tilknytning til rulleskiløypene få opparbeidet «stinettet». Det har vært 
ønsket å utvikle friluftslivet her i tett sammenheng med idrettslagets- og skilinja på Nord-Troms 
videregående skoles bruk av skianlegget. Det har derfor vært holdt møte med representanter fra 
nevnte aktører for at forvaltningsplanen skal inneha en god medvirkning. Til tross for asfalterte 
og belyste løyper vil ikke løypene i Saga være å regne som universelt utformet. Dette har å gjøre 
med at stigningsgraden er høy allerede helt innledningsvis i sti-/løypenettet. Det vil likevel være 
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mulig for spreke rullestolbrukere eller rullestolbrukere med ledsager å bruke løypene, gitt at det 
ikke skjer i konflikt med idretten. Eventuelle gapahuker skal derfor også være rullestolvennlig. 
 
Det har vært undersøkt områder som i dag har lav/ingen bruksfrekvens i området for å utvide 
friluftsmulighetene. Det har i den anledning blitt funnet en tjæremile omlag 80 meter fra 
lysløypa som skal merkes og et mindre infoskilt skal lages. Videre ble det lavere området langs 
Sagaelva undersøkt. Dette området er svært frodig og forholdsvis flatt og vil således være godt 
egnet for tilrettelegging for personer med spesielle behov. Det har imidlertid vist seg at området 
er svært viktig for elgen som vinterbeite, og mer enn et titalls liggegroper i dette smale området 
ble funnet. Det vurderes derfor at området skal tilrettelegges med en enkel sommersti, klopp og 
bålplass, men gapahuk slik det var originalt tenkt er tatt ut av tiltaksplanen, da dette åpner for 
økt vinterbruk. 
 
Nordreisa kommune bruker friluftslivsmulighetene som et av hovedtemaene i sin reklamering av 
kommunen. Friluftslivskartleggingen som nylig har vært ute på høring- og merknader fra 
Nordreisa eldreråd tyder på at friluftslivsområder ikke er tilgjengelig for alle. Det er vanskelig å 
tilgjengeliggjøre et tilpasset friluftslivstilbud for alle i en såpass stor kommune arealmessig, 
befolkningsmessig en liten kommune med spredt beboelse. Det må da være hensiktsmessig i 
første omgang å få utviklet og vedlikeholde nærturområdene hvor høyest andel innbyggere bor. 
 
I Nordreisas Kommunedelplan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet og bygging av anlegg 2017-
2020, vedtatt i kommunestyret 20.12.2016, står det i innledningens første avsnitt: 

 «... Det er sterke tradisjoner for turer og friluftsliv blant kommunens befolkning, og 
 muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv er en svært viktig trivselsfaktor.».  
I kapittel 2.1 Målgrupper i samme delplan står det: 
 «Nordreisa kommune ønsker å arbeide for at alle skal kunne drive fysisk aktivitet ut fra 
 sine ønsker, forutsetninger og behov i nærheten av der de bor. Ut fra dette er hele 
 befolkningen målgruppe.» 
Nordreisa kommune står i likhet med resten av Norge ovenfor en eldrebølge. Det er godt 
dokumentert at fysisk aktive personer holder seg friske langt lengere enn inaktive. Friluftsliv er 
også i sterk vekst når det kommer til rehabiliteringsarbeid i helsevesenet. Innvestering i et godt 
friluftslivstilbud tilrettelagt for personer med spesielle behov, spesielt i nærturområder er en 
direkte investering i kommunens helsetilbud.  
 
 

Vurdering 
Driften av de statlige sikrede friluftsområdene er pålagt kommunene, og det kan ikke søkes om 
midler til dette. Kommunen kan imidlertid søke om tiltaksmidler til nye investeringer. Veiledere 
vedrørende statlig sikrede friluftsområder, tilrettelegging av turstier og turveier, o.l. anslår at 
driftskostnader tilsvarer en årlig kostnad på ca. 5-10 % av tiltakskostnaden. Erfaringsmessig har 
vedlikeholdet av tilrettelagte stier blitt nedprioritert ettersom andre løpende oppgaver har blitt 
ansett som mer tidskritiske. Dette medfører derimot til et stadig eskalerende forfall, og som uten 
prioritering kan resultere i at tilrettelagte stier vil måtte opparbeides helt på nytt.  
 
Tiltaksplanene legger opp til et nøkternt investeringsnivå og gjennomføring av investeringene 
forutsetter statlig medfinansiering. For å kunne søke om disse midlene må kommunen ha 
godkjente planer. Administrasjonen anbefaler derfor at vedlagte planer godkjennes og 
oversendes til Fylkesmannen for endelig godkjenning. 
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DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Nordreisa for 2020-2025 
 

 

 

Fakta om kommunen pr 10.10.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

4906 1,4 3 56 

 

  

314



DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Nordreisa:  Goppa 

 

  

 

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

1942/
47/1 

FS00000390 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1991 

135 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Kommunal/ 
privat 

Ja

Nei
 

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

  

Figur 1: Friluftsområdet er markert i blått. Rød heltrukken linje representerer eksisterende universell tilpasset sti. Rød 

striplet linje representerer eksisterende utilpassede hovedsti. Gul linje er lysløypene, og grønn sti er eksisterende sti, som 

planlegges å utforme universelt. 
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 forklaring beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Flommarkskogen har kontinuitetspreg med noe læger av 

gråor i alle nedbrytningskategorier. Feltsjiktet består i all 

hovedsak av storbregner. Enkelte ripsbusker utgjør 

busksjiktet. Artsmangfold: Feltsjiktet består i stor grad av 

storbregner som strutseving, sauetelg og skogburkne. 

Enkelte innslag av småbregner, åkersnelle, engsyre, 

enghumleblom, engsoleie, skogstjerneblom og bekkeblomst. 

Området har en rik fuglefauna med flere hekkende 

spurvefugler som rødstrupe, grå fluesnapper, rødvingetrost 

og gråtrost. Trostefuglene dominerer. Lokaliteten får verdi 

C. 

 

Jernelva har tidligere vært en gytebekk for sjøørret, men er i 

dag å regne som fisketom. Hypotesen på årsaken til 

nåtilstanden er at anleggelsen av flomvern har fjernet 

ødelagt gytegrunnlaget. Det ble imidlertid søkt om midler 

på høsten 2019 til å utføre et forprosjekt for en 

biotoprestaurering i Jernelva. I skrivende stund er ikke 

søknaden ferdigbehandlet. 

Kulturminner Kort om evt. 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det har tidligere vært beite i området. I dag få spor av dette 

foruten i de nedre delene. Det finnes noen groper i 

terrenget som er menneskeskapte, men disse er ikke blitt 

undersøkt av fagpersoner. Vi kjenner ikke til at området har 

kulturhistorisk verdi utover lokale hensyn. 

Bygninger Nevn evt. 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret for disse 

Det ble flyttet 2 bygninger inn i nedre del av området rundt 

1990-1991. Dette er bygninger med lokal kulturhistorisk 

verdi. Bygningene eies av hhv Kronebutikken AS og av 

Nord-Troms museum. Det drives museumsvirksomhet i den 

ene og produksjon og salg av håndverksprodukter samt 

tjenester tilknyttet turisme. 

 

Det står en grillhytte hvor stien opp mot Truisku skiller seg 

ut fra lysløypa. Sørkjosen grendelag står for driften av 

denne. Grillhytta er åpen for allmenn bruk, og brukes mye 

av mange. 

 

Området er i øst og nord omringet av boligbebyggelse, med 

enkelte eiendommer regulert til en kombinasjon av bolig og 

næring (nye reguleringsplan Sørkjosen). 

 

Like vest for området er jernelva utbygd, og fungerer i dag 

som en nødreserve for vanntilgang. 
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Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Svært lett og god adkomst fra E6. Det er opparbeidet stor 

parkeringsplass (2006) til bruk for både virksomhet i 

området og for friluftsbrukere. Det er laget sti med 

universell utforming i nedre del av området (til lysløypa). 

Området er godt skiltet, og brukes av mange som 

inngangsport til den høyereliggende utmarka sørvest for 

friluftsområdet. 

 

Det går en lysløype gjennom det statlig sikrede området, 

som brukes som tursti og sykkelsti på sommeren, i tillegg til 

skiløype på vinterstid. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet [klikk her for å skrive] ______________________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl. 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Nordreisa kommune utførte omfattende 

tilretteleggingstiltak i området i 2006 (parkeringsplass, 

adkomst) og i 2009 (sti, rasteplasser, informasjon).  

- Grusing av sti 1 m bredde ca. 300 m. Ledelinje for 

synshemmede. Stien er universell utformet fram til 

lysløypa. 

- Bro over bekk 

- Infotavle ved parkeringsplassen 

- Søppelkasser ved parkeringsplassen 

- Skiltpekere langs stien 

 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Området brukes av mange av de lokale som lufter hunden, 

jogger eller bruker området som en ferdselvei mellom 

boligfelt. Vi antar at den overveiende største delen av de 

besøkende passerer gjennom området på tur til gapahuk 

lenger opp i fjellet eller på tur mellom boligfeltene på begge 

sider av området. Antall registreringer gjennom Ut i NORDs 

nettside styrker dette bildet.  

 

Truisku/Torsteins hytte, er en av de Ut i NORD-

destinasjonene som har flest registrerte personer hvert år 

siden Ut i NORDs oppstart i 2015. I tillegg kommer 

Flylysvarden og Snøfonna/Arasborárri. Området er mest 

brukt i perioden mellom mai og oktober. Skiløypene har 

mye bruk på vinteren også, og er nylig blitt oppgradert av 

grendelaget. 

 

Området egner seg for mange brukergrupper og det er 

mange aktiviteter i området. Vi tror derfor at brukerne er 

rimelig jevnt fordelt ifht. aldersgrupper og kjønn. Besøk av 

personer med spesielle krav til tilrettelegging har økt i 

Bading

Båtutfart
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sammenheng med tilretteleggingstiltak. Nedre del av 

området er sentral i gjennomføring av Baaskifestivalen. 

Årlig kulturuke i Nord-Troms.  

 

Gjennomført tilrettelegging er relevant for både friluftsliv 

og for næringsdrift. Det eksisterer i dag en svært god og 

inkluderende sammenheng mellom disse to formålene. 

Kulturnæring, kulturopplevelse og naturopplevelse. 

 

2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Utforme universal 

utformet sti  

Sti fra snuplass tilknyttet 

Goppa boligområde (GBNR 

47/339) nordover til meieriet 

(GBNR 47/76) skal utformes 

universelt med 1,2 m bredde. 

Klopp må bygges på sørlig sti 

mot Goppa (47/339) 

Eksisterende hovedsti 

gjennom Gamlehjemskogen 

må totalrenoveres for å inneha 

en langvarig universell 

løsning.  

Nordreisa 

kommune 

2020 100.000,- 

2 Gapahuk og nye 

benker til Risen og 

Gygra 

3 stk. benker av samme typen 

som langs hovedstien. 

Nordreisa 

kommune/ 

Sørkjosen 

Grendelag 

2021 50.000,- 

      

      

      

 Total kostnad    150.000,- 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Forhøre seg med skolene i kommunen om å få barna til å snekre fuglekasser rettet mot et mangfold 

av fugler. Dette vil gi en eierskapsfølelse for barna, fuglelivet får bedre tilgang på hulrom for hekking, 

insektlivet vil holdes nede og fuglesang vil øke.  
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Vedlikehold av stier 1 gang i uka fra 

juli. 6 ganger i 

året. 

23.000,- Nordreisa 

kommune 

Plukke 

søppel, rydde 

vegetasjon, 

fjerne 

torvdannelse 

over 

ledelinjer, 

m.m. (se 

figur 1 og 2) 

2 Klipp av plen rundt 

kronebutikken. 

Annen hver uke. 13.000,- Nordreisa 

kommune 

 

3 Rake løv fra sti 1 gang i året 4.000,- Nordreisa 

kommune 

På høsten. 

Løvet fra 

løvskogen 

forårsaker 

rask 

torvdannelse. 

 Sum årlig kostnad:  40.000,-   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks. grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

4 Torvfjerning og grusing av stier Hvert 2. år 45.000,- Nordreisa 

kommune 

 

5 Periodisk vedlikehold av bord, 

benker, skilt, gapahuk, klopp – 

Maling, erstatning, o.l. 

Hvert 3. år 5.000,- Nordreisa 

kommune 

 

 Sum årlig kostnad:  50.000,-   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 

 

 

 

319



Fotografier 

   

Figur 3 og 4: Oversvømt sti mellom snuplass mellom GBNR 47/339 til hovedsti. Figur 2 
viser sti med smal, sleip klopp sett i retning hovedstien. Figur 3 viser oversvømt sti sørlig 
retning mot boligområdet. 

Figur 1 og 2: Torvdannelse og gjengroing av universell utformet sti. 
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Figur 5: Enden av universell utformet hovedsti mot lysløypa. 

Figur 6: Forskjellige benker ved Risen og Gygra, og sammenrast bålplass 
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DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Nordreisa kommune 

2020-2025 

 

Område 

(navn) 

Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Kvænnes 1 Omlegging 

av sti 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Ferdselen langs 

sandskrenten hvor 

sandsvalene 

hekker må 

kanaliseres mot 

den mindre 

forulempende 

stien som går 

parallelt øst for 

denne (se figur 2 

og 3 i 

forvaltningsplan 

for Kvænnes). 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Gjøres samtidig 

med ovennevnt 

tiltak 1 for 

Kvænnes. Bla. 

Fjerne/flytte 

fugleplakat fra 

vestlig sandkant.  

Saga 1 Informasjon 0,- Nordreisa 

kommune 

2 Trykk av Infoskilt 

og tosidig kart er 

kjøpt og betalt, 

men ikke bestilt.  

Saga 8 Turskilt og 

skiltpekere 

10.000,- Nordreisa 

kommune 

3 Alle stier angitt på 

kartplakaten på 

Saga skal skiltes. 

Saga 3 Utplassere 

gapahuk 

40.000 Nordreisa 

kommune 

4 Gjøres i 

tilknytning 

arbeidet med 

Sagadammen 
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Goppa 3 Universell 

utforme 

hovedstier i 

Gamlehjems-

kogen. 

100.000,- Nordreisa 

kommune 

5 Tilrettelegge 

bakken ved 

«tømmertrappa», 

Anlegge 

hovedstien på 

nytt, utforme 

tverrgående sti 

samt anlegge 

klopp ved 

innfartsporten fra 

Goppa-boligfelt. 

Stier og klopp må 

ha bredde på 1,2 

m for å innfri krav 

om universell 

utforming. 

Saga 4 Bålplasser 

m/benker 

15.000,- Nordreisa 

kommune 

6 5.000,- per stk. 

Saga 6 Rydding av 

sti mot 

Snefonna og 

«nedre 

Sagafoss) 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

7 Stiene ut fra Saga 

er smale og må gås 

opp bedre. Ønskes 

å bruke 

lyngshester til å gå 

opp stiene billig og 

miljøvennlig. Sti til 

Nedre Sagafoss 

skal kun være 

legge til rette for 

sommerturer. 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

<20.000 Nordreisa 

kommune 

8 Konkret tiltak er 

ikke bestemt 

utover tiltak 1 og 

2. 

Aktuelle tiltak er 

Sikring av 

sandkant for 

sandsvalekoloni 

og kunstig koloni 

på land vil 

undersøkes.  

Goppa 2 Innkjøp og 

utplassere 

gapahuk og 

benker 

50.000,- Nordreisa 

kommune 

9 Tilknyttet Risen 

og Gygra. 

Kvænnes 3 Anskaffe 2 

bord 

m/benker  

5.000 Nordreisa 

kommune 

10 Nordligste del av 

Kvænnes har per 

2019 kun én 
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selvstendig bord 

m/benk. 

Kvænnes 4 Ruste opp og 

oppgradere 

universell 

utformet sti 

20.000 Nordreisa 

kommune 

11 Stien er stedvis 

skylt vekk, 

steinoppbygd kant 

har kollapset 

tilknyttet 

stikkrenner og er 

ellers overgrodd. 

Saga 7 Utbedre 

standard på 

stier 

30.000,- Nordreisa 

kommune 

12 Ved behov gruse, 

legge duk, klopp, 

grave stikkrenne, 

grøfte o.l.  

Saga 5 Utforme 

skileik-

område 

2022 Nordreisa 

kommune 

13 Utformes i 

tilknytning annet 

anleggsarbeid ved 

utbygging av 

rulleskiløypene. 

Mulighet for at 

utsettelse. 

Kvænnes 5 Forsterke og 

reparere 

«Spontan-

stier» 

2022 Nordreisa 

kommune 

14 Det har oppstått 

flere stier 

tilknyttet 

rasteplassene og 

spesielt 

Sandsvalehytta. 

Tiltak bør sikre at 

ytterligere stier 

ikke oppstår. 

Saga 2 Porter/ 

Gjerde-

overganger 

2022 Nordreisa 

kommune 

15 Dersom behovet 

fortsatt foreligger. 

       

       

       

Total kostnad 

i planperiode:  

 354.500,-     

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune 

2020 - 2025 (frivillig utfylling) 

Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 
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Gamlehjemskoge  36.000,-  94.000,-  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 36.000,-  94.000,-  

Total kostnad i 

planperiode: 

 180.000,-  188.000,-  
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DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Nordreisa for 2020-2025 
 

 

 

Fakta om kommunen pr 10.10.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

4906 1,4 3 56 
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DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Nordreisa:  Kvænnes/Kippernes 

 1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

1942/
11/1 

FS00000394 Erverv

Avtale
 

 
  

 
1991 

680 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Kommune Ja

Nei
 

Kommentarer Naturbasen angir navnet Kippernes. Det riktige navnet er Kvænnes. 

  

Figur 1: Grønn linje er naturreservatets grense, grå linje er Badeveien, Brun linje er helårs ridetrasé, 
mens striplet er sesongtrasé, Rød linje er universell utformet stie, svart striplet linje er andre stier, Lilla 
striplet linje er planlagt omlagt sti. 
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 Forklaring Beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Kvænnes er dannet som følge av Reisaelvas transport av 

sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, etter 

siste istid. Området er del av et større delta som gjennom 

årene har blitt tørrlagt. Terrenget er overveiende flatt, men 

har en helning i retning nord i flere terrasser. 

Vegetasjonen karakteriseres av blandingsskog med innslag 

av bjørk og større furuskog i nedre deler av området. 

Innenfor naturreservatet har området intakte 

brakkvannsdelta som er en sjelden og truet naturtype i 

Norge. Elvedelta med sandører og strandenger. 

Strandengene har uvanlig godt utvikla dreneringssystemer 

og variert vegetasjon med både sørlige og nordlige, 

subarktiske trekk. Salteng, brakkvannseng og pøler. 

Arktiske arter (eskimomure, ishavsstjerneblom). Viktig 

trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner av 

fiskeender (laksand og siland). Ellers gressender, vadere og 

terner. Det finnes også sandsvalehuler som er aktive, samt 

minst to aktive oterhi. 

Strandengene har internasjonal verneverdi i botanisk 

sammenheng. Området har regional verneverdi for 

fuglelivet (www.naturbase.no). Kvartærgeologisk sett er 

området meget interessant. Sedimentasjonsprosessene, 

som har dannet området etter istiden, fremstår veldig 

tydelig den dag i dag.  

 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Området som vi i dag kaller Kvænnes har flere navn. Selv 

om dette er det navnet som brukes i det daglige og av 

lokalbefolkningen, står navnet Kipperneset på offisielle 

kart. I gamle amtskart (www.statkart.no) angis området 

med navnet Kvænnes. Kipperneset er en fornorskning av 

det finske navnet Kippari, som betyr skipper. Navnet har 

trolig sammenheng med at det tidligere har vært 

landingsplass for båter/ havn flere steder rundt neset før 

sedimentasjon og overgang til større båter gjorde det 

vanskelig å bruke området som havn.  

 

I tidlige tider var det handelssted på Flatvoll – vest for 

Kvænnes. Vi tror at veiene og stiene som går gjennom 

området har sitt utgangspunkt i ferdselen fra Reisadalen og 

til Flatvoll. 

 

Kulturvernmyndighetene har vært på befaring i området og 

avskrevet flere av tidligere kartfestede lokaliteter som ikke 

kulturminner, men som sanduttak og/eller rester etter 

anlegg fra 2. verdenskrig. 
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Bygninger Nevn ev. bygninger 

på området og 

omtal kort bruken 

av og ansvaret  for 

disse 

Det er kun 3 mindre bygninger i området; to gapahuker og 

ett toalett. Disse er ført opp i 2009/2010. 

 

Bruken av bygningene knyttes til den ordinære 

friluftsbruken av området. Kommunen er eier og har ansvar 

for bygningene. 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomst til området via grusvei (Badevegen). Området har 

svært god adkomst uten hindringer. Tilgjengeligheten i øvre 

del av området noe begrenset for bevegelseshemmede. Det 

er mulig å kjøre bil til parkeringsplass i nedre del av 

området. Herfra er det tilrettelagt også for rullestoler langs 

særskilte veier.  

 

Det går vanlige rutebusser og skolebusser til stopp ved E6 i 

utkanten av området. Området ligger under 1 km fra 

Storslett og det er tilrettelagt med gang- og sykkelveier til 

adkomstpunktet. Krever kryssing av E6. 

Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon

Telting
 

       annet Fugletitting, ridning, bær- og sopplukking ________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Nordreisa kommune har gjennomført en omfattende 

tilrettelegging og opprusting i friluftsområdet i 2009, 2010 

og 2011. Totalt er det investert 1,1 mill kr på disse tiltakene. 

I grove trekk; 

 

Forsterkning av stier: Grusing av totalt 1350 meter i cirka 2 

m bredde (3050 m2). Universell standard. Utprøvd 2 ulike 

metoder for stitilrettelegging. 

 

Rasteplasser: Forsterkning av små rasteplasslommer med 

grus for å unngå ujevn slitasje på lyng/gressmark. 

Bord/benker. Flere tilretteleggingsnivå. 

 

Skilting og merking: Oppsett av skiltpekere, 

informasjonstavler. 

 

Ridesti: Merking og rydding av egen ridesti (1,7 km) fra 

øvre parkering. Tiltak for å kanalisere hestebruk til stier 

som ikke har universell utforming. Også forsøk på å skille 

brukergrupper i rom. 

 

Barnas naturpark – Sandsvalestua: Oppholds og 

aktivitetsområde utenfor grensen til Reisautløpet 

naturreservat. Lekeplass. 

Bading

Båtutfart

Lek, rekreasjon
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Innfallsport – parkeringsplasser: Rydding og opprusting av 

eksisterende parkeringsplasser. 

 

Toalett: Nytt funksjonelt toalett ved innfallsporten til 

Reisautløpet naturreservat. 

 

Fugletitting: Det er satt opp 2 plakater på stativ med bilde 

og navn på fuglearter som ofte kan sees fra Kvænnes. Det er 

i tillegg benker tilknyttet disse. 

 

Videre ble det i samsvar med forrige forvaltningsplan 

gjennomført en opprustning av Badeveien i 2014 og igjen i 

2019, og oppgradering av informasjonstavler og 

informasjon i 2015. 

Ny informasjon om kulturhistorie, Reisautløpet 

naturreservat, Ramsar-statusen og egne tavler med oversikt 

over typiske fuglearter i området ble da satt opp. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Bruksomfang: 

Via besøksregistreringer gjennom Ut i NORD er Kvænnes 

det mest besøkte turmålet av 115 tilsvarende turmål i Nord-

Troms i år 2017, 2018 og 2019. Like over 10 % av 

Nordreisa kommunes innbyggere har registrert seg i Ut i 

NORDs brukerdatabase. 

 

Området er mest brukt i perioden mellom mai og oktober, 

men også økende bruk på vinteren fordi det er preparert 

skiløyper langs noen av veiene i området. 

 

Området egner seg for mange brukergrupper og det er 

mange aktiviteter i området. Vi tror derfor at brukerne er 

rimelig jevnt fordelt i forhold til aldersgrupper og kjønn. 

Besøk av personer med spesielle krav til tilrettelegging har 

økt i sammenheng med tilretteleggingstiltak. 

 

Det midtre- og det innerste parkeringsområdet benyttes av 

campingturister (bobil, campingvogn o.l.) til 

mellomstopper. 
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2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres 

av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Omlegging av sti Ferdselen langs sandskrenten 

hvor sandsvalene hekker må 

kanaliseres mot den mindre 

forulempende stien som går 

parallelt øst for denne. (se 

figur 2 og 3).  

Dette kan gjøres ved leiing av 

hester frem og tilbake over 

planlagt trasé. 

Nordreisa 

kommune 

2020 1,500,- 

2 Tilrettelegge for 

rødlistet fugleliv. 

Tiltak som å flytte fuglekartet 

fra sandsvalekolonien, se på 

muligheter for å sikre kanten 

hvor sandsvalekolonien er, 

eventuelt utplassere kunstig 

koloni (figur 1 – 3), andre 

løsninger vil utforskes. 

Nordreisa 

kommune 

2020  

(& 2021) 

1.500,- 

(avhengig av 

aktuell 

løsning) 

3 Utplassere 2 bord 

m/benker. 

Det skal utplasseres to nye 

bord m/benker som skal 

utplasseres på Kvænnes’ 

nordlige ende, like øst for 

bordet som eksisterer i dag. 

Nordreisa 

kommune 

2021 5.000,- 

4 Oppgradering av 

Universell utformet 

sti 

Innebærer fjerning av 

torvdannelse, utbedre 

stikkrenne under sti som i 

dag er skylt ut, plane ut/fylle 

på stien på utsatte plasser. 

Nordreisa 

kommune 

2020 20.000,- 

5 Forsterke og 

reparere 

«spontanstier» 

Se på muligheten for å legge 

stein, treklopper eller annen 

kanaliserende tiltak som 

forhindrer ytterligere 

stidannelser. 

Nordreisa 

kommune 

2020 

(Tilknytning 

tiltak 4) 

20.000,- 

 Total kostnad    48.000,- 

 

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Utplassere flere hvilebenker langs hovedstiene for eldre  
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

1 Tilsyn, søppelhenting, rydding ved 

bålplasser 

4 t pr uke i 7 

mnd (mandag 

og fredag?) 

Kr 35 000,- Nordreisa 

kommune 

 

2 Løpende vedlikehold. Små 

reparasjoner, påfylling av ved, mv. 

Inkl. utstyr og materiell. 

1 t pr mnd Kr 15 000,- Nordreisa 

kommune 

 

3 Årlig tømming av utedo Årlig Kr 750,- for 

kjøring + Kr 

598,- per 

kubikk  

Nordreisa 

kommune 

Må leie 

slamsuger fra 

avfallsservice. 

(se nr. 6 

under) 

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  Kr 51 348,-   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, (f 

eks grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

4 Periodisk vedlikehold av stier. 

Påfylling av grus, drenering av 

stier, fjerning av torvdannelse. 

Årlig Kr 20.000,-  Nordreisa 

kommune 

 

5 Periodisk vedlikehold av bord, 

benker, skilt, gapahuker. Maling, 

erstatning mv. 

Hvert 3. år Kr 10.000,- Nordreisa 

kommune 

 

6 (Annet hvert år tømming av 

utedo.) 

Hvert annet år. 5 000,- Nordreisa 

kommune 

Dersom 

normal bruk 

7 Årlig høvling av veg og parkering. Årlig. 8.000,- Nordreisa 

kommune 

 

      

 Sum årlig kostnad:  43.000,-   
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Annet  

Bord som kjøpes inn bør har en innebygd stålpanne som engangsgrill kan stå på for å spare bord fra 

brannskader. 
 

 

 

  

333



Fotografier 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Bildene viser nøyaktig samme sandsvalekoloni Riparia riparia (NT). Bildet til 
venstre er tatt 22.05.2019, mens bildet til høyre er tatt 29.07.2019. Bildet illustrer aktiv 
sandsvalehekking. 

Figur 3: Bildet til venstre er tatt 08.07, og bildet til høyre i 29.07. Det er helt tydelig at minst 9 huler er blitt 
rammet av skredet. Det er verdt å nevne at en hule kan være inntil én meter dyp. 
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Figur 4: Tilrettelagt gåsti skylles ut og gror igjen. 

Figur 5: Bildet til venstre er tatt 22. mai 2019. Bildet til høyre er fra 20. oktober 2009. 

Figur 4: Bildet illustrerer tydelig hvordan en tursti går direkte oppå sandsvalekolonien. 
Vegetasjonen er i stien skadet og sandkanten har falt ut der stien kommer ned fra skogen. 
Det fremgår i bildet at Sandsvalekolonier etableres i jordlaget hvor røtter binder jordsmonnet 
på plass. Når vegetasjonen slites forsvinner også røttene som binder jordsmonnet.  
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  Figur 7: Oterspor som leder inn i ett av 
minst to aktive oterhi. 

Figur 6: Viktige økologiske funksjoner. Drivved og falltrær som resultat av erosjonen 
langs strandlinjen. Kommunen har mottatt forespørsler om å rydde dette; ikke aktuelt. 

336



DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Nordreisa kommune 

2020-2025 

 

Område 

(navn) 

Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Kvænnes 1 Omlegging 

av sti 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Ferdselen langs 

sandskrenten hvor 

sandsvalene 

hekker må 

kanaliseres mot 

den mindre 

forulempende 

stien som går 

parallelt øst for 

denne (se figur 2 

og 3 i 

forvaltningsplan 

for Kvænnes). 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Gjøres samtidig 

med ovennevnt 

tiltak 1 for 

Kvænnes. Bla. 

Fjerne/flytte 

fugleplakat fra 

vestlig sandkant.  

Saga 1 Informasjon 0,- Nordreisa 

kommune 

2 Trykk av Infoskilt 

og tosidig kart er 

kjøpt og betalt, 

men ikke bestilt.  

Saga 8 Turskilt og 

skiltpekere 

10.000,- Nordreisa 

kommune 

3 Alle stier angitt på 

kartplakaten på 

Saga skal skiltes. 

Saga 3 Utplassere 

gapahuk 

40.000 Nordreisa 

kommune 

4 Gjøres i 

tilknytning 

arbeidet med 

Sagadammen 
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Goppa 3 Universell 

utforme 

hovedstier i 

Gamlehjems-

kogen. 

100.000,- Nordreisa 

kommune 

5 Tilrettelegge 

bakken ved 

«tømmertrappa», 

Anlegge 

hovedstien på 

nytt, utforme 

tverrgående sti 

samt anlegge 

klopp ved 

innfartsporten fra 

Goppa-boligfelt. 

Stier og klopp må 

ha bredde på 1,2 

m for å innfri krav 

om universell 

utforming. 

Saga 4 Bålplasser 

m/benker 

15.000,- Nordreisa 

kommune 

6 5.000,- per stk. 

Saga 6 Rydding av 

sti mot 

Snefonna og 

«nedre 

Sagafoss) 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

7 Stiene ut fra Saga 

er smale og må gås 

opp bedre. Ønskes 

å bruke 

lyngshester til å gå 

opp stiene billig og 

miljøvennlig. Sti til 

Nedre Sagafoss 

skal kun være 

legge til rette for 

sommerturer. 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

<20.000 Nordreisa 

kommune 

8 Konkret tiltak er 

ikke bestemt 

utover tiltak 1 og 

2. 

Aktuelle tiltak er 

Sikring av 

sandkant for 

sandsvalekoloni 

og kunstig koloni 

på land vil 

undersøkes.  

Goppa 2 Innkjøp og 

utplassere 

gapahuk og 

benker 

50.000,- Nordreisa 

kommune 

9 Tilknyttet Risen 

og Gygra. 

Kvænnes 3 Anskaffe 2 

bord 

m/benker  

5.000 Nordreisa 

kommune 

10 Nordligste del av 

Kvænnes har per 

2019 kun én 
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selvstendig bord 

m/benk. 

Kvænnes 4 Ruste opp og 

oppgradere 

universell 

utformet sti 

20.000 Nordreisa 

kommune 

11 Stien er stedvis 

skylt vekk, 

steinoppbygd kant 

har kollapset 

tilknyttet 

stikkrenner og er 

ellers overgrodd. 

Saga 7 Utbedre 

standard på 

stier 

30.000,- Nordreisa 

kommune 

12 Ved behov gruse, 

legge duk, klopp, 

grave stikkrenne, 

grøfte o.l.  

Saga 5 Utforme 

skileik-

område 

2022 Nordreisa 

kommune 

13 Utformes i 

tilknytning annet 

anleggsarbeid ved 

utbygging av 

rulleskiløypene. 

Mulighet for at 

utsettelse. 

Kvænnes 5 Forsterke og 

reparere 

«Spontan-

stier» 

2022 Nordreisa 

kommune 

14 Det har oppstått 

flere stier 

tilknyttet 

rasteplassene og 

spesielt 

Sandsvalehytta. 

Tiltak bør sikre at 

ytterligere stier 

ikke oppstår. 

Saga 2 Porter/ 

Gjerde-

overganger 

2022 Nordreisa 

kommune 

15 Dersom behovet 

fortsatt foreligger. 

       

       

       

Total kostnad 

i planperiode:  

 354.500,-     

 

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune 

[planperiode] (frivillig utfylling) 
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Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 
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DEL 1: 

Forvaltningsplan 

for statlig sikra friluftslivsområder 

Nordreisa for 2020-2025 
 

 

Fakta om kommunen pr 10.10.2019 

Antall 

innbyggere 

Ant innbyggere  

per km2 

Antall statlig sikra 

friluftslivsområder  

Andre friluftslivs-

områder (antall) 

4906 1,4 3 56 
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DEL 2: 

Forvaltningsplan 
Nordreisa:  Saga  

1. Områdebeskrivelse/status 

Gnr/ 
Bnr 

FS-nummer 
naturbase.no 

Sikrings 
form    

Sikret 
år 

Areal 
(da) 

Grunneier Forvaltning  
og drift 

Nærområde? 

1942/
42/8 

FS00002749 Erverv

Avtale
 

 
  

 
2016 

227 Stat

Kommune/ 
frilusftsråd

Privat
 

Kommune/ 
idrettslag 

Ja

Nei
 

Kommentarer [klikk her for å skrive] 

 

Figur 1: Figuren illustrerer planlagte tiltak. Rød heltrukken linje representerer planlagt rulleskiløype. Gul heltrukken linje 
representerer lysløypa. Tykke svart striplete linje er turstier som planlegges å rustes opp/anlegges, tynne svarte linjer 
representerer andre stier. Grønn figur er planlagt plass for skileik. Alle symboler er planlagt bortsett fra «P» som allerede 
eksisterer. 
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 Forklaring Beskrivelse 

Naturgrunnlag Kort om flora og 

fauna, landskap, 

naturtype, evt 

rødlistearter etc 

Området skrår oppover mot vest fra parkeringsplassen og 

er preget av lysløype og stier.  Området består i all hovedsak 

av lauvskog av middels bonitet, med noen små lommer med 

barskog. Vegetasjonen varierer fra frodige storbreiner til 

enger, og fra enger til bærlyng. Området innehar et rikt 

fugleliv, og man kan stadig se våk fra Saga som seiler i luften 

i de høyereliggende området. Området brukes til beite for 

storfe i sommerhalvåret.  

 

Skogsområdene utenfor løypene og kraftgata viser også 

klare tegn av elgaktivitet. 

 

Den sørlige grensa følger i hovedsak, mens Møllelva renner i 

gjennom områdets vestre del. 

 

Ingen rødlistearter er registrert innenfor området. 

Kulturminner Kort om evt 

kulturminner i 

området og hensyn 

til disse 

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner 

innenfor, eller i umiddelbar nærhet av, det sikrede området. 

 

Det er imidlertid blitt funnet ett kulturminne, mest 

sannsynlig tjæremile, men denne er ikke registrert eller 

datert. Den er rund i formen, med et gravd utløp ned mot 

Møllelven. De eldste daterte tjæremilene i Norge er fra 

1000-tallet, men milene har vært i bruk godt inn i 1900-

tallet. Tjæremilene som finnes i Nordreisa er ikke 

automatisk fredete. Arkeolog fra fylkeskommunen er 

planlagt å besøke kulturminnet under befaring på 

sommeren 2020. 

 

 

Bygninger Nevn evt 

bygninger på 

området og omtal 

kort bruken av og 

ansvaret for disse 

Det er 4 bygninger innenfor friluftsområdet. 

Omkringliggende bebyggelse består av to gårdsbruk, og et 

par eneboliger. Saga Vannrenseanlegg - Eies og driftes av 

Nordreisa kommune. 

Saga skihus – eies av Nordreisa idrettslag (Nordreisa IL). 

Det gamle klubbhuset – eies av nordreisa kommune og 

driftes av Nordreisa IL (???). 

Tidtakerbua – Eies av Nordreisa kommune og driftes av 

Nordreisa IL (???). 

 

Adkomst/kom-

munikasjon 

Adkomst til 

området, 

tilgjengelighet og 

offentlig 

kommunikasjon 

Adkomst til området via FV 352 mot Kildal. Området har 

svært god adkomst uten hindringer. Tilgjengeligheten i 

området er noe begrenset for bevegelseshemmede. Det er 

mulig å kjøre bil til parkeringsplass i nedre del av området. 

Det er ca. 1,4 km til Storslett sentrum, med gang-/sykkelvei 

på store deler av strekningen (mangler gang- og sykkelvei 

de siste 100-200 m til parkeringsplassen). 
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Egnet bruk Vurdering av 

hvilke aktiviteter 

området egner seg 

for 

Turgåing Sykling

Bading

Klatring

Båtutfart Fiske

Lek, rekreasjon Telting
 

       annet Skigåing, langrenn, skiskyting, _____________________  

Eksisterende 

tilrettelegging 

Tilretteleggings- 

tiltak i området før 

planperioden inkl 

(tilrettelegging for 

funksjonshemmede 

Av eksisterende tilrettelegging er det lysløype, 

parkeringsplass og deler av et skiskytteranlegg innenfor 

området. Skihuset og tidtakerbu ligger i umiddelbar nærhet. 

 

Ny parkeringsplass er etablert i 2016. Informasjonstavle er 

satt opp, men mangler plakat(er). Det finnes to bruer over 

Sagaelva i det lavereliggende området. 

Annet Andre relevante 

forhold  

 

Området er i hovedsak et område for vinterfriluftsliv og 

benyttes svært mye vinterstid til skiaktivitet, både 

organisert og uorganisert. Området er et startpunkt for 

lengre skiturer i tråkkede spor også utenfor lysløypa. Om 

sommeren er området egnet som et utgangspunkt for turer 

videre innover fjellet, bl.a. til Snefonna.  

 

Utbygging av rulleskiløype innenfor området er under 

planlegging, og vil unektelig medføre økt bruk av området 

på sommeren i treningsøyemed. Det er ønsket å også 

tilrettelegge for økt friluftslivsaktivitet i området, og da 

spesielt om sommeren. En fremtidig rulleskiløype vil også 

muliggjøre et økt tilbud for rullestolbrukere, i sammarbeid 

med idrettslaget. 

 

  

Bading

Båtutfart
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2. Behov for tiltak i planperioden 

nr Tiltak  Beskrivelse Utføres 

av/ 

Ansvar 

Gjennom- 

føres år 

Kostnad 

1 Informasjon Løype-/sti-

/tilretteleggingskart. 

Informasjon om bruk o.l. 

Nordreisa 

kommune 

2020 Er kjøpt og 

betalt, men 

bestilling 

venter. 

2 Porter/gjerdeoverganger Porter av «skotsk» type 

(V-formet og 

selvlukkende) istedet for 

trapper over gjerdene. 

Nordreisa 

kommune 

2022 5000,- 

3 Gapahuk (Reisahuken) Aktuell plassering er 

helårskrysset 

(Knutestua?) 

Nordreisa 

kommune 

2020 Kr 40 000 

4 Bålplasser m/benker Aktuelle plasseringen er 

ved nedre Sagafoss, 

tilknyttet skileikområdet 

og Mølnelva 

Nordreisa 

kommune 

2020 Kr 5 000 pr. 

stk x 3 = 

15.000,- 

5 Skileik  

 

 

 

 

(alternativ 1: Permanent 

løsning med 

opparbeiding av jord.) 

 

 

Alternativ 2: årlig 

løsning Snøoppbygging 

årlig m/vedlikehold) 

Rydde og ordne et område 

til skileik slik at det enkelt 

kan etableres kuler, hopp, 

orgeltramp m.m. om 

vinteren. Aktuelt område 

er der hvor Standplass er i 

dag, eller i bakken ved 

vannrenseanlegget. 

2 dager, samordne andre 

gravearbeider (Demme 

opp sagaelva). 

 

 

Kuler, hopp osv, lages av 

snø, vedlikeholdes ved 

behov i tillegg til annen 

løypekjøring 

Nordreisa 

kommune 

Utformes 

etter 

instruksjon 

av 

Nordreisa 

IL. 

2022 25.000,- 

6 Rydding av sti mot 

Snefonna og nedre 

Sagafossen 

Gjøres ved å lede flere 

lyngshester fram og 

tilbake over stien.  

Området mellom Lysløypa 

og nedre Sagafoss merkes 

som sommersti, da 

Nordreisa 

kommune 

2020 - 

2025 

1.500,- 
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området er viktig for 

vinterbeite for elg. 

7 Utbedre standard på 

stier 

Klopper, grusing, 

stikkrenner o.l. 

Nordreisa 

kommune 

2021 30.000,- 

8 Skiltpekere og turskilt Det er behov for en del 

skiltpekere som viser vei i 

sti- og løypekryss.  

Nordreisa 

kommune/ 

Nordreisa 

IL 

2020-

2021 

10.000,- 

9 Innkjøp- og utplassering 

av søppelkasse på 

parkeringsplassen 

Kasting av søppel må 

gjøres tilgjengelig, men 

innenfor kommunens 

kapasitet. 

Nordreisa 

kommune 

2020 - 

2021 

30.000,- 

 Total kostnad    156.500,- 

 

  

Tiltak som kan gjøre det enda mer attraktivt å bruke området 

(tiltak ut over ovennevnte/ tiltak på lang sikt) 

 

Bygge en gangbro/hengebro over Sagafossen. Dette vil kunne være en flott nærturdestinasjon og det 

vil tilgjengeliggjøre ferdsel mot Beasse utenfor dyrket mark. Tilsvarende bør vurderes også over 

Mølnelva. 

 

Det skal bygges rulleskibane på den nye Saga skiarena. Dette vil muliggjøre idrett for 

bevegelseshemmede som er avhengig av rullestol for å utføre denne typen idrett. Dette kan 

videreføres i friluftsområdet også.  

 

Alle gapahuker skal være rullestolvennlige, slik at også eventuelle idrettsutøvere med 

bevegelseshemmelse kan benytte de. 

 

Forhøre seg med skolene i kommunen om å få barna til å snekre fuglekasser rettet mot et mangfold 

av fugler som hekker i hulrom. Dette vil gi en eierskapsfølelse for barna, fuglelivet får bedre tilgang 

på hulrom for hekking, insektlivet vil holdes nede og fuglesang vil øke. 

 

Gangvegen langs fylkesvegen fra Storslett bør forlenges fram til Skihuset. Dette vil ikke prioriteres i 

denne 5-årsperioden, men bør prioriteres i framtiden.  
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3. Driftsplan for planperioden (frivillig utfylling) 

nr Løpende oppgaver; årlig (f 

eks rydding, vasking, tilsyn, 

planklipping etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Gressplen 3-4 ganger i året 32.000,- Kommunen  

 Åpning og sperring (med 

vedlikehold) av porter og grinder 

1 gang i mai og 1 

i september 

3.000,- Kommunen  

 Løypekjøring Daglig – 2 

ganger i uka 

400.000,- Kommunen 

/ idrettslag 

/ NT VGS 

 

      

 Sum årlig kostnad:  0   

 

nr Større og sjeldnere oppgaver, 

(f. eks. grusing, maling, 

skogrydding etc.) 

Hyppighet Årlig 

kostnad 

Ansvar Merknad 

 Vedlikehold av gapahuk Hvert 3. år (3 

timer) 

1000,- Kommunen Maling, 

reparasjon, 

tilsyn. 

 Grusing av tilpasset sti. Hvert 2. år 35.000,- Kommune  

      

      

      

      

 Sum årlig kostnad:  876.000,-   

 

  

Annet  

[klikk her for å skrive] 
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Fotografier 

 

Figur 2: Fra skistadion mot friluftsområde. Saga vannrenseanlegg til venstre. 

 

Figur 3: Fra skistadion mot parkeringsplass. 
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Figur 4: Parkeringsplass nærmest skihuset. 

 

Figur 5: På parkeringsplass. Skiskytteranlegg med 20 skiver ligger delvis inne i sikra 
friluftsområde, og ønskes flyttet mot skihuset. 
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Figur 6: Hele parkeringsplassen. Kanten benyttes til standplass for skiskyting. Standplass 
ønskes flyttet mot Skihuset. 

Figur 7: Nedre Sagafoss 
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Figur 8: Aktuelt område for nytt endepunkt for sti med bålplass ved bunn av Sagafossen. 

Betydelig vinterbeite for elg i området, må ikke tilrettelegges for vinterbruk. 
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DEL 3: 

Oppsummering  

1. Prioritering av tiltak i statlig sikra 

friluftslivsområder i Nordreisa kommune 

2020-2025 

 

Område 

(navn) 

Tiltak nr Tiltak Kostnad Utføres 

av  

Prioritet Merknad 

Kvænnes 1 Omlegging 

av sti 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Ferdselen langs 

sandskrenten hvor 

sandsvalene 

hekker må 

kanaliseres mot 

den mindre 

forulempende 

stien som går 

parallelt øst for 

denne (se figur 2 

og 3 i 

forvaltningsplan 

for Kvænnes). 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

1 Gjøres samtidig 

med ovennevnt 

tiltak 1 for 

Kvænnes. Bla. 

Fjerne/flytte 

fugleplakat fra 

vestlig sandkant.  

Saga 1 Informasjon 0,- Nordreisa 

kommune 

2 Trykk av Infoskilt 

og tosidig kart er 

kjøpt og betalt, 

men ikke bestilt.  

Saga 8 Turskilt og 

skiltpekere 

10.000,- Nordreisa 

kommune 

3 Alle stier angitt på 

kartplakaten på 

Saga skal skiltes. 

Saga 3 Utplassere 

gapahuk 

40.000 Nordreisa 

kommune 

4 Gjøres i 

tilknytning 

arbeidet med 

Sagadammen 
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Goppa 3 Universell 

utforme 

hovedstier i 

Gamlehjems-

kogen. 

100.000,- Nordreisa 

kommune 

5 Tilrettelegge 

bakken ved 

«tømmertrappa», 

Anlegge 

hovedstien på 

nytt, utforme 

tverrgående sti 

samt anlegge 

klopp ved 

innfartsporten fra 

Goppa-boligfelt. 

Stier og klopp må 

ha bredde på 1,2 

m for å innfri krav 

om universell 

utforming. 

Saga 4 Bålplasser 

m/benker 

15.000,- Nordreisa 

kommune 

6 5.000,- per stk. 

Saga 6 Rydding av 

sti mot 

Snefonna og 

«nedre 

Sagafoss) 

1.500,- Nordreisa 

kommune 

7 Stiene ut fra Saga 

er smale og må gås 

opp bedre. Ønskes 

å bruke 

lyngshester til å gå 

opp stiene billig og 

miljøvennlig. Sti til 

Nedre Sagafoss 

skal kun være 

legge til rette for 

sommerturer. 

Kvænnes 2 Tilrettelegge 

for rødlistet 

fugleliv 

<20.000 Nordreisa 

kommune 

8 Konkret tiltak er 

ikke bestemt 

utover tiltak 1 og 

2. 

Aktuelle tiltak er 

Sikring av 

sandkant for 

sandsvalekoloni 

og kunstig koloni 

på land vil 

undersøkes.  

Goppa 2 Innkjøp og 

utplassere 

gapahuk og 

benker 

50.000,- Nordreisa 

kommune 

9 Tilknyttet Risen 

og Gygra. 

Kvænnes 3 Anskaffe 2 

bord 

m/benker  

5.000 Nordreisa 

kommune 

10 Nordligste del av 

Kvænnes har per 

2019 kun én 
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selvstendig bord 

m/benk. 

Kvænnes 4 Ruste opp og 

oppgradere 

universell 

utformet sti 

20.000 Nordreisa 

kommune 

11 Stien er stedvis 

skylt vekk, 

steinoppbygd kant 

har kollapset 

tilknyttet 

stikkrenner og er 

ellers overgrodd. 

Saga 7 Utbedre 

standard på 

stier 

30.000,- Nordreisa 

kommune 

12 Ved behov gruse, 

legge duk, klopp, 

grave stikkrenne, 

grøfte o.l.  

Saga 5 Utforme 

skileik-

område 

2022 Nordreisa 

kommune 

13 Utformes i 

tilknytning annet 

anleggsarbeid ved 

utbygging av 

rulleskiløypene. 

Mulighet for at 

utsettelse. 

Kvænnes 5 Forsterke og 

reparere 

«Spontan-

stier» 

2022 Nordreisa 

kommune 

14 Det har oppstått 

flere stier 

tilknyttet 

rasteplassene og 

spesielt 

Sandsvalehytta. 

Tiltak bør sikre at 

ytterligere stier 

ikke oppstår. 

Saga 2 Porter/ 

Gjerde-

overganger 

2022 Nordreisa 

kommune 

15 Dersom behovet 

fortsatt foreligger. 

       

       

       

Total kostnad 

i planperiode:  

 354.500,-     

 

 

2. Drift av statlig sikra i Nordreisa kommune 

[planperiode] (frivillig utfylling) 
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Område (navn) Løpende 

oppgaver 

Årlig 

kostnad 

Større 

oppgaver 

Kostnad Merknad 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Total årlig 

kostnad 

 0  0  

Total kostnad i 

planperiode: 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1018-11 

Arkiv:                K11  

Saksbehandler:  Fredrik Lehn-
Pedersen 

 Dato:                 06.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/19 Driftsutvalget 21.11.2019 
 Nordreisa kommunestyre  

 

Friluftslivsområdekartlegging og -verdsetting - Nordreisa kommune 

Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder 
 
Vedlegg 
1 Nordreisa_kommune_områdetype 
2 Nordreisa_kommune_verdi 
3 Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder. 
4 Merknadsbehandling friluftskartlegging 
5 Friluftskartlegging revidert 2019 

 

Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget godkjenner revidert forslag til kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder 
for Nordreisa kommune. 
 
Bruk av kartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne 
saksbehandlingsrutiner. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det 
redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt, og hvordan dette er vurdert og prioritert ved 
valg av løsninger. 
 
Kartleggingen skal holdes løpende oppdatert og skal revideres i forbindelse med revisjon av 
kommuneplanens arealdel og legges til grunn for utforming av plan. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder har vært et nasjonalt prosjekt, hvor målet har 
vært at landets kommuner skal ha kartlagt og verdsatt sine viktigste friluftslivsområder innen 
2018. Bakgrunnen for dette er en nasjonal målsetning om at alle skal ha muligheter til å drive 
friluftsliv, og at det derfor er viktig å ivareta et bredt spekter av friluftsområder med ulike 
kvaliteter. Kartleggingen vil bli et viktig virkemiddel for å identifisere, utvikle og ivareta arealer 
for friluftslivet i kommunen. Kartleggingen og verdsettingen er gjort i henhold til retningslinjer 
gitt i Miljødirektoratets veileder M98-2013, «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder».  
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Det er viktig å poengtere at kartleggingen. og verdisettingen av friluftslivsområder ikke er en 
plan, og medfører ikke båndlegging av arealer.  
 
Formål 

 Etablere et bedre kunnskapsgrunnlag for friluftslivsområder i kommunen. 
 Sikre at viktige områder for friluftsliv blir hensyntatt i arealplanlegging og -

forvaltningen i et langsiktig perspektiv. 
 Tilgjengeliggjøre friluftslivsområder i digitale kartverktøy gjennom kartlegging og 

verdisetting av friluftslivsområder i kommunen. 
 
Kartlegging 
I henhold til Miljødirektoratets (heretter omtalt som MD) veileder M98-2013 skal 
friluftslivsområdene defineres etter 11 gitte områdetyper. I Nordreisa kommune er 7 av disse 
områdetypene benyttet. Totalt er 56 friluftslivsområder avgrenset i Nordreisa, og ingen av disse 
kan overlappe: 
 
NT Nærturterreng 6 stk. 
LR  Leke- og rekreasjonsområde 2 stk. 
MA Marka 4 stk. 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 7 stk. 
UO  Utfartsområde 10 stk. 
TU Store turområder uten tilrettelegging 23 stk. 
SK Særlige kvalitetsområder 4 stk. 

 
 
Verdsetting 
For verdsettinga er det fastsatt av MDs veileder at friluftslivsområdene skal vurderes etter 
følgende 13 kriterier: brukerfrekvens, regionale og nasjonale brukere, opplevelseskvaliteter, 
symbolverdi, funksjon, egnethet, tilrettelegging, kunnskapsverdier, inngrep, utstrekning, 
tilgjengelighet, lydmiljø, potensiell bruk. 
 
De enkelte kriteriene verdsettes på en skala fra 1 til 5. Ut fra dette gis hvert enkelt område en 
verdi: 
A Svært viktige friluftslivsområde 21 stk.. 
B Viktig friluftslivsområde 20 stk. 
C Registrert friluftslivsområde 15 stk. 
D Ikke klassifisert friluftslivsområde 0 stk. 

 
Det skal presiseres at verdisettingen har et innslag av skjønn 
 
Prosess 
Kommunen har utført kartleggingen og verdsettingen med egne arbeidsressurser med 
medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner og grendelag. 
 
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 
med utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Prosjektet var i 
utgangspunktet ferdigstilt som «Temakart for friluftsliv» tilknyttet bearbeidelsen av 
kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. Kommunestyret vedtok 20. mars 
2014 arealplanen, hvor «Temakart for friluftsliv» ble bestemt å skulle behandles særskilt i egen 
prosess. Bakgrunnen for dette var kritiske merknader fra lokallag, som fryktet at kartleggingen 
ville båndlegge eventuell bruk av areal og ressurser på eiendommen. På grunn av andre 
oppgaver ble saken lagt på bort fram til sommeren 2019.  
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I løpet av sommeren og høsten 2019 ble nye friluftsområder med beskrivelse og verdisetting lagt 
til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting ble oppdatert. 
Friluftslivsområdekartleggingen følger nå MDs veileder Kartlegging og verdsetting av 
friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. 
 
Dette er ikke en plan etter plan- og bygningslova, og det er ingen formelle krav til prosessen. 
Det ble avholdt et kvalitetssikringsmøte i forkant av høringen, hvor det ble rettet et kritisk og 
konstruktivt blikk på arbeidet som var blitt gjort. Kartleggingen har vært annonsert i Framtid i 
Nord og på kommunens nettside, med frist for innspill satt til 3. november. Høringsforslaget ble 
også sendt direkte til grendelag og interesseorganisasjoner som er relatert til friluftslivet.  
 
Høring 
Ved høring ble det innsendt fem merknader. Merknadene med tilhørende administrasjonens svar 
er vedlagt i vedlegget; Merknadsbehandling Friluftslivskartleggingen. 
 
Flertallet av disse er innarbeidet i kartleggingen og verdisettingen. 
 
Sluttprodukt 
Kartlegginga består av en områdebeskrivelse og to kart; ett som viser områdenes verdi og ett 
som viser områdetype. Områdebeskrivelse av hvert friluftsområde er knyttet opp mot et ID-
nummer i kartet. Sluttleveransen vil være digitaliserte kartdata som lagres i nasjonale databaser 
hos MD (Naturbase). Temakartet vil være tilgjengelig for allmenheten. 
 

Vurdering 
Generelt 
Dette arbeidet har tatt lang tid som forklart i saksopplysningens punk Prosess, og kommunen 
har derfor ikke klart å ferdigstille produktet til MDs frist i 2018. Dette har sammenheng med 
nevnte omstendigheter, og behovet for kartleggingen har ikke vært ansett som stort nok til å 
prioritere framfor mer tidskritiske oppgaver. Medvirkningsprosessen har i gjenopptakelsen av 
prosjektet, i forkant av høringen, vært begrenset til én interesseorganisasjon, Nord-Troms 
padleklubb. Padleklubben ble spesifikt etterspurt om informasjon om friluftslivsbruken i sjø da 
denne formen for friluftslivsaktivitet ble vurdert som urepresentert i kartleggingen og 
verdisettingen. Det ble ellers vurdert at kunnskapsgrunnlaget fra det opprinnelige arbeidet ikke 
var utdatert til den grad at det ikke lenger var relevant. Det har likevel vært nødvendig å gå over 
materiellet og oppdatere informasjonen da det på detaljnivå har skjedd endringer de siste 5-10 
år. 
 
Det anbefales at friluftslivskartleggingen tas aktivt i bruk i den kommunale saksbehandlingen 
gjennom følgende tiltak: 

 Kartleggingen gjøres tilgjengelig via kommunens digitale kartløsning, i tillegg til 
Naturbase. 

 Det etableres saksbehandlingsrutiner som sikrer at kartleggingen på et tidlig stadium tas 
inn som en del av beslutningsgrunnlaget. Rutinene skal også sikra at det i alle saker som 
berører friluftslivsinteresser skal redegjøres for hvordan interesser blir berørt og hvilke 
prioriteringer som er foretatt mht. friluftslivsinteressene ved valg av løsninger. 

 Kartleggingen bør ligge til grunn ved kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, 
og utforming av denne. 

 Kartleggingen skal brukes som grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner.  
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Oppsummert så er nå friluftskartleggingen gjennomgått på nytt etter vedtaket i kommunestyret 
våren 2014. Kart og tekst er oppdatert for å tilfredsstille oppdatert veileder og dokumentet er 
sendt på høring jf kommunestyrets vedtak. Administrasjonen anbefaler derved at dokumentet 
godkjennes.  
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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» 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2019/1018-1 8361/2019 K11 03.10.2019 

 

Høring: Kartlegging og verdisetting av Friluftslivsområder. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok Nordreisa kommunestyret i mars 2014 i 
forbindelse med sluttbehandling av kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune at 
temakart for friluftsliv skulle behandles i egen prosess. 
 
Dette brevet sendes til offentlige høringsinstanser, tilgrensende kommuner, kommunens 
grendelag samt kommunens friluftslivsrelaterte interesseorganisasjoner. 
 
Kartleggingens- og verdisettingens formål 
Formålet med å kartlegge og verdsette friluftslivsområdene i Nordreisa er å tydeliggjøre hvilke 
friluftslivsområder som finnes i kommunen, og hvilke kvaliteter disse innehar. Dette for blant 
annet å etablere et godt grunnlag for utarbeiding av kommuneplanens arealdel, 
enkeltsakssaksbehandling og konsekvensutredninger, søknader om spillemidler og 
sikringsmidler, å utarbeide sti- og løypeplaner, en målrettet innsats for å bedre tilretteleggingen 
for friluftsliv og en målrettet forvaltning av friluftslivsområder. 
 
Det må påpekes at friluftslivskartleggingen med tekst og tilhørende kart ikke legger bindinger 
eller føringer av kartlagte områder, da friluftslivskartleggingen ikke er en plan, men et 
kunnskapsgrunnlag for kommunens saksbehandling, jfr. plan- og bygningsloven kap. 2 og 
naturmangfoldsloven § 8. 
 
Kartleggingsdokumenter 
Kartleggingsdokumentene kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside: 
http://nordreisa.kommune.no/planlegging/.  
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Merknader til kartleggingen sendes skriftlig til Nordreisa kommune, postboks 174, 9156 
Storslett eller på e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no, innen 03.11.2019 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Fredrik Lehn-Pedersen 
Saksbehandler 
fredrik.lehn-pedersen@nordreisa.kommune.no 
77588045 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Likelydende brev sendt til: 
SNEMYR OG KJELDEREN 
GRENDELAG 

  STORSLETT 

KILDAL OG KRAKENES 
GRENDELAG 

v/Nina Solheim Kildalveien 599  STORSLETT 

HØGEGGA OG SONJATUN 
GRENDELAG 

c/o Veronika Jensen Høgegga 60  STORSLETT 

STORSLETT VEST GRENDELAG Blomstereng 5  STORSLETT 
ROVDAS GRENDELAG c/o Jim-Roger Hansen Storestevegen 

16 
 STORSLETT 

STORVIK GRENDELAG v/Randi Viken Nilsen Storvikveien 
190 

 STORSLETT 

TØMMERNES OG OMEGN 
GRENDELAG 

c/o Ragnhild With Tømmernesvegen 
294 

 STORSLETT 

ROTSUND OG OMEGN 
GRENDEUTVALG 

  ROTSUND 

NORDREISA RØDE KORS Skogly 14  SØRKJOSEN 
NORDREISA JEGER OG 
FISKERLAG 

c/o Siw-Merete Enoksen Hansen 
Ravelseidet ytre 81 

 ROTSUND 

ROTSUNDELV OG OMEGN 
SANITETSFORENING 

Rotsundveien 1261  ROTSUND 

BAKKEBY GRENDEHUS A/L Bakkeby  ROTSUND 
NORDREISA SCOOTER OG 
BÅTFORENING 

Postboks 100  STORSLETT 

NORD TROMS PADLEKLUBB Straumfjord vest 780  STORSLETT 
HAMNEIDET BÅTFORENING   HAMNEIDET 
BAKKEBY AKTIVITETSLAG Bakkeby  ROTSUND 
NATURVERNFORBUNDET I 
NORDREISA 

  STORSLETT 

OKSFJORD JEGER OG 
FISKERIFORENING 

c/o Harald Elvebakken Oksfjord  STORSLETT 

NORSK FOLKEHJELP 
NORDREISA 

Postboks 297  STORSLETT 

OKSFJORD 
PENSJONISTFORENING 

v/ Marit Isaksen Oksfjordhamn  STORSLETT 

NORDREISA IDRETTSLAG Postboks 112  STORSLETT 
ROTSUNDELV IDRETTSLAG c/o Siv Gamst Rotsundveien 598  ROTSUND 
OKSFJORD OG STRAUMFJORD 
IDRETTSLAG 

c/o Even Petter Olsen Storengveien 
107 

 STORSLETT 

BÅTNES HUNDE- OG 
OPPLEVELSESSENTER 

Båtnesvegen 18  STORSLETT 

NORDREISA 
HUNDEKJØRERLAG 

c/o Geir Wang Myrslettveien 46  STORSLETT 

NORDREISA RIDEKLUBB Tømmernesvegen 120  STORSLETT 
LANDVIND 4H c/o Astrid Lende Einevoll Reisadalen 

1407 
 STORSLETT 

NORDLYS 4H v/ Katrine Winther Bogstrand 
Lundefjellvegen 15 

 STORSLETT 

POLARSTJERNA 4H c/o Johanne Viken Storvikveien 417  STORSLETT 
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REINROSA 4 H c/o Mari Kiil Spåkenesveien 161  ROTSUND 
HAMNEIDET GRENDEUTVALG c/o Renate Ingebrigtsen Hamneidet  HAMNEIDET 
BAKKEBY GRENDEHUS A/L Bakkeby  ROTSUND 
HAVNNES OG VEST-ULØY 
BYGDELAG 

  HAVNNES 

OKSFJORD UTVIKLINGSLAG Oksfjordhamn  STORSLETT 
REISA FRILUFTSSENTER AS Reisadalen 2912  STORSLETT 
Troms fylkeskommune Postboks 6600  TROMSØ 
Nordreisa bondelag    
REISA ELVELAG Hovedvegen 2  STORSLETT 
NORDREISA FISKARLAG Myrslettveien 36  STORSLETT 
Kvænangen kommune Rådhuset,  BURFJORD 
Kåfjord kommune Postboks 74  OLDERDALE

N 
LYNGEN KOMMUNE Strandveien 24  LYNGSEIDE

T 
Skjervøy kommune Postboks 145  SKJERVØY 
KAUTOKEINO KOMMUNE 
RÅDMANNENS STAB 

Bredbuktnesveien 6  KAUTOKEIN
O 
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Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar 
Hvem Sammendrag Når Dok. 

nr. 

Nordreisa 
hundekjørerlag 
v/ Geir Wang 

Leder av Nordreisa hundekjørerlag kjenner seg ikke 
igjen i beskrivelsen av «1942-013/Kjellerskogen-
Moskodalen-Vinnelys» at Kjellerskogen brukes i 
nevneverdig grad av barnefamilier. Det påpekes at 
området i hovedsak brukes av 5-6 pensjonister og 
bærplassene er gjengrodd. Skiløyper har ikke vært 
kjørt opp de siste årene og skigåere bruker 
hundeløypene. Ellers ønsker Hundekjørerlaget å legge 
til at Kjellerskogen har skytebaner og motorcross hvor 
det i dag er stor aktivitet, samt at en del lokale og 
tilreisende tilknyttet arrangementer benytter seg av 
veien til gåturer. Moskodalen nevnes som mye brukt 
på sommerstid, men ikke på vinteren. 
 
Vedr. «1942-014/Rongadalen – Røyeldalen» påpeker 
Hundekjørerlaget at det ikke stemmer at traktorveien 
til Hysingjord brukes til hundeløype, slik beskrevet. 
Det nevnes at Rongadalen brukes til hundekjøring 
etter friluftsloven uten etablert løype. 
 
Vedr. «1942-018/Sikkájávri – Kildalsdammen» ønsker 
Hundekjørerlaget at det skal legges til at de har, og 
har hatt, disp. for å kjøre opp løype i Kildalen, som de 
bruker utenom de store utfartstider. 
 
Vedr. «1942-028/Bergmo-Liland» skrives det at 
området brukes mye av hundekjørere i nærområdet. 
Foreløpig ikke faste løyper her. 
 
Vedr. friluftslivsområdene som hundekjørerløypa 
passerer gjennom (1942-013, -032, -034 og -044) har 
hundekjørerlaget hatt scooterdisp i 20 år på 
statsgrunn og grunneieravtaler i 2019. 
 
Ellers ønsker Hundekjørerlaget at det skal stå mer om 
parkeringsmuligheter i kartleggingen. 
 
Kommuneadministrasjonens svar:.  
Hundekjørerlagets merknad er innarbeidet i 
saksdokumentet. 
Kommunen har tatt merknaden til følge 

03.10. 2 

Einar H. 
Giæver 

Grunneieren ble oppmerksom på høringen av varselet 
gjennom annonsen i avisa. Han mente annonsen var 
for kort, og for lite informativ. Merknaden etterspurte 
hva som mentes med verdisetting. Videre poengterer 
grunneier at de ikke ønsker kartlegging av 
eiendommen deres, og at ethvert forsøk på å 
båndlegge bruken av eiendommen vil bli møtt med 
advokatbistand. 
 

21.10 5 
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Kommuneadministrasjonens svar: 
Merknaden blir ikke tatt til følge. 
Saksbehandler mottok brevet 23.10, og besvarte det 
24.10. I brevet ble det forklart at annonsen var ment 
å varsle om at høringen fant sted og hvor man kunne 
finne opplysninger om saken. Det ble også forklart 
hva kartleggingen og verdisettingen gikk ut på, 
herunder at det ikke dreier seg om 
enkelteiendommer, ei heller noen form for 
båndlegging. Merknaden ellers hadde ingen konkret 
kommentar til innholdet i friluftslivsområde 
kartleggingen og verdsetting. 

Nord-Troms 
Turlag 

Nord-Troms Turlag tok opp kartleggingen i deres 
styremøte den 22.10.19 hvorav de ønsket at 
beskrivelser angående 10 på topp (et kommunalt 
friluftskonsept) skulle tas ut. De etterspurte 
informasjon om BIK og RIL-turer, den historiske 
vandreruta mellom Saraelv og Reisavannet, 
Nordkalottleden, og E1. 
Videre la de til en kommentar om at Ut i NORD ikke er 
faste turer. Leder for Nord-Troms Turlag leverte 
merknaden til saksbehandler personlig. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas delvis til følge. 
Saksbehandler og leder for Nord-Troms Turlag gikk 
gjennom merknaden sammen. Saksbehandler forklarte 
at 10 på topp var inkludert bevisst da dette sa noe om 
bruken over tid, men det ble enighet om at dette 
måtte bedre synliggjøres.  

1.11 7 

Naturvern-
forbundet i 
Nordreisa 

Naturverforbundet i Nordreisa (NiN) støtter helt og 
fullt kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. 
 
NiN ønsker at det etableres en arbeidsgruppe med 
representanter fra kommune, lag og organisasjoner, 
samt at det opprettes en referansegruppe. 
 
NiN ønsker at kommunen tar hensyn til støy fra 
snøskutertrafikken i kartleggingen og verdisettingen av 
friluftsområdene. Særlig viktig med tanke på topografi 
og hvordan dette «leder» støy inn i stille områder. 
 
NiN mener den økende elvebåttrafikken i Reisa 
Nasjonalpark må kartlegges. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Ved Kartleggingens oppstart i 2009 ble en form for 
arbeidsgruppe etablert hvor lokallag og 
organisasjoner deltok i grensesetting av 
friluftsområdene slik de vises på kartene som nå har 
ligget til høring. Disse ga også kommentar til bruken 
av de diverse områdene som de kjente til. Nordreisa 

02.11 8 
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kommune er enig med NiN om at en slik 
arbeidsgruppe + referansegruppe er ønskelig. 
Kommunens kapasitet strekker derimot ikke til i 
inneværende periode. Kommunen vil ved revisjon av 
kartlegging og verdsettingen av friluftslivsområder 
kalle inn lag og organisasjoner til å gjennomgå 
friluftslivskartleggingen- og verdsettingen. 
 
Støy fra snøskutertrafikken er inkludert i 
verdsettingen, men manglet i høringsdokumentet å 
poengtere dette i enkelte friluftslivsområders 
beskrivelser. Støy fra snøskutertrafikken vil 
ytterligere kartlegges og beskrives i ny fastsettelse av 
løypenett for snøskuter som skal fastsettes innen 19. 
juni 2021. 
 
 

Nordreisa 
Eldreråd 

Eldrerådets merknad er rettet mot kommunens 
mangler tilknyttede universell tilpassede nærturer der 
hvor eldre bor. Det nevnes videre eksempler på 
ønskede gangbare traséer langs Reisaelva og 
tilgjengeliggjøring av Tenketanken for personer med 
bevegelsesvanser. 
 
Kommunens svar: 
Merknaden tas til etterretning. 
Forglemmelsen i å sende høringsforslaget til 
eldrerådet beklages, og merknaden behandles med 
utvidet svarfrist. Merknaden er mer en tilbakemelding 
på kommunens generelle tilstand for tilgang på 
friluftslivsområder med universell utforming, enn en 
merknad på kartleggingsdokumentet som lå til høring. 
Likevel støtter merknaden under vurderingene gjort i 
kartleggingen, mtp. at svært få friluftslivsområder i 
Nordreisa er tilpasset personer med behov for 
universell utforming.  

04.11 10 
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Innsendte merknader i sin helhet (Uten vedlegg) 

Nordreisa Hundekjørerlag 
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Einar H. Giæver 
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Nord-Troms Turlag 
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Naturverforbundet i Nordreisa 
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Eldrerådet i Nordreisa 
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Innledning  
Store deler av befolkningen har et aktivt forhold til friluftsliv, og det å kunne være ute i friluft er 
en viktig del av tilværelsen for mange personer. Friluftslivet har en egenverdi i form av umiddelbar 
glede ved selve aktiviteten, naturopplevelsen og muligheten til for eksempel fysisk aktivitet, 
avkobling og samvær med andre. I tillegg har friluftslivet flere direkte nytteverdier, som bedre 
helse og økt livskvalitet.  

Det er et nasjonalt mål at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv, og det er derfor naturlig oss 
som kommune å ha et bevisst forhold til våre friluftslivsområder.  I kommuneplanens samfunnsdel 
for Nordreisa kommune 2012-2025 er folkehelse ett av satsningsområdene, hvor vi ønsker å 
fokusere på forebygging foran behandling. Det er derfor viktig å utnytte potensialet friluftslivet har 
som helsefremmende aktivitet for slik å kunne redusere utgiftene på reparerende helsetiltak. 

Nordreisa kommune skal være pådriver og jobbe aktivt 
med forebyggende og helsefremmende aktiviteter for 

hele befolkningen.  

(Hovedmål for tema folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel) 
Kartleggingen av friluftsområder i Nordreisa ble gjort i perioden fra høsten 2009 til våren 2011 med 
utgangspunkt i Direktoratet for naturforvaltnings (DN) håndbok 25. Nye friluftsområder med 
beskrivelse og verdisetting er lagt til, og tidligere utførte grensegiving, beskrivelser og verdisetting 
er oppdatert på seinsommeren i 2019, og følger Miljødirektoratets (MD) veileder Kartlegging og 
verdsetting av friluftsområder (M98-2013), som er revidert utgave av DN-håndbok 25. Formålet er 
bl.a. å bedre friluftslivforvaltningen og sikre allmennhetens friluftsinteresser, sikre at kunnskapen 
om friluftsområdene brukes i arealforvaltningen og å lage en digital oversikt over viktige 
friluftsområder i kommunen. Arbeidet er politisk forankret i fylkesplanen for Troms 2014-2025, i 
handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv 2016-2019, i Miljøverndepartementets 
forventningsbrev, samt i plan- og bygningslovens kapittel 2. 

Områdene som er kartlagt er områder med stort nedslagsfelt og mange brukere, enten totalt eller i 
forhold til folkemengden. Brukerne kan komme fra flere kommuner, eller fra andre deler av 
landet/ utlandet. Det kan dreie seg om større sammenhengende tur- og naturområder langs kysten, 
i skogen eller i fjellet, men det kan også være mindre områder med spesielle kvaliteter. 

Et sluttprodukt av kartleggingen vil bli et digitalt kart i kommunens offentlige innsynskarttjeneste 
med tilhørende faktaark som kommer frem. Faktaarkene er basert på opplysningene som fremgår 
av tabellene i dette dokumentet. 

Kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som sier noe om 
eksisterende bruk. Det er ikke et vern av områdene, 

uavhengig av områdets verdi for friluftslivet. 

Det er viktig å huske at denne kartleggingen er et kunnskapsgrunnlag som forteller noe om hvordan 
folk bruker kommunens areal til friluftsliv. Kartleggingen av friluftslivsområdene har tatt 
utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdsetting av friluftsområders definisjon 
av friluftsliv, i kapittel 2.1 Friluftsliv; «Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden 
med sikte på miljøforandringer og naturopplevelse». 

Det er ikke en selvfølge at alle som jobber med utvikling innenfor kommunens grenser kjenner til 
all lokal bruk, enten det er kommunen, eksterne bedrifter eller private som planlegger nye tiltak. 
Kartleggingen betyr ikke vern av områder, men informasjon som kommer alle våre innbyggere og 
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gjester til gode ved at det er mulig å ta hensyn til eksisterende bruk av et område selv om det 
etableres nye tiltak der.  

Nordreisa er i likhet med de andre nordligste kommunene i landet i en særstilling i og med at det 
her har vært kommunalt fastsatte snøskuterløyper i flere tiår. På grunn av tilgjengeligheten av de 
indre fjellområdene via snøskuterløypene på vinterstid er det i dag friluftsområder hvor mange 
brukere nyter et rikt friluftsliv. 

Om kartlegging og verdisetting 

Kartleggingen 
Nordreisa kommune har ikke hatt ressurser til å opprette en arbeidsgruppe slik det ble anbefalt i 
veilederen. Det ble derfor utnevnt kontaktperson i kommunen som ved hjelp av tilgjengelige kilder 
og lokal kunnskap fra interesseorganisasjoner som Nordreisa Jakt og fiskeforening, Nord-Troms 
Turlag, grendelagene, m.fl., har innhentet informasjon om friluftsområdene som finnes i Nordreisa.  

Aktiviteten i de fleste friluftslivsområdene nord for nasjonalparkgrensen har også brukt 
registreringer fra Ut i NORDs besøksstatistikk fra de siste 4 årene (2015-2019) til å vurdere 
fritidsbruken. Her er det tatt høyde for at Ut i NORD har fått flere aktive brukere hvert år, men 
også at det er svært mange som ikke benytter seg av konseptets fulle potensial. Det skal nevnes at 
turdestinasjonene i Ut i NORD rulleres, og turer her som nevner Ut i NORD-turer bruker dette kun 
som bekreftelse av turbruken, samt at konseptet er det beste verktøyet til kvantifisering av 
uorganisert friluftsliv tilgjengelig. Også de utgåtte friluftslivsskonseptene «5 på topp» og «10 på 
topp», som Ut i NORD har erstattet, inkluderes i beskrivelsene for å poengtere at områdenes bruk 
og fokus strekker seg flere år bak i tid. 

De fleste friluftsområdene i Nordreisa er vurdert som svært store. Dette kommer av at Nordreisa er 
arealmessig en stor kommune, mens befolkningsmessig er vi en liten kommune. Det er en svært stor 
andel av innbyggerne som benytter seg av turmulighetene i kommunen, i tillegg til at det er stadig 
flere turister som gjør det samme. Nordreisa kommune har store sammenhengende viddeområder 
med lite tilrettelegging. Disse «utilgjengelige» områdene brukes spesielt på sommerstid av såkalte 
høypurister, som går store avstander i fjellet med ønske om stillhet, lite tilrettelegging og urørte 
naturopplevelser. På vinterstid tilgjengeliggjøres likevel viddeområdene på grunn av 
tilgjengeligheten snøskuterløypene gir. Med utspring fra snøskuterløypene åpnes et mangfold av 
friluftsaktiviteter som fjellturer, isfiske, telting med mer. 

Flere av områdene har i løpet av kartleggingen blitt skilt ut av de større områdene der det har vært 
naturlig. 

Områdetyper (OT) 
De ulike områdetypene friluftsområdene er delt inn i fremgår av tabell 1: 

Kode Områdetyper (OT) 
NT Nærturterreng 
LR Leke- og rekreasjonsområde 
GK Grønnkorridor 
MA Marka 
SS Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 
KL Jordbruksland 
UO Utfartsområde 
TM Store turområder med tilrettelegging 
TU Store turområder uten tilrettelegging 
SK Særlige kvalitetsområder 
AF Andre friluftslivsområder 

Tabell 1: Områdetypene friluftsområdene deles inn i. 
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Verdisetting generelt 
For å få verdsettingen mest mulig nyttig og beslutningsrelevant for kommunen, samt å bli et 
redskap for å veie ulike sektorinteresser opp mot hverandre, har MDs veileder M98-2013 lagt opp til 
å verdsette områdene etter en gitt skala.  

All verdivurdering har et innslag av skjønn. For å få en felles plattform, er det lagt opp til et enkelt 
verdsettingssystem med gitte kriterier å forholde seg til. De ulike områdene har fått en verdi etter 
tabell 2 under, og den endelige verdien får enkeltområdene etter skjemaet i tabell 3.  

Tabell 2: Verdisettingsskjema (1=liten verdi, 5=stor verdi). 

Verdisettings-
faktorer 

Kode  1 2 3 4 5 

Brukerfrekvens Bruk Hvor stor er dagens brukerfrekvens? Liten    Stor 
Regionale/ 
nasjonale 
brukere 

Reg.-
/nasjonale 
brukere 

Brukes området av personer som 
ikke er lokale? 

Aldri    Ofte 

Opplevelses-
kvaliteter 

Oppl.-
kval. 

Har området spesiell natur- eller 
kulturhistoriske 
opplevelseskvaliteter? 
 
Har området et spesielt landskap? 

Ingen    Mange 

Funksjon Funksj. Har området en spesiell funksjon 
(atkomstsone, korridor, 
parkeringsplass e.l.) 

Ingen 
spesiell 
funksjon 

   Spesiell 
funksjon 

Symbolverdi Symbol Har området en spesiell 
symbolverdi? 

Ingen    Mange 

Egnethet Egnet. Er området spesielt godt egnet for 
enkeltaktiviteter? 

Dårlig    Godt 

Tilrettelegging Tilret.-
lagt. 

Er området tilrettelagt for spesielle 
aktiviteter eller grupper? 

Ikke 
tilrette-

lagt 

   I høy grad 

Kunnskaps-
verdier 

Kskp.verd. Er området egnet i 
undervisningssammengeng/har 
området spesielle natur-
/kulturvitenskaplige kvaliteter? 

Ingen    Mange 

Utstrekning Utstrek. Er området stort nok for å utøve de 
ønskede aktivitetene? 

For lite    Stort nok 

Inngrep Inngrep Er området inngrepsfritt? Utbygd    Ubebygd 
Lydmiljø Støy Har området et godt lydmiljø? Mye    Ingen 
Potensiell bruk Pot. bruk Har området potensial utover 

dagens bruk? 
Liten    Stor 

Tilgjengelighet Tilgj. Er tilgjengeligheten og, eller kan 
den bli god? 

Dårlig    God 

 

Tabell 3: Anbefalte kriterier for verdisetting av friluftslivsområder. 

Verdi Anbefalte kriterier 
A) Svært viktig friluftsområde Brukerfrekvens = 4,5 eller 

Regionale/nasjonale brukere = 4,5 eller 
Opplevelseskvaliteter = 5 eller 
Symbolverdi = 5 eller 
Funksjon = 5 eller 
Egnethet = 5 eller 
Tilrettelegging = 5 eller 
En generell høy skåre 

B) Viktig friluftsområde Bruk = 3 eller 
Regionale/nasjonale brukere = 3 eller 
Opplevelseskvaliteter = 3,4 eller 
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Symbolverdi = 3,4 eller 
Funksjon = 3,4 eller 
Egnethet = 3,4 eller 
Tilrettelegging = 3,4 eller 
En generell god skåre 

C) Registrert friluftsområde Bruk = 2 
D) Ikke klassifisert 
friluftsområde 

Områder som ikke blir verdsatt som A, B eller C. 

 

Verdisetting av friluftsområder i Nordreisa 
I tabellen under ser du hvordan hvert enkelt friluftsområde ble verdisatt etter kriteriene i tabell 2 
og 3. 

Tabell 4: Tabellen viser hvordan de enkelte friluftsområdene i Nordreisa er verdsatt etter 
tabell 2 og 3. 

Id Navn  
Verdi 

 
Bruk 

Reg.-/ 
Nasjonale 
brukere 

Oppl.- 
kval. 

 
Funksj. 

 
Symbol 

 
Egnet 

 
Tilret.-

lagt 

Inn- 
grep 

 
Støy 

Pot. 
bruk 

 
Tilgj. 

Kuns.-
verdi 

1942-001 Maurneset B 4 2 4 1 1 3 2 3 4 4 3 4 
1942-002 Gjøvarden - Vardfjellet B 4 1 2 3 2 3 2 3 4 4 2 4 
1942-003 Bakkeby - Latterhaugen B 4 1 3 3 1 2 2 4 4 4 3 3 
1942-004 Storvik-halvøya B 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 3 
1942-005 Straumfjord øst B 3 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 
1942-006 Svartfjellet- Fahttavárri - 

Heindalstinden 
C 1 1 3 3 1 1 1 5 5 2 2 3 

1942-007 Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A 5 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 

1942-008 Oksfjord nord C 3 2 2 2 2 3 2 5 4 2 2 3 
1942-009 Oksfjorddalen-Vaddas B 3 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 5 
1942-010 Váddaŝgáissát C 1 1 2 1 2 3 1 5 5 2 1 4 
1942-011 Fjellområdene øst for 

Reisadalen 
C 2 2 2 2 3 4 3 4 5 1 2 3 

1942-012 Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C 1 1 1 1 4 1 1 5 5 3 1 2 

1942-013 Kjellerskogen - 
Moskodalen - Vinnelys 

B 3 2 4 3 2 4 4 3 4 3 4 5 

1942-014 Rongadalen - Røyeldalen B 4 2 1 3 1 3 4 4 4 3 4 4 
1942-015 Lundefjell - Jyppyrä A 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 2 
1942-016 Kvænnes A 5 4 4 4 2 4 4 3 4 5 5 4 

1942-017 Nedre Reisaelva (fra 
Sagaelva til Saraelv) 

A 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 

1942-018 Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A 5 2 2 3 2 3 3 4 5 4 3 3 

1942-019 Rotsundelv –  
øst og vest 

B 3 2 3 1 1 2 3 4 3 3 2 3 

1942-020 Spåkenes A 4 4 5 2 5 4 4 2 4 4 4 4 
1942-021 Havnnes - Uløytinden A 3 5 5 3 5 3 2 4 4 5 3 4 
1942-022 Blåtinden C 2 2 2 1 4 2 1 5 4 1 1 1 
1942-023 Sæteraksla C 2 1 2 1 4 1 1 5 4 1 1 2 
1942-024 Ĉohkolat C 1 1 3 1 1 1 1 5 5 2 1 2 
1942-025 Čillavággi - Dolpi - 

Fávrresvággi 
B 3 1 4 1 2 2 1 5 5 1 2 1 
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1942-026 Samueldalen B 3 1 3 1 1 2 3 4 5 2 2 3 
1942-027 Gáhkkovarri C 1 1 4 1 3 1 1 5 5 1 1 3 
1942-028 Bergmo - Liland B 3 1 3 3 3 1 3 3 4 2 3 1 
1942-029 Store Ste B 5 2 5 2 5 1 2 4 4 2 3 1 
1942-030 Saga A 4 3 2 5 3 5 4 2 3 5 5 3 
1942-031 Sappen-Lindovara A 3 4 3 5 3 3 4 2 4 4 4 5 
1942-032 Ĉavccas - Svartfoss B 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 3 4 
1942-033 Øvre Reisadalen (fra 

Saraelv til Imogammen) 
A 4 5 5 1 5 5 3 4 4 5 2 4 

1942-034 Puntadalen B 3 2 2 4 2 1 3 4 5 2 3 3 
1942-035 Gahperusfjellet C 3 2 2 1 2 1 1 5 5 1 2 1 
1942-036 Gahperus og Geatkkut B 4 3 1 3 3 4 1 3 4 2 3 4 
1942-037 Geatkkutoaivvit - 

Biertavárri 
C 1 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 

1942-038 Reisavann A 3 4 3 4 5 5 4 3 4 4 2 2 
1942-039 Fjellområdene vest for 

Reisadalen 
B 2 3 5 1 3 1 1 4 5 1 2 1 

1942-040 Reisavann - Imo B 2 4 4 5 4 2 2 4 5 3 2 2 
1942-041 Molleŝvuopmi B 3 3 5 4 4 1 3 4 5 2 1 4 
1942-042 Storneshamn-Steinsvik-

Falla 
A 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 

1942-043 Mollesjavri - Sivravatnet C 3 2 3 1 1 1 1 5 3 1 3 1 
1942-044 Saraelv - Saravann - 

Somajavri 
A 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 2 2 

1942-045 Ahmavuomma - Jierta A 3 4 5 4 5 3 4 4 5 2 1 4 
1942-046 Goppa - Sørkjosen A 5 3 4 5 2 4 4 2 3 3 5 1 
1942-047 Hjellnes - Sokkelvik - 

Sandnes 
A 4 1 4 5 1 1 3 4 4 4 3 5 

1942-048 Jiednejavri / Isvatnet A 4 4 3 4 2 5 3 4 4 4 5 1 
1942-049 Gorosomoan A 5 3 3 3 2 4 2 3 4 4 4 5 
1942-050 Elveparken – Reisaelva 

v/sentrum - 
Tenketanken 

A 5 4 3 5 5 5 5 1 2 5 5 5 

1942-051 Høgegga A 5 1 3 2 1 5 4 2 2 3 5 5 
1942-052 Maurnesets sjøområde C 2 3 4 2 1 4 2 3 5 4 4 1 
1942-053 Bakkebyfjorden – 

Sandnesodden 
C 3 2 3 5 1 4 2 4 4 4 3 1 

1942-054 Uløya rundt – Rotsundet C 2 5 5 5 3 5 2 4 4 5 3 1 
1942-055 Sørkjosen-Hjellneset-

Svartneset 
B 3 2 4 4 1 5 3 2 2 4 3 1 

1942-056 Storhaugen A 5 5 5 1 5 1 2 5 5 5 4 1 
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Friluftsområder i Nordreisa kommune 
Tabell 5: Friluftsområder i Nordreisa kommune med ID-nummer, områdetype (OT), navn, verdi 
og beskrivelse av området. 

Id OT Navn Verdi Områdebeskrivelse 
1942-
001 

SS Maurneset B Viktig Et naturskjønt område med flere hytter og fritidshus 
spredt på østsiden av neset, fram til Ytre Eidet. 
Stien/fjæra på østsiden benyttes svært mye på 
sommerhalvåret, med gode muligheter til flotte turer 
i skog og mark, selv for de små. Det er mulig å finne 
litt fisk i de små vannene på neset. Det er også fint å 
fiske i havet fra bergene, særlig sjøørretfiske på våren. 
Det er bra bærterreng på halvøya og det er elgjakt i 
området på høsten. Det er en del fritidsbåttrafikk fra 
småbåthavna som ligger sørvest for neset. Det er også 
litt dykkeaktivitet i vikene på nordsiden av 
Maurneset. Det er registrert flere kulturminner i 
området. Det er endel elg og rein i området. Det er 
mange kulturminner i området. 

1942-
002 

TU Gjøvarden - 
Vardfjellet 

B Viktig Et område som i det siste har blitt mer og mer 
populær på sommerstid på grunn av at varden og 
trimpostkassen på Gjøvarden (toppen rett øst for 
Borsû) har vært et av målene i Nordreisas "10 på 
topp". Holmevannet var en del av "5 på topp" og er et 
av mange fine fiskevann på halvøya. Gjørvarden og 
Holmevannet er også jevnlig destinasjoner i Ut i 
NORD. Registreringsnr. fra Ut i NORD i perioden 2015-
2019 viser at dette er det tredje mest besøkte 
turområdet i Nordreisa. Det er kun turer i direkte 
nærhet til Storslett og Sørkjosen som besøkes mer. 
Dette er et område som blir mye brukt av lokale og er 
regnet som et familievennlig turområde med kun 3km 
fra der man parkerer, til toppen. Det går en traktorvei 
nesten helt opp til Holmevannet. Det er absolutt ikke 
anbefalt å parkere der traktorveien møter riksveien, 
for det er veldig trangt mellom veien og bommen på 
traktorveien. Man må parkere der Raktoelva renner 
ned. Dette området har svært bra sopp og 
bærterreng. Ellers er det fint å fiske i fjorden fra 
strandlinja mange steder. Det går en sti fra Bakkeby 
via Ravelseidet til Moldforvika, hvor det første stykket 
også er en natursti. Langs denne stien finner man 
også to trimbøker man kan skrive seg inn i, tillegg til 
Bakkebygammen. Det går også en sti fra 
samfunnshuset mot Moldforvika, også kalt 
Russelvstien. Fra Hamneid-siden kan man følge en 
annen sti langs strandkanten mot Moldforvika, hvor 
man finner en trimbok omtrent halvveis. Det er 
elgjakt i området, og vi finner tidvis mye elg og rein 
her. 
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1942-
003 

NT Bakkeby - 
Latterhaugen 

B Viktig Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. 
Etter at nye E6 nå går gjennom tunnel vil trolig 
området bli mer interessant for flere. Her er det en 
lysløype, mange stier og trimbøker lagt ut av Bakkeby 
IK. Det finnes en gapahuk tilknyttet lysløypa. Det er 
muligheter for å fiske både i sjø og i ferskvann, men 
fiskekort er ikke tilgjengelig på nett, men må fås 
tillatelse av grunneiere. Familievennlig og lett 
turterreng. Fint bær- og soppterreng, med flere vann 
spredt i området. Det er hytter og fritidshus i området 
mot Bakkeby som brukes hele året. Det finnes 
kulturminner fra middelalderen og fra 2. verdenskrig 
her. Det beiter sau, elg og rein i området. 

1942-
004 

UO Storvik-halvøya B Viktig Et område som hovedsakelig benyttes til bærplukking 
og turgåing av hyttefolk og lokale i området. Det 
fiskes mye etter sjøørret, spesielt tidlig på sommeren, 
på Nordkjosen. Også sør på Storvik er det en del fiske, 
men dette er mest lokale og hyttefolk. Det er laget et 
orienteringskart for området rundt Reasnjarga 
(Garjala). Det er en trimpostkasse på Nordkjosfjellet 
og på Reasvarri (som også er en middels besøkt Ut i 
NORD-destinasjon). Og det arrangeres av og til guidet 
tur av grendelaget opp på toppen av Reasvarri. Det er 
også et svært fint område å sykle langs landeveien fra 
E6 og ut mot Storvik. En god del campingturister tar 
turen utover mot Storvik og camper og går tur i 
området. Det er mye sau og geit på beite i området 
hele sommerhalvåret. To turstier og to gammer fins 
også i området. Det er et lite hyttefelt på sørsiden av 
veienden i Storvik. Det beiter endel elg i området. 

1942-
005 

NT Straumfjord øst B Viktig Et område som er viktig for lokalbefolkningen og et 
mye brukt nærturområde. Det ligger en campingplass 
ved sjøkanten i nærheten av Fosselvfossen, og en 
campingplass 1 km sør for denne. Denne fossen er et 
yndet turmål, med merket sti og bålplass for lokale, 
sommerturister og beboere ved campingplassen. En 
endemorene strekker seg ca. 1,4 km fra fosselva i 
sørlig retning, ca. 300 moh. Det er mulig å fortsette 
turen helt opp til vannet som fossen kommer fra. 
Dette er en Ut i NORD-destinasjon med relativt få 
registreringer, men hvor svært mange gjester av 
campingplassene besøker. Fosselva kan være 
vanskelig å krysse. Det er godt torsk- og sjøørret-fiske 
i Straumen. Ute på Klubbeneshamn er et mye brukt 
utkikksted for turister som vil se midnattssola på 
sommerstid. Tursti og trimboka oppe på Svartfjellet 
driftes av skolen i Straumfjord. Det beiter mye husdyr 
i området. Utenfor Klubbeneshamn dykkes det en del. 
Stadig flere kjører ski ned fra Svartfjellet. 
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1942-
006 

TU Svartfjellet – 
Fahttavárri - 
Heindalstiden 

C Registrert Et mindre brukt friluftsområde, som egner seg godt til 
skiturer og teltturer i uforstyrrede omgivelser. Det er 
mulig å gå på ski mellom bygdene i Oksfjord og 
Straumfjord over Durmålsskardet. Ikke spesielt mye 
fisk i vannene, eller spesielle topper som blir brukt til 
skiaktiviteter. Helt sør i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". 

1942-
007 

UO Oksfjordvannet og 
Fiskeelva 

A Svært 
viktig 

Et veldig populært område hele året for både lokale 
og tilreisende. Det er en god del hytter og fritidshus i 
Oksfjorden og en godt besøkt campingplass ved 
Oksfjordvannet. På vinteren arrangeres det årlig 
isfiskekonkurranse på Oksfjordvannet. Starten på 
snøskuterløypenettet til fjells går over dette vannet, 
og snøskutersporene brukes igjen av skigåere. På 
sommeren er vannet svært godt egnet til padling eller 
stangfiske fra båt. Oksfjord oppvekstsenter bruker 
skogsområdet rundt Fiskeelva aktivt. Ved utløpet til 
fjorden er det veldig populært å fiske etter blant 
annet sjøørret. Det er laget et båtutsett ved 
Oksfjordhamn. Det er godt bærterreng i de sørvendte 
skråningene opp mot Kvænangsfjellet og 
Malingsfjellet. Det er også endel jaktaktivitet (elg, 
rype) i tilgrensende område. Det er dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. I 
Oksfjordhamn finner man lysløype og rasteplasser 
med bord og benker. Det er gapahuker og natursti i 
starten av Oksfjorddalen. Det er populært å sykle 
rundt vannet. Det er mye historie knyttet til andre 
verdenskrig i området, f.eks. fangeleir og overbygd 
tunnel over fjellet. 

1942-
008 

NT Oksfjord nord B Viktig Et nærturområde for lokale i Oksfjorden med hytter 
og fritidshus spredt i Oksfjord og Molvika. Godt 
bærterreng og fiskevann i både Trolldalen og ved 
Molvik. Det er elgvald i området. Det arrangeres 
turskirenn årlig i Trolldalen (Trolldalsrennet). Øst for 
Arildselva er området preget av høye skarpe tinder og 
egger, og høydene her er i all hovedsak forbeholdt de 
mer erfarne fjellvandrerne og topptur-turister. Dette 
området er svært snøskredutsatt gjennom vinteren. 
Det er litt toppturaktivitet i området, hvorav 
Nuovasgáisá er en turdestinasjon i Ut i NORD-
konseptet. Av registreringer fra Ut i NORD har denne 
toppen et generelt lavt besøkstall, dette er trolig på 
grunn av avstanden til kommunens kjerneområde, i 
kombinasjon med vanskelighetsgraden. Hamnefjellet 
er en del brukt av de lokale da det er et relativt lavt 
fjell på under 400 moh., men som samtidig innehar en 
flott utsikt ut over Oksfjorden, Reisafjorden og ut mot 
havgapet. Fjellenes høye tinder er et vakkert skue fra 
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hele det kystnære strøk i både Nordreisa og 
Kvænangen. Arildselva, som den heter der 
Trolldalselva og Heinelva møtes, sirkler seg rolig 
mellom myrer i nord, mens den skummer av hvitt ned 
mot Oksfjorden. Det gis jevnlig dispensasjon til 
motorisert ferdsel (administrert fra Kvænagen 
kommune) mellom Oksfjord og Meiland, da det ikke 
eksisterer veiforbindelse til hyttegrenda.  Dette fører 
til noe støy i korte perioder på vinterstid.  

1942-
009 

TU Oksfjorddalen-
Vaddas 

B Viktig Et skjermet turområde som binder sammen 
Oksfjorddalen med Reisadalen og Navitdalen. 
Området er et spennende turområde med mye 
interessant historie fra gruvedrifta ved Vaddas gruver 
rundt 1900, fine og sjeldne botaniske forekomster og 
et fantastisk vilt landskap. Oksfjorddalen 
naturreservat strekker seg omlag 5 km fra vest mot 
øst i sørhellinga der Oksfjorddalen svinger østover. 
Det var også en kraftstasjon i området som ble 
sprengt under andre verdenskrig. Oksfjordvassdraget 
er et varig vernet vassdrag. Det er gapahuker og 
natursti i starten av Oksfjorddalen, og dessuten mye 
skiaktivitet mot Naigá rundt påsketider. Det er en fin 
parkeringsplass ved veienden av en smal traktorvei 
(som fortsetter innover Oksfjorddalen etter siste 
bolighus). Det er fint å sykle fra bygda og oppover 
dalen langs denne veien. Det finnes noe 
tilrettelegging for friluftslivet i området. Dette 
inkluderer blant annet tre lite vedlikeholdte turstier, 
noen spredte skilt, ei hengebru over elva, noen 
nedslitte gapahuker og en gammel natursti. 
Luovosskáidi er en destinasjon i Ut i NORD-konseptet, 
og i likhet med Nuovasgáisá som også ligger i Oksfjord 
har Luovosskáidi relativt lave registreringstall. 
Sistnevnte er trolig pga. avstand til de tettere 
befolkede områdene. Det finnes også ei fjell-/jaktbu 
som driftes Oksfjord jakt- og fiskeforening ved 
Storelva helt sør i området. Hele området ovenfor 
(sørøst) enden av Vaddasveien er populære 
jaktområder for stor- og småvilt, samt dekket av 
fiskekort. Jakt- og fiskekort kan kjøpes på nett 
(inatur.no). Det går snøscooterløype gjennom 
Lilleelvdalen som kommer fra Oksfjordvannet, og opp 
ved Náhpo og følger høyden sørover før den krysser 
vestover mot Porten.  Snøskuterkjøringa er en kilde til 
en del støy i området på vinterstid. Snøskuterstøyen 
er forventet å avta noe i framtiden, da 
snøskutertraséen mellom Rágasvárri og Porten 
planlegges å stenges permanent grunnet 
snøskredfaren i området. Dette vil trolig sterkt 
begrense snøskuteraktiviteten til friluftsområdet fra 
Røyeldalen/Reisadalen.   
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1942-
010 

TU Váddaŝgáissát C Registrert Et svært bratt og lite tilgjengelig område. Største 
ansamling av isbreer i Nordreisa kommune finner du 
her. I boka "Ka du mein førr stein?" er dette området 
nevnt som muligens isfritt under siste istid. Områdets 
egnethet knyttes mot de mer ekstreme turgåerne og 
spesielt interesserte botanikere. På sommerstid 
finnes det sjeldne botaniske forkomster av alpin type i 
Váddáŝgáissát.  

1942-
011 

TU Fjellområdene øst 
for Reisadalen 

C Registrert Et veldig stort fjell/viddeområde som er relativt lite 
brukt sommerstid. Området er godt egnet til fiske, 
telting, skiturer og fotturer, men oppleves som noe 
utenfor allfarvei og litt utilgjengelig på grunn av 
avstanden. Helt nordvest i området (mellom Avku, 
Fahttavárri og Favresvárri) har svært store botaniske 
verdier og ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Det går en snøskuterløype fra vest 
mot øst mellom «det gyldne triangelet» og «Porten», 
og binder sammen Reisadalen og Oksfjorddalen på 
vinterstid. Denne snøskuterløypa er planlagt stengt 
mellom Rágasvárri og Porten grunnet skredfare 
vinteren gjennom. På vinterstid kjører ofte lokale opp 
snøskuterløypa med snøskuter til det vestlige 
området tilknyttet Rágasvárri, hvor de kjører på ski 
ned igjen mot dalbunnen igjen.  Vinterstid er det 
snøscooterløype langsmed vidda, og området brukes 
derfor også mer i denne sesongen. Skiturer, 
hundekjøring i scooterløypa og bålkos er blant 
hovedaktivitetene i den årstiden. Dette er også en del 
av kjerneområde for reindrifta (ATV-veier, hytter, 
reingjerder osv.). 

1942-
012 

TU Røyelkampen og 
Kjellerkampen 

C Registrert Ett svært bratt og svært tunggått område. Svært få 
bruker området. De som ferdes her er gjerne 
ekstremsportsutøvere som klatrere og lignende. Noen 
få går opp fjellet ved Geiraelva for å bestige 
Kjellerkampen. Fjellområdene nærmest dalen 
(Røyelkampen spesielt) kan være aktuelle for nye 
«friluftslivsaktiviteter» som Via Ferrata og 
fjellklatring. I likhet med tilgrensende høyfjellområder 
er det trolig også her rike forekomster av botaniske 
forekomster, men grunnet vanskelig tilgjengelighet 
foreligger det få registreringer. 

1942-
013 

UO Kjellerskogen - 
Moskodalen - 
Vinnelys 

B Viktig Et populært nærturområde for lokalbefolkningen. 
Flott utsikt mot de storslagne fjellsidene mot øst. 
Blant hovedaktivitetene i området er skigåing, 
turgåing langs stier, bærplukking og bålturer 
sommerstid. Svært koselig og familievennlig skog 
(Kjellerskogen) som brukes ofte av småbarnsfamilier 
til turkos året rundt. Det er en hundekjøringsløype i 
området som brukes året rundt, men 
barmarksløypenes fremtid i dette området er per 
sommeren 2019 omdiskutert. Det går 
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hundekjørerløype fra Kjellerskogen og helt fram til 
Čárajávri/Saravann, som har hatt scooterdispensasjon 
de siste 20 år. Moskodalen er én av de 10 mest brukte 
Ut i NORD destinasjonene i Nordreisa, og har mange 
kulturminner fra tidligere gruvedrift. Det går en fin 
merket sti oppover dalen. Denne er merket fra veien, 
har parkeringsplass, infotavler og hengebru. Ca. 
halvveis til gruveområdet fra parkeringsplassen er det 
en gapahuk. Spesielt fra gapahuken og innerst i dalen 
er traséen bygd opp av naturstein. I enden av denne 
traséen ligger restene av industriområdet og gruvene 
med store slagghauger. Moskodalen besøkes i 
hovedsak på sommeren.  
Geirafossen er et populært turmål. Geiravaggi og 
Doaresvaggi (har en dårlig anleggsvei), blir lite brukt 
utenom elgjakta, men er et flott turterreng som de 
som er bosatt i nærhet bruker en del på 
sommerhalvåret. Det er utplassert en turkasse på 
Sella-Heikoberget/lillefjellet, som er en flott høyde på 
kun 195 moh. hvor man har utsikt til Jypperä i nord og 
Sappen i sør. Det er skytebaner og motorsportanlegg i 
Kjellerskogen som fører til tidvis støy. 

1942-
014 

UO 
 

Rongadalen - 
Røyeldalen 

B Viktig To vakre dalfører med våtmark, skog og snaufjell. 
Relativt mye brukt turområde, som er delvis 
tilrettelagt med tydelig sti/traktorvei i Rongadalen og 
gamme innerst i dalen. Gammen har vært en Ut i 
NORD-destinasjon, og har vært medianen når det 
kommer til antall registrerte brukere i Nordreisa. 
Sætra oppe i Rongadalen fungerer som en åpen hytte. 
Fra gammen går det videre sti over til Røyeldalen. 
Rongadalen brukes til hundekjøring etter friluftsloven, 
men der er ikke etablert løype. I Røyeldalen er det en 
grei traktorvei gjennom skogen ned til Hysingjord. Det 
finnes en bro over Røyelelva ved enden av denne og i 
Fávrresorda. Helt sørvest i friluftsområdet er Dolbano 
som er en ny Ut i NORD-destinasjon, og er Nordreisas 
5. mest besøkte. Avku har store forekomster av 
rødlistede- og sjeldne arter, og er en yndet lokalitet 
for botanikere. Området mellom Avku, Fahttavárri og 
Favresvárri ble av botaniker Hartvig Sætra kalt "Det 
Gyldne Triangel". Dette gjenspeiles i navnet til 
fjellvalmuen Avkovalmue (Papaver radicatum var. 
avkoënseso) som ble oppdaget her. 
Hovedaktivitetene i friluftslivområdet er skiturer på 
vinterstid langsmed scooterløypa i Røyeldalen og 
teltturer, bærplukking, rideturer og trimturer på 
sommerstid. Det jaktes på elg og rype i området på 
høsten.  

1942-
015 

MA Lundefjell - Jyppyrä A Svært 
viktig 

Tettstedsnært turområde som brukes svært mye av 
lokale. Spesielt i forbindelse med de to trimbøkene 
ved vardene på Lundefjell, FYSAK-skiløypa og 
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toppturer til Jyppyrä. Dens nærhet til Storslett gjør at 
området i tillegg til å være et turområde, også brukes 
mye til treningsturer. Baiskivarden og Jyppyrä er 
populære Ut i NORD-destinasjoner. Det er et tydelig 
stinett i området rundt vardene. Stinettet forgreiner 
seg stedvis svært mye, og det er oppstått tydelige 
vegetasjonsskader enkelte steder. Det er også 
informasjonstavler ved parkeringsplassen ved 
inngangen til området på Høgegga (grustaket) og 
parkeringsplassen ved veien opp mot Snemyr. Det er 
satt ut fisk i vannene i området, og det jaktes litt på 
rype i området. Det lavereliggende området like 
ovenfor det gamle steinbruddet brukes også av 
barnehager.  

1942-
016 

MA Kvænnes A Svært 
viktig 

Dette er et tettstedsnært turområde som omfatter et 
statlig sikret friluftsområde (Kippernes), et 
Ramsarområde (internasjonalt viktig 
våtmarksområde) og en del av Reisautløpet 
naturreservat. Ut fra registreringer av Ut i NORDs 
deltakelse er Kvænnes Nord-Troms’ mest brukte 
friluftslivdestinasjon. Kommunen har gruset stier og 
parkeringsplass, skiltet og satt opp informasjon, bord 
og benker, murt bålplasser, bygget to store 
gapahuker, laget naturlekeplass/tarzanløype, bygget 
utedo tilknyttet parkeringen mm. Mange av tiltakene 
er universelt utformet og området har blitt et svært 
attraktivt turområde for de yngste og de eldste 
innbyggerne i kommunen.  Lokalbefolkningen bruker 
området svært mye, hele året og allerede før 
utbedringene var det registrert gjennomsnittlig 1000 
besøk pr måned. Egnetheten er svært god for mange 
typer aktiviteter gjennom hele året, bl.a. bading, 
fotturer, sykling, joggeturer, lufting av hunder, 
trilletur med barnevogn, bålkos, fuglekikking, sanking 
av bær og sopp, ridning og skigåing (kjøres skiløyper 
på vinteren). Det er svært mye kulturhistorie og 
naturhistorie knyttet til området.  
 
Neset er dannet som følge av Reisaelvas transport av 
sedimenter og løsmasser, kombinert med landheving, 
etter siste istid. Området er del av et større delta som 
gjennom årene har blitt tørrlagt. Terrenget er 
overveiende flatt, men har en helning i retning nord i 
flere terrasser. Vegetasjonen karakteriseres av 
blandingsskog med innslag av bjørk og større furuskog 
i nedre deler av området. Innenfor naturreservatet 
har området intakte brakkvannsdelta som er en 
sjelden og truet naturtype i Norge. Elvedelta med 
sandører og strandenger. Strandengene har uvanlig 
godt utvikla dreneringssystemer og variert vegetasjon 
med både sørlige og nordlige, subarktiske trekk. 
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Salteng, brakkvannseng og pøler. Arktiske arter 
(eskimomure, ishavsblom og stjerneblom). Viktig 
trekk- og beiteområde for fugl. Store konsentrasjoner 
av fiskender (laksand og siland). Ellers gressender, 
vadere og terner. Strandengene har internasjonal 
verneverdi i botanisk sammenheng. Området har 
regional verneverdi for fuglelivet. Kvartærgeologisk 
sett er området meget interessant. 
Sedimentasjonsprosessene, som har dannet området 
etter istiden, fremstår veldig tydelig den dag i dag.  
 
Kvænnes kalles også Kipperneset, og det er dette 
navnet som er markert på kart i dag. I gamle amtskart 
angis området med navnet Kvænnes. Kipperneset er 
en fornorskning av det finske navnet Kippari, som 
betyr skipper. Navnet har trolig sammenheng med at 
det tidligere har vært landingsplass for båter/ havn 
flere steder rundt neset før sedimentasjon og 
overgang til større båter gjorde det vanskelig å bruke 
området som havn. Flere av stiene i friluftsområdet 
stammer trolig fra tidlige tider, da det var handelssted 
på Flatvoll, like øst for Kvænnes. Det finnes også tegn 
i terrenget fra tyskernes aktivitet i området under 2. 
verdenskrig. 
 
Nytt for området i framtiden er at store deler av den 
sør-østlige delen er regulert til gravlund. 

1942-
017 

SK Nedre Reisaelva 
(fra fjorden til 
Saraelv) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Her er det i 
tillegg populært med padling, grilling og bålkos ved 
elvebredden, elvebåtkjøring, noe bruk av stakebåt 
svømming ved badstua på Storslett. Det er noen 
tilrettelagte fiskeplasser langsmed elva (nybrua ved 
Einevoll, Mikkinakken og Tørfoss). Det er også en 
populær bålplass ved Skogstad. Skigåing og 
hundekjøring på elva på vinterstid forekommer også. 
Det ligger en campingplass på Tronsanes nedstrøms 
for Svartfossbrua. Tørfossgården har også 
overnattingsmuligheter og oppstillingsplass for 
campingvogner. Elva har elveforbygning mange 
steder fra og med Bilto og helt ned til fjorden. Det er 
mye lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne, 
men lite er samlet og dokumentert. Dette gjelder 
f.eks tjæremiler og stakebåt/elvebåtkultur. Det går vei 
parallelt med elva i stor grad, men ikke så tett på som 
er vanlig ellers i landet. Dette vil si at man stort sett 
ikke ser trafikken fra elva, men den kan høres. Ellers 
er det også noe støy fra elvebåtene på sommerstid i 
hovedsak i øvre del av elva. Det er behov for flere 
tilrettelagte områder nær elva og parkeringsplasser 
m.m. 
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1942-
018 

MA Sikkájávri - 
Kildalsdammen 

A Svært 
viktig 

Veldig populært utfartsområde, spesielt i påsketiden 
med merkede skiløyper fra Vegbrink til Sikkajávri og 
videre til Kildalsdammen (ca. 18 km). Sikkajavri er et 
svært populært turmål og isfiskevann. Čillagáisá er et 
av Nordreisas tidligere "10 på topp"-mål, og Ut i 
NORD-destinasjoner. Navnet stammer fra det samiske 
ordet «Čilla» - som betyr bogestelle/skyteskår, og er 
knyttet til den historiske jaktformen i området. Videre 
ligger det en autentisk jordgamme der hvor Čilladalen 
møter Fávresdalen.  Sikkajávri er yndet for isfisket, 
hvor friluftsbruken i hovedsak er tilknyttet 
snøskuterkjøring opp fra Rotsundelv. Det er private 
hytter ved Sikkajavri. Fra Kildalsdammen er det også 
mulig å gå på ski gjennom Samueldalen over til 
Gahperus i Reisadalen, denne traseen tråkkes/merkes 
rundt påske. Det er flere trimbøker spredt i hele 
området. Hovedaktivitetene i området inkluderer 
skiturer, fotturer, teltturer, fiske, isfiske, bærplukking 
og jakt. Nordreisa hundekjørerlag har kjørt løyper 
innover Kildalen, mot Annavanne og opp til 
Fávrresvággi i en årrekke. Pga. kraftverket tilknyttet 
Kildalsdammen er det mulighet til å kjøre bil helt frem 
hit og parkere for omlag 6 biler. Dette gjør 
Kildalsdammen til et også mye brukt utfartsområde. 
Tilknyttet Kildalsdammen er det to gapahuker og en 
åpen bu. Stiene i området er i hovedsak ikke 
tilrettelagt, men enkelte klopper og bruer finnes 
tilknyttet Kildalsdammen.  
 
Området har flere gjengående Ut i NORD-
destinasjoner; Storhaugen, Sikkájávri, Snøfonna, 
Flylysvarden, Sørkjoslia og Kildalsdammen.   

1942-
019 

NT Rotsundelv – øst 
og vest 

B Viktig Et relativt mye brukt nærturområde for de lokale i 
Rotsund og Rotsundelv på sommeren. Det er merket 
skiløype fra Rotsunddalen til Pilteri. Fra Pilteri går det 
også en trase over til Nordmannvikdalen i Kåfjord. Det 
er en åpen gamme øverst i Pilteridalen. Det er flere 
trimpostkasser i området i regi av Rotsundelv IL, 
inkludert tidligere "10 på topp"- og Ut i NORD 
destinasjonen Steinfjellet. Herifra er flott utsikt utover 
sundet, ut i fjorden og over fjellområdene i sør og øst. 
I området tilknyttet Martahaugen er det funnet flere 
flott steinmurte kulturminner som enten stammer fra 
jakt på rein, eller tyskernes tilbaketrekning. Det er 
flere hytter på vestsiden av Sikkájávri. På Sikkájávri er 
det en del isfiske, og brorparten av isfiskerne kommer 
fra Sørkjossiden. Det er flere fine stier og bra fiske i 
noen av fjellvannene i området. Det er også endel 
bærplukking, fiske i elva og elgjakt i området. På 
østsiden av Rotsundelv går det en snøskuterløype opp 
til Sikkájávri, og sørover til Gievdnejávri. 

393



16 

Snøskutertrafikken tilknyttet snøskuterløypene 
medfører en del støy på vinterstid, men 
tilgjengeliggjør også fjellområdet for 
flerefriluftslivsaktiviteter for lokale. 

1942-
020 

SK Spåkenes A Svært 
viktig 

Området er svært mye besøkt på grunn av sin 
krigshistorie og rike fugleliv, og har mange fine 
tilrettelagte stier med informasjonsskilt. Fra ruinene 
etter tyskernes kanon og utsiktsinnstallasjon er det en 
flott utsikt inn i Rotsundet, inn- og ut av Kåfjorden og 
mot Lyngsalpene. Spåkenesøra naturreservat ligger 
på nordsiden av Spåkenes og det er bygget et 
fuglekikkertårn i strandkanten. Området har spesielle 
naturkvaliteter som f.eks endemorene, og ikke minst 
det store fjæreområdet som er viktig som 
trekkområde og hekkeområde for våtmarksfugl. 
Mange besøker området for sin fine lokalitet og utsikt 
mot Lyngsalpene. Området øst for E6 er et fint 
skiområde for nærturer og fungerer også som 
startpunkt for toppturer til Storhaugen og 
Sorbmegaisa. Det er et stort potensial for universell 
utforming i dette området.  

1942-
021 

UO Havnnes - 
Uløytinden 

A Svært 
viktig 

Internasjonalt kjent toppturområde, mye brukt av 
besøkende toppturentusiaster (skiturister) hele 
vintersesongen. Noen går opp til Uløytinden fra 
Havnnes og fortsetter bortover toppene for å kjøre 
ned på Skjervøysiden av øya. Andre går motsatt 
retning. Både fisketurister og skiturister ankommer 
ofte øya i seilbåt og ankrer opp rundt hele øya. Det er 
mye kulturhistorie på handelsstedet på Havnnes med 
godt vedlikeholdt gamle bygninger og fiskebruk, som 
ikke ble brent ned under 2. verdenskrig. Regelmessig 
(bil)ferge går fra E6 ved Rotsund til Havnnes og 
Klauvnes (Skjervøysiden av øya). Flott utsikt mot 
Lyngsalpene. Mange stier, trimposter, trimbøker og 
bålplasser spredt over hele området. Uløytinden 
inngår i "10 på topp" og Ut i NORD (i tillegg til 
Gahperhøgda) i Nordreisa. Grendelaget arrangerer 
premietrekning blant de som har vært med på 
grendelagets trimpostløype sommerstid. Fint område 
å plukke bær i. Hytter og fritidsboliger på vestsiden av 
øya. Elgjakt, rypejakt. Det er flust av kulturminner på 
øyas vestlige side, deriblant et hellemaleri.  

1942-
022 

TU Blåtinden C Registrert Bratt og urete område på Uløya som benyttes 
hovedsakelig av lokale til bærplukking. Muligens 
strandhugg/telting av kajakkpadlere. Skituristbåter 
ankrer av og til opp ved stranda her, og går opp til 
toppene herfra. En del trafikk genereres av 
skitraversen over toppene. 

1942-
023 

TU Sæteraksla C Registrert Veldig bratt område på Uløya hvor hovedparten av 
bruken er i fjæra med tilhørende stangfiske, bålkos, 
fotturer og fjæraaktiviteter. 
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1942-
024 

TU Ĉohkolat C Registrert Lite brukt område pga. tilgjengelighet og avstand. 
Mange bratte partier og området er svært 
avsidesliggende i forhold til andre områder i 
kommunen. Blir derfor sporadisk brukt til fotturer, 
skiturer, jakt og teltturer av de som vil oppleve 
naturen i stillhet eller helt alene. 

1942-
025 

TU Čillavággi - Dolpi - 
Fávrresvággi 

B Viktig Oppleves som en forlengelse av turområdet rundt 
Kildalsdammen. Ordet «Čilla» i Čillavággi er det 
samiske ordet for bogastelle/skyteskår, og «vággi» 
betyr dal. Navnet er tilknyttet den historiske bruken 
av dalen og fjellet Čillagáisá til jakt av rein. På vinteren 
er dette et fint toppturområde. Langs 
dalbunnen/elvekanten er det lettgått, men det er 
mindre aktivitet i området på sommerstid. Fint 
jaktområde for småvilt, om enn litt avsidesliggende. 
Dette er en del av kjerneområdet til reindrifta. 

1942-
026 

TU Samueldalen B Viktig Området er en forlengelse av friluftsområdene rundt 
Gahperus og Kildalsdammen, og binder slik sett disse 
områdene sammen. Er relativt mye brukt til både 
korte og lengre skiturer, spesielt rundt påsketider, 
dog for de spreke. Det er nemlig en ganske lang 
dagstur på ski mellom Kildalsdammen og Gahperus. 
Sommerstid er området lite brukt. Fint fiske i vannene 
i området. Fint rypejaktsområde. Mye rein i dalen på 
våren og høsten. Her finner du dessuten ei spylerenne 
og morener fra kvartærtiden. Den sørøstlige delen av 
området inngår i Jávreoaivvit naturreservat, med 
formål om å bevare «enestående flora av 
plantegeografisk interessante arter». Her går det også 
en ny kraftgate med tilhørende anleggsvei gjennom 
fra Kåfjord og ned mot Reisadalen. 

1942-
027 

TU Gáhkkovarri C Registrert Flott fjell. Bratt å komme seg opp, men flott område 
på toppen. Lite brukt sommeren og enda mindre på 
vinteren. Området er en del av Javreoaivit 
naturreservat, med dertilhørende store botaniske 
verdier. Den sørlige delen av området inngår i 
Jávreoaivvit naturreservat, med formål om å bevare 
«enestående flora av plantegeografisk interessante 
arter». 

1942-
028 

UO Bergmo - Liland B Viktig Fint og lettgått, familievennlig turterreng i kulturmark 
og skogsterreng. Bærer preg av å være i nærheten av 
nasjonalt kjent lakseelv - har mange fiskeplasser og 
fine bålplasser ved elva. På vinteren kjøres det opp 
skiløyper i området, som går helt til Sappen. Området 
brukes også av lokale hundekjørere. Det er elgvald i 
området, og det forekommer også litt rypejakt i 
området på høsten.  

1942-
029 

TU Store Ste B Viktig Et landemerke og en ettertraktet topp å bestige både 
for lokale og tilreisende fjellgeiter og andre trimmere. 
Hovedsakelig sommerturer. Toppen er en av 
Nordreisas "10 på topp-" og Ut i NORD-destinasjoner, 
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og har i årevis hatt trimbok på toppen. Det er 
populært å gå til Lånivannet, som er på veien opp til 
toppen, og dessuten en av "5 på topp" 
destinasjonene.  Fiske i Lånivannet og bærplukking er 
også populære aktiviteter i området, men pga. lavt 
produksjonsgrunnlag er fisket utsatt for overfiske. Det 
beiter en del sau i området.  

1942-
030 

SK Saga A Svært 
viktig 

Dette området brukes til skianlegg hele snøsesongen 
med preparerte langrennsløyper, lysløype, 
skiaktiviteter/skileik, brøytet parkeringsplass og flere 
idrettsarrangementer i løpet av sesongen. 
Krakenesløypa strekker seg omlag 30 km. Det er ikke 
tillatt med hund i disse skiløypene. Saga er nylig blitt 
et statlig sikret friluftslivsområde, og er i tillegg også 
tilrettelagt med skiskytterstadion med tilhørende 
anlegg. Her er det planer om å anlegge (asfalterte) 
rulleskiløyper, universelt utforma turstier, anlegge 
gapahuker og bålplasser. Til dags dato brukes Saga i 
hovedsak på vinterstid, men det forventes at området 
vil brukes mer på sommerstid da planene for området 
realiseres. Når planene for dette området er ferdige 
er det hensiktsmessig å skille dette ut som et eget 
område i kartleggingen. På høsten er dette fint 
bærterreng. Stort potensiale for utvikling mtp 
sommeraktiviteter som sykling, o-løp osv. På 
sommeren er det beitende storfe i området. 

1942-
031 

UO Sappen-Lindovarra A Svært 
viktig 

Flere turstier og tråkkede skiløyper i hele området i 
regi av grendelaget. Mange små vatn med 
fiskemuligheter. Fint område for padling og fisking i 
Josvatnet (og Badevatnet). Ved Josvatnet er det også 
tilrettelagt for bevegelseshemmede med fiskerampe, 
toalett og asfalterte veier. Fint område for sykling på 
skogsveier. Noen hytter. Elg- og rypejaktområde. Fint 
bærområde. Det ligger en leirskole med mange 
friluftstilbud i kjernen av området. Leirskolen benytter 
hele området flittig til alle slags friluftsaktiviteter med 
elevene, hovedsakelig vår og høst, men også på 
vinteren. Interessante botaniske forekomster i 
området. Området som heter Lindovarra har en 
spesielt flott skog, og er i dag et naturreservat. Sør i 
området ligger også Pihkahistamaelva naturreservat.  

1942-
032 

UO Ĉavccas - Svartfoss C Viktig Et familievennlig turområde, som egner seg til 
skiturer, bærplukking, fotturer, aking og bålkos. 
Kulturhistorisk viktig med tanke på skogsbruk 
(tjæremiler) i den sørvestvendte lia. Det er en 
skogsbilvei i området. Mye av friluftsområdet i 
området er sterkt tilknyttet snøskuteraktiviteten i 
dette området. Snøskuterløypa kommer ned fra 
Čavččasjohka og krysser elva ved og deler seg i to ved 
Gahperus, hvor én løype fortsetter oppover langs 
skogsveien, og en sløyfer seg i nordlig retning. Løypa 
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benyttes svært mye av beboerne på campingplassen 
ved Reisaelva, både til scooterkjøring og til skigåing. 
Det kjøres en del med hunder i området tilknyttet 
løypene som går mellom Kjellerskogen og Saravann. 

1942-
033 

SK Øvre Reisadalen 
(fra Saraelv til 
Imogammen) 

A Svært 
viktig 

Et nasjonalt laksevassdrag som er internasjonalt kjent 
for sitt gode laksefiske og sjøørretfiske. Det er mange 
som tar seg fram til fiskeplassene sine med elvebåt og 
til fots, og stadig flere sykler. Helt ved inngangen til 
området ligger Ovi Raishiin (samisk for porten til 
Reisa). Her er utlånshytter, bålplass delvis bemannet 
kiosk, toalett, viewpoint og «fjellbibliotek» m.m. I 
øvre Reisadalen er det i tillegg populært med padling, 
grilling og bålkos langs med elvebredden og 
elvebåtkjøring. Elva går inn i Reisa nasjonalpark og har 
svært rikt fugleliv (laksender m.m.) og området er 
svært naturskjønt og særegent. Her er mange 
etablerte leirplasser ved elva med bord og benker ol. 
Det går en merket sti langsmed hele elvestrekket, 
som er en del av DNTs Nordkalottled og «Vandrerute 
E1». Stien langsmed elva fra Saraelv og helt til 
Reisavannet/Ráisjávri er én av elleve historiske 
vandreruter i Norge. Det fins flere bruer, stiger og 
annen tilrettelegging, blant annet sikring av bratte 
deler av stien, langsmed elva. Mollisfossen er et yndet 
turistmål og det fraktes årlig over 2000 turister opp 
elva med elvebåt for å oppleve fossen. Ikoniske 
Mollisfossen, en foss som er en av Norges høyeste 
frittfallendefosser, er her. Dette er en mye besøkt 
destinasjon for turister som benytter seg av 
elvebåttilbudet. Det er bygget en flott gapahuk 
tilknyttet Mollisfossen ved elvekanten. Troms Turlag 
har en hytte (Nedrefosshytta) ved Nedrefoss. 
Nordreisa scooter og båtforening har en hytte på 
Naustneset (Naustihytta) som brukes svært mye. 
Skigåing og hundekjøring på elva på vinterstid er 
populært, men det bør huskes på at flere steder er 
isen utrygg hele vinteren. Det er svært mye 
lokalhistorie knyttet til elva og bruken av denne. 
Langs stien finner man blant annet en godt bevart 
tjæremile med informasjonsark. Statskog har 
utleiehytter i området (Sieimma og Ansamukka), og 
har satt opp stiger for å lette adkomsten til elva ved 
Øvrefossen og Jorma (ved Imo). Det er i tillegg andre 
åpne hytter/koier i nærheten av stien: Sieimma, 
Vuommatakka, Imogammen og Arthurgammen (noen 
kilometer sørøst for Imogammen). 

1942-
034 

TU Puntadalen B Viktig Et relativt moderat brukt utfartsområde. Gir adkomst 
til "fjellet" og Saravann. Lokale benytter også området 
til bærturer, hundekjøring, småviltjakt eller elgjakt. 
Parkering ved brua. Derfra går det en skogsvei ved 
elva som har noen bålplasser med benker. Det er også 
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et par utvidete vegkanter som er egnet for parkering 
av ikke mer enn én bil omlag 2 km ovenfor brua. Det 
finnes minst to tjæremiler i svært god stand ikke langt 
fra fylkesvegen Ørretvannet er en gjenganger som Ut i 
NORD-destinasjon hvor det i perioden 2017 – 2019 er 
vært registrert ca. 100 besøk per sesong. 

1942-
035 

TU Gahperusfjellet C Registrert Et lite brukt og ganske bratt område. Ligger i 
nærheten av et populært hyttefelt. Relativt godt 
bærterreng og jaktterreng. 

1942-
036 

UO Gahperus og 
Geatkkut 

B Viktig Et populært turområde som er mye brukt til turgåing, 
skiturer, fiske, isfiske, småviltjakt, elgjakt, 
bærplukking og hundekjøring. Det finnes gode 
parkeringsmuligheter i bunn av Gahperuslia, ca. 250 
meter fra fylkesveien. På sommeren er det populært 
med turgåing/sykkelturer på anleggsveien fra 
Gahperus innover fjellet Området brukes også til 
fjellturer med hest (både ridning og kløv). Det går 
turløype fra Sappen til området. En mye brukt 
snøscooterløype går på tvers av dette området 
(samme som skogsveien), da dette er en av svært få 
inngangsporter til vidda som ikke innehar høy 
snøskredfare. Den starter ved en relativt stor 
parkeringsplass og går innover mot Somajavri og 
Kåfjord. Geatkkutvággi og Somasjávri er populære 
isfiskevann på vinterstid, hvorav snøskuter brukes 
som transport ut til friluftsområdet. Det er anlagt en 
kraftgate fra Kåfjord i vest til som går i østlig retning 
før den vinkler nordover og ned Gahperuselva. Det 
ligger også et hytteområde i de første bakkene opp 
fra Reisadalen. På vårparten er det svært mye rein i 
området da dette er et samleområde og 
kalvingsområde. Vegetasjonen viser tydelige preg fra 
Reinsdyrnæringa. 

1942-
037 

TU Geatkkutoaivvit - 
Biertavárri 

C Registrert Lite brukt område med noen få private hytter. Ellers 
blir området sporadisk brukt til skiturer, fotturer, jakt 
og teltturer. 
Det er noen fine fiskevann i området. 

1942-
038 

SS Reisavann/Ráisjávri A Svært 
viktig 

Særpreget, stort og svært produktivt ferskvann. 
Mange ulike fiskearter (røye, gjedde, abbor, lake, 
ørekyte). Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går 
gjennom området, og den historiske vandreruta 
gjennom Reisadalen starter/ender her. Statskogs 
utleiehytte er ikke lenger i drift, men privat aktør leier 
ut hytte og båt. Denne er et populært startpunkt for 
ski- og fotturer langs nordkalottleden ned mot 
Reisadalen. Flott vann for padling/båtbruk, men 
vanskelig tilgjengelig for bil ned til vannet (terrengbil). 
Kremområde for rypejakt. Endel aktivitet vinterstid i 
nordlig område i forbindelse med scootertrafikk fra 
Nordreisa til Kautokeino, fra Kautokeinos side av 
kommunegrensa. Tidligere mye kjørespor etter 
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reindrifta, men tilpassede klopper over myrer har 
motvirket dette og myrene har i stor grad 
tilbakevendt til sin originale tilstand. Reindriftshytter 
ligger i relativt stort antall rundt hele vannet og 
brukes hovedsakelig på våren og høsten. Prøvefiske 
ble utført tidlig september 2019 og viste et flertall av 
storvokst abbor, og sunn bestand av røye om enn litt 
tynn populasjon.  

1942-
039 

TU Fjellområdene vest 
for Reisadalen 

B Viktig Et område som er lite brukt til friluftsliv og mye brukt 
til reindrift. Drives litt hundekjøring og sporadisk 
skigåing, turgåing og småviltjakt i området. Det ligger 
ei åpen hytte i Deatnumuotki.  

1942-
040 

TU Reisavann - Imo B Viktig Dette området brukes hovedsaklig til turgåing i 
barmarksesongen langs nordkallottruta (DNT, ved 
Troms turlag) og den historiske vandreruta gjennom 
Reisadalen (én av elleve i Norge) og til rypejakt på 
høsten. Også «Vandrerute E1» mellom Nordkapp og 
Sicilia går her. Det er også litt skigåing langs 
turlagsstien på vinterstid. Denne stien er en gammel 
ferdselsvei mellom Nordreisa og Kautokeino. Lettgått 
terreng og en tydelig sti med unntak av en del våte 
partier rundt Reisavann hvor det også er en del 
kryssende kjørespor. Kraftlinja følger stien igjennom 
området mer eller mindre hele veien. Det er langt 
mellom overnattingshyttene Nedrefosshytta og 
Statskogs hytte ved Reisavann (27 km). Statskogs 
hytte er ikke lenger driftet, men praksisen er at 
ytterdøra og gangen er åpen slik at turgåere i nød kan 
søke ly. Veien inn til Reisavannet er i svært dårlig 
forfatning, og kan kun kjøres på med ATV eller SUV 
(eller annen høy terreng bil). Det er imidlertid 
muligheter for veldig primitivt ly i Arthurgammen og 
Imogammen, som begge ligger i nærheten av 
turlagsstien (like før stien går ned i Reisadalen). Det 
anbefales å ta med seg telt på dette strekket. 

1942-
041 

TU Molleŝvuopmi B Viktig Et av de få områdene som gir grei adkomst til vidda 
fra Reisaelva. Området har mye lokal historie og 
samisk historie, siden ferdselsveien mellom bygda og 
vidda møttes her ved "Sieimma-nasen". Det ligger to 
hytter ved Siemma, en på hver side av elva. 
Nasjonalparkgrensen går like sør for disse hyttene. 
Den som ligger på samme side som området har en 
åpen del. Et par hundre meter sørover langs elva ved 
Siemma finnes et bergmaleri fra ca. 1800 f.Kr. Det 
finnes ikke turstier langs elva på denne siden. 
Fjellområdet nordøst for elva benyttes hovedsakelig 
som rypejaktområde i dag. Ikoniske Mollisfossen, en 
foss som er en av Norges høyeste frittfallende fosser, 
fosser ut i søndre, midtre del av området.  

1942-
042 

SS Storneshamn-
Steinsvik-Falla 

A Svært 
viktig 

Mye brukt stangfiskeområde, både etter saltvannsfisk 
og anadrome arter. Nydelig sandstrand i Steinsvik, 
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som er tilrettelagt av det lokale grendelaget med 
parkeringsplass, bord og benker, bålplass, 
informasjonstavle, huske og volleyballnett. Flott 
område for fotografi av midnattssola. En god del 
bobiler og campingvogn-turister kommer til området 
for ei overnatting ved stranda og ved flata like før 
steinbruddet hele turistsesongen sommertid. Det er 
en del hytter og fritidshus i området i tillegg til noen 
gårdsbruk og annen fast bosetting. Området innehar 
kulturminner helt fra steinalderen, og et større anlegg 
fra 2. verdenskrig. 

1942-
043 

TU Mollesjavri - 
Sivravatnet 

C Viktig I likhet med mange viddeområder i Troms og 
Finnmark brukes også dette området en del på 
vinterstid (spesielt i påsken), på grunn av 
tilgjengelighet som følge av scooterløypa. Her er det 
teltleir, isfiske, skigåing og hundekjøring som er 
hovedaktivitetene. Godt i fiske i vannene. Lite/ingen 
aktivitet på sommeren. Kjerneområde for reindrift 
(ATV-veier, hytter, reingjerder osv.). 

1942-
044 

TU Saraelv - Saravann 
- Somajavri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært turområde for fotturer, skiturer, 
teltturer og fiske (sommer som vinter) i alle vann. 
Raisduottarhaldi landskapsvernområde og deler av 
Reisa nasjonalpark faller innenfor dette området. 
Nordkalottleden og «Vandrerute E1» går gjennom 
området i en sløyfe før den fortsetter oppover 
Reisadalen. Stien går forbi et juv med en svært flott 
foss, Sarafossen, like før stien når veien i Reisadalen. 
Det er trimpostkasser ved Sarafossen (som også var 
med i "5 på topp", og det siste året blitt en av de mest 
besøkte destinasjonene til Ut i NORD i Nordreisa) og 
på Stuoraskáidi. Det ligger en åpen hytte ved 
Somajavri. Det er noen som tar seg en 
terrengsykkeltur mellom Guolasjávri i Kåfjord og 
Reisadalen på skogstiene i området. Her ligger også 
Halti - Finlands høyeste fjell – som også er Nordreisas 
høyeste fjell på 1361 moh, Ráisduottarháldi. Det er 
fint bærterreng og et fint rypejakt- og elgjaktområde. 
Mye aktivitet på vår og høst mtp. reindrifta.  På 
vinterstid er mye av friluftslivet direkte tilknyttet 
tilgjengeligheten som følge av snøskuterløypa. Det er 
et populært utfartsområde med blant annet 
skuterløype mellom Kåfjord (Guolasjavri til Somajavri) 
og Reisadalen (Gahperus til Somajavri) og endel 
hundekjøringsaktivitet i tillegg til andre 
påskeaktiviteter. Skutertrafikken medfører tidvis til en 
del støy, men trafikken har avtatt mellom 
Geatkkutjávri og Somas etter at Skuterløypa ikke 
lenger kunne kjøres helt inn til Somashytta. 

1942-
045 

TU Ahmavuomma - 
Jiertá - Imo 

A Svært 
viktig 

I dette flotte området, i kjernen av Reisa 
nasjonalpark, finner man blant annet Imofossen, 
Jierta og den flotte canyonen ved Imo. Nedrefoss er 
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det lengste man kan komme med elvebåt, og herifra 
krysser historiske vandreruta, Nordkalottleden og E1s 
vandrerute over en hengebru.  Ved Imo finner man 
mange flotte naturhistoriske elementer som 
spylerenner, jettegryter, ei naturlig steinbru og andre 
bevis på voldsomme naturkrefter. Fra 
Nedrefosshyttta går det en tursti til toppen av fjellet 
Jierta. Dette fjellet med sin karakteristiske form er 
synlig langt innover vidda. Dette området er også 
populært blant de mest spreke rypejegerne under 
jakta. 

1942-
046 

MA Goppa - Sørkjosen A Svært 
viktig 

Veldig populært nærturområde året rundt. Det er en 
stor parkeringsplass med infotavle og søppelkasse ved 
Kronebutikken. Området i "Gamlehjemskogen" er 
godt tilrettelagt med grusede stier, hvor første 
stykket fra parkeringsplassen ved Kronebutikken er en 
universelt tilrettelagt grussti med ledelist. Det er også 
flere bord og benker, bru over bekken, skilting, murte 
bålplasser og lysløype i dette skogsområdet, som for 
øvrig har vært et statlig sikret friluftsområde siden 90-
tallet. Området fungerer som start på den mye brukte 
turstien opp til fjells (med Ut i NORD-turmålene 
Snefonna, flylysvarden og Truiskufossen. Sistnevnte 
er den tredje mest besøkte Ut i NORD destinasjonen i 
Nord-Troms). Stien opp mot fjellet har flere 
trimbøker, gode stier som er merket, utvidet, gruset 
og lagt til rekkverk ned mot Jernelva, den har også 
hvilebenker og klopper.  Like ved tregrensa finner 
man Torbjørns plass/Truisku, en liten fjellbu med flott 
utsikt på klare dager. Fortsetter man videre opp etter 
stien kommer man til et svært flott område med 
dramatisk landskap. Spesielt flotte foto-/utsiktspunkt 
finner man ved Sørkjosvardene. Herfra går det stier 
ned mot bygda igjen etter Jernelva eller videre opp til 
fjells mot Sikkájávri og Arasborvárri/Snefonna.  

1942-
047 

NT Hjellnes - Sokkelvik 
- Sandnes 

A Svært 
viktig 

Et variert nærturområde til de som bor i 
Bakkebyområdet og utfartsområde til tilreisende. Her 
er det flere gode fiskeplasser langs strandlinja, mange 
stier og trimbøker. Familievennlig og lett turterreng. 
På Sandnesfjellet er er en av de fem mest besøkte Ut i 
NORD-destinasjonene. Fint bærterreng, med flere 
vann spredt i området. Det er hytter og fritidshus i 
Sokkelvika som brukes hele året. Neset mellom 
Bakkeby og Sokkelvika er et svært populært 
turområde for spesielt lokale. Her fiskes det mye 
sjøørret, det gås turer, bades, båtaktivitet på 
sommeren, grilling o.l. Stien/kjerrevegen mellom 
mellom Indre Sokkelvika og til stranda mellom 
Sokkelvika er svært spesiell, da den i stor grad er hogd 
ut i fjell. Det er mye lokal historie tilknyttet et enormt 
ras i området på 50-tallet (Sokkelvikaraset), det står 
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en minneplate like nord for brua ved 
parkeringsplassen til hyttene på sokkelvik. Det beiter 
sau, elg og rein i området. 

1942-
048 

UO Jiednejavri/ 
Isvatnet 

A Svært 
viktig 

Lett tilgjengelig dagsturområde for spesielt 
fjellskikjøring, men området brukes av alle, også til 
snowboard. Adkomsten er via en lett tilgjengelig, 
utvidet vegskulderparkering på Kvænangsfjellet 
omtrent på kommunegrensen. Området er mye brukt 
område både sommer- og vinterstid. Mest brukt om 
vinteren, med svært mange brukere som går på ski i 
området. Typisk dagsutfartsområde, kortere turer og 
turer opp til/mot Store Naika og ev. rundt 
Skarttasvarri og ned mot Storsvingen/ Sandnesdalen. 
Åpent, stort sett lettgått terreng for skiløping i 
storslått landskap med flott utsikt. En del isfiske på 
Isvatnet. Sommerstid er det en god del som går tur til 
Store Naika, som er en av 10 på Toppene i Nordreisa. 
Store Naika inngår også i Kvænangen kommune sin 
toppturordning.  

1942-
049 

NT Gorosomoan A Svært 
viktig 

Gorosomoan er et skogområde mellom Høgegga 
boligområde og Reisaelva. Området blir brukt til 
bærtur, gåtur, ridetur og sykling. Barnehager og 
skoler bruker området aktivt. Området har en Ut i 
NORD- destinasjon som er den nest mest 
besøksregistrerte posten i Nord-Troms. Vegetasjonen 
går fra lyngskog i de nordlige områdene, til 
storbregneskog i det lavereliggende området. 
Landskapet er tydelig formet av elven gjennom 
tidenes løp, hvorav området kan sies å ligge som tre 
helt flate «etasjer». På vestlig hold er området i dag 
ytterkanten av et landbruksområde. Området har en 
mørk historie da det under andre verdenskrig var 
fangeleir (hovedsaklig Øst-Europeiske krigsfanger) 
med tilhørende gravplass i dette området. 

1942-
050 

LR Elveparken – 
Reisaelva 
v/sentrum 

A Svært 
viktig 

I sommerhalvåret brukes området mye av lokale og 
tilreisende. Saunaen brukes i forbindelse med bading 
på stranden her, men kanskje mer på vinterstid.  
Området er langs Reisavassdragets strandlinje i 
sentrumsområdet. Området er tilrettelagt med 
infotavler, sti og benker, og ved Elvelandet er det en 
utleibar sauna med bålplass. Det er også laget en 
gapahuk med bålplass på øya. Øya er tilgjengelig fra 
brua, men også via en utplassert steinsti som går ut 
fra øyas østlige side mot Storslett sentrum. Helt sør i 
området ligger den fredete Gamlebrua fra 1899 som i 
dag fungerer som en gangbru. Lyssetting av bru og 
sitteplasser er under planlegging per. 2019. 
Elvekanten ble forbygget for første gang på 50-tallet, 
og er det største tørrmuringsprosjektet utført i regi av 
NVE i Nord-Norge. Det er anlagt fine, brede stier over 
forbygningene og langs elvekanten. 
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1942-
051 

LR Høgegga A Svært 
viktig 

Et grøntområde i sentrum av boligfeltet på Høgegga. 
Her er turstier på kryss og tvers, og på vinteren er det 
også skiløyper i området. Det er en fotballbane med 
tilhørende gapahuk og en sykkelbane i sentrum av 
området. Under krigen var det tyske kaserner her, og 
man kan fortsatt se spor av aktivitet fra dette i 
sentrum- og i vest i området. Nordre del av området 
er et frodig grøntområde med stier, som også brukes 
av innbyggere utenfor Høgegga som en innfartsvei til 
turer opp til Lundefjellet. Høgegga barnehage ligger 
like sør for sentrumsområdet. 

1942-
052 

SS Maurnesets 
sjøområde 

C Registrert En utvidelse av Maurneset for å inkludere friluftslivet 
på sjøen. Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. De siste 
sesongene har det kommet flere padlere hit for å 
prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking finner 
også sted her. 

1942-
053 

SS Bakkebyfjorden - 
Sandnesodden 

C Registrert Et området godt egnet for padleturer.  Det finnes 
kulturminner fra middelalderen og fra andre 
verdenskrig her. Havkajakkbrukere parkerer og setter 
ut kajakken ved Rydningen, og Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde. Innerst i vika er det rolig oftest rolig 
vann og godt egnet for nybegynnere. 
Havkajakkkulturen er fortsatt ung i Nordreisa, men 
trenden tyder på en stadig økning 

1942-
054 

SS Uløya rundt - 
Rotsundet 

C Registrert Et sjøområdet godt egnet for padleturer og annet 
sjøbasert friluftsliv. Det finnes kulturminner fra 
middelalderen og fra andre verdenskrig her. 
Havkajakkbrukere parkerer og setter ut kajakken ved 
fergeleiet i Rotsund og padler over sundet og følger 
kystlinja nordover på vestlig side. Nord-Troms 
padleklubb har dette området som et anbefalt 
padleturområde, og også langtur rundt hele Uløya. 
Uløya har flere strender som ikke har landbasert 
atkomstveger, og har derfor høy verdi for 
friluftslivutøvere som faller innenfor kategorien 
høypurister. Drivved til bålbruk er varierende. 
Området har en fantastisk utsikt mot lyngen i vest, 
Kåfjorden i sør og Rotsundet i øst. Området har stort 
potensiale for økt aktivitet og større variasjon av 
friluftslivsaktiviteter på sjøen 

1942-
055 

SS Sørkjosen – 
Hjellneset – 
Svartneset 

B Viktig Et nærområde som brukes mye av de lokale for 
rekreasjonsfiske. I dag brukes sjøen i dette området i 
stor grad av motoriserte båter, men også stadig mer 
havkajakker.  Bortsett fra motorisert båt er dette et 
område som brukes av havkajakkbrukere. Sør for 
Hjellneset er det ikke lov å fiske med garn, mens i 
Sokkelvik er det gjerne garn ute gjennom igjennom 
hele sesongen. På havna i Sørkjosen står fiskere tett i 
tett fram til laksefisket åpnes i Reisaelva, da det 

403



26 

juridiske skillet mellom sjø og elv går fra østsiden av 
havna. Kystlinja fra og med Havna i Sørkjosen og fram 
til Indre Sokkelvik er mye brukt gjennom 
sommerhalvåret til fiske fra land, i tillegg til fisket fra 
båt. De siste sesongene har det kommet flere padlere 
hit for å prøve å få med seg hvalinnsiget. Noe dykking 
finner også sted her. 

1942-
056 

TU Storhaugen/ 
Boazovárri 

A Svært 
viktig 

Et svært populært toppturområde hvor turen starter 
på parkeringen ved kirkegården på Kåfjords side av 
kommunegrensa. Storhaugen (Boazovárri) er av 
mange å regne som et fjell i Kåfjord, men de siste 250 
høydemetrene mot toppen er innenfor Nordreisa 
kommune. Dette er en svært populær 
toppturdestinasjon sommer som vinter. På grunn av 
den relativt slake helningen her er sørvestlig side av 
Storhaugen lite snøskredutsatt, og på vinteren er det 
svært mange toppturturister som kjører ned fra 
denne toppen og ender opp ved Djupbik, i Kåfjord. 
Fra Storhaugen er det flott utsikt mot Lyngsalpene, ut 
mot fjorden/sundet og innover mot Kåfjord og 
Nordreisa. Det er naturlig å se dette 
friluftslivsområdet i direkte tilknytning til Kåfjords 
friluftslivsområdeID 1940-013, og verdisettingen er 
derfor identisk denne. 
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Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1284-1 

Arkiv:                N64  
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Høringsuttalelse - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og 
utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i 
grunnen, sjø og vassdrag 

 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet imøtekomme våre 
merknader under for forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av 
geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunn, sjø og vassdrag: 
 

 Definisjoner som offentlig ledningsnett, privat ledningsnett og anleggseier er uklare og 
ikke i samsvar med det som oppfattes som vanlige i denne fagsammenhengen.  Det er 
videre spørsmål om definisjonene stemmer med det som er brukt i andre rettskilder.  

 Rollen som vegmyndighet tildeles i forslaget er overraskende og uforståelig. 
Vegmyndigheten skal ikke påføres ansvar som anleggseier for andre offentlige 
virksomheter eller privates lednings- og kabelanlegg.  «Forsyningseier» til private anlegg 
eller andre offentlige anlegg er den som har og skal ha best oversikt over slike anlegg. 
Vegmyndigheten stiller bare grunnen til disposisjon vederlagsfritt. 
«Forsyningseier» av offentlige og private ledninger må defineres som anleggseier 
uavhengig av grunn også i denne forskriften. 

 «Forskriften krever at anleggseier lagrer opplysningene om ledningene som er tatt ut av 
bruk.»  
Ved at vegmyndigheten i forslaget er tildelt rolle som anleggseier for all infrastruktur 
som ligger i veggrunnen, blir vegmyndigheten ansvarlig for oppbevaring av 
opplysninger om ledninger som både er i drift og etter at de er tatt ut av bruk. 
Vegmyndigheten skal ifølge forslaget bære arkivansvar for kartdata i veggrunn.  Ved 
omklassifisering fra offentlig vei til privat vei, er det ingen offentlig veimyndighet som 
eier veggrunnen. 
Fra kommunens synspunkt, vil det være riktig at koordinert ansvar for oppbevaring av 
kartlagt infrastruktur i grunnen legges til kartverket da mye av denne infrastrukturen er 
samfunnskritisk.  Det må også gjelde arkivansvar for ledninger tatt ut av bruk. 
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Saksopplysninger 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ute på høring utkast til forskrift om innmåling, 
dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i 
grunn, sjø og vassdrag. 
 
Høringsbrev og høringsnotat finnes her 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forskrift-om-innmaling-
dokumentasjon-og-utlevering-av-geografisk-informasjon-om-ledninger-og-annen-infrastruktur-
i-grunnen-sjo-og-vassdrag/id2670258/?expand=horingsbrev 
 
Høringsfrist er 03.01.2020. 

Vurdering 
Plan og bygningsloven §2-3 Opplysninger om infrastruktur i grunnen mv der forskriftsutkastet 
er ment å gi utfyllende bestemmelser til lovteksten for å sikre nøyaktig og pålitelig innmåling av 
ledninger og annen infrastruktur. 
 
Forskriftsutkastet gir om det blir vedtatt store konsekvenser for kommunens som vegmyndighet. 
Ledninger legges i dag kostnadsfritt i vegen under forutsetning av at vegeier ikke påføres 
kostnader for andres ledninger. Forskriftsutkastet vil gi kommunen som vegmyndighet oppgaver 
og kostnader for innmålinger, dokumentasjonshold, utlevering av dokumentasjon og påvisning 
for infrastrukturanlegg som andre eier. Konsekvensen for mange kommuner vil være behov for 
økt personellressurs eller samarbeid med andre noe som likevel er en merkostnad for å ivareta 
andre sine anlegg. 
 
Nordreisa kommune har følgende merknader til forskriftsutkastet 
 

 Definisjoner som offentlig ledningsnett, privat ledningsnett og anleggseier er uklare og 
ikke i samsvar med det som oppfattes som vanlige i denne fagsammenhengen.  Det er 
videre spørsmål om definisjonene stemmer med det som er brukt i andre rettskilder.  

 Rollen som vegmyndighet tildeles i forslaget er overraskende og uforståelig. 
Vegmyndigheten skal ikke påføres ansvar som anleggseier for andre offentlige 
virksomheter eller privates lednings- og kabelanlegg.  «Forsyningseier» til private anlegg 
eller andre offentlige anlegg er den som har og skal ha best oversikt over slike anlegg. 
Vegmyndigheten stiller bare grunnen til disposisjon vederlagsfritt. 
«Forsyningseier» av offentlige og private ledninger må defineres som anleggseier 
uavhengig av grunn også i denne forskriften. 

 «Forskriften krever at anleggseier lagrer opplysningene om ledningene som er tatt ut av 
bruk.»  
Ved at vegmyndigheten i forslaget er tildelt rolle som anleggseier for all infrastruktur 
som ligger i veggrunnen, blir vegmyndigheten ansvarlig for oppbevaring av 
opplysninger om ledninger som både er i drift og etter at de er tatt ut av bruk. 
Vegmyndigheten skal ifølge forslaget bære arkivansvar for kartdata i veggrunn.  Ved 
omklassifisering fra offentlig vei til privat vei, er det ingen offentlig veimyndighet som 
eier veggrunnen. 
Fra kommunens synspunkt, vil det være riktig at koordinert ansvar for oppbevaring av 
kartlagt infrastruktur i grunnen legges til kartverket da mye av denne infrastrukturen er 
samfunnskritisk.  Det må også gjelde arkivansvar for ledninger tatt ut av bruk. 
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Søknad om deling gnr 85, bnr 1 

Henvisning til lovverk: Jordloven, matrikkelloven, plan- og bygningsloven, kulturminneloven. 
 
Vedlegg 
1 Sak 1900-2015-0007 Seglnesbukten gnr. 85 
2 Geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.08.2017 
3 Søknad om dispensasjon fra LNFR 
4 Georeferert kart - delingsplan og kulturminner 
5 Søknad om deling av jordskiftesak gbnr .85/1 i 

Nordreisa - høring 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner delingsplan på gnr 85, bnr 1 som omsøkt. Delingen omfatter 6 
tomter på tilsammen 19,5 daa. Av dette er omlag 12 daa tidligere innmarksbeite og resten 
uproduktiv skog. Bakgrunnen for delingsplanen fra Jordskifteretten er å få orden på et fremtidig 
eierskap på eiendommen uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold. 
 
Delingstillatelsen gis jfr følgende lovverk og vilkår: 

 Jfr jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av omlag 12 daa tidligere innmarksbeite til 
fritidsformål.  

o Vi begrunner dette med at det ikke har vært jordbruksdrift på eiendommen på 
minst 50 år. Ved en omdisponering skal det tas hensynet til de drifts- og 
miljømessige ulempene en omdisponering vil gi. Vi kan ikke se at det er 
jordbruksinteresser i området og en omdisponering av ca 12 daa tidligere 
innmarksbeite har lite å si.   

 Jfr jordlovens § 12 gis det delingssamtykke av omlag 19,5 daa fra gnr 85, bnr 1 i flg 
delingsplanen.  

o Vi kan ikke se at det omsøkte arealer er av vesentlig betydning for eventuelt 
framtidig landbruk i området, eller at det vil kunne oppstå konflikter i forhold til 
landbruket på andre måter. 

 Delingsplanen godkjennes jfr matrikkellovens § 6. 
 Delingsplanen godkjennes jfr plan- og bygningslovens § 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 

28-1.  
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 Jfr plan og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 
deling i LNFR-område til deling av totalt omlag 19,5 daa til 6 fritidstomter som omsøkt. 

o Dispensasjonen begrunnes med at hensynene bak LNFR ikke vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Saken har vært til høring og det er ikke kommet inn merknader om at 
disse hensynene vil bli vesentlig tilsidesatt og oppsummert ser vi at det er klart 
større fordeler enn ulempene med særlig hensyn til å allerede nå avklare det 
framtidige eierskapet på eiendommen.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 1-8 gis det dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 
100 metersbeltet i strandsonen. Vi kan ikke se at delingsplanen er til hinder for 
hensynene som skal ivareta allmennhetens interesser i strandsonen.  

o Dette begrunnes med at det i planbestemmelsene som blir tinglyst på alle de nye 
eiendommene vil være vilkår om at hytter ikke skal bygges nærmere enn 40 
meter fra strandlinjene og at det ikke tillates gjerder i strandsonen. 

 
For delingstillatelsen settes det følgende vilkår: 

 Alle søknader om igangsetting av byggesaker og andre tiltak som planlegges utført på 
gnr 85, bnr 1, eller noen av de nye eiendommene, skal sendes til høring til Sametinget 
før tillatelse gis. Dette gjelder alle markinngrep som oppføring av bygg, framføring av 
vann- og strømledninger, veier, plassering av stolper mm. Dette for at nye tiltak må 
legges slik at de ikke skader eller skjemmer kulturminner og at kulturminneinteressene 
blir ivaretatt på en god måte. Alle registrerte kulturminner framgår på 
https://kulturminnesok.no og har en har en sikrings- og inngrepsfrisone på absolutt 
minimum 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne. 

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

 Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, andre ledd, må beskrives i 
tinglysningsdokumentet. Lovhenvisningen angår at kulturminnemyndighetene skal 
varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk bosetning på stedet. 

 De nye parsellene må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten. 

 Punkt 3.1 i planbestemmelsene om utforming og størrelse på naust, må endres slik at de 
samsvarer med Nordreisa kommunes arealplan punkt 6.2.4 vedrørende naustbebyggelse.  

o Følgende krav til størrelse, utforming mm for naust gjelder ved utarbeiding av 
reguleringsplan og behandling av søknad om tillatelse til tiltak: 
 Naust skal ikke overstige 35 m2, være uisolert, i en etasje og røstet mot 

vannet. Gesims (brytningspunktet mellom vegg og tak) skal ikke 
overstige 2 m målt fra gjennomsnittsnivå på ferdig planert terreng rundt 
bygningen.  

 Tillatt takform er saltak, og takvinkelen skal være bratt, fra 35-45 grader. 
Taktekket skal være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.  

 Etter foretatte grunnundersøkelser som er gjort gjelder følgende forhold: 
o Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes.  
o Lokal telefarlighet kan forekomme.  
o Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med 

sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide 
masser. 

 Vi forutsetter ellers at planbestemmelsene for delingsplanen og blir bindende for partene 
og de godkjente parsellene, også ved eventuelle senere videresalg av eiendommene.  

 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. 
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Saksopplysninger 
I forbindelse med gjennomføring av jordskiftesak 1900-2015-0007 som et ledd i et framtidig 
arveoppgjør, søker jordskifteretten på vegne av partene om delingstillatelse for gnr 85/1 i 
Nordreisa. Bakgrunnen for delingssøknaden er rettsforlik om tomtefradelingen, med forbehold 
om at Nordreisa kommune godkjenner fradelingen.  
 
Mikkelvika, gnr 85/1, har to parseller og ligger forbi Hamneidet på Maurneset. I følge gårdskart 
fra Nibio har eiendom gnr 85, bnr 1 et totalareal på 1012,8 daa. Av dette er 17,9 daa 
innmarksbeite, 661,6 daa skog på lav bonitet, 26,6 daa myr, 197,8 daa jorddekt og skrinn 
fastmark og 8,9 daa vannareal.  
 
På eiendommen er det et eldre bolighus som brukes som hytte, et eldre fjøs og et par naust.  
Det søkes om fradeling av tilsammen seks parseller til fritidsbruk på tilsammen 19,5 daa. Av 
dette er omlag 7,5 daa uproduktiv skog og resten tidligere innmarksbeite. Fra før er gnr 85, bnr 7 
fradelt og ligger midt i det planområdet. Av webkart framkommer grensene til gnr 85/7 som et 
«frimerke» på gnr 85/1. Det er feil og grensene er rekonstruert av jordskifteretten jfr 
skylddelingsforretningen og er slik de framkommer i plankartet. Det er utarbeidet egne 
planbestemmelser for området som vil bli tinglyst og bindene for eiendommene som søkes 
fradelt.  
 
Kommunen har i en tidlig kommunikasjon i saken, krevd at det skal lages en reguleringsplan for 
området. Dette følger av det generelle plankravet i plan- og bygningslovens §§ 1-6 og 11-9. I 
retningslinjer i kommuneplanens arealdel pkt 1.3.1. står det at med hjemmel i pbl § 12-1 kan 
kommunen kreve utarbeidet reguleringsplan for større bygge- og anleggstiltak selv om det i 
utgangspunktet ikke reises plankrav av kommuneplanens bestemmelser.  
 
Jordskifteretten mener at planbestemmelsene som er utarbeidet er like mye bindene for partene i 
jordskiftesaken som en reguleringsplan vil være, fordi planbestemmelsene vil tinglyses og være 
juridisk bindene for de planlagte eiendommene for kommende eiere, og også ved evt senere 
videresalg.  
 
Jordskifteretten skriver dette i søknaden: Bakgrunnen for kravet om deling av gnr 85, bnr 1 er 
ønske om å få orden på fremtidig eierskap på eiendommen uten et større personlig eierforhold. 
Dette ved at de fleste av 6 arvingene skal få tildelt sin egen hyttetomt mot å få innløst sin arvedel 
i gnr 85/1. I dag er store personlige motsetninger mellom arvingene som gjør et samarbeid 
vanskelig. Etter dagens eier av gnr 85/1, Erna Bårdsen, sin bortgang, vil trolig søskene Ole og 
Karin Bårdsen overta som eiere av gnr 85/1. Dette vil skape en ryddig eiersituasjon med blant 
annet hensyn til vedlikehold av det gamle våningshuset på gnr 85/1. 
 
Det er inngått et rettsforlik som bakgrunn for delingsplanen og planbestemmelsene. Om 
rettsforliket står det avslutningsvis: Vi er oppmerksomme på virkningen av rettsforliket, 
herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig dom.  
 
Planstatus  
Gnr 85, bnr 1 er i kommuneplanen definert som område for 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 
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fra plan- og bygningsloven § 19-2. Tomten ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det er 
nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”  
I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag – heter det:  
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.  
 
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 sendt på høring 14.05.19 med høringsfrist 07.06.19. 
Troms fylkeskommune skrev i brev av 05.06.19, se vedlegg: 
Som ledd i et framtidig arveoppgjør søkes det om fradeling av seks hyttetomter i Mikkelvika, 
forbi Hamneidet på Maurneset.  
 
Kommunen har tidligere krevd at det skal lages reguleringsplan for området. Det fremgår av 
saksfremstillingen at en hytte- og delingsplan ligger til grunn for fradelingssøknaden. Denne 
planen synes ikke å ha noen status i henhold til plan- og bygningsloven, i det det også fremgår 
at fradeling forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, derunder også fra forbudet 
mot bygging innenfor 100-meterssonen mot sjø. Jordskifteretten mener at planbestemmelsene 
som er utarbeidet er like mye bindende for partene i jordskiftesaken som en reguleringsplan vil 
være, fordi planbestemmelsene skal tinglyses og være juridisk bindende for de planlagte 
eiendommene.  
 
Til det vil vi bemerke at en reguleringsplan ikke bare er en avtale mellom grunneierne, men like 
mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og allmennheten gis anledning til 
å ivareta sine rettigheter. Det er svært uheldig dersom et stort hyttefelt som dette etableres uten 
å følge kommunens krav til regulering, og vi vil på det sterkeste anbefale at hytte- og 
delingsplanen behandles som en reguleringsplan før eventuell fradeling finner sted.  
 
Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner som er fylkeskommunens forvaltningsansvar 
innenfor det berørte området.  
 
Vi gjør oppmerksom at det ble observert et område med tufter, trolig gammetufter av uviss alder 
under annen befaring på stedet, idnr 237058 i Askeladden (se vedlagt bilde). I høringsbrevet 
framgår det også at en av tomtene går innenfor det avmerkede området. Tuftene ble ikke 
detaljregistrert og bør vurderes nærmere i forhold til stedfesting, alder og vernestatus da de kan 
være automatisk freda kulturminner. I denne forbindelse viser vi til egen uttalelse fra 
Sametinget.  
 
Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers meldeplikt 
etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her framgår det at 
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kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk 
bosetning på stedet. 
 
I sin uttalelse sier Troms fylkeskommune at de anbefaler at det utarbeides en reguleringsplan. 
De sier ikke at de frarår deling uten at det foreligger reguleringsplan. Jfr telefonsamtale med 
jordskiftedommer Øystein Nilsen den 30.10.19 har han vært i kontakt med Troms 
fylkeskommunes kulturetat ved konservator/arkeolog Harald G. Johnsen. Johnsen har uttalt til 
Nilsen at om Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen fra Jordskifteretten, vil ikke Troms 
fylkeskommune påklage vedtaket. 
 
Den 11.06.19 varslet Sametinget pr tlf at de ville gjennomføre en befaring på eiendommen i 
løpet av feltsesongen.  
 
Den 21.10.19 fikk vi tilbakemelding etter befaringen som var blitt gjennomført av Sametinget, 
se vedlegg: 
Området er nå befart og det ble registrert flere automatisk fredete samiske kulturminner på 
eiendommen som ønskes fradelt til ulike parseller. Dette er ID 263400 hustuft, ID 263401 
hustuft, ID 263402 brønn/vannpost, ID 263403 naust-/hustuft, ID 237058 bosetning- 
aktivitetsområde (gammetuft, hustufter), samt ID 263404 nausttuft. Kulturminnene er registrert i 
Riksantikvarens database Askeladden – se vedlagt kartutsnitt nedenfor. Kulturminnene kan også 
sees på www.kulturminnesok.no .  
 
Sannsynligvis er tuftene rester etter samisk bosetning markert på Friis’ etnografiske kart av 
både 1861 og 1890. Her er det markert for bofast samisk familie i tømmerhus som holder til i 
Mikkelvika. Dette er trolig et sjøsamisk gårdstun med ulike bygg brukt under småskala 
fiskerbonde tilpasning, noe som var vanlig på 1800-tallet og frem til siste verdenskrig. Alle 
hustuftene er tørrmurt og noen har også en grunn jordkjeller. Alle kulturminner vurderes på 
bakgrunn av dette som automatisk fredete, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 4 
annet ledd.  
 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Vi krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som 
hytter, anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. 
Absolutt minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Det bør i den forbindelse også sterkt vurderes om planlagt hyttetomt A kan flyttes til en mer 
hensiktsmessig plassering i forhold til de registrerte kulturminnene. På bakgrunn av dette må 
også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. Vi ber også om å få eventuelle 
nye tiltak i området på gjennomsyn. 
...[....]... 
Sametinget har ellers ingen merknader til den foreslåtte fradelingen.  
 
Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem 
gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. 
Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (Kulturminneloven) §§ 8 og 9. Vi forutsetter at dette pålegget formidles til de som 
skal utføre arbeidet i marken.  
 
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune. 
 
Dispensasjon  
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Før delingstillatelse kan gis for hytte- og delingsplanen, må det gis dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Jfr plan- og bygningslovens § 19-1 krever en dispensasjon en 
begrunnet søknad om dispensasjon.  
 
I dispensasjonssøknaden er følgende momenter vektlagt, se vedlegg:  
 Formålet med saken er å få orden på fremtidig eierskap uten et større personlig sameie med 

utjenlige eierforhold.  
 Delingsplanen og tilhørende bestemmelser blir rettslig bindende før et arveoppgjør, og de 

blir også gjeldene for evt framtidig videresalg av eiendommene. Dette er en fordel kontra 
delingssaker og spredte og tilfeldige tomteplasseringer som ofte kommer i forbindelse med 
et arveoppgjør.  

 Området har ikke vært i drift på over 50 år og har heller ikke vært bebodd siden da. Siden 
det heller ikke går bilvei til eiendommen og er det dermed naturlig at området ikke blir 
brukt mye av allmennheten. Det skal heller ikke anlegges vei til området, og all frakt av 
utstyr og mennesker vil hovedsakelig skje via båttransport. Hver hytte skal ha elektrisk 
forbrenningstoalett og etablere filteranlegg for utslipp av gråvann.  

 
Vurderinger  
Landbruk  
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. Side 3 av 3  
 
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.  
 
På gnr 85, bnr 1 er det oppgitt i Nibios gårdskart at eiendommen har 17,9 daa innmarksbeite. 
Dette arealet ligger i Mikkelvika der den omsøkte delingsplanen er planlagt. Pr definisjon er 
innmarksbeite jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstet maskinelt. 
Vi vil tro at det engang har vært gårdsdrift på eiendommen, antakelig tilbake på 1960-tallet. 
Eiendommen har antakelig heller ikke hatt fast bosetning siden da. Av delingsplanen framgår 
det at det er omlag 12 daa tidligere innmarksbeite og resten uproduktiv skog. Jfr jordlovens § 9 
krever varig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, samt innmarksbeite, en tillatelse.  
 
Det er pr i dag antakelig heller ikke andre husdyr som beiter i området, da alle gårdsbruk på 
Hamneidet er nedlagt. Det nærmeste sauebruket ligger i Bakkeby, ca 12 km unna, og det kan 
likevel hende at det forekommer sprede beitedyr i området. Vi kan derfor ikke se at det omsøkte 
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arealer er av vesentlig betydning for eventuelt framtidig landbruk i området, eller at det vil 
kunne oppstå konflikter i forhold til landbruket på andre måter. 
 
Vurderinger i forhold til plan- og bygningsloven:  
Angående reguleringsplan: 
Det søkes om deling av seks tomter uten at det foreligger reguleringsplan for området. I plan- og 
bygningsloven § 12-1 står det:  
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen 
hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å 
sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i 
forhold til berørte private og offentlige interesser. 

I andre avsnitt står det at skal utarbeides reguleringsplan for de områder der det er behov for en 
forsvarlig planavklaring når det gjelder flerbruk og vern i forhold til berørte private og offentlige 
interesser.  

Gnr 85, bnr 1 ligger på Maursund hvor det ikke bor folk nært planområdet, det er ikke vei dit og 
etter det vi vet er det heller ikke populært som rekreasjonsområdet. Saken har vært på høring til 
de samme instansene som også normalt får reguleringsplaner til høring. Det er 
kulturminnemyndighetene som har svart og ingen av de har varslet innsigelser om delingsplanen 
blir godkjent uten at det er laget en reguleringsplan for området.  

Det er utarbeidet planbestemmelser som vil bli tinglyst på hver enkelt nye gårds- og 
bruksnummer og vil dermed også bli gjeldene for kommende eiere om disse eiendommene blir 
solgt på et senere tidspunkt.  
I pkt 10 og 11 i rettsforliket står det at forliket forutsettes at Nordreisa kommune godkjenner 
delingsplanen fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle. I tillegg står det at de er 
oppmerksomme på at virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har samme virkning som 
en rettskraftig dom. 
 
Vi mener at dette oppsummert er tilnærmet lik en reguleringsplan selv om delingsplanen ikke 
har vært gjennom akkurat den samme behandlingen. Bestemmelsene for framtidig bruk av 
eiendommene vil hefte på alle tomtene som inngår i planområdet.  
 
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. 
 
Tilknytning til infrastruktur 
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. Ved opprettelse av eiendom til bygningsformål til mennesker og 
dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og 
tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann og at bortføring av vann og avløpsvann må være 
sikret i samsvar med forurensningsloven. 
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Det er pr i dag strøm fram til Mikkelvika og nye hytter vil kunne få tilgang til det. Vi antar at det 
skal anlegges privat vannanlegg eller annen type privat vannforsyning. I planbestemmelsene pkt 
3.1 framgår det at hver hytte skal ha elektrisk forbrenningstoalett og etablere eget 
filtreringsanlegg for utslipp av gråvann. Med disse løsningene mener vi at drikkevann og 
miljøhensynene ellers er godt nok ivaretatt.  
 
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.  
 
I dette tilfellet er hovedeiendommen gnr 85, bnr 1 pr i dag uten veiforbindelse og har alltid vært 
det. Nærmeste offentlige vei er på Hamneidet, ca 2 km fra den eksisterende bebyggelsen på gnr 
85/1. Det er opplyst at hovedferdselen vil skje via båttransport fra småbåthavna på Hamneidet. 
Det er ellers gangadkomst fra Selbuvika, ca 800 m unna. Adkomst til hver enkelt hytteparsell vil 
skje via en inntegnet sti i øverkant av feltet. I dispensasjonssøknaden er det sagt at det ikke skal 
anlegges bilvei fra veienden i Selbuvika til Mikkelvika. 
 
Krav til byggetomta og ubebygd areal 
I § 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. 
 
Reindrift 
Maurnes kommer inn under reinbeitedistrikt Cohkolat ja Biertavárri. Hos 
kilden/nibio.no/reindrift er Maurneset registrert som trekklei for rein. Høringspartene har ikke 
kommet med merknader til dette og vi ser heller ikke at delingsplanen er til hinder for reindrifta  
 
Byggeskikk 
I planbestemmelsene for hytteplanen, pkt 3.1, er det gitt bestemmelser for bebyggelse og anlegg. 
Det står blant annet at bygningene skal gis en utforming som ivaretar lokal byggeskikk og 
tilpasses kulturlandskapet langs Maursundet.  
 
I planbestemmelsene er det også spesifisert størrelse på bebyggelse når det gjelder maksimalt 
bruksareal på 150 m2 på hytte og uthus tilsammen. Størrelse på naust er ikke hht til 
kommuneplanens arealdel, pkt 6.2.4. og må redigeres ut ifra det. Dette gjelder grunnflate på 
naust, etasjer og gesimshøyde. Jfr arealplanen skal naust ikke overstige 35 m2, være uisolert, i 
en etasje og røstet mot sjø. Gesims (laveste høyden på taket, altså der vegg går over til tak) skal 
ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  
 
Sikkerhet 
Det er ikke flomfare eller ras- og skredfare i området. Det er heller ikke fare for erosjon.  
I planbestemmelsene er det tatt med at det kan forventes en havnivåstigning i Troms på 23-43 
cm i perioden fram til 2100. Plassering av naust må ta hensyn til dette. Når det gjelder 
grunnforhold har Arktisk Geotek foretatt en undersøkelse av de geologiske grunnforhold og 
naturfarer. Rapport er vedlagt. Sammendraget er at det på bakgrunn av deres resultater ikke er 
noen direkte naturfarer som truer det planlagte hytteområdet.  
 
Følgende forhold må tas i betraktning:  
 Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes.  
 Lokal telefarlighet kan forekomme.  
 Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med 

sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide masser.  
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Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planen for 
området som egnet til bebyggelse.  
 
Kulturminner 
Saken har vært på høring hos Troms fylkeskommune og Sametinget. Sametinget har vært på 
befaring. Se under høringer og vedlegg.  
Området er nå befart og det ble registrert flere automatisk fredete samiske kulturminner på 
eiendommen som ønskes fradelt til ulike parseller. 
 
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Vi krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som 
hytter, anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. 
Absolutt minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Det bør i den forbindelse også sterkt vurderes om planlagt hyttetomt A kan flyttes til en mer 
hensiktsmessig plassering i forhold til de registrerte kulturminnene. På bakgrunn av dette må 
også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. Vi ber også om å få eventuelle 
nye tiltak i området på gjennomsyn. ...[....]... Sametinget har ellers ingen merknader til den 
foreslåtte fradelingen.  
 
Alle kulturminner er registrert i Riksantikvarens database Askeladden, samt at kulturminnene 
også kan sees på www.kulturminnesok.no. Av kartene framgår hver registrering med gul ring 
rundt. Denne ringen indikerer en fem meters sikringssonen rundt hvert kulturminne som er et 
absolutt minimum for plassering av nye tiltak som hytter, uthus, anneks, veier og andre inngrep i 
bakke etc. I rettsforliket datert 01.03.2016 står det i pkt 6 at henting av stein på tomt A må skje 
innen 5 år. Det er nettopp tomt A hvor de fleste kulturminnene er registrert og henting av stein 
må ikke skade de registrerte minnene.  
 
Sametinget ber om å få eventuelle nye tiltak i området på gjennomsyn. Det betyr at Sametinget 
ønsker alle byggesaker og andre tiltak som planlegges utført på gnr 85, bnr 1, eller noen av de 
nye eiendommene, tilsendt til høring når det gjelder plassering og inngrep i terrenget. Dette 
gjelder også framføring av vann- og strømledninger, samt plassering av stolper. Dette for at nye 
tiltak må legges slik at de ikke skader eller skjemmer kulturminner og at kulturminneinteressene 
blir ivaretatt på en god måte.  
 
Troms fylkeskommune skriver: 
Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers meldeplikt 
etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her framgår det at 
kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre førhistorisk 
bosetning på stedet 
 
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.  
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Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses 
rimelige.  
 
I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.  
 
Dette vil si at 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, statleg sikra friluftslivsområder og kartlagte områder med utvalgte naturtyper og 
økologiske funksjonsområde for prioriterte artar. Det er på den omsøkte parsellen eller i området 
ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det 
er heller ikke registrert sårbare naturtyper i området.  
 
 
Oppsummering: 
Felles bestemmelse i plan- og bygningsloven: 
I § 1-8 er det forbud mot tiltak mv. langs 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. 
 
Framtidig bruk av planområdet er nedfelt i planbestemmelser for det omsøkte hytteområdet. Her 
er det blant annet tatt med at gjerding i strandsonen ikke er tillatt, og at hytter ikke skal bygges 
nærmere enn 40 m fra strandlinjen, se blå linje på kartet. Naust kan oppføres nærmere. Vi 
presiserer at naust skal brukes til oppbevaring av båter og utstyr og skal ikke brukes til boformål 
eller overnatting. Vi anser området for å være lite brukt som friluftsområdet med bakgrunn at 
det ikke er vei dit.  
 
§ 12-1 i plan – og bygningsloven angår reguleringsplan 
Her står det: 
Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og 
utforming av arealer og fysiske omgivelser. 

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen 
hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å 
sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i 
forhold til berørte private og offentlige interesser... 

I tidligere kommunikasjon med Jordskifteretten ble det krevd at det ble utarbeidet en 
reguleringsplan for den planlagte delingsplanen. En reguleringsplan ikke bare er en avtale 
mellom grunneierne, men like mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og 
allmennheten gis anledning til å ivareta sine rettigheter. Ikke minst om tiltakene har vesentlig 
virkning på miljø og samfunn.  
 
Jordskifteretten har fremmet en sak som er utformet som en reguleringsplan, men som ikke har 
vært igjennom systemet med flere ledd av behandlinger, høringer og annonseringer. I pkt 10 og 
11 i rettsforliket står det at forliket forutsettes at Nordreisa kommune godkjenner delingsplanen 
fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle. I tillegg står det at de er oppmerksomme 
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på at virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har samme virkning som en rettskraftig 
dom.  
 
Planbestemmelsene som er utarbeidet vil bli tinglyst på hver enkelt nye gårds- og bruksnummer 
og vil dermed også bli gjeldene for kommende eiere om disse eiendommene blir solgt på et 
senere tidspunkt. Siden delingsplanen omfatter hele Selbuvika, er det ikke rom for at flere 
eiendommer vil bli delt på et senere tidspunkt. Fordelen med å fradele før det blir et arve- og 
skifteoppgjør, er slik det står i dispensasjonen, at det allerede på nåværende tidspunkt klarlegges 
hvordan framtidig disponering av eiendommen vil bli. I de fleste tilfellene hvor man har store 
eiendommer som er blitt dødsbo og hvor det er mange arvinger, kommer det krav om at 
arveoppgjøret løses ved at hver av arvingene får hver sin tomt. Og i noen tilfeller blir ikke 
eierandelene skiftet og et veldig stort sameie oppstår. Denne delingsplanen vil være i forkant av 
en slik konflikt, og delingsplanen og tilhørende bestemmelser blir rettslig bindende før et 
arveoppgjør, og de blir også gjeldene for evt framtidig videresalg av eiendommene. Dette er en 
fordel kontra delingssaker og spredte og tilfeldige tomteplasseringer som ofte kommer i 
forbindelse med et arveoppgjør.  
 
Det er særlig viktig at det tas hensyn til registrerte kulturminner på eiendommen. Det må også 
tas høyde for at det kan være kulturminner som ikke er avdekket. Jfr kulturminnelovens §§ 3 og 
6 er det ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter 
rundt kulturminnet. Sametinget krever derfor at eventuelle nye tiltak i området slik som hytter, 
anneks, veier og andre inngrep i bakken etc., plasseres i god avstand til kulturminnene. Absolutt 
minimum er 5 meter fra ytterkant av automatisk fredet kulturminne. På bakgrunn av dette må 
også eventuelle nye eiere bli gjort oppmerksom på disse forhold. Sametinget ber også om å få 
alle nye tiltak i området på gjennomsyn. 
 
Arealet på de omsøkte tomtene er på totalt 19,5 daa. Det totale arealet på gnr 85, bnr 1 er ifølge 
gårdskart hos Nibio på 1012 daa. Arealet på hovedeiendommen er antakelig enda mer i og med 
at grensene antakelig går til høyeste fjelltopp og dette ikke er medregnet i dette oppgitte arealet. 
Mesteparten av arealet er uproduktiv skog og fjell. Begge parsellene av eiendommen er uten 
veiforbindelse.  
 
På østsiden av Maurneset er det et hyttefelt og av kart ser man også at det antakelig går en sti 
videre utover til spissen av Maurneset. På vestsiden av Maurneset går det en sti kun til området 
rundt Selbuvika. Det er ingen Ut i nord-poster på Maurneset slik det ofte ser i områder som er 
populære utfartsområder. Vi tolker dette som at Maurneset ikke er et område som er mye brukt 
av allmennheten generelt og at et hyttefelt her ikke vil komme i konflikt med allmennhetens 
interesser, hverken når det gjelder strandsonen eller friluftsinteressene ellers. I 
planbestemmelsene er det også nedfelt at hytter skal plasseres minimum 40 m fra strandlinjen, 
men at naust kan bygges nærmere som er naturlig ut ifra sin nytte. Gjerding i strandsonen er 
ikke tillatt uansett.  
 
Oppsummert ser vi det som mindre vesentlig at det er ikke er laget en reguleringsplan ihht plan- 
og bygningslovens bestemmelser. Hele delingssaken har vært på høring hos de samme 
høringspartene som normalt får slike planer til høring, men saken har ikke vært til en offentlig 
høring slik reguleringsplaner normalt er.  
 
Troms fylkeskommunen har i sin høringsuttalelse uttalt at de anbefaler at delingsplanen blir 
behandlet som en reguleringsplan, men det framgår ikke at de vil påklage kommunens vedtak 
om delingsplanen godkjennes uten at reguleringsplankravet blir gjennomført. De har også sagt 
det til Jordskifteretten. Planbestemmelsene blir likevel tinglyst som gjeldene for alle 
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eiendommene som er planlagt delt, og eiere vil for framtiden måttet forholde seg til disse 
betingelsene og vilkårene.  
 
Det er spesielt at Jordskifteretten som en offentlig instans fremmer en slik plan og Nordreisa 
kommune har ikke hatt en slik sak tidligere. Denne saken mottok vi første gang i 27.01.2016 og 
saken har tatt lang tid med varierende framdrift. Jordskiftedommeren har jobbet mye med å få i 
stand et rettsforlik som partene har kunnet enes om, samt laget planbestemmelser som også skal 
gjelde for feltet og være rettslig bindende før et arveoppgjør. Alt skal tinglyses og være bindene 
for framtidig disponering av de nye eiendommene.  
 
I og med at det i planbestemmelsene for delingsplanen er tatt med at hytter ikke skal plasseres 
nærmere enn 40 m fra strandlinjen og gjerding ikke er tillatt, vi anse dette som godt nok i 
forhold til at hensynene i § 1-8 er ivaretatt.  
 
Siden delingen ikke er ivaretatt av en reguleringsplan for området, er delingsplanen en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens § 19-2. 
Her står 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. 
 
Hensynene bak bestemmelsen er nettopp landbruk, natur, friluftsliv, samt reindrift. Saken har 
vært på høring hos Fylkesmannen som skal ivareta alle disse forholdene. Det har ikke kommet 
merknader angående dette. Vi mener at alle hensynene er ivaretatt med at det er utarbeidet 
planbestemmelser og at det ellers ikke er forhold som tilsier at hensynene vil bli vesentlig 
tilsidesatt. Oppsummert mener vi at det i dette spesielle tilfellet etter en samlet vurdering er flere 
fordeler enn ulemper med å gi dispensasjon til denne delingsplanen. Dette begrunnes med at 
bakgrunnen for delingsplanen er å få orden på et fremtidig eierskap på eiendommen uten et 
større personlig sameie med utjenlige eierforhold. 
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Nordreisa kommune

9151 Storslett

Saksnummer Vår referanse Vår dato

1900-2015-0007 137/18/ØN 13.11.2018

Sak 1900-2015—0007 Seglnesbukten, gnr. 85

J eg viser til tidligere dialog med Nordreisa kommune om ovennevnte jordskiftesak.

I forbindelse med behandling av jordskiftesaken, som også omfatter en større grensegangsak

på gnr. 85/1, søker jordskifteretten på vegne av Ema Bårdsen, eier av gnr. 85/ 1, om fradeling

av  6  tomter for fritidsbebyggelse i Mikkelvika. Det er Ema Bårdsen, som har fremsatt ønske

om deling som ledd i framtidig arveoppgjør for sine barn. Det gamle våningshuset og fjøset

blir fortsatt å tilhøre gnr. 85/ 1. Det omsøkte området består av delvis av gammel gjengrodd

innmark og utmark.

Jordskifteretten har utarbeidet planbestemmelser for hytteområdet som vil bli tatt inn i en

jordskifteavgjørelse ved videre behandling av saken. Jordskifteavgjørelse vil bli bindende for

partene  -  det vil si få virkning som en rettskraftig avgjørelse.

Området i dag er regulert som LNFR-område i kommuneplanen og det søkes derfor om

dispensasjon fra gjeldende plan.

Vedlagt følger utskrift av rettsbok, datert 01.03.2016, hvor partene har inngått rettsforlik om

tomtefradelingen, med forbehold om at Nordreisa kommune godkjenner fradelingen.

Vedlagt følger også geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.09.17, for deling av

hytteparseller i Mikkelvika.

Det gjøres oppmerksom på at antall planlagte hyttetomter er redusert fra 9 til  6  i forhold til

nevnte rapport.

Vi ber om at saken prioriteres.

Med hilsen

Nor r/ns 'or  s  ifterett

") . '  .

[7  / _/

stein Nilsen

J ordskiftedommer

Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 www.domst01.no/jtrm

Postboks 6602 Langnes Fylkeshuset Telefax 77 58 87 10 Bedriftsnr. 974 758 571

9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@domstol.no
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Vedlegg:  -  Utskrift av rettsbok, datert 01.03.2016

-  Forslag til planbestemmelser med tilhørende jordskiftekart

- Geologisk rapport fra Artisk Geotek, datert 18.08.2017

Kopi: Erna Bårdsen v/Ole Harald Bårdsen

2
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Domstol: Nord—Troms jordskifterett

Møtedag: 01 .03.2016

Sted: Fylkeshuset i Tromsø

Sak nr.: 1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85  -  utsatt fra 30.09.2015

Saken gjelder: Krav om sak etter jordskifteloven  § 2  g og § 88

Jordskiftedommer:  Øystein Nilsen, som enedommer etter jordskifteloven § 9 andre ledd

Protokollfører: Dommeren

Til behandling: Drøfting av delingsplan på gnr. 85/1

Innkalte parter: Eier av gnr. 85/ 1, Erna Irene Bårdsen v/ Ole Harald Bårdsen

Ivar Bårdsen

Kj ell Roger Bårdsen

Tor Bj arne Bårdsen

Karin Bårdsen og Richard Hansen

Anne Norrie

Til stede: Ole Harald Bårdsen, Kjell Roger Bårdsen, Karin Bårdsen,

Anne Norrie

De andre partene var lovlig innkalt, men møtte ikke.

Framlagte dokument:

11. Forkynning av forslag til regulerende og rettsfastsettende vedtak, datert 27.01.2016

12. Brev fra Anne Norrie til Nord-Troms jordskifterett, datert 29.01.2016

13. Brev fra Ole Harald Bårdsen m.fl. til Nord-Troms jordskifterett, mottatt 15.02.2016

Senere i rettsmøte ble følgende dokument fremlagt:

14. Rettsforlik, datert 01.03.2016

Partene fikk ordet og forklarte seg.

I løpet av rettsmøtet ble partene enige i et slikt

RETTSFORLIK

Det er i rettsmøte i dag 01.03.2016 inngått følgende rettsforlik vedrørende deling av gnr.

85/1 i Nordreisa kommune:

I. Partene er  i  dag enig 0m fremlagte delingsplan over hytteparseller i Mikkelvika.

1900—2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85 Nord-Tromsjordskiiterett
7

421



2. Partene er enig om at Anne Norrie blir innløst med kr. 25. 000,- for sin arveandel i

gnr. 85/] med påstående bygninger. Beløpet skal være innbetalt til Norrie innen én

uke fra dags dato.

3. T omteparsellen til Anne Norrie skal ha vedrett på gnr. 85/1 til bruk til hytta. Det er ikke

lov til å frakte ved med seg bort fra Mikkelvika. I såfall vil vedretten bortfalle.

4. Alle tomteeierne skal ha rett til oppsett av ny hytte og naust på sin tomt uten noen

innsigelsesrettfra naboene.

5. Alle tomte e skal ha vegrett fram til sin parsell på gnr. 85/1 rett bak tomtegrensene. For

tomtA ogå! gjelder skal vegen ha en bredde på ca. 3 meter som legges inntil fjellveggen

bak tomtene. Tomtene skal også ha felles ferdselsrett i fjæra. Adkomstene bak tomtene

inkluderer bruk av ATV/snøscooter. I fjæra skal bruk av ATV kun være for nødvendig

frakt av utstyr. Utenom dette er kjøring på annen manns eiendom er ikke tillatt uten

tillatelse fra tomteeier.

6. Henting av stein på tomtlf må slg'e innen 5 år fra dags dato.

7. Tomtene skal ikke gjerdes inn om ikke naboene er enige om dette.

8. Tomtene skal ha rett til framføring av nødvendig vannledning og strømledning med

stolper som plasseres bak hyttene for tomteeiers egen regning.

9. Partene godkjenner at jordskifteretten, på vegne av partene, søker Nordreisa kommune

om godkjenning av delingsplanen.

10. For gjennomføringen av dette rettsforliket forutsettes det at Nordreisa kommune

godkjenner delingsplanen fra jordskifteretten. I motsatt fall vil forliket bortfalle.

1 l . Vi er oppmerksomme på virkningen av et rettsforlik, herunder at forliket har

samme virkning som en rettskraftig dom.

F orliket er opplest og vedtatt.

F orliket er med dette forkynt for partene.

Tromsø 01.03.2016

Ole Harald Bårdsen Kjell Roger Bårdsen Karin Bårdsen Anne Norrie

(sign.) (sign.) (sign.) (sign.)

Øystein Nilsen (sign.)

(dommer)

Retten hevet

Tromsø/0h032 16

,  Ml” -’
    

  

1n Nilsen

1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85  Nord-Tromsjordskifierett 3
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PLANBESTEMMELSER  FOR  HYTTEOMRÅDE  I  SEGELNESBUKT GNR.

85/1  I NORDREISA KOMMUNE

1.  Formål

Det legges til rette for at eierne skal kunne utnytte eiendommen  i  tråd med sine ønsker, til

fritidsbebyggelse, innenfor rammen av offentlige lover, forskrifter og de gjeldende

kommuneplaner i Nordreisa kommune. Det skal foretas deling av gnr. 85/1 i 6 nye

fritidstomter slik vedlagte jordskiftekart viser, datert 12.11.2018.

1.1 Områdeavgrensning

Planen gjelder området som vises på jordskiftekartet.

1.2 Området reguleres for følgende formål

Fritidsbebyggelse, jf. plan og bygningsloven (pbl) §  12-5 2. ledd punkt 1.

Tomtene  i  seg selv er romslige og utformingen rundt bukta, som fører til at de møtes i en

kileform, gjør at strandsonen blir den naturlige møteplassen for fellesaktiviteter. Det er derfor

ikke lagt til rette for fellesarealer.

Z.  Fellesbestemmelser

Reguleringsplanen danner det privatrettslige avtalegrunnlaget for fradeling av eiendommene.

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme spor som viser eldre aktivitet i området, må

arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes

Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.)

§ 8 annet ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet.

3. Reguleringsformål

3.1 Bebyggelse og anlegg (pbl  §  12-5 2. ledd punkt 1.): Fritidsbebyggelse

l  planen er det innregulert 6 tomter på henholdsvis 2,2 daa, 2,5 daa 2,6 daa, 2,7 daa, 2,7 daa og

6,8 daa. ltillegg ligger eiendommen gnr. 85/7 midt i området som er bebygd. Bygningene gis en

utforming som ivaretar lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet langs Maursundet.

Det tillates hytte og uthus på tomtene med et samlet maksimalt bruksareal BRA på 150 m2. Naust

på inntil 8 meter  * 5meter kommer i tillegg. Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde på inntil

6 meter, maksimalt 1,5 etasjer, målt over gjennomsnittlig planert terreng. Naust/uthus kan ha

maksimal gesims/mønehøyde på 3 meter. Også her beregnes høydene fra gjennomsnittlig planert

terreng.
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Naust og anneks tillates plassert inntil 1meter fra eiendomsgrensen. Hytter kan plasseres inntil 4

meter fra eiendomsgrensen. Unntaket er tomtene D og E der hytter tillates plassert inntil 1meter

fra eiendomsgrensen. Hyttene skal primært plasseres øverst på parsellene og minimum 40 meter

fra strandlinjen, slik som vist med blå strek på jordskiftekartet. Nærmere plassering av hytter skal

fremgå av byggesøknaden.

Saltak, pulttak og valmtak tillates. Takvinkelen må være mellom 18 og 35 grader. Taktekke skal

ikke være av materiale som gir refleks.

Grunnmur eller pålehøyde maksimalt 150 cm for hytter.

Grunnmur eller pålehøyde maksimalt 50 cm for uthus.

Vann og avløp: Hver hytte skal ha elektrisk forbrenningsklosett (Cinderella).

Hver hytte etablerer eget filtreringsanlegg for utslipp av gråvann

Strøm framføres til hyttene med stikkabel som jord eller lufttrekk fra dagens strømledning.

Utvendig fargevalg på bygningene skal godkjennes av kommunen i byggesak. Som hovedregel

gjelder at det benyttes dempende jordfarger.

Det tillates inngjerding av hyttetomtene.

Gjerding i strandsonen er ikke tillatt.

4. Adkomst til regulert område
a. Hytteparsellene har gangadkomst fra Selbuvika og båttransport fra

småbåthavna på Hamneidet.

b. Nærmere adkomst til de enkelte hytteparseller skjer via den inntegnet sti/ATV-veg

på gnr. 85/1slik som vist på jordskiftekartet. Denne kan ryddes i inntil 2,5 meters

bredde for bruk av ATV eller snøskuter.

5. Samfunnssikkerhet

Flomfare: Ingen fare i planområdet.

Ras- og skredfare: Ingen fare i planområdet.

Erosjon: Ingen fare i planområdet.

Havnivåstigning/stormflo: Det forventes en havnivåstigning i Troms på 23-43 cm  i  perioden fram

til 2100. Plassering av naust må ta hensyn til dette.

For øvrig vises til vedlagte ROS-analyse skjema og den geotekniske rapporten.

6. Rekkefølgebestemmelser

Det er ikke påkrevd med en bestemt utbyggingsrekkefølge. Tomteeierne må imidlertid være

fleksibel iforhold til evt. materialtransport til eiendommene.

'
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RAPPORT

Hytteparseller Mikkelvika
Nordreisa kommune
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Arktisk  Geotek

Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde.

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek.

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring,

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.

Dato: 18.08.2017 Side 1

:.
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ar. (

OPPDRAG

EMNE

TILTAKSHAVER

KONTAKTPERSON

KOORDINATER

GNR./BNR.]SNR.

OPPDRAGSLEDER

ANSVARLIG ENHET

Dato: 18.08.2017

Arktisk Geotek

 

Hytteparseller Mikkelvika

Geologiske grunnforhold og naturfarer

Ole-Harald Bårdsen

Ole-Harald Bårdsen

69,94° N  — 20,99 ° Ø

85/1/ 1942 /Nordreisa kommune

Joakim A. Olsen og Hermann O. Hermansen

Arktisk Geotek

Side 2
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Arktisk Geotek

SAMMENDRAG

På bakgrunn av våre resultater er det ingen direkte naturfarer som truer hyttetomtene A-H i

Mikkelvika, Nordreisa kommune.

Det gjøres oppmerksom på at følgende forhold må tas i betraktning:

- Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes

-  Lokal telefarlighet kan forekomme

— Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med

sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide

masser

Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planlagt

regulering av område som egnet til bebyggelse.

Dato: 18.08.2017 Side 3
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Arktisk  Geotek
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Dato: 18.08.2017 Side 4
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Arktisk Geotek

1. Innledning

Tiltakshaver Ole-Harald Bårdsen har utarbeidet reguleringsbestemmelser (16.05.2017) for

hytteparseller på eiendom gbnr. 85/1 i Mikkelvika, Nordreisa kommune. I forbindelse med

dette krever Nordreisa kommune og Jordskifteretten en faglig vurdering av naturfarer i

aktuelt område. Arktisk Geotek er engasjert som en rådgivende instans for vurdering av

naturfarer på eiendommen.

Eiendommen ligger under marin grense og er i tilknytning til tynne hav- og fjordavsetninger

og strandavsetninger. ! arealplanen for Nordreisa kommune angående planbestemmelser for

samfunnssikkerhet pkt. 1.5.14 skal naturressurser innenfor planområdet dokumenteres og

sikres i størst mulig grad (jf. Pbl. §11-9, pkt.8). Det er et krav til sikker byggegrunn i henhold

til Pbl. §28-1 og TEK 10.

Fagrapporten vil vurdere om hyttetomtene er trygg og tilfredsstiller kravene i byggeteknisk

forskrift 2010 før en eventuell byggesøknad godkjennes.

1.1. Formål og metode

Arktisk Geotek vil utføre en geologisk vurdering av naturfarer i aktuelt område, som

tilfredsstiller de satte krav i byggeteknisk forskrift 2010. Den geologiske kartleggingen tar

utgangspunkt i «NVEs retningslinjer: nr 2/2011, flaum— og skredfare iarealp/aner» ved bruk

av ulike kartdata, fagrapporter, lokalkunnskap og befaring.

1.2. Områdebeskrivelse

Hyttetomtene på eiendom gbnr. 85/1 ligger i Mikkelvika, Nordreisa kommune (figur 1). Det

er planlagt å skille ut totalt  8  tomter (A-H) på eiendommen (figur 2). Tomtene A, B  og H er

lokalisert øst for blottet berg, lokalt kalt for Mikkelvikberget i nord-nordvest. Deler av denne

blotningen kan ved lavvann også ses i dagens strandsone ved disse tomtene. lstrandsonen

nedenfor eiendom 85/7 og tomtene sørvest (C, E, F og G) er fjellblotningen ikke like godt

synlig. Tomtene avgrenses i øst av fjell. Det er også fjellblotning like vest for tomt G.

Tomtene C og E er lokalisert innimellom eksisterende bebyggelse fra gjenreisningen etter

1945. På tomt E finner vi den første gjenreisningsboligen fra 1946. På tomt D er det en

fjøs/låve bygget i 1946/47 og på tomt F et våningshus fra 1948.

Tomtene strekker seg fra havnivå opp til ca. 15-20 moh. Hyttene planlegges bygd i øvre del

av tomtene på ca. 10 moh. Det er ikke eksisterende vei i området og adkomst til tomtene

skjer ved båt eller til fots. Vegetasjonen i Mikkelvika er preget av gjengrodd mark grunnet

flere tiår uten beitedyr og alminnelig drift på småbruket.
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Figur  1:  Rødt  rektangel markerer Mikkelvika, Nordreisa kommune.
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Figur  2: Oversikt over hytteparseller (A-H) på eiendom gbnr. 85/1 i Mikke/vika, Nordreisa kommune.
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2.  Topografi  og løsmasser

Hytteparsellene A-H er lokalisert  i  et svakt hellende terreng med en mer markert terrasse i

øvre del av tomtene, som trolig representerer en gammel strandflate. Marin grense ved

Mikkelvika er modellert av NGU til  å  være ca. 55 moh. Løsmassene på overflaten er i

hovedsak hav— og fjordavsetninger og strandavsetninger. Det er et grunnlendt område med

hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5m men kan

lokalt være noe større. Kornstørrelsen varierer fra leire til blokk materiale.

Dagens strandsone i Mikkelvika (figur  3  og 4) består av steinete materiale avsatt av bølge- og

strømaktivitet (strandavsetning). Materialet i denne type strandavsetning representerer et

avsetningsmiljø som har vært utsatt for vær og vind. Dermed finner vi lite finkornet

materiale. De gamle strandflatene representerer trolig samme type avsetning og er antagelig

dominerende i Mikkelvika. Se figur 3-8 for  oversikt over Mikkelvika.

Bilder 1—5

Figur  3: Flyfoto over eiendommen med posisjoner for bilder (1 -5)gitt i denne rapporten.
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Figur  4: Mikke/vikberget nordvest på eiendom gbnr. 85/1. Lokalisering 1 (figur 3).
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Figur 5: Oversiktsbilde mot sørøst med eksisterende bebyggelse. Lokalisering 2 (figur 3).
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Figur  6: Strandflate nordøst på eiendommen, ved planlagt hyttetomt A og H. Lokalisering 3 (figur 3).
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Figur 7: Bilde  tattfra  tomt  D  vedfjøs/Iåve fra 1946/1947. Lokalisering 4  (figur 3).
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Figur  8: Myr/endt  område  ved tomt G.  Lokalisering 5 (figur 3).
   

3. Vurdering av naturfarer

3.1. Flom og erosjonsfare

Aktsomhetskartet for flom utarbeidet for Mikkelvika (figur 9) viser minimal fare for flom.

Hytteparsellene er tilknyttet to lokale bekker som er lokalisert sentralt i Mikkelvika. Den

ene går langs tomtegrensen mellom tomt D, C og E.  Bekken fremstår som svært

kanalisert og er nærmest grodd igjen. Den andre bekken er lokalisert mellom tomt B og

eiendom 85/7. Denne bekken er ikke like kanalisert og viser tegn til noe større kapasitet

for vannføring. De to bekkene har normalt lav vannføring, men under flom kan disse små

bekkene utvikle seg raskt, for eksempel under store nedbørsmengder slik vi stadig

opplever grunnet klimaendringer. Lokale personer bekrefter at det ikke har vært noen

oversvømmelser og andre problemer knyttet til bekkeløpene.

Vi gjør oppmerksom på at dersom rør og opprinnelige dreneringsløp har for liten

kapasitet og blir tettet vil det kunne oppstå skader og overflom. Dette gjelder særlig på

vårparten da smelting av is og snø kan demme opp dreneringen. Dermed er det viktig å

opprettholde gamle bekkeløp/eksisterende dreneringsveier slik at ikke disse blir

innsnevret ved et byggeprosjekt.

Erosjon i området er minimal men ved flom vil det kunne bli erodert, transportert og

avsatt løsmasser lokalt i området.
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Det er ikke planlagt bygging av hytter langs nedre del av hyttetomtene der

aktsomhetsområdet for flom berører i Mikkelvika. Området klassifiseres som

sikkerhetsklasse F1 (nominell årlig sannsynlighet 1/20): tiltak der oversvømmelse har

liten konsekvens. Dette omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske

eller andre samfunnsmessige konsekvenser, eksempelvis lagerbygning med lite personer

på.

Figur 9: Kart over aktsomhetsområde for flom  i Mikkelvika {NVE Atlas).

Overflatevann og mengde vanninntrenging i grunnen avhenger av teleforhold og den

sesongmessige variasjonen i bekkenes vannføring. Under befaringen ble ingen

overflatevann observert i hyttefeltområdet, men i nedre del av tomt G er det et større

område med myrlendt terreng som gir større tilsig av vann. Som helhet er det begrenset

telefarlighet grunnet områdets sand, grus og stein forhold. Men man må være

oppmerksom på at lokale forskjeller kan forekomme. Det tas høyde for at det ikke skal

bygges kjeller i hyttene og at en eventuell lokal drenering utøves uten fare for erosjon

eller konsekvens for annen part.

Samlet sett vurderes faren for flom og erosjon som liten og området anses dermed som

tilfredsstillende.
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3.2. Ulike typer  skred

Det deles opp i tre hovedtyper skred med deres undertyper:

-  Løsmasseskred (jordskred, flomskred og kvikkleireskred)

-  Skred fra fjell (steinsprang, steinskred og fjellskred)

- Snøskred (flaksnøskred, løssnøskred og sørpeskred)

Basert på feltobservasjoner og aktsomhetskart (figur  10-12) er det vurdert at faren for ulike

typer skred ikke er sannsynlig for prosjektets hyttetomter og grensende områder til

hyttetomtene. Dette på grunn av områdets grunnforhold, gradient av terrengforhold og

avstand til fjellsiden i bukta.

Terrenget i hyttefeltområdet gir ingen tegn til renner, sig eller glidninger. Det finnes heller

ingen karakteristiske raviner eller skredformer som er vanlig å finne i leirrike områder. Den

hovedsakelige terrengforskjellen i området er den faste friksjonsmassen av tidligere hav— og

fjordavsetninger og strandavsetninger.

Mikkelvika ligger under marin grense (figur 13). Det er ikke kartlagt marine avsetninger i

form av finkornet materiale som leire og silt. Det er ikke utført større utgravning/prøvegrop

under befaringen. Eierne av eiendommen har tidligere utført graving i  forbindelse med

oppføring av naust uten funn av finkornet materiale som kan representere

sprøbruddegenskaper. Det er blitt opplyst om at eksisterende bebyggelse i øvre del av

tomtene D, E og F er blitt bygget i grunnforhold med dominerende sandmateriale hvor det er

blitt tilført sement. Gjennom 70 år er det ikke tegn til setningsskader. Under befaringen ble

ingen direkte spor etter setningsskader eller sig observert.

Det opplyses om at i finkornet materiale kan telefarlighet medføre spenningsforhold i

grunnen som kan gi skade på fundament. Dette må tas i betraktning. Sjansen for å påtreffe

marin leire er tilstede da det er under marin grense, men dette er trolig et tynt dekke. Vi

råder at dersom det påtreffes finkornet materiale i forbindelse med grunnarbeid for bygging

av hyttene, bør dette materialet fjernes og erstattes med mer solide masser.

På bakgrunn av vår terrenganalyse og innhentet opplysninger av området så er det ingen

indikasjon på tidligere tilstedeværelse eller potensiell utvikling av lokal skred og/eller i de

planlagte hyttetomtene. Det er ikke grunnlag for å klassifisere området ytterligere med

faregrad og tilhørende områdestabilitet.

Samlet sett vurderes faren for ulike typer skred inkludert sensitiv leire (kvikkleire) som liten.
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Figur 10: Aktsomhetskart over snøskred  i  området rundt Mikkelvika. Tydelig rød markering definerer

utløsningsområdet, svak rød markering definerer utløpsområdet  (NVE Atlas).
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Figur 11:  Aktsomhetskart  over steinsprang i området rundt Mikkelvika. Tydelig svart markering definerer

utløsningsområdet, svak svart markering definerer utløpsområdet  (NVE  Atlas).
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Figur  12: Aktsomhetskart over jord— og flomskred i  området  rundt Mikkelvika (NVE Atlas).
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3.3. Skredskapt flodbølge  og havnivåstigning

I  forbindelse med faren for skredskapt flodbølge etter mulig skred fra Nordnes i Lyngen

kommune er det gjort en detaljberegning av oppskyllingshøyder for skred på 11 millioner

kubikkmeter (NGI rapport: 20130206-01-R, 2013). Det er gjort beregninger på totalt 31

områder hvor beregningene også har tatt hensyn til antatt framtidig havnivåstigning.

De nærmeste områdene som er aktuell for Mikkelvika er områdene Spåkenes og Hamnes. I

begge områdene er det beregnet en minimums oppskyllingshøyde på 2m og en maksimal

oppskyllingshøyde på 5m. Ankomsttiden er satt til henholdsvis  8  minutter på Spåkenes og 13

minutter på Hamnes.

Mikkelvika ligger omtrent 22 km  i  luftlinje fra Hamnes. En eventuell flodbølge vil ramme

hardest i Lyngenfjorden. Ved Hamnes brytes en del av bevegelsen ivannmassene inn mot

Rotsundet som går i en slak s-form før den brytes på nytt i skillet mellom Kjølmangen og

Maursundet. Mikkelvika ligger beskyttet til i en bukt nordøst i Maursundet. Dermed vil den

totale distansen og terrengvariasjonene i bunntopografi påvirke den avtagende energien og

dermed forhindre en dramatisk oversvømmelse som vil ramme Mikkelvika.

Det registreres at de planlagte hyttene i Mikkelvika er plassert i øvre del av hyttetomtene.

Dette anses som tilfredsstillende for en eventuell framtidig fare for flodbølge og framtidig

havnivåstigning.

4. Konklusjon

På bakgrunn av våre resultater er det ingen direkte naturfarer som truer hyttetomtene A—H i

Mikkelvika, Nordreisa kommune.

Det gjøres oppmerksom på at følgende forhold må tas i betraktning:

- Eksisterende dreneringsveier må opprettholdes

- Lokal telefarlighet kan forekomme

- Hvis det ved grunnarbeid til planlagte hytter identifiseres finkornet materiale med

sprøbruddegenskaper (leire og silt) bør dette fjernes og erstattes med mer solide

masser

Innenfor foreslåtte byggegrenser med planlagte plasseringer av hytter vurderes planlagt

regulering av område som egnet til bebyggelse.
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NORD-TROMS 

JORDSKIFTERETT 

Nordreisa kommune 

9151 Storslett 

Saksnummer 

1900-2015-0007 
Vår referanse 

33/2019/ØN 
Vår dato 

13.05.2019 

Sak 1900-2015-0007 Seglnesbukten, gnr. 85 - dispensasjonssøknad 

Jeg viser til tidligere søknad om godkjenning av delingsplan for gnr. 85/1 i Nordreisa 

kommune, datert 13.11.2018. Saken er krevd som jordskiftesak etter jordskifteloven§ 3-7, 

deling av personlig sameie. I e-post datert 09.05.19 til jordskifteretten, etterlyser kommunen 

en nærmere begrunnelse for dispensasjonssøknaden, jf. plan- og bygningsloven § 19-1, 19-2. 

Bakgrunnen for kravet om deling av gnr. 85/1 er ønske om å få orden på fremtidig eierskap 

på eiendommen uten et større personlig sameie med utjenlige eierforhold. Dette ved at de 

fleste av de 6 arvingene skal få tildelt sin egen hyttetomt mot å få innløst sin arvedel i gnr. 

85/1. I dag er det store personlige motsetninger mellom arvingene som gjør et samarbeid 

vanskelig. Etter dagens eier av gnr. 85/1 Erna Bårdsen sin bortgang, vil trolig søskene Ole 

Bårdsen og Karin Bårdsen overta som eiere av gnr. 85/1. Dette vil skape en ryddig 

eiersituasjon med blant annet hensyn til vedlikehold av det gamle våningshuset på gnr. 85/1. 

En annen fordel med delingsplanen med tilhørende bestemmelser er at denne og grensene for 

tomtene blir rettslig bindende før et arveoppgjør. Dette vil også gjelde ved et videresalg av 

tomtene. Dette kontra slik det lett blir i et arveoppgjør hvor søknader om deling av tomter 

kommer med spredt og tilfeldig plassering ut over et større område. 

Området hvor delingen er planlagt består i dag av gammel uproduktiv innmark som ikke har 

vært høstet på over 50 år etter at eiendommen ble fraflyttet. Etter retten sitt syn har dette 

området få alternative bruksmuligheter i framtiden. Partene har opplyst om at det er lite sau 

og rein som beiter i området. 

Siden området ligger langt fra bilveg ( ca. 2 km) er strandområdet lite brukt av allmenhenten. 

Det er også tatt hensyn til allmenheten sin ferdsel i planbestemmelsene hvor det blant annet 

ikke tillates gjerding i strandområdet. Oppsett av hytte skal skje minimum 40 meter fra 

strandlinja. 

Det skal ikke anlegges noe bilveg fra dagens endeveg og fram til Mikkelvika. Frakt av utstyr 

og personer vil hovedsakelig skje via båttransport. Det er i dag strøm fram til Mikkelvika som 

nye hytter kan få tilgang til. Når det gjelder vann og avløp skal hver hytte ha elektrisk 

forbrenningsanlegg og etablering av filteranlegg for utslipp av gråvann. Jeg viser for øvrig til 

planbestemmelsene som er sendt ved forrige søknad. 

Etter mitt syn vil fordelene med å gi dispensasjon til deling av eiendommen fra dagens LNF 

område være vesentlig større enn ulempene. 

Postadresse Besøksadresse 

Postboks 6602 Langnes Fylkeshuset 

9296 TROMSØ TROMSØ 

Telefon 77 58 87 00 

Telefax 77 58 87 I 0 

jtrmpost@domstol.no 

www.domstol.no/jtrm 

Bedriftsnr. 974 758 571 
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Søknad om deling av jordskiftesak gbnr 85/1 i Nordreisa - høring 

 

Vi viser til Deres brev av 14.5.2019. 

 

Som ledd i et framtidig arveoppgjør søkes det om fradeling av seks hyttetomter i Mikkelvika, 

forbi Hamneidet på Maurneset. 

 

Kommunen har tidligere krevd at det skal lages reguleringsplan for området. Det fremgår av 

saksfremstillingen at en hytte- og delingsplan ligger til grunn for fradelingssøknaden. Denne 

planen synes ikke å ha noen status i henhold til plan- og bygningsloven, i det det også fremgår 

at fradeling forutsetter dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, derunder også fra forbudet 

mot bygging innenfor 100-meterssonen mot sjø. Jordskifteretten mener at planbestemmelsene 

som er utarbeidet er like mye bindende for partene i jordskiftesaken som en reguleringsplan 

vil være, fordi planbestemmelsene skal tinglyses og være juridisk bindende for de planlagte 

eiendommene. Til det vil vi bemerke at en reguleringsplan ikke bare er en avtale mellom 

grunneierne, men like mye et offentlig dokument der alle berørte sektormyndigheter og 

allmennheten gis anledning til å ivareta sine rettigheter. Det er svært uheldig dersom et stort 

hyttefelt som dette etableres uten å følge kommunens krav til regulering, og vi vil på det 

sterkeste anbefale at hytte- og delingsplanen behandles som en reguleringsplan før eventuell 

fradeling finner sted. 

 

Det er ikke kjent automatisk freda kulturminner som er fylkeskommunens forvaltningsansvar 

innenfor det berørte området. 

 

Vi gjør oppmerksom at det ble observert et område med tufter, trolig gammetufter av uviss 

alder under annen befaring på stedet, idnr 237058 i Askeladden (se vedlagt bilde). I 

høringsbrevet framgår det også at en av tomtene går innenfor det avmerkede området. Tuftene 

ble ikke detaljregistrert og bør vurderes nærmere i forhold til stedfesting, alder og vernestatus 

da de kan være automatisk freda kulturminner.  I denne forbindelse viser vi til egen uttalelse 

fra Sametinget. 
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2 

Dersom man ikke følger vår anbefaling om regulering før fradeling, må tiltakshavers 

meldeplikt etter kulturminnelovens § 8 andre ledd beskrives i tinglysningsdokumentet. Her 

framgår det at kulturminnemyndighetene skal varsles dersom det oppdages spor etter eldre 

førhistorisk bosetning på stedet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Anne-Karine Sandmo 

fylkeskonservator Harald G. Johnsen 

 konservator/arkeolog   
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

Kopi: Samediggi / Sametinget, Àvjovârgeaidnu 50,  9730 KARASJOK 
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Fra: May Halonen (May.Halonen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.06.2019 12:28:07
Til: Nilsen, Øystein
Kopi: 

Emne: Jordskiftesak gnr. 85/1
Vedlegg: 
Jeg viser til tidligere kommunikasjon i saken. Saken var ute på høring, med høringsfrist 07.06.19. Den 8.6. fikk vi
beskjed fra Sametinget pr telefon at det vil bli sendt ut befaringsvarsel på saken. Vi har ikke mottatt dette ennå,
men har derfor stoppet saken til resultat fra befaringen foreligger. Dette til orientering.
 

Vennlig hilsen
 
May Halonen
Virksomhetsleder utvikling
   

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 42

   

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 

Arkivsaknr:       2019/996-3 

Arkiv:                1942/66/24
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 30.10.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/19 Driftsutvalget 21.11.2019 

 

Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24 

Henvisning til lovverk: 
Jordloven § 12 
Plan- og bygningsloven § 1-8 og 20-1 
Matrikkellovens § 6 
 

Rådmannens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte parsell på ca 120 m2 fra gnr 66, bnr 24 til 
nausttomt, jfr jordlovens § 12. Videre godkjennes delingen også jfr matrikkellovens § 6 og plan- 
og bygningsloven §§ 20-1-m. 
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med natur- og  
kulturmiljø, landbruksinteresser, reindriftsforvaltning eller friluftslivet i området. Arealet ligger 
slikt til at det vanskelig kan utnyttes i moderne drift og omdisponering og fradeling har lite å si 
for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området. Tiltaket med deling og 
kommende bygging er hht til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel angående 
naustbebyggelse.  
 
Generelle vilkår: 
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad/melding er levert, søknaden er behandlet 

og godkjenning er gitt.  
 Parsellen må sikres lovlig og kartfestet atkomst ved tinglyst rett selv om det allerede er 

etablert vei til naustområdet. Vegretten kan tas med på skjøtet når parsellen overføres til ny 
eier. 

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

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

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  
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For nausttomta gjelder disse vilkårene spesielt:  
 Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt og til oppføring av et tradisjonelt naust til 

oppbevaring av båt og utstyr som omsøkt innenfor 100-meters sonen. Byggesøknad må 
likevel leveres. 

 Naustet skal ikke overstige 35 m2, det skal være uisolert, bygges i en etasje og være røstet 
mot vannet. Gesims skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 Tillatt takform er saltak, og takvinkel skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal være 
mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.  

 Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.  
 Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for 

annen fritidsbruk.  
 Naust som oppføres i eksisterende naustrekke skal i størrelse, utforming, farge- og 

materialbruk og lokalisering, tilpasse seg eksisterende bebyggelse. 
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen.  
 

 

Saksopplysninger 
Søker: Tor Johan Pedersen, Straumfjord vest 434, 9157 Storslett  
Erverver: Paul Henry Pedersen, Gitta Jønssons veg 19A, 9012 Tromsø 
 
Det søkes om deling av ca 120 m2 nausttomt fra gnr 66, bnr 24. Eiendommen gnr 66/24 ligger 
på vestsiden av Straumfjord, om lag 8 km nord for Storslett sentrum, mot Storvik. Ifølge 
gårdskart fra Nibio er eiendommene gnr 66/24 og gnr 66/14 en driftsenhet (pga av samme eier). 
Driftsenheten har et totalareal på 467,9 daa. Av dette er 9 daa fulldyrka jord, 9,5 daa 
innmarksbeite, 58,6 daa produktiv skog og 390,8 daa annet areal.  
 
Søknaden er begrunnet som følgende: 
Søkeren har i alle år benyttet Vednesset som støe og har sammen med Randulf og Tor Pedersen 
etablert en flytebrygge der. Eiendommen Straumsli som eies av søkeren er helt uegnet som 
båtplass og naustplass grunnet ekstrem lang og grunn fjære. Søkeren har stort behov for et 
naust der båten kan oppbevares vinterstid.  
 
Vi tolker her «søkeren» som erverver av nausttomta, Paul Pedersen. Han eier gnr 66, bnr 21. 
 
Planstatus  
I kommuneplanens arealdel står det i pkt 6.2.1 står det i retningslinjer at i 100-metersbeltet langs 
sjø kan det tillates oppført bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, 
reindrift, fiske, fangst eller ferdsel til sjøs. Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til 
områder som er bebygd fra før.  
 
I pkt 6.2.2. står det i bestemmelsene at i 100-metersbeltet langs sjø er det byggeforbud med 
unntak for bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, 
fangst, akvakultur, eller ferdsel til sjøs. Retningslinjene sier at det forutsettes at tiltakene i pkt 
6.2.2. av hensyn til deres funksjon må ligge i 100-meters beltet. I pkt 6.2.5. om naustbebyggelse, 
står det også at det tillates naust til fritidsformål. Likevel skal pkt 6.2.4 bokstav a-d legges til 
grunn.  
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I og med at arealplanen er klar på bestemmelser og retningslinjer for oppføring av naust, er det 
ikke nødvendig for dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. Dette jfr § 1-8 som angår 
Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag. Forbudet gjelder likevel ikke der kommunen i 
kommuneplanens arealdel har tillatt oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og 
opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs, slik det 
framgår i Nordreisa kommunes arealplan. 
 
I plan og bygningsloven § 19-2 heter det videre: «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.  
 
I og med at kommuneplanens arealdel har åpnet for bygging av naust under visse forutsetninger 
har ikke saken vært til høring når det gjelder delingsspørsmålet. Dette begrunner vi at delingen 
ikke berører regionale og nasjonale interesser.  
 

 
Oversiktskart Staumfjorden  
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Detaljkart nausttomt 
 
 
Vurderinger:  
Landbruk  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,  
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til  
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek  
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
Etter Jordlovens § 12 kan man gi delingsforbud eller samtykke. Formålet med forbud er å sikre  
og samle ressursene på bruket for nåværende og framtidige eiere. For å samtykke til deling må  
enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at deling er forsvarlig ut ifra  
hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Hensynet til eiendommens avkastningsevne 
kan ikke tillegges like stor vekt mot fradeling når eiendommen er ute av drift, og det ikke er 
realistisk å tro at eiendommen vil komme i drift igjen, som når eiendommen er i drift, eller det 
er grunn til å regne med at den vil bli drevet i overskuelig framtid.  
 
Ifølge gårdskart er det 9 daa fulldyrka jord på eiendommene. Av flyfoto ser vi at arealene ikke 
har vært høstet på en stund. Nausttomta er plassert ytterst på Vedneset på et areal som benevnes 
som jorddekt fastmark og som ikke er dyrkbart. Rett ved er det tidligere fradelt en tomt som er 
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bebygd med et naust, samt at det også er oppført et naust på hovedeiendommen. Delingen har 
derfor mindre å si i ut ifra hensynet til jordbruket generelt. 
 
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.  
 
Denne saken gjelder delingen av areal til et naust. Naust skal ikke ha innlagt vann og avløp og 
nærmere vurderinger i forhold til § 27-1 og 2 er derfor ikke relevant.  
 
I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten  
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument  
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
Av kart ser man at det er etablert en vei fra fylkesveien og til omsøkte tomt og de to andre 
naustene som er her. Akomsten må likevel sikres med tinglyst rett over gnr 66, bnr 24.  
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er  
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det  
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
Disse forholdene er ikke relevant i deling og bygging av naust som ikke er et bygg som er ment 
til overnatting og beboelse.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I  
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske,  
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved  
bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,  
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  
 
Det er gjort søk i Artdatabanken og Naturbasen og det er ikke gjort funn av noen lokaliteter i 
området som kan ha innvirkning på utfallet av tiltaket.  
 
Forhold i hht til kommuneplanens arealdel:  
Iflg kommuneplanens arealdel kommer dette tiltaket inn under kategorien at funksjonen med 
tiltak som må ligge i 100-metersbeltet, og at saken derfor ikke skal behandles som en 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
I bestemmelsene om naustbebyggelse i pkt 6.2.4 står det videre: 
 
Med naust forstås uthus i strandsonen for oppbevaring av båter, båtutstyr og fiskeredskaper. 
Naustet skal ikke innredes eller benyttes som fritidsbolig, bolig eller annet rom for varig 
opphold. Selvstendige tomter skal ikke være over 150 m2. Tomta skal ikke gjerdes inn og det er 
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ikke anledning til bygging av plattinger eller andre utvendige faste innretninger, utover 
nødvendig båtopptrekk. Videre er det følgende krav: 

a) Naust skal samlokaliseres i størst mulig grad, og ligge såpass langt fra sjø at 
allmennheten kan benytte fjæresonene, og ellers komme uhindret forbi. 

b) Naust skal ikke overstige 35 m2, være uisolert, i en etasje og røstet mot vannet. Gesims 
skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 
bygningen.  

c) Tillatt takform er saltak, og takvinkelen skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal 
være mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.  

d) Naust som oppføres i eksisterende naustrekke skal i størrelse, utforming, farge-
/materialbruk og lokalisering tilpasses eksisterende bebyggelse.  

 
Samlet vurdering:  
For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller at  
deling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen har små  
ressurser for framtidig selvstendig og lønnsom jordbruksdrift. Fradelingen vil trolig ikke føre til 
konsekvenser for friluftsliv, kulturminner, kulturlandskap eller reindriftsforvaltningen. Tiltaket 
er i hht til naustbebyggelse og nausttomt som er i kommuneplanens arealdel sine bestemmelser.  
 
I hht til Nordreisa kommunes delegasjonsreglement er saker i 100-meters beltet ikke 
videredelegert til administrasjonen og saken må derfor legges til politisk behandling.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/323-158 

Arkiv:                231  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 08.11.2019 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/19 Driftsutvalget 21.11.2019 

 

Klage -urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på 
gnr 1942/47/47 

Henvisning til lovverk: 
 
Tidligere behandling Miljø, plan og utviklingsutvalget sak 81/19 
 

Vedlegg 
1 Klage på urettmessig  krav på dobbel abonnementsgebyr 
2 Melding om vedtak - Kommunal avgift for gnr 47/47 

 
Forskrift for vann- og kloakkgebyr, Nordreisa kommune  
 
 

Rådmannens innstilling 
Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue på vedtak i Miljø, plan og 
utviklingsutvalgets sak 81/19. Utvalget kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og 
opprettholder derfor sitt vedtak av 10.10.2019. 
 
Klagen oversendes til endelig behandling i klagenemnda. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Henriksen gjestestue har i brev av 4.oktober 2019 påklaget vedtak i sak 81/19 i Miljø, plan og 
utviklingsutvalget. 
De skriver følgende i klagen: 
 
«Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 47/47, samt klage på 
Vedtak fattet i Miljø,plan og utviklingsutvalget den 10.10.19 i sak 81/19.  
Vi viser til Vedtak fra Miljø, plan og avvikling, samt vårt innspill til utvalget 10.10. og mailer fra 
Kredinor, Dag Funderud og Henriksen Gjestestue som ble sendt med i saken.  
 
Vedtak:  
Miljø-, plan og utviklingsutvalget avslår henvendelse fra Henriksen Gjestestue om redusert gebyr.  
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Dobbelt abonnementsgebyr må betales enten til det tidspunktet tilknytningsgebyr er betalt,  
det er frakoblet eller at bygget rives.  
Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har funnet 
opp. Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende: hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt 
abonnementsgebyr, vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?  
Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt 
urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at 
Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt 
for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.  
Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de 
har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse 
utløp.» 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget behandlet i sak 81/19 kommunal avgift for gnr 47/47 i 
Nordreisa. Det ble gjort følgende vedtak: 
«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.» 
 
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 og som utfører frakoblingsarbeid på kommunens ledning. 
Vann og avløpsforskriften inneholder ikke ytterligere bestemmelser om midlertidige bygg. 
 
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 ble 
dette spørsmålet tatt i sak 81/19. 
 
Kommentarer til klagen 
De skriver: Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv 
har funnet opp.  
Her er det snakk om språkbruk. Det er riktig at de ikke søker om redusert gebyr. Saksbehandler har 
her brukt ordet redusert gebyr når søker ber om enkelt gebyr og ikke dobbelt gebyr. I seg selv er 
dette en reduksjon av gebyret, men det er også mulig å skrive det på en mer presis måte. 
 
Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende : hvis Nordreisa kommune krever oss for dobbelt 
abonnementsgebyr , vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ?  
Søker hadde en midlertidig tillatelse fra februar 2016 til februar 2018. Da gikk den midlertidige 
tillatelsen automatisk ut. Det sto i vedtaket. 
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Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt 
urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at 
Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har innbetalt 
for mye på feil grunnlag etter Februar 2018.  
Som vedtaket fra sak 81/19 sier så vil et dobbel abonnementsavgift bli krevd til det tidspunktet 
tilknytningsgebyr er betalt, bygget er frakoblet eller at bygget rives. Ingen av disse tre kriteriene er 
oppfylt og da løper det doble abonnementsgebyret. 
 
Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de 
har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig tillatelse 
utløp.» 
Alle abonnenter som er tilknyttet kommunen vann og avløpsnett har et selvstendig ansvar for  
å påse at abonnementet er riktig og at det betales riktig gebyr, jf § 1 i forskriften. Finner en feil 
skal det omgående varsles til kommunen. I dette tilfellet har det gått nesten et og et halvt år før 
det reageres og da kan en ikke skylde på kommunens informasjonsplikt/veiledningsplikt. 
  

Vurdering 
Dette bygget har hele tiden vært tilkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, og er derfor blitt krevd 
dobbelt abonnementsgebyr siden det ikke har vært betalt tilknytningsgebyr. 
 
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 
 
Vi kan ikke se at klagen inneholder noen nye momenter som ikke ble vurdert i MPU sin sak 
81/19|.  
Rådmannen anbefaler derfor at vedtak opprettholdes.
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Nordreisa kommune 

V/ Driftsavdelingen 

 

Henriksen Gjestestue 

Meieriveien 5 

9152 Sørkjosen 

 

Klage på urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 47/47, samt klage 
på Vedtak fattet i Miljø,plan og utviklingsutvalget den 10.10.19 i sak 81/19. 

Vi viser til Vedtak fra Miljø, plan og avvikling, samt vårt innspill til utvalget 10.10. og mailer 
fra Kredinor, Dag Funderud og Henriksen Gjestestue som ble sendt med i saken.  
 
Vedtak:  
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.  

Først vil vi påpeke at vi ikke har søkt om redusert gebyr, dette er noe saksbehandler selv har 
funnet opp. Vårt spørsmål til Dag Funderud var følgende : hvis Nordreisa kommune krever oss 
for dobbelt abonnementsgebyr , vil det si at de anser at vi fortsatt har et midlertidig bygg ? 

Vår midlertidige tillatelse på vårt bygg på 47/47 gikk ut i Februar 2018. Vi har helt siden da blitt 
urettmessig avkrevd dobbel abonnementsavgift for et bygg som ikke er i bruk. Vi mener derfor at 
Nordreisa Kommune bør rette opp i feilen og tilbakebetale oss helhetlig den totalsummen vi har 
innbetalt for mye på feil grunnlag etter Februar 2018. 

Vi mener i tillegg at Nordreisa Kommune ikke har fulgt opp opplysningsplikten/ veiledningsplikten de 
har med hensyn til å orientere oss om hvilket regelverk vi har å forholde oss til når midlertidig 
tillatelse utløp.  

 

Med hilsen 

Henriksen Gjestestue 

Johnny Henriksen 
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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   

HENRIKSEN GJESTESTUE AS 
Meierivegen 5 
9152  SØRKJOSEN 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2016/323-152 9621/2019 231 14.10.2019 

 

Melding om vedtak - Kommunal avgift for gnr 47/47 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg i sak 81/19 
den 10.10.2019. 
 
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 
 
 
Bente Fyhn 
Konsulent 
bente.fyhn@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 50 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Hilde Henriksen Anleggsdrift 
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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 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 10.10.2019  
 

Behandling: 
Johnny Henriksen (Frp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Brev fra Henriksen Gjestestue av 9.oktober 2019 ble delt ut til medlemmene før behandlingen av 
saken startet. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
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. 
 
 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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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