
       

 
Møteinnkalling     

 
 

Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhus 
Dato: 20.05.2021 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuell forfall til møte meldes i Kaukus varainnkalling. 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
jf. smittevernregler ber vi om at det meldes forfall til møtet dersom du har symptomer på 
forkjølelse (tett nese, feber, vondt i halsen o.l.) . 
 
 
09.00-11.00      Tema, oppstart budsjettprosess 2022 
 
Kl. 09.00- 09.15            Formell oppstart av møtet ved utvalgsleder 
Kl. 09.15- 09.30            Innledning ved kommunalsjef for drift og utvikling 

-            Budsjettprosessen 
-            Overordnede prioriteringer i sektoren 

09.30- 09.50                  Anleggdrift ved virksomhetsleder 
Pause 
10.00- 10.20                  Bygningsdrift ved virksomhetsleder 
10.20- 10.40                  Renhold ved virksomhetsleder 
10.40- 11.00                  Utvikling ved virksomhetsleder 
11.00 -                           Ordninære saker 
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 38/21 Referatsaker   
RS 155/21 Tillatelse til tiltak 5428/70/21  2021/335 
RS 156/21 Tillatelse til tiltak 5428/13/18  2021/374 
RS 157/21 Tillatelse til tiltak 5428/86/43  2021/267 
RS 158/21 Tillatelse til tiltak 5428/29/69 - Saraelv 364  2021/367 
RS 159/21 Tillatelse til tiltak Kaiveien 10, 5428/47/137  2021/296 
RS 160/21 Tillatelse til tiltak, fritidsbolig 5428/83/6  2021/379 
RS 161/21 Tillatelse til tiltak, Svartfosslia 5428/29/1  2021/331 
RS 162/21 Bruksendring 5428/49/62, fritidsbolig  2021/284 
RS 163/21 Bruksendring 5428/37/1, verkstedlokale  2021/297 
RS 164/21 Midlertidig brukstillatelse 5428/13/164  2020/732 
RS 165/21 Tillatelse til tiltak, bruksendring 5428/58/19  2021/347 
RS 166/21 Ferdigattest 5428/42/4  2020/734 
RS 167/21 Ferdigattest 5428/59/5  2020/414 
RS 168/21 Ferdigattest tilbygg 5428/13/157  2020/908 
RS 169/21 Ferdigattest 5428/67/15 - Storvikveien  2021/353 
RS 170/21 Ferdigattest 5428/12/5 bygg 4 , Hansvoll  2018/760 
RS 171/21 Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 

5428/66/73 
 2021/325 

RS 172/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 85, 
bnr 4 

 2020/907 

RS 173/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 24, 
bnr 3 

 2021/95 

RS 174/21 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
3, bnr 14 

 2021/58 

RS 175/21 Administrativt vedtak - søknad om deling av 
driftsenhet gnr. 1/2 og 4 

 2021/14 

RS 176/21 Vedtaket stadfestes - 
 Klage over detaljreguleringsplan for Sørkjosen 
tas ikke til følge 

 2015/2351 

RS 177/21 Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - 
kunngjøring om vedtatt reguleringsplan 

 2020/631 

RS 178/21 Søknad tilskudd til tømmerkai  2015/1300 
RS 179/21 Anmodning om etablering av gangfelt E6 

Sørkjosen, Nordreisa kommune 
 2021/541 
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RS 180/21 Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for 
region 8 den 25.3.2021 

 2015/612 

RS 181/21 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekninsk vare - Iversen Eiendom 

 2020/412 

RS 182/21 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer - Europris 

 2020/412 

RS 183/21 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer - Joda Interiør AS 

 2020/412 

RS 184/21 Avslag på søknad om tilskudd - utbygging og 
ombygging av Moan skole 

 2020/272 

RS 185/21 Søknad støtte til klimasatsing - Moan skole  2020/272 
 

PS 39/21 Søknad om deling gnr 67, bnr 2  2020/1107 
PS 40/21 Klage - søknad om deling gnr 18, bnr 14  2020/1048 
PS 41/21 Søknad om dispensasjon formål parkering 

Oksfjord kapell 
 2019/1119 

PS 42/21 Søknad dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for oppføring av ny driftshytte for 
Statnett på eiendommen 5428/29/1 

 2021/494 

PS 43/21 Klage - avslag på nydyrking  2019/463 
PS 44/21 Søknad på nydyrking gnr. 65. bnr. 34 - avslag  2020/1011 
PS 45/21 Intensjonsavtale mellom Trons og Finnmark 

fylkeskommune og Nordreisa kommune 
 2021/7 

PS 46/21 Utredning i forbindelse med nyfastsetting og 
endringer av snøskuterløypenettet i Nordreisa 
kommune 

 2019/605 

PS 47/21 Forslag til klima og energiplan for Nord-Troms -
høring 

 2020/900 
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PS 38/21 Referatsaker



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

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

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

Geir Jørgen Brustad 
Rotsundveien 107 
9153   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 65/21 
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 
 2021/335-2 6830/2021 70/21 26.04.2021 

 

Tillatelse til tiltak 5428/70/21 

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

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

 
Byggested: Rotsundveien 109 Gnr/Bnr: 70/21 
Tiltakshaver og 
søker 

Geir Brustad Adresse: Rotsundveien 107 

Tiltakets art:  Rivning av bygg Bruksareal: 60 m² 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om rivning av eldre falleferdig bygning mottatt 25.03.2021 på gnr 70 bnr 21. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
 
 
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 
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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. 
 
 
 
Tiltakshaver som selvbygger: 
Tiltakshaver som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig, jf pbl 2008 § 23-8 og SAK10 § 6-8 
gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser. 
 
   

Selvbygger Godkjenningsområde 
 
Geir Brustad 
 

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: Rivning av bygg 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
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.  
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Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
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 

7



 
 Side 4 av 4

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 2021/335. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
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 driftsutvalget - nr. 67/21 
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» 2021/374-2 6833/2021 5428/13/18 26.04.2021 

 

Tillatelse til tiltak 5428/13/18 

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: Sentrum 18 Gnr/Bnr: 13/18 
Tiltakshaver: 55 Kollektivet AS Adresse: Sentrum 18 

9151 Storslett 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

Betongservice AS 
944896600 

Adresse: Industrivegen 24 
9152 Sørkjosen 

Tiltakets art: Montering av stålpipe  Bruksareal: --- 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om montering av stålpipe mottatt 13.04.2021 på Sentrum 18. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
 
Foretak 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 
 
Betongservice AS 
 
Org. nr. 944896600 

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: Oppføring av pipe 

 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan 19421997_001 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
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Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
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 
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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 2021/374. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
55 KOLLEKTIVET AS Sentrum 18  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 driftsutvalget - nr. 75/21 
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» 2021/267-5 7227/2021 5428/86/43 04.05.2021 

 

Tillatelse til tiltak 5428/86/43 

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: Gråsandveien 101 Gnr/Bnr: 86/43 
Tiltakshaver og 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

Hamneidet Båtforening v/Stig 
H. Tretten 
Org.nr. 992622792 

Adresse: Strandveien 92c 
9180 Skjervøy 

Tiltakets art:  Nytt bygg – ikke boligformål Bruksareal: 74 m² 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 03.03.2021 for oppføring av lagerbygg/naust. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
Hamco Bygg AS 
Org. nr.922699739 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1.  
 
Ansvarsområde: Bygningsutforming, konstruksjon 

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

Selvbygger Godkjenningsområde 
 
Hamneidet Båtforening  
v/Stig H. Trætten 
Org. nr. 992622792 

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:  
SØK: hele tiltaket 
PRO/UTF: grunnarbeider, mur- og betongarbeider 
UTF: tømrerarbeider 
 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
19422006_002 Sjøhus og småbåtanlegg gnr 86 bnr 2 Klokkarhamn  
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Plassering og formål med bygget er i henhold til bestemmelser satt i reguleringsplanen 
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Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
  
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Bygget skal ikke ha innlagt vann. 
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1.  
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
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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 2021/267. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Terje Trætten Lars Hallens Vei 24  Skjervøy 
HAMCO BYGG AS Sultindvikveien 15  ROSSFJORDSTRAUMEN 
HAMNEIDET BÅTFORENING   HAMNEIDET 
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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. 68/21 
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» 2021/367-2 6853/2021 5428/29/69 27.04.2021 

 

Tillatelse til tiltak 5428/29/69 - Saraelv 364 

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: Saraelv 364 Gnr/Bnr: 29/69 
Tiltakshaver: Rolf Hansen og Jon Erik Hansen Adresse: Stealliveien 25 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

Betongservice AS 
944896600 

Adresse: Industriveien 24 
9152 Sørkjosen 

Tiltakets art:  Nytt bygg - boligformål Bruksareal: 98 m² 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 09.04.2021 for oppføring av hytte for utleie. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Foretak som har sentral godkjenning for ansvarsrett etter pbl § 22-1 og SAK10 § 13-1 og som er 
godkjent registrert av godkjenningsorganet Direktoratet for byggkvalitet. 
 

Foretak Godkjenningsområde 
 
Sarmaplan OY 
63300 Finland 
Org. nr. 917636923 

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

 
Salt Entreprenør AS 
9107 Kvaløya 
Org. nr. 993769762 
 
 
 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: PRO: Betongarbeider, våtrom 
                           UTF: Våtrom, betongarbeider, 
                           Grunnarbeider.                

 
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 
 
Betongservice AS 
9152 Sørkjosen 
Org. nr. 944896600 
 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
Ansvarsområde: SØK: Hele tiltaket 

 
Rørlegger Helgesen 
9180 Skjervøy 
Org. nr. 989976028 
 
 
 

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

 
TVS Partnerrid OU 
Org. nr. 920004377 

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Tømrerarbeider. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel, Områdenavn BFT 01, Fritids- og turistformål 
 
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: 
Vi har konkludert med at en oppføring av presentert bygg vil være en erstatning av nedbrent 
bygg og dermed ikke komme i konflikt med arealplan selv om plasseringen er forflyttet en del i 
forhold til nedbrent bygg.  
Bygget vil bli plassert innenfor areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til turisme - BFT 
01. Det er i bestemmelsene for BFT 01 i kommuneplanens arealdel satt krav om detaljplan 
(reguleringsplan).  
Dette vil bety at for ytterligere utbygging av BFT 01 vil det være krav om at dette skjer i samsvar 
med godkjent reguleringsplan. 
  
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.  

- Privat vannforsyning. 
- Eksisterende avløpsanlegg benyttes ved å opprette pumpekum. 

 
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. 
 
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 2021/367. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 Tegninger 
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Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
Rolf Hansen Steallivegen 25  Storslett 
RØRLEGGER HELGESEN AS Havnegata 30  SKJERVØY 
SALT ENTREPRENØR AS Ropnesvegen 43  KVALØYA 
Jon Erik Hansen Saraelv 354  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 driftsutvalget - nr. 60/21 
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» 2021/296-3 6369/2021 5428/47/137 15.04.2021 

 

Tillatelse til tiltak Kaiveien 10, 5428/47/137 

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: Kaiveien 10 Gnr/Bnr: 47/137 
Tiltakshaver: E6 TALVIK BENSIN OG 

DIESEL AS 
Adresse:  Kløyva 14, 

 9540 TALVIK 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

Rambøll Norge AS 
915251293 

Adresse:  Postboks 1077,  
 9503  ALTA 

Tiltakets art:  Nytt bygg - Under 70 m2 - ikke 
boligformål 
219 Annen industribygning 

Bruksareal: ---------- 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 12.03.2021 for oppføring av tankanlegg for diesel på gnr 47 
bnr 137, kaiområdet i Sørkjosen. 
Plassering av anlegget må ansees som midlertidig. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
 
Angående etablering av selvbetjent tankstasjon på kaianlegget i Sørkjosen. 
Nordreisa kommune er grunneier og er positiv til tiltaket, og vil være behjelpelig med plassering. 
Vi vil likevel sette vilkår for en tillatelse til plassering på det planlagte området da det 
foreligger fremtidige planer om utvidelse av kai i nordlig retning. 
Vi anser plasseringen som foreslått i situasjonsplanen som den beste slik situasjonen er pr i dag. 
Vi er usikre nårtid en kai- utvidelse vil kunne finne sted, det jobbes med saken og det skal tas 
avgjørelser i nær fremtid. En eventuell flytting av anlegget til en annen påvist plassering på 
området må dekkes av tiltakshaver. 
 
Det gis derfor en midlertidig tillatelse av anleggets plassering. 
Tidsperiode: Inntil avklaring om kai utvidelse foreligger. 
 
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 
 
Rambøll Norge AS 
 
Org. nr. 915251293 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
 
 
Ansvarsområde: Søker hele tiltaket 

 
 
 
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 
 
Ekonstal Sp. z o.o. Sp.k. 
 
Org. nr. 0000543080 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
 
Ansvarsområde:  
 
Ansvarlig prosjekterende for konstruksjonssikkerhet 
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E6 TALVIK BENSIN OG 
DIESEL AS 
 
Org. nr. 893925082 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde:  
PRO - Miljø som gjelder forskrifter for etablering av 
drivstofftank samt plassering av drivstofftank. 
 
UTF - Ansvarlig utførende for plassering av 
drivstofftanken, Innmåling og utstikking av tiltak. 

 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
19421979_003 Reguleringsplan for Sørkjosen III 
 
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: 
KORT BESKRIVELSE AV TILTAKET: 
Oppføring av en selvbetjent tankstasjon til bruk hovedsakelig for båter tilhørende nærliggende 
båthavn, for fylling av diesel til båtmotorene.  
  
Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger: 
Tiltakets midlertidige plassering er godkjent av Havnesjef Hilde Henriksen. 
 
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.  
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
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resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2021/296. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
Direkte innvalg 77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Vedlegg 
1 6_KART_Situasjonsplan_Kart havna tank.pdf 
2 7_TEGN_TegningNyttSnitt_22.2500.021.3.00.0740 - OFERTA.PDF 
3 13_KORR_Annet_01 S-PBL-002 Følgebrev søknad 42655.pdf 

 
Likelydende brev sendt til: 
RAMBØLL NORGE AS Postboks 427 Skøyen  OSLO 
E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS Kløyva 14  TALVIK 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Dag Funderud Sektor for drift og utvikling 
Bernt-Thomas 
Åbyholm 

Brannvesenet 

Kim Daniel 
Hansen 

Anleggsdrift 
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Arkiv ref.: L:\Oppdrag 2020\1350042655 Drivstofftank Sørkjosen\1-K3\14-Kontroll\2020-12-22 Søknaden\2021-03-11 Rev 

følgebrev\S-PBL-002 Følgebrev søknad 42655.docx 

Rambøll Norge AS 

NO 915 251 293 MVA 

Dato  2021/03/11 

 

 

 

Rambøll 

Postboks 1077 

N-9503 Alta 

 

Besøksadresse: 

Løkkeveien 115 

 

T +47 78 44 92 22 

www.ramboll.no 

 

 

 

Vår ref. 1350042655 

 

 

 

 

Nordreisa kommune 

Byggesakavdelinga 

Sentrum 17  

9151  STORSLETT 

 

Epost: postmottak@nordreisa.kommune.no  

 

Dear GNR/BNR 47/137 KAIVEGEN, 9152 SØRKJOSEN 

TILTAK: OPPFØRING AV SELVBETJENT DRIVSTOFFTANK 

TILTAKSHAVER: E6 TALVIK BENSIN OG DIESEL AS 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK 

 

Vedlagt følger søknad om tillatelse til tiltak for ovennevnte tiltak. 

 

På vegne av tiltakshaver E6 Talvik Bensin og Diesel AS v/Frode Kjellmann søkes 

det om oppføring av selvbetjent drivstofftank på gårds- og bruksnr 47/137 i 

Sørkjosen. Plasseringen av tiltaket vises på vedlagte situasjonsplan og tegning 

viser tiltaket. 

 

 

Plangrunnlag 

Gjeldende reguleringsbestemmelser for eiendommen der drivstoffylleanlegget er 

tenkt oppført er reguleringsplan for Sørkjosen III. 

 

I bestemmelsene står det at området reguleres til følgende formål: 

• Byggeområder 

• Trafikkområder 

• Friområder 

• Fareområder 

• Spesialområder 

• Fellesområder 

 

 

Plassering av tiltaket 

Tiltakets plassering er foreslått av kommunen selv. 

 

 

Fundament  

Det skal ikke utarbeides tankfundament til drivstoffylleanlegget. Tanken skal 

settes rett på kaidekket. 
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Nabovarsling 

Det er sendt ut nabovarsel til naboen. Det er kommet inn et innspill til planlagte tiltak. 

 

Tiltakshaver er innforstått med at tanken vil bli flyttet, dersom det kommer en utvidelse av kaia i nordlig 

retning. 

 

 

Deres velvillige behandling imøteses. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Birgit N. Wisløff 
Saksbehandler byggesøknader 

 

D +47 977 92 502 

birgit.wisloff@ramboll.no 

 
 

Vedlegg: Søknaden med tilhørende vedlegg 

 

 

Kopi m/vedlegg: E6 Talvik Bensin og Diesel AS v/Frode Kjellmann,  

 epost: frodkjel@online.no 
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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. 77/21 
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» 2021/379-2 7412/2021 5428/83/6 06.05.2021 

 

Tillatelse til tiltak, fritidsbolig 5428/83/6 

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: Hamneideveien 9, Gnr/Bnr: 83/6 
Tiltakshaver: Øyvind Andre og Kristianne 

Hansen 
Adresse: Trollveien 5,  

9180 SKJERVØY 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

RANAHYTTA AS Adresse: Postboks 608, 
 8607 MO I RANA 

Tiltakets art:  Nytt bygg – Boligformål 
161 Hytter, sommerhus og 
fritidsbygg 

Bruksareal: 102 m² 

 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 13.04.2021 for oppføring av fritidsbolig på gnr 83 bnr 6. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Dispensasjoner: 
Nødvendige dispensasjoner er behandlet og godkjent i forbindelse med søknad om deling, sak 
2021/18-4, 51/21. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
 
Vilkår satt i godkjent søknad om deling må etterfølges, sak 2021/18. 
 
 
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 
 
RANAHYTTA AS 
 
Org. nr. 925269506 

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:  
SØK- hele tiltaket 
PRO- bygningskonstruksjon, fundament og 
installasjoner 
UTF- prefabrikasjon av elementbygg 

 
ROBERTSEN & SLOTNES AS 
 
Org.nr. 953710765 
 

 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Terreng/grunnarbeider og plassering 
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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 
 
JS BYGG AS 
 
Org. nr. 995464152 

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

 
Nord Troms Rør AS 
 
Org. nr. 925822051 
 

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

 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3  
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht pbl 2008 § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 13-5. 
 
Risikovurdering  
Av NGUs løsmassekart framgår det at det i området kan være marin strandavsetning. Tiltakshaver 
fikk derfor informasjon om at vi ikke kunne starte behandlingen av delingssøknaden før det var gjort 
grunnundersøkelser og at byggegrunnen var funnet sikker.  
 
Det foreligger en geoteknisk rapport fra GeoNord. Dette framgår av vurderingen: I henhold til 
grunnundersøkelsene antydes det at løsmassene bare er 3,6-3,7 m tykt i området. Det er observert 
marin leireinnhold i morenelaget. Men det indikeres ikke mulighet av retrogressiv skred 
(kvikkleireskred). Fordi grovt materiale i morene dominier styrken av dette morenelaget. I tillegg 
viser grunnundersøkelsene at berggrunn er tilnærmet horisontal mellom de to gravehullene. Dermed, 
konkluderes det at området ikke er i faresonen for kvikkleireskred.  
 
Sluttkommentar: Det undersøkte området oppfyller kravet til TEK17 (ref./2/) for etablering av den 
planlagte fritidsboligen. Fritidsboligen kan direkte fundamenteres på tørrskorpe eller morene. Hvis 
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det er planlagt å etablere kjeller må det videre vurderes og planlegges for drenering på grunn av høy 
grunnvannstand.  
 
Med bakgrunnen i undersøkelse og sluttkommentar fra GeoNord, anser vi den omsøkte tomta som 
byggesikker grunn. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
 
Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommen som blir berørt av 
adkomsten. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.  
 
Privat vann og avløpsanlegg. 
Utslippstillatelse behandles separat. 
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
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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 2021/379. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
RANAHYTTA AS Postboks 608  MO I RANA 
ROBERTSEN & SLOTNES AS Kveldsolveien 1  SKJERVØY 
JS BYGG AS PB 162 CO/ Skarven Regnskap AS  SKJERVØY 
NORD TROMS RØR AS Flyplassvegen 14A  SØRKJOSEN 
Øyvind Andre Hansen Trollveien 5  Skjervøy 
Kristianne Margit Hansen Trollveien 5  Skjervøy 

 
 
 
 

44



 
 Side 6 av 6

45



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. 55/21 
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» 2021/331-2 6286/2021 5428/29/1 14.04.2021 

 

Tillatelse til tiltak, Svartfosslia 5428/29/1 

 
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: Svartfosslia Gnr/Bnr: 29/1 
Tiltakshaver: Sautsis AS Adresse: Hovedveien 43 

9152 Sørkjosen 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

RMT AS Adresse: Hovedveien 62 
9151 Storslett   

Tiltakets art:  Anlegg/veg-vann/avløp Bruksareal: --- 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 23.03.2021 for opparbeidelse av vei, vann og avløp til 
Svartfosslia hyttefelt. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte erklæringer om ansvarsrett samt planen: 
Detaljregulering Fritidsboliger 19422010/003 – Svartfosslia. 
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
 
Foretak uten sentral godkjenning/delvis med 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 
 
RMT AS 
 
Org. nr. 919157658 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende 
                    av utførelsen, tiltakskl. 2. 
 
Ansvarsområde: Vei, vann og avløp 

 
 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
Detaljregulering Fritidsboliger 19422010/003 – Svartfosslia. 
 
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: 
Utbygging skal følge vedtatt reguleringsplan. 
  
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. 
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Vannforsyning og avløp: 
Det forutsettes at tiltakshaver har meldt tilknytningen til eksisterende vannforsyningsanlegg 
eller opprettingen av nytt vannforsyningsanlegg som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann 
per døgn til Mattilsynet, jf. drikkevannsforskriften § 17.  
 
Utslippstillatelse behandles separat. 
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. Viser for øvrig til avfallsforskrift kap. 15, 
Byggavfall. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. Kommunen krever også 
VA plan, stoppekran etc. og andre opplysninger for eiendommen ved anmodning om ferdigattest.  
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2021/331. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
RMT AS Hovedvegen 62  SØRKJOSEN 
SAUTSIS AS Hovedvegen 43  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   

Ketil Jensen 
Sonjatunvegen 28 B 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 52/21 
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 
 2021/284-2 6280/2021 49/62 14.04.2021 

 

Bruksendring 5428/49/62, fritidsbolig 

 
Saksopplysninger:  
Bygg på 18 m2 registrert som uthus/anneks, bygn.kode 181 søkes endret til fritidsbygg bygn.kode 
161.  
Adresse: Latterveien 52, 9153 Rotsund.  
Eier: Ketil Jensen, Sonjatunveien 28b, 9151 Storslett. 
 
 
Vurderinger: 
Bygget skal ikke endres i form eller størrelse og er over 4 meter fra nabogrense. 
Bygget har ikke innlagt vann og er dermed unntatt krav om utslippstillatelse. 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart. 
 
Vedtak: 
Søknad om endring godkjennes og endres i matrikkel til: 161 Hytter, sommerhus, fritidsbygg. 
 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas 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   

Kjell Arne Strandheim 
Strandheimveien 24 
9154  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 61/21 
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 
 2021/297-3 6516/2021 5428/37/1 20.04.2021 

 

Bruksendring 5428/37/1, verkstedlokale 

 
Saksopplysninger:  
 
Det søkes om bruksendring av bygning registrert som garasje kode 181, BRA 138 m2. Garasjen 
har vært benyttet som gårdsverksted. Ny bruk vil være verkstedbygning kode 212. 
Det er beskrevet at tiltaket gjelder arbeidslokaler/verksted for motorsykkel og snøscooter og at 
arbeidet vil innebære service og vedlikehold av disse kjøretøyene, samt montering og 
vedlikehold av landbruksredskaper. 
Det er videre beskrevet at virksomheten har alt utstyr og kompetanse som kreves for å drive med 
de aktuelle verkstedarbeider. Det er angitt forhold som prosessavsug i forbindelse med sveising 
og løftebord med hensyn til ergonomi. 
Det er også opplyst at bedriften er miljøsertifisert og medlem av bedriftshelsetjeneste. 
Det oppgis at virksomheten skal ha en ansatt. 
 
Vurderinger: 
Søknad om samtykke fra Arbeidstilsynet etter arbeidsmiljøloven § 18-9 er innvilget 08.03.2021. 
 
Tiltakshaver gjøres oppmerksom på at Arbeidstilsynets krav til miljøfaktorer og personalrom skal 
følges jfr arbeidsmiljøloven § 18-9. 
 
Vedtak: 
Det gis tillatelse til bruksendring av garasjebygg til verkstedlokale på gnr 37 bnr 1. Tiltaket vil 
bli registrert i matrikkel i løpet av de nærmeste dagene. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til kommunen.  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 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
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 driftsutvalget - nr. 72/21 
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» 2020/732-5 6997/2021 5428/13/164 29.04.2021 

 

Midlertidig brukstillatelse 5428/13/164 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Rovdas Gnr/Bnr: 13/164 
Tiltakshaver: Sarüné Sumskyté Adresse: Bærsletta 4 

9158 Storslett 
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Älvsbyhus Norge As 
975955885 

Adresse:   Ekholtveien 114 
1520 Moss 

Tiltakets art:  Nytt bygg – boligformål - 
over 70m2 

Bruksareal: 107 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 89/20, 29.06.2020 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding datert 13.04.2021 fra ansvarlig søker på oppføring av enebolig. 
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
I innsendte dokumentasjon er det bekreftet at av ansvarlig søker/tiltakshaver at det ikke er fare 
for sikkerheten ved bruk av enebolig og at det gjenstår mindre vesentlig arbeid. Kommunen 
finner utsendelse av midlertidig brukstillatelse som ubetenkelig. 
 
Innlevert dokumentasjon: 

 Der det kreves gjennomføringsplan er denne vedlagt søknad om ferdigattest, jf. Forskrift 
om byggesak SAK10 § 5-3.  

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

 
Brukstillatelsen gjelder følgende deler av tiltaket: 
Hele tiltaket 
 
Gjenstående arbeid frem mot ferdigattest: 
Ansvarlig søker opplyser at: Søknad om ferdigattest vil bli sendt så fort ansvarlig foretak for 
utstikking og graving har signert. 
 
Krav om sikkerhet ved tiltaket:  
Ansvarlig søker opplyser at: Tiltaket har i dag tilstrekkelig sikkerhetsnivå til å tas i bruk. 
 
Tidsbegrenset brukstillatelse: 
Brukstillatelsen gjelder fram til 15.07.2021 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest. 
 
Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om 
ferdigstillelse, som kan gjennomføres ved sanksjoner etter plan- og bygningsloven kapittel 32. 
 
 
Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de 
grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har 
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi referansenummer 2020/732. 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
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Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
ÄLVSBYHUS NORGE AS Postboks 2008 Høyden  MOSS 
Sarüné Sumskyté Bærsletta 4  Storslett 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas 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 driftsutvalget - nr. 79/21 
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» 2021/347-3 7597/2021 5428/58/19 11.05.2021 

 

Tillatelse til tiltak, bruksendring 5428/58/19 

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: Oksfjordveien 658 Gnr/Bnr: 58/19 
Tiltakshaver: Kent Andre Berg Adresse: Storengveien 131,  

9158 STORSLETT 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.: 

SIV ING PÅL PETTERSEN 
992765399 

Adresse: Rotsundelvdalen 6A,  
9153 ROTSUND  

Tiltakets art:  Bruksendring-formål- bolig Bruksareal: 143 m² 
 
 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om bruksendring av bygg fra fritidsbolig til bolig mottatt 20.04.21. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
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Dispensasjoner: 
Det er søkt dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel angående arealformål LNFR, men vi 
anser ikke dette som nødvendig da bruk av grunn allerede er registrert som boligformål. 
 

 
 
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 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 
 
SIV ING PÅL PETTERSEN 
Org. nr. 992765399 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
 
Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner, 
Søknad krever ansvarlig for prosjektering, som er normalt 
ved nye bygg. 
Her skal det ikke gjøres noe med boligen, kun søknad om 
bruksendring. 

 
 
 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Planstatus: 
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 
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Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Boligen er bygd i 2000 av tømmer og innehar de nødvendige funksjoner, bygningen anses derfor 
egnet som permanent bolig. 
Boligen ligger i et område der det både er fritidsboliger og permanente boliger. En bruksendring 
her vil ikke være i strid med øvrig bebyggelse i nærområdet. 
  
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. 
 
Radonmålinger er utført og godkjent, rapport medfølger byggesøknaden. 
 
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.  
Eiendommen har privat vann/avløpsanlegg. 
 
Overvann og drensvann skal i størst mulig grad infiltreres eller på annen måte håndteres lokalt på 
eiendommen. Overvann skal ikke tilføres kommunale avløpsledninger da de ikke er dimensjonert 
for overvann eller drensvann. Håndtering av overvann kan skje gjennom infiltrasjon, utslipp til 
resipient eller ved å utnytte overvannet som en ressurs i samsvar med pbl 2008 § 27-2 og 
byggeteknisk forskrift TEK17 § 15-8.   
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
 
Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 21/347. 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
SIV ING PÅL PETTERSEN Rotsundelv  ROTSUND 
Kent Andre Berg Storengveien 131  Storslett 

 
 
Interne kopi mottakere: 
Birger Storaas Utvikling 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
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Nordreisa kommune 

 

Utvikling 

  
 

 

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

Sigbjørn Hansen 
Kildalveien 75 
9154  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 53/21 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/734-5 6284/2021 5428/42/4 14.04.2021 

 

Ferdigattest 5428/42/4 

 
FERDIGATTEST 

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

 
 
Byggested: Kildalveien 75 Gnr/Bnr: 42/4 
Tiltakshaver og 
ansvarlig søker: 

Sigbjørn Hansen Adresse: Kildalveien 75 
9151 Storslett  

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål- over 
70 m2 

Bruksareal: 111,8 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 92/20, 30.06.2020 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 19.03.2021 fra ansvarlig søker på rivning av eksisterende og oppføring av ny fritidsbolig 
på gnr 42 bnr 4. 
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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 2020/734. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
BERNHARD OLSEN AS Postboks 608 8607 MO I RANA 

 
Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas Utvikling 
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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 driftsutvalget - nr. 70/21 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
«REF» 2020/414-5 6975/2021 59/5 29.04.2021 

 

Ferdigattest 5428/59/5 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Øvergårdveien 128 Gnr/Bnr: 59/5 
Tiltakshaver: Therese Løftstrøm Adresse: Øvergårdveien 128 

9158 Storslett  
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Betongservice AS 
944896600 

Adresse: Industriveien 24 
9152 Sørkjosen 

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål over 
70 m2 

Bruksareal: 152 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 2020/414-2, 27.04.2020 
 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 12.04.2021 fra ansvarlig søker på oppføring av enebolig etter brann. 
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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 2020/414. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  SØRKJOSEN 
Therese Løfstrøm Øvergårdveien 128  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   
    
    
    
    
    
    

Knut Erik Gamst 
Storestevegen 26 
9151  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 76/21 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/908-4 7381/2021  06.05.2021 

 

Ferdigattest tilbygg 5428/13/157 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Storesteveien 26 Gnr/Bnr: 13/157 
Tiltakshaver: Knut Gamst Adresse:  
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Knut Gamst Adresse: Storesteveien 26 
9151 Storslett 

Tiltakets art:  Tilbygg til enebolig Bruksareal: Tilbygg 8,5 m2  

Nytt BRA enebolig 160,5 m2 

 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 131/20, 18.09.2020 
Ferdigattest 147/17, 02.10.2017 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato   94/16, 06.05.2016 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 06.04.2021 fra ansvarlig søker på oppføring av tilbygg til bolig på nevnte tomt. 
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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 2020/908. 
 
Med vennlig hilsen 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas Utvikling 
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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   
    
    
    
    
    
    

Kenneth Nordstrøm 
Hugins Vei 2 
3179  Åsgårdstrand 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 57/21 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2021/353-2 6342/2021 5428/67/15 15.04.2021 

 

Ferdigattest 5428/67/15 - Storvikveien 

 
 

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 
 
Byggested: Storvikveien 246 Gnr/Bnr: 67/15 
Tiltakshaver: Kenneth Nordstrøm Adresse: Hugins vei 2 

3179 Åsgårdsstrand 
Ansvarlig søker: 
Org. nr. 

Overhalla Industrier AS Adresse: 7863 Overhalla 

Tiltakets art:  Nytt bygg- boligformål- over 
70 m2 

Bruksareal:  327 m2 

Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 0219/06 
Midlertidig brukstillatelse    sak/dato 0223/05, 07.05.2007 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 06.04.2021 fra søker på enebolig gnr 67 bnr 15. 
Det vises forøvrig til søknadens vedlagte oppdaterte tegninger.  
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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 2021/353. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas Utvikling 
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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   
    
    
    
    
    
    

SANDØY BYGG AS 
Sentrum 30 
9151  STORSLETT 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 66/21 
 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2018/760-38 6832/2021 5428/12/5 26.04.2021 

 

Ferdigattest 5428/12/5 bygg 4 , Hansvoll 

 
 

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

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

SANDØY BYGG AS 
920 261 116 

Adresse:  Sentrum 30, 9151 
STORSLETT  

Tiltakets art:  Nytt bygg- Leilighetsbygg + 
garasjeanlegg 

Bruksareal: 486 m2 + 134 m2  

Rammetillatelse sak-dato: 161/18. 05.07.2018 
Byggetillatelse/Igangsettingstillatelse sak-dato 138/19, 12.09.2019 

 
 
VEDTAK: 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 21.04.2021 fra ansvarlig søker på leilighetsbygg nr 4 på gnr 12 bnr 5. 
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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 2018/760. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
77 58 80 48 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Interne kopi mottakere: 
Bente Fyhn Drift- og utvikling stab 
Birger Storaas 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 driftsutvalget - nr. 54/21 
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» 2021/325-2 6285/2021 5428/66/73 14.04.2021 

 

Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 5428/66/73 

UTSLIPPSTILLATELSE FOR MINDRE AVLØPSANLEGG 
Etter lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og forskrift om 

begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 13-3 og 13-4 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16. 

 
Byggested: Straumfjord vest 301 Gnr/Bnr: 66/73+41 
Tiltakshaver: Johan Pedersen Adresse: Mellomveien 8b 

9180 Skjervøy 
Ansvarlig søker: 
Org. nr.  

Betongservice AS 
944896600 

Adresse: Industriveien 24 
Sørkjosen 

Tiltakets art:  Nytt avløpsanlegg -Fritidsbolig Bruksareal: --- 

Type avløpsvann:  Sanitært avløpsvann Utslipp til:  Terreng 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
I medhold av forurensningsloven § 13-4 godkjennes søknad om oppføring av mindre 
avløpsanlegg til fritidsbolig mottatt på gnr. 66 bnr. 73 + 41.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte situasjonskart og innleverte dokumentasjon på hvordan 
utslippet skal etableres og drives.  
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
Foretak med eller uten sentral godkjenning som søker ansvarsrett, bekrefter ved søknad at de 
oppfyller pbl 2008 § 23-3 og SAK10 §§ 9-1 og 9-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. Det er 
ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes jf pbl 
§ 23-4.  
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og som ansvarlig foretak selv ikke utfører eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskrifters krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass. 
 
 
Foretak 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 
 
Betongservice AS 
 
Org. nr. 944896600 

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 1 
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende 
                    for prosjektering, tiltakskl. 1. 
 
Ansvarsområde: Prosjektering avløpsanlegg 

Jon Vidar Persen 
 
Org. nr. 821468922 

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

 
 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Det er innlevert dokumentasjon som bekrefter hvordan utslipp skal etableres og drives. Det er 
bekreftet av ansvarlig eier at han/hun er ansvarlig for forskriftmessig drift og vedlikehold. 
 
Forhold som søker/prosjekterende/utførende må være oppmerksom på:  

 Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Norsk standard 
eller VA/Miljøblad 

 Utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i Forurensningsforskriften 
kapittel 12 

 Før jordrenseanlegget lukkes etter legging av infiltrasjonsrør mv, skal kommunen gis 
et varsel på minst 2 arbeidsdager slik at forurensningsmyndigheten kan kontrollere 
anlegget. 

 Ferdigattest skal sendes til kommunen når arbeidet er utført.  
 
Renseanlegg:  
Innkommet dokumentasjon av rensegrad er dokumentert av nøytral fagkyndig, samt med 
beskrivelse av utslippsstedet, utslippsanordningen- og dyp, for bruks av:   

 Minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN-12566-3.   
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 Øvrige renseanlegg skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming 
er benyttet. 

 Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at 
anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen omfatter grunnundersøkelser og inneholder 
informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som 
rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan 
unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.  

Det henvises til Forurensningsforskriften §12-10.  
 
Utslippssted: 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg har: 

a) Utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand. 
b) Utslipp til elv kun forekommer til elv med helårsavrenning. 
c) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.  

Det henvises til forurensningsforskriften § 12-11 
  
Byggegrunn/Atkomst: 

 Forholdene på stedet vurderes slik at det at slamavskiller og jordrenseanlegg kan bygges i 
samsvar med Norsk standard eller VA/Miljøblad 

 Det er avlagt tilstrekkelig plass på eiendom til oppstillingsplass for tømmebil.  
 Anlegg er plassert slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg.  

 
Øvrige opplysninger: 
For ordens skyld minnes det på at tiltakshaver skal være oppmerksom på Nordreisa kommunens 
renovasjonsforskrift: 

 Slamavskiller for boligbebyggelse skal i tømmes minst en gang hvert andre år. 
 Slamavskiller for hyttebebyggelse skal i tømmes hvert 4 år. 
 Slamavskiller for offentlig bygg eller næringsbygg skal i tømmes hvert år. 
 Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens gårdsnummer og 

bruksnummer er påført. 
 Tømming foretas i perioden 1. mai til 15. oktober. 
 Tiltakshaver skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 

bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser mv. fjernes av abonnenten 
før tømming utføres. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på 
eiendommen for å få utført tømmingen. 

 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med situasjonskart skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, eller innstilles arbeidet i 
lengre tid enn 2 år, faller retten til å etablere utslippet bort. jf forurensningsforskriften § 13-5. 
 
 
 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
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Generell aktsomhetsplikt: 
Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet i 
strid med målene i «Lov om forvaltning av naturens mangfold» (Naturmangfoldloven) §§ 4 og 5. 
Utføres en aktivitet i henhold til en tillatelse av offentlig myndighet, anses aktsomhetsplikten 
oppfylt dersom forutsetningene for tillatelsen fremdeles er til stede. 
 
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). 
 
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 2021/325. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ole Henriksen 
Byggesaksbehandler 
ole.henriksen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 48 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
Likelydende brev sendt til: 
Johan Kristoffer Pedersen Skoleveien 2  Skjervøy 
BETONGSERVICE AS Industrivegen 24  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   

Olaf Hansen 
Postboks 82 
9189  Skjervøy 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 58/21 
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 
 2020/907-6 6359/2021 5428/85/9 15.04.2021 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 85, bnr 4 

Henvisning til lovverk: Matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1 og 26-1. 
 
Saksopplysninger:  
Det søkes om fradeling av tilleggsareal fra gnr 85, bnr 4 til bebygd hyttetomt gnr 85, bnr 9.  
Søker/grunneier er Olaf Hansen og erverver er Dag Olav Mollan. 
 
Eiendommen ligger på Hamneidet, om lag 29 km fra Storslett sentrum. Gnr 85, bnr 9 
framkommer ikke på kart, men ved saken er det lagt en skylddelingsforretning fra 1976 da 
Hamneidet tilhørte Skjervøy kommune. Av denne og av matrikkelopplysninger, framgår det at 
gnr 85, bnr 9 er 400 m2. Det søkes nå delt et areal på ca 1200 m2, og av det som er inntegnet på 
kartet som er vedlagt saken, antar vi at utvidelsen gjelder ca 800 m2. Vi vet ikke grunnen til at 
gnr 85, bnr 9 ikke er registrert på kart, men det kan være at tomta ikke var merket opp for 
flyfotograferinga som en gang ble gjort på slutten av 70-tallet og som er grunnlag for de digitale 
kartene vi har i dag.  
 
I følge gårdskart fra Nibio har eiendom gnr 85, bnr 4 et totalareal på 95 daa. Av dette er 5,5 daa 
tidligere innmarksbeite, 77 daa uproduktiv skog inkl myr, 3,3 daa myr, 4,9 daa jorddekt- og 
skrinn fastmark, samt 4,3 daa annet areal.  
 
Planstatus  
Det omsøkte tilleggsarealet 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. Tilleggsarealet ligger innenfor 100 metersonen til sjø, og det 
er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.  
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I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: «at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.»  
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
 
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden.  
 
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.  
 
Høringer: 
Saken har vært til høring og det er kommet inn en høringsuttalelse fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune den 29.03.21: 
Kulturarv  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. 
lov om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt 
vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor 
vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor 
etter tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under 
arbeide skulle arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede 
steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes 
videre til de som skal utføre arbeidet i marken.  
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget.  
Vurdering  
Etter pbl 1-8 samt Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen skal 
hensynet til allmenne interesser (natur, friluftsliv og landskap mm) veie tungt ved vurdering av 
tiltak i strandsonen. Planretningslinjenes pkt. 7 angir bl.a. at eventuell bygging i strandsonen bør 
skje i områder der det er bygd fra før, slik at den skjer mest mulig konsentrert. I tråd med 
nasjonale og regionale føringer, anmoder vi kommunen å være restriktive til byggetiltak i 
strandsonen. 
 
Vurderinger 
Landbruk og jordloven 
I jordlovens § 1 står det: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert 
bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, 
arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at 
ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av 
arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel 
for menneske, dyr og planter.  
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Det er ingen aktive gårdsbruk igjen i dette området av kommunen. Vi har heller ikke 
opplysninger om når tid drifta på denne eiendommen ble avviklet eller når eiendommen sist ble 
høstet. Det omsøkte arealet angår tilleggsareal til etablert tomt (ikke avmerket på kart). Den 
opprinnelige tomta som er bebygd med ei hytte. Av flyfoto framgår det at hyttetomta gnr 85, bnr 
9 og det omsøkte tilleggsarealet er stort sett på fjellgrunn. Vi kan derfor ikke vektlegge 
landbrukshensynet i denne saken da hverken det omsøkte arealet eller gnr 85, bnr 4 ellers, ikke er 
drivbart.  
 
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 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.  
 
Søknaden angår tilleggsareal til bebygd tomt og det er ikke oppgitt at det planlegges ny 
bebyggelse på tilleggsarealet. Det er derfor ikke relevant og behandle søknaden ihht til pbl §§ 27-
1, 27-2 og 27-4. Men hvis slike tiltak skal gjøres på gnr 85. bnr 9 er det søknadspliktige tiltak. 
Hvis ikke gnr 85, bnr 9 ikke allerede har tinglyst veirett over gnr 85, bnr 4, må dette ordnes slik 
at bruken av adkomsten sikres for framtiden.  
 
I flg. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er 
tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det 
samme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.  
Det omsøkte arealet består av berg i dagen, noe som er sikre grunnforhold.  
 
Når tomten allerede er bebygd vil ikke en fradeling føre til noen større konsekvenser for 
friluftsinteressene i området. Dette selv om utvidelsen trekkes nærmere sjøen. Det er ingen typisk 
strand her og stien som går videre til Mikkelvika, går ikke langs sjøen.  
 
Naturmangfoldet:  
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.  
Siden saken gjelder utvidelse av bebygd og etablert tomt, kan vi ikke se at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 
fradelt.  
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Dispensasjon  
For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 er ifølge bestemmelsen 
to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.  
Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ordlyden tilsier at ulemper eller 
skadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller 
bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta. Det andre vilkåret som må være oppfylt for 
at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Fylkeskommunens vurdering i saken er: 
Etter pbl 1-8 samt Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen skal 
hensynet til allmenne interesser (natur, friluftsliv og landskap mm) veie tungt ved vurdering av 
tiltak i strandsonen. Planretningslinjenes pkt. 7 angir bl.a. at eventuell bygging i strandsonen bør 
skje i områder der det er bygd fra før, slik at den skjer mest mulig konsentrert. I tråd med 
nasjonale og regionale føringer, anmoder vi kommunen å være restriktive til byggetiltak i 
strandsonen. 
 
Det omsøkte området ligger i område som er avsatt til LNFR, landbruk, natur, friluftsliv, samt 
reindrift. Den omsøkte parsellen er tilleggsareal til allerede bebygd areal og vi kan ikke se at 
hensynet til LNFR i dette tilfellet blir vesentlig tilsidesatt. Når tomten allerede er bebygd vil ikke 
en fradeling føre til noen konsekvenser for friluftsinteressene i området. Dette selv om utvidelsen 
trekkes nærmere sjøen. Det er ingen typisk strand her og stien som går videre til Mikkelvika, går 
ikke langs sjøen.  
 
Formålet med delingen er tilleggsareal til tomt bebygd med hytte som er bygget for mange år 
siden. På grunn av dette ser vi ikke at delingen i dette tilfellet vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen som ikke har ressurser for drift. Dispensasjon begrunnes med 
at vi oppsummert ikke ser at det er en overvekt av ulemper med denne dispensasjonen.  
 
Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 800 m2 som tilleggsareal fra gnr 85, bnr 4 til 
bebygd tomt gnr 85, bnr 9 i Nordreisa kommune.  
 

 Delingen av ca 800 m2 godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og 
bygningsloven §§ 20-1-m. Jfr plan- og bygningslovens §19-2 gis det også dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til deling av ca 800 m2 fra gnr 85, bnr 4 til fritidsformål. Det gis i 
tillegg dispensasjon jfr plan- og bygningslovens § 1-8 til tiltak i strandsonen.  
 
Dispensasjonene begrunnes med at vi ikke kan se at dette er til vesentlig ulempe i forhold til det 
formålet skal verne om. Det omsøkte arealet gjelder tilleggsareal til allerede bebygd tomt og 
arealet ligger ikke til rette for allmenn bruk.  
 
Det settes følgende vilkår:  
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

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

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

 Gnr 85, bnr 9 må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 85, bnr 4 (hvis det ikke allerede er 
gjort). 

 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 
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no 
tlf: 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Kopi til: 
Dag Olav Mollan Pb 188 9189 Skjervøy 

 
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig som er kontaktperson videre i saken. 
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 ca november. 
Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før oppmålingsjobben gjøres. Siden gnr 85, bnr 9 
ikke er avmerket i kart, vil oppmålingen også omfatte fastsetting av eksisterende grenser 
på denne eiendommen.  
 
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.  
 
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt 
oppmålingsingeniør Kristian Berg på tlf 77 58 80 54 / 91 82 27 43. 
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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   

Jane Oddrun Johansen 
C/O Jani Huhtamaki, Gausdal 32 
9154  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 63/21 
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 
 2021/95-3 6558/2021 5428/24/1 21.04.2021 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 24, bnr 3 

 
Saksopplysninger:  
Søker/grunneier: Jane Johansen og Jani Huhtamaki  
Kjøper: Kurt-Leif Strøm 
  
Det søkes om deling av gnr 24, bnr 3 med ca 500 m2 som tilleggsareal til gnr 24, bnr 21. 
Eiendommene ligger i Moskodal i Reisadalen, ca 12 km fra Storslett sentrum. Arealet er i 
søknaden oppgitt til 490 m2. 
 
Søknaden skal behandles i forhold til plan- og bygningslovens § 20-1-m og 26-1, jordlovens § 
12, samt matrikkellovens § 6.  
 
Gnr 24, bnr 3 er en landbrukseiendom med følgende areal jfr Nibios gårdskart:  
85,7 daa fulldyrka jord, 665,6 daa produktiv skog, 70,6 annet markslag, totalt 821,9 daa.  
 
Det søkes om tilleggsareal til hyttetomta fordi det ikke er samsvar imellom grensemerker 
(merkesteiner) og skylddelingsforretning. Utvidelsen vil da føre til at alle oppførte bygninger 
kommer innenfor tomtegrensene.  
 
Overdragelsen er for stor til gjøres som en grensejustering. Når endring av eiendomsgrensene 
ikke kan gjennomføres som grensejustering, må det gjøres en arealoverføring.  
 
Planstatus  
Eiendommen 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  
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som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon jfr plan- 
og bygningsloven § 19-2.  
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg om regionale og nasjonale interesser. Siden 
dette hovedsakelig gjelder et lite areal som allerede er tatt i bruk med bebyggelse, sendes saken 
ikke til høring da vi mener at det omsøkte arealet ikke berører regionale og nasjonale interesser.  
 
Vurderinger:  
Vurderinger jfr jordloven og naturmangfold:  
Arealet ligger ikke i nærheten av jordbruksarealer og delingen omfatter arealer som lenge har 
vært bebygd og brukt.  
 
Formålet med delingsbestemmelsen i jordloven er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Vi kan ikke se at deling av ca 500 m2 som 
allerede er tatt i bruk til formålet, er en vesentlig reduksjon i eiendommens ressursgrunnlag. 
Delingen vil ikke komme i konflikt med eventuell framtidig jordbruksdrift på eiendommen og i 
området ellers. Siden arealet allerede er i bruk til det omsøkte forholdet, ser vi det heller ikke 
som nødvendig å gjøre vurderinger i forhold til naturmangfoldloven.  
 
Arealet medfører ikke markinngrep og heller ikke andre forhold som det er nødvendig å gjøre 
vurderinger om i forhold plan- og bygningslovens § 27 og 28. I området kan det være usikker 
byggegrunn og det er derfor viktig at det ikke gjøres tiltak i grunnen uten at nærmere 
undersøkelser er gjort. Det er tiltakshaver som er ansvarlig for at byggegrunnen er sikker, også 
for tiltak som er unntatt søknadsplikt.  
 
Dispensasjon  
For å samtykke til dispensasjon fra arealplanen i medhold av pbl. § 19-2 er det ifølge 
bestemmelsen to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.  
Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ordlyden tilsier at ulemper eller 
skadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven eller 
bestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta. Det andre vilkåret som må være oppfylt for 
at dispensasjon skal være aktuelt, er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering.  
 
Det omsøkte området ligger i område som er avsatt til LNFR, landbruk, natur, friluftsliv, samt 
reindrift. Den omsøkte arealet er allerede i bruk til omsøkte formål og vi kan ikke se at hensynet 
til LNFR i dette tilfellet blir vesentlig tilsidesatt.  
 
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. Vi kan ikke se at 
delingen reduserer avkastningsevnen på denne eiendommen og kan derfor heller ikke vektlegge 
dette punktet.  
 
Vedtak:  
Jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1 godkjenner Nordreisa 
kommune arealoverføring av inntil 500 m2 fra gnr 24, bnr 3 til gnr 24, bnr 21 i Nordreisa 
kommune. 
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Arealoverføringen angår et areal som ikke er i samsvar med skylddelingsforretning og som er 
bebygd med småbygg som tilhører hytta.  
 
Vilkår:  
 Arealet kan ikke evt bebygges uten at tillatelse til tiltak er gitt og byggegrunnen er funnet 

trygg.  
 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  
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no  
tlf: 77 58 80 42  
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Kopi til: 
Kurt-Leif Strøm Myrveien 5 9180 Skjervøy 

 
 
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 tinglyses pantefrafall dersom det hefter pant i den avgivende 
eiendommen.  
 
Les mer her: https://www.kartverket.no/eiendom/eiendomsgrenser/grensejustering-og-
arealoverføring  
  
For nærmere info angående gebyr, arealoverføring og oppmåling, kontakt 
oppmålingsingeniør Kristian Berg på tlf 77588054 / 91822743. 
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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   

Ingebjørg Elise Bjerkås 
Storvikveien 920 
9157  Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 62/21 
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 
 2021/58-2 6529/2021 3/14 20.04.2021 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 3, bnr 14 

Saksopplysninger:  
Ingebjørg Bjerkås eier gnr 3, bnr 14 som ligger i Indre Storvik, ca 25 km opp fra Storslett 
sentrum. Eiendommen har følgende arealer: 17,3 daa fulldyrka jord, 1 daa innmarksbeite, 75,3 
daa produktiv skog og 267,3 daa annet markslag (uproduktiv skog, myr og fjell).  
 
Grunneier ønsker å dele gnr 3, bnr 14 ved å beholde ca 24 daa selv av arealet på øversiden av 
fylkesveien hvor boligen ligger, og selge resten av eiendommen til Elise Blixgård som driver 
driftsenheten gnr 2, bnr 6 som er et geitbruk. 
 
Planstatus  
Omsøkte eiendom er i område som kommuneplanens arealdel er satt av til landbruk, natur- og 
friluftsområder, samt områder for reindrift (LNFR). Formålet med delingen er til uendra bruk. 
 
Vurdering i forhold til jordloven:  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til  
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
 
Jordlovens § 12 omhandler bestemmelsen om deling og har nær sammenheng med lovens formål 
som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur 
ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene 
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Vi har ikke opplysninger om når tid det sist var drift på denne eiendommen.  
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Elise Blixgård kjøpte i 2010 gnr 2, bnr 6 som var og er et aktivt geitbruk med f.t. ca 200 
melkegeiter. Foretaket har leid arealene på gnr 3, bnr 14 fra ca 2013. Dyrkamarka på 
eiendommen ligger på sjøsiden av fylkesveien og arealet på øversiden av veien, og på øversiden 
av det som grunneier ønsker å beholde, skal brukes til beite. Totalt drifter foretaket 448 daa 
fulldyrka jord (pr september 2020) og 220 daa av dette er leieareal. Egne areal ligger på 
eiendommene gnr 2, bnr 6 og 12, samt gnr 3, bnr 2 og 3. Gnr 3, bnr 3 grenser til gnr 3, bnr 14 
(som søkes delt) og herfra går det en utmarksvei videre til utmarka på gnr 3/14 som sikrer 
adkomsten til arealene.   
 
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/eiendommer som er uegnet til bebyggelse eller bruk på grunn av sin 
størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.  
 
Det er ikke relevant å gjøre vurderinger i forhold til § 27-1, 27-2 og 27-4 i og med at delingen 
ikke fører til noen ny bebyggelse eller andre søknadspliktige tiltak.  
 
Vurdering i forhold til naturmangfoldloven:  
Siden søknaden gjelder fradeling til uendra bruk, altså at eiendommen fortsatt skal ha LNFR som 
formål og ikke skal bebygges, er det ikke relevant å gjøre vurderinger i forhold til 
naturmangfoldloven.  
 
Oppsummering  
Formålet med delingen er til uendra bruk, altså fortsatt LNFR. Hovedvurderinga av denne saken 
må gjøres jfr jordloven. Jordlovens § 12 omhandler bestemmelsen om deling og har nær 
sammenheng med lovens formål som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som 
gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på 
hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger.  
 
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. De som skal kjøpe den fradelte utmarka på gnr 3, bnr 14, har leid og driftet 
dyrkamarka her siden ca 2013 og eier også naboeiendommen. Det å ha tilgang på egeneid 
dyrkamark og utmark, styrker ressursene for videre lønnsom drift på driftsenheten gnr 2, bnr 6, 
som skal kjøpe arealene.  
 
Siden selvstendig drift av eiendommen ikke skal vektlegges når eiendommen ikke er i drift fra 
før, kan vi ikke se at dette taler imot deling. Det er driveplikt på dyrkamark i all tid, uansett hvem  
som eier. 
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune godkjenner deling av gnr 3, bnr 14 slik som omsøkt. Delingen godkjennes 
jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m.  
 
Delingen går ut på å fradele ca 310 daa av utmarka på eiendommen på øversiden av fylkesveien, 
samt arealet på sjøsiden av fylkesveien som utgjør ca 24,3 daa. Det godkjente fradelte arealet 
skal selges og brukes som tilleggsareal til driftsenheten gnr 2, bnr 6.  
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Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet er til LNFR, altså uendra bruk, og at fradeling 
ikke fører til negative konsekvenser for andre forhold i området. Det fradelte arealet skal selges 
som tilleggsareal til et aktivt geitebruk i drift. Større eiendom og tilgang på egeneid jord og 
utmark er positivt landbruksdrifta i området.  
  
Det sette følgende vilkår for delingen:  

 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: 
Elise Blixgård Storvikveien 798 9157 Storslett 

 
 
Informasjon om videre saksbehandling:  
Søknaden er oversendt oppmålingsansvarlig. Kartforretninger som krever arbeid i marken 
gjennomføres bare på snø- eller telefri mark. Normal oppmålingssesong er derfor i perioden fra 
og med juni til og med november. Oppmålingsgebyr må normalt være betalt før 
oppmålingsjobben gjøres. Det er kjøper som skal betale omkostningene.  
 
For deling og oppmåling av store eiendommer med enkle avgrensninger, kan deling gjøres med 
kontorforretning hvis forholdene ligger til rette for det. Ta kontakt med oppmålingsingeniør 
Kristian Berg på tlf 77 58 80 54 / 91 82 27 43.  
 
Konsesjonspliktig erverv:  
Når oppmåling er gjort og matrikkelbrev er tinglyst, har eiendommen fått eget bruksnummer. 
Ubebygd eiendom over 2 daa, og hvor det ikke foreligger nært slektskap mellom kjøper og 
selger, er konsesjonspliktig. Det betyr at kjøper(e) må søke om konsesjon og vedtak om at 
konsesjon er gitt må være gjort før overdragelse av eiendommen kan gjøres fra selger til 
kjøper.  
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Når kommunen som i dette tilfellet har godkjent deling av eiendom, kan man også forvente at 
konsesjon blir gitt. Men det må likevel foreligge et vedtak om det. Etter at kommunen har gjort 
vedtaket, blir vedtak om konsesjon elektronisk lagt inn i Matrikkelen og opplysningen blir 
overført til Kartverket. Når det er gjennomført, kan grunneier utstede skjøte til de nye eierne og 
skjøtet kan sendes for tinglysing på den nye eiendommen.  
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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   

Arnold Kyrre Mikkelsen 
Storvikveien 433 
9157 Storslett 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 71/21 
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 
 2021/14-2 6993/2021 1/2 29.04.2021 

 

Administrativt vedtak - søknad om deling av driftsenhet gnr. 1/2 og 4 

Henvisning til lovverk: Jordloven § 12  
 
Saksopplysninger:  
Søker og grunneier: Arnold Mikkelsen 
 
Det søkes om deling av driftsenheten gnr 1, bnr 2 og bnr 4 som begge eies av Arnold Mikkelsen 
og som ligger i Storvik, ca 20 km fra Storslett sentrum. Ifølge gårdskart fra Nibio har 
driftsenheten et totalareal på 912,1 daa.  
Fordeling av areal på de to eiendommene er slik: 
 

 Fulldyrka 
jord 

Innmarksbeite Skog 
middels 
bonitet 

Skog lav 
bonitet 

Uproduktiv 
skog inkl 
myr 

Myr 
uten 
skog 

Fjell 
og 
annet 

Sum 

Gnr 1/2 36,5 0,4 36,5 7,5 253,8 80,3 53,3 468,3 
Gnr 1/4 11,3 18,1 33,3 0,8 285,2 68,7 26,4 443,8 
 47,8 18,5 69,8 8,3 539,0 149,0 79,7 912,1 

 
Planstatus:  
Eiendommen ligger i LNFR-området, det vil si at området er avsatt til landbruk, natur – og 
friluftsliv, samt reindrift og disse temaene skal ha særlige fortrinn. Deling av driftsenheten fører 
ikke til endring i bruken av eiendommene.  
 
Vurderinger i forhold til jordloven  
I jordlovens § 1 står det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, 
variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til  
busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek 
omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige generasjonar sine behov.  
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I jordlovens § 12, 1. ledd står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk  
eller skogbruk må godkjennast av departementet. I 6. ledd står det videre: Føresegnene gjeld  
utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen eller ideell del av  
han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei driftseining.  
 
Jordlovens § 12 omhandler bestemmelsen om deling og har nær sammenheng med lovens formål 
som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur 
ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og 
driftsmessig gode løsninger. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene 
som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Man skal også ta hensyn til 
jordbruket i området. Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for 
eiendommen og inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger.  
 
Bebyggelsen på driftsenheten ligger på gnr 1, bnr 2 hvor grunneierne bor. Gnr 1, bnr 4 er 
ubebygd. Begrunnelsen for delingssøknaden er at grunneier ønsker å selge gnr 1, bnr 2 for å 
flytte til leilighet på Storslett. Gnr 1, bnr 4 ønsker grunneierne selv å beholde for å ha tilgang til 
brenselskog for seg selv og resten av familien.  
 
Sauedrifta på gården ble lagt ned på starten av 2000. På gnr 1, bnr 2 ligger det to boliger, en 
garasje og en eldre driftsbygning. Den fulldyrka jorda blir høstet som leiejord på begge 
eiendommene.  
 
All dyrkamarka på gnr 1, bnr 4 ligger på sjøsiden av veien og av flyfoto ser man at det er ca 3 
daa som er høstet de siste årene. Resterende fulldyrka areal på bruksnummeret, ca 8 daa, framstår 
som å ikke være høstet på flere år og grunnen er antakelig at den er mindre egnet til det. På denne 
delen av eiendommen ligger også arealet som er benevnt som 18 daa innmarksbeite. Av flyfoto 
ser man at dette arealet er så godt som helt skogvokst av relativt stor skog.  
 
En deling av driftsenheten vil ikke påvirke dagens bruk av eiendommene eller området ellers, 
hverken når det gjelder landbruk eller annen bruk. Mesteparten av den fulldyrka jorda ligger på 
gnr 1, bnr 2, hvor bebyggelsen ligger, og ved en deling av driftsenheten og videre salg vil det 
likevel kunne være grunnlag for selvstendig drift på eiendommen.  
 
Dagens eiere skal flytte til Storslett sentrum og gnr 1, bnr 2 vil kunne selges som selvstendig 
enhet. Det vil da være store muligheter for tilflytting til området. Dette er av samfunnsmessig 
interesse med hensyn til bosetting i distriktet.  
 
Jfr jordlovens § 8 er det driveplikt på dyrkamark i all tid, uansett hvem som eier, men det er ikke 
krav om selvstendig drift. Driveplikta oppfylles ved utleie av jorda på langsiktig kontrakt slik det 
gjøres pr i dag.  
 
Oppsummert kan vi ikke se forhold som taler mot deling av driftsenheten.  
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune viser til jordlovens § 12 og godkjenner deling av driftsenheten gnr 1, bnr 2 
og gnr 1, bnr 4 i Nordreisa kommune.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at driftsenheten består av to relativt store eiendommer og bnr 
2 kan selges som selvstendig eiendom med muligheter for ny fast bosetting og eventuell 
framtidig drift. Formålet med delingen til uendra bruk. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. 
 
Med vennlig hilsen 
 
May Halonen 
Virksomhetsleder 
e-mail: may.halonen@nordreisa.kommune.no 
tlf: 77 58 80 42 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
Saksbehandlingsgebyr for behandling av delingssaken jfr jordloven sendes grunneier.  
 
Videre informasjon:  
Ervervet av gnr 1, bnr 2 er konsesjonspliktig for ny(e) eier(e). Det betyr at ny eier må søke om 
konsesjon og konsesjon må være innvilget før overdragelse av eiendommen til ny(e) eier(e) kan 
gjøres. Formålet med ervervet må oppgis i søknaden.  
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E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  26.04.2021  2020/6039 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.09.2020   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kristine Sørensen Ødegård, 77642119 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Klage over detaljreguleringsplan for Sørkjosen tas ikke til følge 

 
Vi viser til Nordreisa kommunes oversendelse av ovennevnte sak, mottatt her 2.11.2016, samt vårt 
foreløpige svar i saken av 28.12.2016. 

 
*** 

Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak. 
 
Klagers merknader var kommentert og inntatt i saksdokumentene ved behandlingen av 
planforslaget. Dette betyr at klagen ikke fører frem.  
 
Vi vil gi en nærmere begrunnelse for vår avgjørelse i det følgende. 

 
*** 

 
Sakens bakgrunn 
Vi forutsetter at klagerne er kjent med sakens dokumenter, og gir derfor ikke et fullstendig 
saksreferat her. I det følgende vil vi likevel gi en kort sammenfatning av sakens faktum, slik den er 
opplyst for Statsforvalteren.  
 
Den 7.5.2020 fattet kommunestyret i Nordreisa vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for 
Sørkjosen. I rådmannens innstilling til vedtak redegjøres det for bakgrunnen for planarbeidet. Fra 
saksfremlegget hitsettes følgende: 
 

I kommuneplanens areal del ble det fanget opp flere forhold som gjør at en omregulering av 
området er nødvendig. Det viktigste er trafikksikkerhet langs E6, men det ble også sett på 
muligheter for næringsutvikling og boligområder. I forbindelse med utbygging av tunell 
gjennom Sørkjosfjellet har det vært tilgjengelige tunellmasser som har gitt kommunen 
mulighet til å gjennomføre tiltak i området, som klargjøring av byggegrunn. 
 
Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål 
som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til 
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næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre 
trafikksikkerheten i området, og gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 
 
Planområdet består i dag av flere utdaterte planer, der mange av planene ble vedtatt i 1979.  
Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye 
planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store 
endringer i plankartet utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og 
trafikksikkerhetstiltak. 

 
Planen har vært ute på høring og offentlig ettersyn i tre omganger. Det er ikke fremmet innsigelse til 
planen fra statlige eller regionale sektormyndigheter.  
 
Planvedtaket ble påklaget av Joda Eiendom AS i klage 2.6.2020. I klagen anføres det at vedtaket er 
beheftet med saksbehandlingsfeil fordi kommunestyret ikke er gjort kjent med klagers merknader. 
Klager opplyser videre at de ba om utsatt merknadsfrist, uten å få tilbakemelding fra kommunen.   
 
Klagen ble underinstansbehandlet av kommunestyret 24.9.2020. Kommunestyret fant ikke grunn til 
å endre eller oppheve det påklagede vedtaket. Saken er etter dette oversendt Statsforvalteren for 
endelig avgjørelse.   
 
Statsforvalterens vurdering 
Statsforvalteren finner at den fremsatte klagen er innkommet rettidig, og av parter med rettslig 
klageinteresse, jf. fvl. §§ 28 og 29.  
 
Det vises innledningsvis til rundskriv T-8/86 fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og 
regionaldepartementet med endringer i brev av 16.1.2004 og rundskriv T-2/09 om overføring av 
myndighet etter plan- og bygningsloven til Statsforvalteren.  
 
Statsforvalteren kan som utgangspunkt prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter. Vi skal vurdere de synspunkter som klageren legger frem, og kan også ta opp 
forhold som ikke er berørt i klagen. Der Statsforvalteren er klageinstans truffet av en kommune, skal 
vi imidlertid legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, jf. 
forvaltningsloven § 34 annet ledd.  
 
Ved klage over reguleringsplan er imidlertid kompetansen som er delegert til Statsforvalteren som 
klageinstans snevrere. I daværende Kommunal- og regionaldepartementets brev av 16.1.2004 
presiseres Statsforvalterens kompetanse ved behandling av klage over kommunale 
egengodkjenninger av reguleringsplaner. Det presiseres herunder at Statsforvalteren i sin 
klagebehandling kan fatte vedtak om oppheving av åpenbart ugyldige vedtak, men at andre typer 
endringer i planen bare kan gjøres dersom kommunen er enig, forutsatt at det ikke innebærer at 
planen endres i hovedtrekkene. Dersom Statsforvalteren mener det bør gjøres endringer, og 
kommunen ikke er enig, må klagesaken oversendes departementet til avgjørelse. 
 
Faglig uenighet mellom kommunen og berørte statlige eller regionale sektormyndigheter om 
planens utforming, må videre søkes løst gjennom innsigelsesinstituttet før planen eventuelt blir 
vedtatt, jf. pbl. 5-1 flg. Det er ikke framsatt innsigelse til planen fra regionale eller statlige 
myndigheter, sml. pbl. § 5-4. Dette tilsier at vilkårene for kommunens adgang til egengodkjenning er 
oppfylt. Det tilkommer da kommunestyret som øverste planmyndighet i kommunen å avgjøre hvilke 
hensyn som skal veie tyngst når planen vedtas.  
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Statsforvalterens oppgave i klagebehandlingen blir dermed å vurdere om det foreligger vesentlige 
saksbehandlingsfeil eller om kommunens vedtak bygger på feil lovtolkning eller urimelig 
skjønnsutøvelse. 
 
Klagens innhold 
Joda Eiendom har fremsatt klage over planvedtaket, og anført at vedtaket er beheftet med 
saksbehandlingsfeil. I klagen opplyses det at selskapet ba kommunen om utsatt merknadsfrist ved 
tredje gangs høring, uten å få tilbakemelding. Merknadene ble sendt inn 19.12.2019, og brevet var 
benevnt som en innsigelse. Av kommunestyrets saksfremlegg fremgår det at det ikke er fremmet 
innsigelse til vedtaket, og klager oppfatter derfor at selskapets brev ikke er hensyntatt ved 
behandlingen. 
 
Når det gjelder merknader fremgår følgende av plan- og bygningsloven § 12-10: 
 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Planforslaget 
gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme 
innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er underlagt krav om 
konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge planforslaget. 

 
Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt 
naboer, skal når de blir direkte berørt, på hensiktsmessig måte underrettes om forslag til 
reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig. 

 
Forslagsstiller skal varsle berørte som nevnt i andre ledd om at det ikke blir ny nabovarsling i 
byggesak, dersom det kan bli aktuelt at den vedtatte planen blir detaljert nok til å benytte 
adgangen i § 21-3 femte ledd. Dette gjelder både ved underretning som nevnt i andre ledd 
og i §§ 12-8 andre ledd og 12-12 fjerde ledd. 
 
Når fristen er ute, tar kommunen saken opp til behandling med de merknader som er 
kommet inn. Forslaget bør være ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan 
forlenges med ytterligere seks uker dersom det er nødvendig i store og kompliserte saker og 
der det er behov for ytterligere avklaring mv. 

 
Når det gjelder innsigelse, så fremgår det av pbl. § 5-4 at berørte statlige og regionale organ kan 
fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, dersom de nærmere 
forutsetningene for dette er oppfylt. Følgen av at det fremmes innsigelse, er at kommunestyrets 
myndighet til å vedta planen med rettsvirkning suspenderes inntil innsigelsen er løst. 
 
Det synes etter dette som om klagen bygger på en misforståelse, hvor klager har lagt til grunn at 
kommunestyret ikke er gjort kjent med selskapets merknader på grunn av uttalelsen i 
saksfremlegget om at det ikke er fremmet innsigelse til planen. Som det fremgår av bestemmelsene 
vi har redegjort for over, skilles det i plan- og bygningsloven mellom merknader fra private og 
næringsdrivende, og innsigelser fra offentlige sektormyndigheter.  
 
Slik saken er opplyst for oss, har kommunen kommentert og inntatt merknadene til klager i 
saksdokumentene. Kommunestyret var således gjort kjent med merknadene, selv om det ikke har 
funnet grunn til å endre planforslaget som følge av disse.  
 
Statsforvalteren viser til at arealplanlegging ofte reiser viktige samfunnsspørsmål, der det gjør seg 
gjeldende motstridende interesser. I slike tilfeller må det foretas en avveining av de ulike interesser, 
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og på grunnlag av dette foretas et valg. Det tilkommer da kommunestyret som øverste 
planmyndighet i kommunen, og eventuelt andre kommunale organer som har blitt delegert 
myndighet i plansaker, å avgjøre hvilke hensyn som skal veie tyngst. Vurderingene hører i 
utgangspunktet under kommunens frie skjønn. Det følger som nevnt av forvaltningsloven § 34 at 
Statsforvalteren ved prøving av kommunens frie skjønn skal legge vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyret.  
 
Kommunestyret har vært kjent med klagers innspill, men har likevel kommet til at den 
arealdisponeringen som var foreslått ved høringen bør vedtas. Det foreligger ingen innsigelser og 
ingen øvrige klager på planvedtaket, og vi kan ikke se at klagers anførsler om at det er gjort 
saksbehandlingsfeil ved utarbeidelsen eller vedtakelsen av planen medfører riktighet. Klagen kan 
dermed ikke føre frem.  
 
 
Med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fatter Statsforvalteren følgende 
 

vedtak: 
 

Nordreisa kommunes vedtakelse av detaljreguleringsplanen for Sørkjosen 7.5.2020 stadfestes. 
 

**** 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Partene anses underrettet ved kopi av dette brevet. Vi gjør 
oppmerksom på partenes rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven §§ 
18 og 19. jan. 
 
 
Med hilsen 
 
Sara Holthe Jaklin 
nestleder juridisk seksjon 

  
 
Kristine Sørensen Ødegård 
seniorrådgiver juridisk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
JODA EIENDOM AS Hovedvegen 43 9152 SØRKJOSEN 
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. Fureraksnavn:‘ Adresse:
Neeler iltleeh langet/'n '

4608lxvisriansancx "'

Ad resseliste berørte parter

Deres ref. Saksbehandler Arkiv Status, hjemmel Dato

SRA 2019/1165 07.04.2021

Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet

Kunngjøring om vedtatt reguleringsplan

På vegne av Kvænangen og Nordreisa kommuner, kunngjør forslagsstiller Nye Veier AS at

forslag til detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet er vedtatt i respektive kommunestyrer:

'fkb'himur'ié '"r'iiääiäf" "agent." vedtaksasfc
'Kværnangenwkommrunestyre 5429—20720001 , ,  77 ,, 7271/16 7  24.03.2021

7 Nordreisa kommunestyre ,, 5428—2020002 ,, 23/21  7 18.03.2021

Berørte myndigheter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet,

og naboer til dette, underrettes om vedtaket ved dette brev. Offentligheten orienteres
gjennom annonse i Framtid i Nord, og Nye Veier AS sin hjemmeside.

Kommunestyrenes planvedtak kan med hjemmel i plan- og bygningsloven, §§ 1—9 og 12-12

påklages til Statsforvalteren innen tre uker etter kunngjøring av vedtatt plan. Eventuelle

klager sendes til Nye Veier AS, Sluppenvegen 17b, 7037 Trondheim, eller på e-post til

arkivtrd@nyeveier.no  innen  10.05.2021.

Protokoll og saksframlegg fra kommunenes behandling, samt vedtatt reguleringsplan er
tilgjengelig på Nye Veier AS sine hjemmesider til klagefristen er ute. Se www.nyeveierno.

Deretter vil reguleringsplanen være tilgjengelig i kommunenes egne planarkiver.

Spørsmål

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Nye Veier AS v/prosjektleder Steinar Rask,

Mobil: 476 16 808/e—post: steinarrask n eveier.no, eller til Rambøll v/Ulla Sennesvik,

Mobil: 482 20 730/ e-post: ulla.sennesvik@ramboll.no.

Med vennlig hilsen Nye Veier AS

Steinar Rask

Prosjektleder
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Fra: Dag Funderud (Dag.Funderud@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 15.04.2021 12.37.26
Til: postmottak@landbruksdirektoratet.no
Kopi: 

Emne: Søknad tilskudd til tømmerkai
Vedlegg: Skissesøknad tømmerkai Sørkjosen 15-04.2021.pdf;Uttalese fra Skogbrukssjefen i Nord Troms vedrørende
tømmerkai.pdf;Tømmerkai Nordreisa fra Allskog.pdf
 
 
Hei
Det vises til Landbruksdirektoratets utlysning av midler til tømmerkaier 2021.
 
Vedlagt ligger skissesøknad om midler til tømmerkai fra Nordreisa kommune, Uttalelse fra Skogbrukssjefen i Nord Troms og
Uttalelse fra Allskog.
 
Vi håper å komme med blant de som får sende inn fullstendig søknad 15.august 2021.
 
Vennlig hilsen

Dag Funderud
Kommunalsjef drift og utvikling

 

Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
Raisin komuuni
 
Telefon: 77 58 80 41
Mobil  976 30272

  

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 58 80 00 B nr: 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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Skissesøknad for kai- og tømmerterminal i 
Sørkjosen 

Nordreisa kommune 
Troms og Finnmark 2021 

 

 

I forbindelse med tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2021, søker Nordreisa kommune om 

tilskudd til utbedring av kai- og tømmerterminal i Sørkjosen, Nordreisa kommune.  
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Bakgrunn. 
Melding om kystskogbruket 2008 la grunnlag for et bredt samarbeid i verdikjeden. Meldingen 

tydeliggjorde også at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som 

industrien manglet råstoff. Melding om kystskogbruket 2015 har mål om en firedobling av 

verdiskapinga i kystskogbruket fram til 2045. Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i 

økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer og energikilder.  

For å nå målene i både Kystskogmeldingen og Skog 22 må blant annet god infrastruktur være på 

plass. Dette er også forankret i Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. 

I SINTEF rapport om transport av skogsvirke i kyststrøk ble Kåfjord kommune utpekt som mest 

aktuelt sted for lokalisering av tømmerkai for Nord-Troms regionen. Med tanke på lokaliseringen av 

skogressursene så er ei tømmerkai i Nordreisa en bedre plassering.  

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog og Kåfjord 

90.000 daa (begge sør for Nordreisa). I Nordreisa kommune er det 250 000 daa produktiv skog, og 

Kvænangen kommune, nord for Nordreisa, med 165 000 daa produktiv skog.  

Det er tidligere søkt om tilskudd til ei flerbrukskai på Hjellnes i Nordreisa i 2014. Dette prosjektet er 

pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt som vanskelig lot seg realisere av flere 

årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- 

og laksenæringen. Utbygging for laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en 

nasjonal laksefjord. Oljenæringa har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for 

landbaserte løsninger ble borte. Det tiltenkte industriområdet ble heller ikke godt mottatt av 

grunneierne på Hjellnes. De økonomiske investeringene som krevdes til et slikt prosjekt var også 

medvirkende årsak.  

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for økt næringsaktivitet i skogen, og tømmertransport via 

sjøveien. Kaianlegget i Sørkjosen har tidligere vært brukt til tømmertransport, men tilfredsstiller ikke 

dagens krav. Kaifronten er for kort til å lagre tømmer på, og dybdeforholdene er noe grunne. I dag 

går det annet gods over kaia, og ved en utbedring vil det også være plass til tømmertransport i 
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Sørkjosen. Nordreisa kommune og skognæringa i regionen ser utbedring av Sørkjosen kai som eneste 

realistiske prosjekt. 

Nordreisa kommune søkte om midler i 2020, men nådde ikke opp. Denne søknaden er oppgradert og 

justert i forhold til innspill. 

 

Bildet viser plassering av omsøkt kai Sørkjosen (1) i forhold til beliggenhet til tidligere omsøkt 

flerbrukskai og Hjellnes (2). 

Eierforhold og samarbeid. 
Sørkjosen kai ligger rett ved E6 i Sørkjosen og eies av Nordreisa kommune. Nordreisa kommune eier 

også molo vest for kaianlegget. Ved en utbedring av kaia vil Nordreisa kommune fortsatt eie hele 

kaianlegget (gårds- og bruksnummer 47/137), med areal for baklager/tømmerterminal inkludert (se 

figur 2). 

Felleskjøpet og Nordreisa kommune har en avtale om at det er Felleskjøpet som tar seg av logistikk 

og gods over kaia. Felleskjøpet har kontakt med alle innkomne båter og gjør registreringer av 

lasting/lossing av gods, skriver fakturagrunnlag til kommunen, som fakturerer transportør for den 

mengden som føres over kai. Dette er en tidsbegrenset avtale som kan sies opp hvis kommunen 

ønsker å gjøre dette i egen regi. Avtalen er ikke tinglyst. Ved etablering av tømmerkai, vil skogeiere få 

tinglyst prioritert bruksrett. 

 

Ved en forbedring og utvidelse av dagens kai blir det også plass til lagring og skiping av tømmer. 

Lokale bedrifter som i dag bruker Sørkjosen kai, og som har behov for en større kaifront, for periodisk 

lagring, utskiping og i landførsel av gods er: 

• Felleskjøpet (lokalisert med et næringsbygg ved kaia): varer og materiell.  

• Skog- og jordbruksnæringa: tømmer, varer og gods. 
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• NTS Shipping AS (lokalisert med to næringsbygg ved kaia): forsyning til havbruk og 

mellomlager for videre transport, samt annet gods. Sekk og paller.  

• Avinor - Sørkjosen flyplass: strøsand og grus. 

• Bedrifter innen anleggsarbeid: asfalt og grus til veiprosjekter og materiell til 

linjebygging/annet anlegg. 

• Flere rederi og aktører langs kysten kan ikke bruke Sørkjosen i dag siden det er for grunt ved 

kaia. Ved en utbedring av kaiareal og mudring kan man regne med flere anløp til kai, og mer 

transport over fra vei til kjøl, enn det vi har i dag. 

 

Nordreisa kommune eier i dag kaianlegg og molo, samt baklager. Nordreisa kommune (gårds- og 

bruks nr. 47/137) vil også stå som eier etter en utvidelse og forbedring av anlegget. 

 

Tømmervolumene 
Nedslagsfeltet til Sørkjosen kai vil være nabokommunene til Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt 

Storfjord kommune.  

Skogområdene i Nord-Troms består hovedsakelig av lettdrevne furumoer og tilgjengelige lier, med 

lauv og blandingsskog. I liene er det også plantet noe gran. Hva som er økonomisk drivbart av det 

produktive skogarealet, varierer noe mellom kommunene i regionen, men i snitt ligger det på rundt 

50 prosent.  

Det er beregnet et volum på 200 - 250 000 m3 i nærmeste 25-årsperiode der nesten halvparten er 

tynningsvirke. De store flatehogstene av furuskog under krigen påvirker fortsatt skogbildet i Nord 

Troms. Store området Skibotndalen, Reisadalen og i Kvænangsbotn består av sammenhengende 

furuskogområder med hogstklasse III-IV.  
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Grana fra skogreisingsperioden har også tynningspotensiale i årene som kommer. I Perioden 1950 -

1990 er tilplantet ca 32.000 dekar. Vi anslår at ca halvparten kan tynnes i løpet av de neste 25 år. 

Med et uttak på 3 m3 pr dekar blir det ca 50 000 m3. 

Statskog SF som eier de største furuskogsområdene planlegger årlig uttak ca 8-10 000 m3 med 

tynningsvirke og etter hvert sluttavvirkning furu. 

Massevirke er etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og biovarmekunder (Forsvarsbygg i Indre 

Troms). Virke til industriflis er også aktuelt og levere til Salten verk i Sørfold. Transport av virke på bil 

sørover stopper seg selv i Storfjord. Der går en «økonomisk smertegrense». For lengre avstander enn 

det, lønner det seg å frakte tømmer på båt.  

Se vedlegg fra Skogbrukssjefen i Nord Troms om skogressurser, driftsforhold og avsetning. 

 

Bildet viser kjøreavstander fra skogområdene i de fire kommunene som sokner til kaia i Sørkjosen. 

 

Tømmertransport og veistandard 
Ferdselsåren inn til Sørkjosen kai er E6. Fra E6 og 220 meter inn til kaiområdet er det en kommunal 

vei på BkT 8 og 32 t. Denne strekningen ble oppgradert i 2015 i forbindelse med at Staten vegvesen 

leide areal på havna til mellomlagring av steinmasser fra Sørkjostunellen. Det foreligger ikke 
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dokumentasjon etter oppgraderingen, men dette er nå bestilt og vil bli utført i juni/juli 2021. Målet 

er at veien skal oppgraderes til bæreevne BkT 10 og 60 t. Dette gjelder også flere andre kommunale 

veier i kommunen. For tilkomst nordfra er brua på E6 over Reisaelva en flaskehals. E6 nord og sør for 

brua har 60 t totalvekt, men brua har 50 t. Statens vegvesen fikk en startbevilgning i Statsbudsjettet 

for 2021 og har startet prosjekteringsarbeidet med å skifte ut brua. De planlegger oppstart i 4.kvartal 

2021 og forventer ferdigstillelse tidlig 2022. Ny reguleringsplan for området ble godkjent i 2019. 

Fylkesveiene i Nord-Troms som sokner til E6, har for det meste BkT 10 og 50 t som standard. Noen 
veier har 60 t, mot BkT 8 32 t i andre enden av skalaen. I de mest skogrike områdene er det i 
hovedsak 50 t som gjelder. Troms og Finnmark fylkeskommune er i gang med utskifting av ei bru på 
Fv 8650 i Reisadalen. Arbeidet forventes ferdig til sommeren/høsten i år. Videre planlegges oppstart 
av utskifting av to bruer til langs samme vei høsten 2021. En stor andel av furuskogen i Reisadalen 
kan tas rett ut til denne fylkesveien.  
 
Status for det kommunale veinettet er ikke fullstendig kartlagt, men her er det flaskehalser som 
ellers langs kysten. Dette er en jobb som kan gjøres etter mal fra Sogn og Fjordane "Flaskehalser for 
tømmertransport på kommunale veier" (2019), et prosjekt i regi av Kystskogbruket. Region Nord-
Troms vil dra nytte av erfaringer, arbeidsmetodikk og prioritering i arbeidet framover. Det planlegges 
å ta initiativ til et lignende prosjekt for kommunale- og fylkeskommunale flaskehalser i 2021/22. 
 
Skogsveinettet er i flere områder ferdig utbygd. I områdene der det er bygd skogsvei på furumoene 
er det i hovedsak skogsbilveiklasse 3. Noen dalfører har en del traktorveier som kan oppgraderes til 
bilvei, samt behov for nybygging av lastelommer langs fylkesvei og nybygging av skogsbilveier. 
Hovedplan for vei viser et behov for om lag 130 km med skogsvei. Dette kan løse ut nye 150-200 000 
fm3.  
 
Forholdene for terrengtransport er gunstige. Lite bratt terreng og gode grunnforhold. I eldre furu -og 
lauvdominert skog er hellingsprosenten 18 og 27, for tynningsklar furuskog er hellingsprosenten 12, 
viser tall fra Landskogtakseringen. I regionen kan man enda regne med gode vinterforhold med tanke 
på driftsplanlegging. 
 

Adkomsten og lagermulighetene på kaien  
Dagens kai er en betongkai med 30 meters kaifront. Den har ikke tømmerstaker og nok 

lagringskapasitet på kaifront. Det er behov for en forlenging av kaifront og mudring for at kaia også 

skal fungere til tømmertransport. 

Planlagt ny kai vil komme i forlengelse av dagens kai nordover. Planlagt forlengelse er på 40 meter. 

Den nye kaia vil få en kaifront på 70 meter. Dybdenivået ved kaifront er på 5 meter i dag. Det er 

behov for å mudre også der nytt kaiareal er tiltenkt. Kommunen fikk utarbeidet et kostnadsoverslag 

for å mudre i 2019. 

Ved det nye kaiarealet står et næringsbygg som tidligere ble benyttes av Felleskjøpet. Felleskjøpet 

flyttet butikken inn i ett annet næringsbygg de eier våren 2020. Riving av deler av den gamle 

Felleskjøpbutikken vil derfor frigjøre areal til logistikk og lagring av tømmer på det nye kaiarealet. 

Det nye kaiarealet planlegges som en flerbrukskai, med 70 meters kaifront. Etter mudring vil det 

være 8 meters dybde, ved lav vannstand, og kaia vil ha anlegg for fleksible tømmerstaker. Ved å 

bruke dagens -og den planlagte kaifronten til tømmerlagring, vil det være plass til ca. 600 fm3, 
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samtidig som det ikke stenger for annen lasting og lossing over kaia. Med en 10 m bred "passasje" til 

annet gods, er det ingen tidsbegrensing på hvor lenge tømmeret kan ligge på kaifront.  

Tilkomst fra E6 er på kommunal vei og inn til kaiareal, med god plass til å snu tømmerbil og legge opp 

tømmer i lunner. Båtene som går langs kysten i dag tar fra 1 100 fm3 til 4 000 fm3. I tida båten ligger 

til kai må det kippes (95 m) fram til kaifront med tømmerbil og hjullaster med tømmerklo (3-5 

fm3/tur). De største båtene har så lang rekkevidde på krana at en kan legge to lunner på kaifront. 

Det tiltenkte kaiarealet ligger inne i kommunal arealplan og er i henhold til formålet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser dagens situasjonskart, med inntegna nytt kaiareal, veitilkomst, snuplass og 

baklager/tømmertermial. Nr. 1 på bildet viser næringsbygg som skal rives for å gi bedre plass på 

kaiareal. Bildet er tatt under anleggsperioden for tunellarbeidet. Overskuddsmasser er kjørt bort og 

området er i dag planert. 

 

Dybdeforhold og tekniske krav  
Dagens kaianlegg består av ei betongkai, 30 meter kaifront, og ei trekai på 30 meter for 

fiskerimottak. Dybdeforholdene er på 5 meter. Vest for kaia er det bygd en molo på ca. 200 meter og 

tilrettelagt for småbåthavn.  

Eksisterende betongkai ble bygd samtidig med resten av kaiområdet på slutten av 70-tallet. Den er 

jevnlig renovert og har status som godkjent ISPS havn. Betongkaia er fendret med lastebildekk og har 

fire pullerter, i tillegg en pullert sør for trekaia, og en nord for betongkaia. 

Forlengelse med 40 m av dagens betongkai vil bygges etter krav til industrikai. Bæreevne på 40 

kN/m2 og 700 kN over en flate på 1 x 1 m. Tømmerkaia vil ha endestaker- og fleksible tømmerstaker. 

Kaia vil utstyres med fenderverk, pullerter, og stige. Det er behov for framføring av strøm til lyspunkt. 

Tiltenkt kai vil ha betongdekke og en dybde etter mudring på 8 meter.  

Grunnundersøkelser i området for ny kai ble utført i etter raset i mai 2015, da deler av moloen og E6 i 

Sørkjosen havn raste ut. Undersøkelsene viste at arealet nord for eksisterende kai ble funnet trygt, 

med stabil sandbunn.  
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Med eksisterende kai på 30 m, og tiltenkt ny kaifront på 40 m, vil en få ei funksjonell flerbrukskai. 

Endestaker og fleksible tømmerstaker gjør at annet gods kan lastes og losses, selv om det ligger 

tømmer på kaifront. Bæreevne og punktbelastning på eksisterende kai må undersøkes grundigere. En 

løsning er å ha kortere tømmerstaker for redusert vekt på den delen av kaifront. Mudring vil skje ved 

eksisterende og tiltenkt kai. 

Sørkjosen havn ligger rett ved elvedelta til Reisaelva. Gjennom årenes løp har løsmasser fra elva, 

sammen med strøm fra sjøen, kommet inn i havnebassenget. Det jobbes med en vurdering av tiltak 

for å redusere sandvandringen inn i havnebassenget. Kostnadene med en sandfangermolo må ses 

opp mot alternativet som er vedlikeholds mudring og hva som vil være mest regningssvarende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildet viser området for utbygging og ny kai (blå), området som skal mudres (rød) og vurdering av 

tiltak for å hindre sandvandring (gul pil). Kart med dybdepunkt og dybdekontur fra Kystinfo.no. 

 

Kostnadsanslag 
Kostnadsanslaget er jobbet fram ut fra kjent informasjon. Noen nærmere undersøkelser må til for en 

bedre nøyaktighet på kostnader for mudring, dersom noe av massene er forurenset og trenger 

spesialbehandling. Bæreevne på dagens kai må også vurderes nærmere. Dersom utfylling av nytt 

kaiareal, sammen med mudring, viser at det er behov for lengre peler, vil det fordyre kostnadene til 

forlengelse av kaia. Noe av denne usikkerheten er tatt med i kostnadsanslaget.  

Sørkjosen kai ligger tett på utløpet til Reisaelva. Løsmasser fra elva, sammen med bølge- og sjøstrøm, 

er årsak til mudringsbehov. Det er lagt inn i kostnadsanslaget en vurdering av tiltak som kan hindre 

sandvandring. Kostnader til sandfangermolo må så settes opp mot kostnader til vedlikeholds 
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mudring. Det er ikke mudret i havnebassenget siden bygging av kaianlegget for om lag 40 år siden, 

men tiltaket bør vurderes sammen med utvidelse og forbedring av kaia. Det vil også være kostnader 

knyttet til prosjektering, anbudsprosess og prosjektoppfølging. 

 

 Kostnadsoverslag 40 meter kaifront Beregnet 
kostnad kr 

Skogbruks-
andel kr 

 Grunnarbeid   

1 Utfylling og plastring 350 000 350 000 

2 Mudring 5 750 000 2 300 000 

    

 Kaianlegg   

3 Rigg og drift 1 300 000 1 100 000 

4 Graving og forankringskontruksjon 470 000 470 000 

5  Pelearbeid 2 300 000 2 000 000 

6 Betongarbeid 4 700 000 4 400 000 

7 Pullere/fendring 550 000 520 000 

8 Redningsutsyr/lys 120 000 120 000 

    

9 Vurdering av behovet for 
kofferdam/sandfangermolo 

80 000 40 000 

    

10  Kostnadsreserve 10 % 1700 000 1700 000 

11 Planlegging, prosjektering, søknad, 
konkurransegrunnlag og geoteknikk 

1 400 000 1 400 000 

12 Rivning av næringsbygg 480 000 0 

 Sum kostnadsoverslag kai 19 200 000 14 400 000 

Skogbrukets andel av prosjekt flerbrukskai i Sørkjosen vil være knyttet til postene (1), (2) mudring 40 

%, kaianlegg (3-8), vurdering av sandfangermolo (9) 50 %, (10) og (11). 

 

Finansieringsplan  
Sørkjosen kai vil fortsatt driftes av Nordreisa kommune etter en mudring og utbygging. Dagens 

aktører og nye aktører, som frakter gods over kai, vil bidra med årlige inntekter til kommunen. 

Tilskudd, egenandel og årlige inntekter vil dekke kostnadene. 

Beregnede kostnader 19 200 000 

Skogandel 75 % 14 400 000 

  

Tilskudd fra Landbruksdirektoratet 80 % av skogandelen 11 520 000 

Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 5 000 000 

Nordreisa kommune, egenandel 2 680 000 

Sum finansiering 19 200 000 
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Drift- og vedlikeholdsansvaret  
Nordreisa kommune, og/eller den de har avtale med, vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av 

kaianlegget. Drift og vedlikehold av tømmerkai ses i sammenheng med drift av dagens kai. Ny 

tømmerkai kan betjenes innenfor eksisterende avtale og bemanning, samt eksisterende maskinelt 

utstyr.  

Rettigheter  
Det er utarbeidet et utkast til avtale om bruksrett for skogbruket. Dersom det blir utbedring av 

Sørkjosen kai vil skogeiernes bruksrett tinglyses så snart den er signert av partene. 

Avtalen vil inneholde følgende: 

- Nordreisa kommune erklærer at skogeierne i kommunene, på tinglysingspunktet, Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen sikres en langsiktig og prioritert bruksrett til lagerareal og 

kaifront i Sørkjosen  

- Med prioritert bruksrett er ment en varighet på minimum 25 år. Avtalen kan deretter 

reforhandles. 

- Kaieier, eller den som styrer logistikk over kai, skal koordinere bruken av 

virkesterminal/baklager og kaianlegg mellom skogeiere og andre brukere. Skogeiere vil som 

regel engasjere tømmerkjøpere i regionen til omsetning og transport av virke. 

- Nordreisa kommune har ansvar for forsikring, drift og vedlikehold av Sørkjosen kai, inkludert 

tilkomst på kommunal vei. 

- Behov for bruk av baklager/tømmerterminal og kai må meldes inn med en måneds varsel til 

Nordreisa kommune, eller den som styrer logistikken over kai. Baklager/tømmerterminal kan 

også brukes til andre formål etter nærmere avtale med kommunen. 

- Dersom det oppstår en prioritetskonflikt vil kommunen søke løsninger som ikke fører til 

forfordeling. 

- Tilrettelegging og opprydding før og etter utskiping av skogsvirke, eventuelt flis, foretas av 

det selskap som til enhver tid nytter baklager/tømmerterminal og kai. 

- Kostnad med bruken av kai og baklager/tømmerterminal av skogeiere, men sine 

tømmerkjøpere/-selgere av skogsvirke, vil betegnes etter "lav sats". Med lav sats menes en 

sats som tar hensyn til at det er bevilget offentlige midler til tømmerkai i Sørkjosen. 
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        Skogbrukssjefen i Nord Troms  

          

 

Tømmerkai i Sørkjosen-Nordreisa kommune 

Oversikt over skogressurser og skogvegnettet for Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord 

kommune. 

 

Region Nord Troms består av flere kommuner, men her beskrives de kommunene som regnes inn i 

dekningsområde for ei framtidig tømmerkai i Sørkjosen. 

Skogressursene 

Det beste tallgrunnlaget vi har for fylket i sin helhet er tallene fra Landskogtakseringa. I Nord Troms 

er det ingen kommuner som har heldekkende skogbruksplaner - det er kun enkeltplaner eller 

områdetakster. 

Skogarealet i Nord Troms omfatter ca. 90 % lauvtredominert skog, der 80 % er lauvskog med mer enn 

70 % andel bjørk. Andelen lauvtredominert skog i Nord Troms er tre ganger så høy som 

landsgjennomsnittet, og det er særlig andelen bjørkeskog som er høy. Av bjørkeskogen viser, 

landskogtakseringen til at 80 % er hogstmoden. Lauvskogområdene har i hovedsak middels bonitet. 

Furumoene består for det meste av lave og midlere bonitet, og arealene med granskog er 

hovedsakelig på G14. 

Grandominert skog utgjør 4 % av skogarealet, mens 6 % er furudominert skog. For de fire 

kommunene er arealene for furu og gran i h. kl. 3 og 4 dominerende, hvorav en stor del har 

tynningspotensiale. Jamfør Landskogtakseringsrapporten for Troms 02/2012 finnes det ingen sikre 

tall for sagtømmerandelen for gran -og furuvolumene i Troms. Erfaringsmessig vil en hogstmoden 

skog gi 50 % sagtømmerandel for furu og 65 % for gran. Sagtømmerandelen fra tynninger ligger på 

rundt 10 %. 

Det meste av areal og volum for gran og furu er som tidligere nevnt i hogstklasse 3 og 4. Hoveddelen 

av volumene som kan hentes av gran og furu (jf. balansekvantumsprognoser) vil dermed være fra 

tynninger. Grunnen til at en stor andel furuskog er i samme aldersklasse er mye 2. verdenskrig. 

Behovet for virke under krigen var veldig stort, eksempelvis til brensel til de mange fangeleirene i 

regionen, og tunell over Kvænangsfjellet. Perioden etter krigen med gjenreisinga, gjorde også sitt 

innhogg i dagens hogstklasseinndeling. Betydningen av tynning i denne regionen, sammen med 

Finnmark, er kanskje ekstra viktig. Med tynning kan vi bedre "få tilbake" en normalfordeling av 

hogstklasseinndelingen (fordelt på areal og kubikk) på lengre sikt. Perioden med skogreising i Nord-

Troms gir i løpet av en 25 års periode tynningspotensiale, også i granskogen. 

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog, Kåfjord 

90.000 daa, Nordreisa 250 000 daa, og Kvænangen kommune med 165 000 daa produktiv skog.  
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Tabell 1. viser beregnet volum ut fra produktivt skogareal og beregnet økonomisk drivbart volum. 

Økonomisk drivbar skog i verneområdene er ikke inkludert i tabellen. 

Tab.1 

 

 

Med bakgrunn i tall fra tiltaksplanene, med grunnlag fra landskogtakseringen, og fra 
skogbruksplaner, vurderes potensiale for tynningsuttak til å være på om lag 90 000 fm3 for Nord 
Troms. For volum fra sluttavvirkning viser beregningene 110 000 fm3. Realistisk volum fra tynninger 
og sluttavvirkning, som sokner til kaia i Sørkjosen, er mellom 200 – 250 000 fm3 de neste 25 årene.  
De store ressursene av lauvskog er ikke beregnet med her. Med dagens rammebetingelser er ikke 
massevirke lauv lønnsomt å frakte til kai og videre på båt. Dersom det grønne skiftet også gjør 
lauvskogen i Nord Troms mer aktuell, vil den også finne veien over kai med tiden. 

 

Driftsforhold 

Eldre furu -og furudominert skog har en hellingsprosent på 18 og driftsveilengde 620 m. Furu i h. kl III 

har i snitt en hellingsprosent på 12 og driftsveilengde på 560 m. For lauvskog- og lauvdominert skog 

er hellingsprosenten på 27 og driftsveilengden omlag 1100 m. 

Tabell 2 viser dekningsområde og volum for hovedplan skogsbilveg (Kilden).  

Tab.2 

KOMMUNE Dekning- 

område daa. 

Volum, m3 Skogsbilvei. V. kl 3. 

m 

Traktorvei. V. kl 7-8.  

m 

Storfjord 20 148 71 095 22 779 

 

24 000 

Kåfjord 15 594 59 811 3 407 

 

42 400 

Nordreisa 39 790 130 874 60 963 

 

110 000 

Kvænangen 31 085 52 161  7 838 

 

38 330 

SUM 106 617 313 941 94 987 

 

214 730 

 

Troms er det fylket som totalt sett har størst behov for bygging av nye skogsbilveier, ombygging av 

skogsveier og bygging av nye traktorveier, jf. Melding om Kystskogbruket 2015. Behovet for en bedre 

KOMMUNE Beregna volum 

ift. produktivt 

areal (m/b) 

Økonomisk 

drivbart – m3 

Storfjord 636 000 350 000 

 

Kåfjord 453 000 155 000 

 

Nordreisa 1 260 000 650 000 

 

Kvænangen 830 000 350 000 

 

SUM 3 179 000 1 505 000 
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veidekning gjelder også Nord Troms. Fremtidig behov for vegbygging er i hovedplan vei beregnet til 

125 – 130 km totalt, fordelt på disse fire kommunene. Samlet investeringsbehov vil ligge på rundt 40 

millioner og løse ut 150 - 200 000 fm3. 

 

Avsetning  

Det meste av avsetningen i dag er massevirke til ved, fjernvarme- og industriflis. Det var en del lokale 

sagbruk i drift tidligere, og noen av de drives enda sporadisk.  

Innenfor dekningsområdet for kaia i Sørkjosen, er det et flisfyringsanlegg på Storslett i Nordreisa, 

drevet av Norsk Bioenergi. Det er et behov for 2 500-3 000 fast kubikk i året. Norsk Bioenergi 
har drevet anlegget siden høsten 2018 og leverer varme til kommunale bygg som Sonjatun 
Helsesenter. 

Massevirke er også etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og større biovarmekunder (Forsvarsbygg) 
i Indre Troms. Smelteverket mottar ikke tilstrekkelige mengder lokalt, slik at supplering kommer via 
båttransport. Finnfjord smelteverk melder at de har behov for mer industriflis i årene som kommer. 
Leverandører av flis til fjernvarme har også fått massevirkeleveranse via båt til Finnfjord, som en 
buffer og sikring av nok råstoff.  

Sett nordfra, ang. frakt av tømmer på bil til Smelteverket i Finnfjordbotn, eller til utskiping fra 
tømmerkaia der, går det en «økonomisk smertegrense» ved Storfjord kommune. For lengre 
avstander enn det, lønner det seg å frakte tømmer på båt. Med ei tømmerkai i Nordreisa kommune, 
er regionen sikret avsetning. Nord-Troms vil også blir en del av kai nettverket langs kysten, med 
mulighet for leveranse til industri- og smelteverkflis til Midt-Troms og Sørfold, eventuelt tømmer 
også videre sørover. 

De siste 10-15 årene har skogavvirkningen i Nord Troms vært lav på grunn av flere faktorer: 

- Tilgjengelighet: mye av skogen i Nord Troms står i terreng som krever skogsveg for at hogst 

skal være lønnsomt. De siste fem årene er flere godkjente veganlegg blitt ferdigstilt, spesielt i 

Nordreisa og Kåfjord kommune. Det er i hovedsak traktor veg i v. kl 7 som bygges.  

- Avstand: tradisjonelt i Nord-Troms har avvirkning i de siste årene vært vedproduksjon til eget 

bruk og noe for salg. Etterspørsel på ved varierer fra år til år og transportavstand til kunde 

har betydning for hvor det avvirkes. Sist det ble tynnet og hogd sagtømmer gikk det på båt 

sørover. Avsetning av større omfang finnes i Indre Troms - fjernvarme og industriflis, og 

industriflis til Sørfold i Salten.  

- Generasjonsskifte: nye gårdbrukere har ikke samme kunnskap om skogen, og ser ikke 

potensiale for biinntekt i like stor grad, som forrige generasjon.  

En tømmerkai i Nord Troms vil knytte regionen sammen med resten av skogbruksaktiviteten i Troms 

og Salten, og vil øke aktiviteten i skogen betydelig.  

 

31. mars 2020 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 
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Nordreisa Kommune 
 

 3/4/2020 
 

 

    
STØTTE TIL UTBYGGING AV TØMMERKAI I SØRKJOSEN 
 
 
ALLSKOG er kjent med at Nordreisa har planer for utvidelse av sin kai i Sørkjosen, med formål 
om å bruke den som tømmerkai, og at kommunen i denne forbindelse søker 
Landbruksdirektoratet om medfinansiering i form av tømmerkaimidler. 
 
ALLSKOG forsyner i dag Elkem Salten i Sørfold med treflis til silisiumproduksjon. ALLSKOG har 
investert i et stasjonært flisingsanlegg i tilknytning til smelteverket. Vi er avhengige av å 
forsyne flisingsanlegget med over 100.000 fm3 rundvirke for å fylle kontrakten med Elkem. Vi 
er avhengige av forsyning fra alle skogområder nord for Saltfjellet. De geografiske avstandene 
er store, og dette fører til høye transportkostnader. Konsekvensene for skogeierne, 
skognæringa og samfunnet er tap av store verdier om ikke transportkostnadene reduseres.  
 
I dag er nærmeste alternativ for utskiping av tømmer fra Nordreisa i Finnfjordbotn, som ligger 
23 mil unna den prosjekterte kaia i Sørkjosen. Med en rasjonell tømmerkai i Sørkjosen, vil det 
bli mer lønnsomt å transportere tømmervolum ut fra Nordreisa og kommunene som ligger 
inntil. Tenkt nedslagsfelt til kaia er skogkommunene i Nord-Troms, med en maksimal avstand 
til kaia på 11 mil. Kaiprosjektet vil føre til stor reduksjon av biltransport, med de 
lønnsomhetsgevinster og de miljøgevinster dette innebærer. I tillegg vil det åpne for hogst i 
skogområder som fram til nå ikke har vært økonomisk drivbare. 
 
Investeringene som gjøres på ny kai i Sørkjosen vil bidra til en mer kostnadseffektiv 
tømmertransport for aktørene i hele verdikjeden. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Snorre Furberg 
adm direktør 
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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   

STATENS VEGVESEN 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605  LILLEHAMMER 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2021/541-1 7625/2021 Q20 11.05.2021 

 

Anmodning om etablering av gangfelt E6 Sørkjosen, Nordreisa kommune 

Nordreisa kommune anmoder Statens vegvesen om å etablere gangfelt over E6 i Sørkjosen.  
 
Kommunen registrere kryssende gangtrafikk på tre steder over riksveien i en strekning på 3-400 
meter mellom kryss fylkesvei 7946 og Jernelva. Alle krysningspunktene brukes av skolebarn 

til/fra busstopp og ingen av krysningspunktene har skiltet 
gangfelt.  
 
Kartutsnittet til venstre viser de tre stedene der 
krysningspunkt 1 er lagt inn i siste reguleringsplan for 
området. 
 
Krysningspunkt 3 brukes over/langs riksveien, gjerne 
skrått gangmønster. Dette krysningspunktet er medtatt i 
kommunens trafikksikkerhetsplan. Punktet brukes mye av 
beboere i området som søker til friområdene ved sjøen og 
av besøkende på verksteder. 
Området er uoversiktlig grunnet kryss, 
bilforhandler/verksted øst for riksvei, brurekkverk langs E6 
og adkomst til bebyggelse vest for riksvei.   
Plassering av gangfelt her krever åpning i brurekkverket 
noe kommunen ber Statens vegvesen ta stilling til om det 
lar seg gjøre. Fordelen med plassering her er at myke 

trafikanter holdes unna området foran Reisa bil hvor både personbiler og trailere trafikkerer.   
For å gjøre et fotgjengerfelt her trafikksikkert, kan feltet lysreguleres for forgjenger og dermed 
også for trafikken langs riksveien. 
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 Side 2 av 2

 
 

 
 
 
Krysningspunkt 2 vist i kartet antar vi ikke vil brukes når det etableres gangfelt på de to andre 
stedene.  
 
Nordreisa kommune ber Statens vegvesen vurdere begge alternativ, avstand ca 260 meter mellom 
de to.  
Myke trafikanter til/fra Meieriveien og friområdene rundt, ikke vil gå nordover for å komme seg 
sør til busstopp ved Flyplassvegen. Gående til/fra samme områder vil heller ikke gå sørover til 
Flyplassveien for så å gå nordover til Nedre Baisit igjen.  
Ved plassering av gangfelt ved Meieriveien vil en få samme forholdet for de myke trafikanter 
som skal fra boligområdene langs Flyplassveien til busstopp vest for E6. 
 
Nordreisa kommune anmoder Statens vegvesen sterkt om å få etablert begge alternativt et av de 
allerede i inneværende barmarksesong. 
 
 
 
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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Fra: Røsæg, Andreas Vikan (fmtravr@statsforvalteren.no)
Sendt: 13.04.2021 16:40:00
Til: John Karlsen
Kopi: 

Emne: Protokoll fra Teams-møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021
Vedlegg: 2021.3.25 Protokoll fra Teamsmøtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei, 

Vedlagt er protokoll fra Teams‐møtet i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021. 
Du finner den også under møtedokumenter her:
https://www.statsforvalteren.no/troms‐finnmark/miljo‐klima/rovvilt/rovviltnemnda/
 
Med vennlig hilsen
Andreas Vikan Røsæg
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 17
fmtravr@statsforvalteren.no
www.statsforvalteren.no/tf

Du mottar denne e‐posten fordi du står på vår e‐postliste ved utsending av protokoll fra møter i rovviltnemnda.
Gi beskjed om du ønsker vi skal fjerne deg fra listen.
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Protokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda for region 8 den 25.3.2021 
 

 
Sted: Digitalt møte på Teams 

Tid: Torsdag 25.3.2021 kl. 9.–14.30 

 
Arbeidstid: seks timer møte og to timer forberedelse 

 

 

Deltagere: 

Rovviltnemnda Andre 

John Karlsen, leder 
Karen Anette Anti, nestleder 
Aslak Mathis Eira, medlem 
Trine Noodt, medlem  
Fred Johnsen, medlem 
Mari Siljebråten, medlem 

Ann Maret Eira, Næring og rovvilt i Finnmark 
Tormod Birkely, SFTF 
Emil Halvorsrud, SNO 
Berit Marie Eira, Kautokeino Flyttsamelag  
Leif Bjørnar Seppola, Troms sau og geit 
Ken Gøran Uglebakken SNO 
Ørjan Holm, Norges Miljøvernforbund 
Aase Berg, SFTF 
Bjørn Tore Søfting, Finnmark Bondelag 
Iris Rita Hallen, SFTF 
Siv Grethe Aarnes, Miljødirektoratet 
Berit Kristine Utsi, Kautokeino Flyttsamelag 
Rasmus Høyning, SFTF 
Berit Gjerstad, Mattilsynet 
Magne Asheim, SNO 
Birgit Nielsen, Mattilsynet 
Kristian Sarre, Karasjok kommune 
Lisa Bjørnsdatter Helgason, Miljødirektør SFTF 
Inger Anita Smuk, Varanger reinsamelag 
Ajna Nystad Skarstein, Troms Bondelag 
Susanne Hanssen, Miljødirektoratet 
Asle Myrheim, Sauebonde og rovviltjeger 
Andreas Røsæg, SFTF 

 

 

Sakliste  

18/21 Godkjenning av innkalling og sakliste        s. 2 

19/21 Orienteringer          s. 2 

20/21 Saker til informasjon         s. 2 

21/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2021–15.2.2022    s. 2 

22/21 Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2021–15.2.2022    s. 7 

23/21 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe 1.6.2021–15.2.2022  s. 10 

24/21 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av bjørn 1.6.2021–15.10.2021  s. 13 

25/21 Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – forslag til prosjektplan     s. 16 

26/21 Kadaverundersøkelse av rein i Finnmark – bør SNO endre praksis?   s. 20 

27/21 Forum – beitedyr og rovvilt        s. 26 

 

 

115



2 
 

18/21 Godkjenning av innkalling og sakliste 

 

 

19/21 Orienteringer  
Nemnda orienterer om aktiviteter siden forrige møte  

Orientering fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

Orienteringer fra andre instanser/interessenter som deltar på møtet 

 

 

20/21 Saker til informasjon  
Avslag på søknad om skadefelling av gaupe i reinbeitedistrikt 14 A, Spiertagaisa 

Drept av rovvilt? Håndbok for dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein 

Høringsuttalelse til Miljøverndepartementets brev av 3. januar 2012 om endringer i rovviltforskriften 

KLD svarer om Statens naturoppsyn i Finnmark 

Rovviltnemnda i region 8 melder behov for styrket SNO i Finnmark 

Skadedokumentasjon på rein i Finnmark, Magne Asheim, SNO 

Skadefellingstillatelse på gaupe i Østre Sør-Varanger 

 

 

21/21 Kvote for betinget skadefelling av jerv 1.6.2021–15.2.2022 

 

 

 

 

– Vedtak – 

Godkjent som innstilt. 

 

– Innstilling til vedtak  – 

Rovviltnemnda for region 8 godkjenner innkalling og sakliste til møtet den 25.3.2021. 

– Vedtak – 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

– Innstilling til vedtak  – 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. rovviltforskriften § 8 jf. §§ 1, 3 

og 4 gir rovviltnemnda for region 8 Statsforvalteren en kvote på ti jerver for betinget skadefelling i 

perioden 1.6.2021–15.2.2022. 

 

Vedtaket er fattet på grunnlag av at bestandsmålet for jerv i regionen er oppfylt, store tap av rein 

til jerv siste år, samt vitenskapelig- og forvaltningsbasert kunnskap om at et uttak av denne 

kvoten ikke vil true jerven sin overlevelse, eller genetiske mangfold innenfor naturlige 

utbredelsesområder i Troms og Finnmark. 

 

Fellingstillatelse som gis av Statsforvalteren, skal om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt 

fellingslag. 
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Saksfremstilling  

Betingede skadefellingstillatelser 

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 om felling av 

bestemte individer knyttet til bestemte situasjonen, for å stanse eller forhindre skade på bufe eller 

tamrein. Fellingstillatelser avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe 

akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i regelen skal skje 

gjennom lisensfelling eller kvotejakt.  

 

Statsforvalteren kan av eget tiltak eller etter søknad, fatte vedtak om iverksetting av felling, innenfor 

rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved 

vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional 

forvaltningsplan. 

 

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet 

om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til: 

- områdets betydning som beitemark 
- skadenes omfang og utvikling 
- potensialet for framtidige skader 
- mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon 

er etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.  

 

Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser 

Etter rovviltforskriften er landet delt inn i åtte forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende 

nasjonale mål for ynglinger innenfor regionens grense. Troms og Finnmark utgjør region 8, med 

bestandsmål om ti ynglinger av jerv, hvorav tre ynglinger i Finnmark.  

 

Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en 

rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling til Statsforvalteren, for å forhindre skade på bufe 

eller tamrein. Vurdering av om nemnda har myndighet baseres på tall fra det nasjonale 

overvåkningsprogrammet. For jerv baseres det på gjennomsnittet av dokumenterte data om 

ynglinger de siste tre årene. Kvoten for betinget skadefelling gjelder fra 1. juni til og med 15. februar. 

Etter at kvote for lisensjakt er vedtatt, vil dyr som felles på skadefelling belastes lisensfellingskvoten. 

 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 

Fylkesgrensa mellom Troms og Nordland er ingen naturlig barriere for rovvilt. Rombaken er en mer 

naturlig grense, derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en 

samarbeidsavtale: 

 

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,  
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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 

 

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. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette. 

 

Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 

Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved bestandsmålene 

for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en beregner hvor mange ynglinger 

en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak 

om kvote for et område nord i Nordland, når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen 

for jerv i området, fastsatt bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for 

rovvilt i Nordland og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i 

samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i antall ynglinger i 

region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver belastes kvoten for region 8. En 

viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i stor grad er de samme jervene som bruker 

begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en mer naturlig forvaltningsgrense. 

 

Vurdering av kvote for skadefelling av jerv 

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

ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke 
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naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf. naturmangfoldloven § 8. Det er 

god kunnskap om jervebestanden i Skandinavia. Vi vil vise til: NINA rapport 1956 DNA-basert 

overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2020, Rovdatas rapport av 15.5.2020 Bestandstatus 

gaupe, jerv, ulv og bjørn fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, til NINA Rapport 1874 

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2020 og Rovdatas rapport av 12.1.2020 om Endra tal for 

ynglingar av jerv i region 3 og 5 i 2020 samt til Bestandsovervåking av jerv 2020 – Bestandsstatus for 

store rovdyr i Skandinavia nr. 3 2020. Videre vil vi vise til NINA Rapport 1200 Gaupe og jerv i 

reinbeiteland. Og vi viser til Rovbase for siste oppdateringer om registreringer og avgang av jerv. 

 

De siste årene har den registrerte jervebestanden i region 8 ligget over bestandsmålet. 

Bestandsmålet er et eksakt mål som det skal tilstrebes å ligge på. Gjennomsnittlig antall registrerte 

ynglinger over årene 2018–2020 er 13,7. Det var 10 ynglinger i 2018, 13 i 2019 og 18 i 2020. I 2020 

ble det gjennomført tre hiuttak i Finnmark. Per 20. mars 2021 er årets registreringer så vidt begynt, 

det er for tidlig å si noe om antall ynglinger i Troms og Finnmark i 2021.  

 

Siden 10.9.2020 har det i Troms og Finnmark vært en kjent avgang på 12 jerver, hvorav ti er felt ved 

jakt i Troms. I Finnmark er en felt ved jakt og en ved skadefelling. I Troms er det felt to tisper, ingen 

tisper er felt i Finnmark. Få felte tisper gjør at det kan forventes fortsatt økning i jervebestanden i 

2021.  

 

I Skandinavia ble det i registreringssesongen 2020 registrert 164 ynglinger av jerv, en mindre enn i 

2019. I Nordland ble det i 2020 antatt/dokumentert 12 ynglinger av jerv, en mer enn i 2019. I 

Nordland er gjennomsnittet de siste tre årene 11,3 ynglinger. 

 

I NINA rapport 1956, DNA-basert overvåking av den skandinaviske jervebestanden 2020 presenteres 

bestandsestimater for Norge og Sverige basert på en romlig fangst-gjenfangstmodell utviklet i 

RovQuantprosjektet. Her ble bestanden av jerv i Norge og Sverige beregnet til 991 individer i 2020- 

sesongen, som fordeler seg med 613 individer i Sverige og 378 individer i Norge. Det er høy presisjon 

på beregningene, med relativt liten usikkerhet, som også gjelder på rovviltregionsnivå. Sammenligner 

man bestandsestimatene med anslagene fra ynglehitellingene er overenstemmelsen meget god. God 

overenstemmelse mellom de to metodiske tilnærmingene tyder på at vi har god oversikt over 

bestandsstørrelse og bestandsutvikling for jervebestanden i Skandinavia (NINA rapport 1956). 

 

I region 8 ble det i 2020 funnet prøver fra 85 jerveindivider og bestandsberegningen for 2020 var 95 

jerver i regionen og at det var 95 % sikkert at bestanden var mellom 84 og 107 jerver. 

Gjennomsnittlig ble hvert registrerte individ representert med 2,6 fungerende prøver i Troms og med 

3,5 fungerende prøver i Finnmark.  

 

Analyser har vist at jerven i nord er genetisk forskjellig fra jerv lenger sør. Den genetiske variasjonen i 

Troms og Finnmark er relativt lav sammenlignet med mer jervetette områder i Sverige. Dette kan 

tyde på relativt lave bestander over tid her nord. I NINA rapport 498 fremgår det at det likevel er 

liten grunn til å bekymre seg over nivået av genetisk variasjon på sikt. Dette siden jerven i Finnmark 

og Nord-Finland hører til samme delbestand, og at immigranter fra Nord-Finland fra tid til annen 

potensielt vil kunne ta med seg nytt genetisk materiale fra den mer variable bestanden lenger sør i 

finsk Karelen.  

 

I perioden 21.3.2020–20.3.2021 ble 120 undersøkte rein og sau dokumentert eller antatt tatt av jerv, 

112 av disse var rein. Dette var omkring som året før, hvor 115 undersøkte rein og sau, hvorav 91 
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rein ble dokumentert eller antatt tatt av jerv i samme periode. Vi bemerker at det er svært vanskelig 

å finne kadaver tatt av jerv, og spesielt vanskelig er det i sommersesongen. I perioden angitt for 

2020–2021 ble bare 11 av 112 rein funnet i perioden 1.6.2020–30.10.2020, seks av disse i november.  

Tilsvarende ble seks av 135 rein funnet i perioden 1.6.2019–30.11.2019, og sju av 69 rein ble funnet i 

perioden 1.6.2018–30.11.2018. 

 

Tradisjonell kunnskap om tap og ulemper jerv forårsaker for beitenæringene står ikke i motsetning til 

empirisk kunnskap som bidrar til en kvantifisering av omfanget av tap og ulemper. Tross usikkerhet 

om eksakt omfang, er det ingen tvil om at jerv kan være til betydelig ulempe for beitenæringer med 

sau og rein, det er den vesentligste årsaken til å vurdere skadefellingskvote, og er derfor vektet 

tungt. Statsforvalteren har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som godt i 

denne saken. 

 

Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at jerven og dens genetiske mangfold ivaretas på 

lang sikt, og at jerven forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 

etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot naturgrunnlaget for samisk kultur jf. 

naturmangfoldloven § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket 

vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis 

naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert 

rovviltforvaltning. 

 

Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 

belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Sekretariatet mener den 

samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere jervebestanden rundt nasjonale og regionale 

bestandsmål er vesentlig. Sekretariatets syn er at det gjennom rovviltforliket av 2011, hvor det 

nasjonale bestandsmålet for jerv opprettholdes på 39 årlige ynglinger, er foretatt en vurdering av 

økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte målsettingen om beitedyr og rovvilt. 

 

Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-var-

prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir 

dermed ikke tillagt vesentlig vekt. 

 

Sekretariatet tilrår en kvote for betinget skadefelling i perioden 1.6–15.2. på ti jerver. Da har vi tatt 

høyde for at det vil bli gjennomført ekstraordinære uttak våren 2021. Vi vurderer at bestanden 

hadde tålt en vesentlig høyere kvote enn dette, men at all erfaring tilsier at effektuerte 

fellingsoppdrag i denne perioden blir færre, og at denne kvoten ikke vil være begrensende ved 

vurdering av betingede fellingstillatelser. Det er ved lisensfelling bestanden av jerv skal reguleres. Vi 

bemerker at kvoten for lisensfelling skal settes senere, og at jerv som felles ved skadefelling etter at 

lisensfellingskvoten er satt, blir belastet kvote for lisensfelling.   

 

Naturmangfoldloven § 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 

Sekretariatet vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder 

skadefellingskvote for jerv. 

 

Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har 

sekretariatet lagt til grunn at rovviltnemnda gjennom forvaltningsplan for rovvilt i region 8, vedtatt 

10.10.2013, med sin geografiske differensiering har ivaretatt de hensyn som er nedfelt i 

naturmangfoldloven § 12. 
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22/21 Kvote for betinget skadefelling av ulv 1.6.2021–15.2.2022 

 

Saksfremstilling  

Betingede skadefellingstillatelser 

Betinget skadefelling er vedtak med hjemmel i naturmangfoldlovens § 18 om felling av 

bestemte individer knyttet til bestemte situasjonen, for å stanse eller forhindre skade på bufe eller 

tamrein. Fellingstillatelser avgrenses derfor i tid og rom. Skadefelling er et virkemiddel for å avhjelpe 

akutte skadesituasjoner som kan oppstå, mens regulering av bestandsstørrelsen i regelen skal skje 

gjennom lisensfelling eller kvotejakt.  

 

Statsforvalteren kan av eget tiltak eller etter søknad, fatte vedtak om iverksetting av felling, innenfor 

rammen av kvote for betinget skadefelling gitt av rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Ved 

vurderingen av om det skal gis tillatelse til skadefelling skal det legges vekt på føringene i regional 

forvaltningsplan. 

 

Felling kan bare gjennomføres dersom det ikke finnes annen tilfredsstillende løsning ut fra prinsippet 

om geografisk differensiert forvaltning. Det skal særlig tas hensyn til: 

- områdets betydning som beitemark 
- skadenes omfang og utvikling 
- potensialet for framtidige skader 
- mulighetene for å gjennomføre forebyggende tiltak 

 

En fellingstillatelse kan iverksettes i flere områder samtidig, forutsatt at nødvendig kommunikasjon 

er etablert for å hindre at det skytes flere individer enn vedtatt kvote.  

 

Det kan gis godtgjøring til medlemmer av kommunale/interkommunale skadefellingslag som deltar 

når det gis skadefellingstillatelse. Det er fastsatt en døgnsats på kr 1 600,– per deltaker. 

Statsforvalteren setter en økonomisk ramme for hver fellingstillatelse som gis. Direkte og 

dokumenterte kostnader dekkes for alle fellingslag, også de som ikke er kommunalt eller 

interkommunalt oppnevnte lag, begrenset oppad til kr 30 000,–. 

 

 

 

– Vedtak – 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

– Innstilling til vedtak  – 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, jf. rovviltforskriften § 8 jf. §§ 1, 3 

og 4 gir rovviltnemnda for region 8 Statsforvalteren en kvote på tre ulver for betinget skadefelling 

i perioden 1.6.2021–15.2.2022. 

 

Det er lagt til grunn at ulv ikke skal ha fast bestand i regionen. Det er likevel viktig å ta vare på 

genetisk verdifulle individer. Dette må vurderes i hver enkelt situasjon.  

 

Fellingstillatelse som gis av Statsforvalteren, skal om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt 

fellingslag. 
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Bestandsmål og myndighet til å fastsette kvote for betingede fellingstillatelser 

Etter rovviltforskriften er landet delt inn i åtte forvaltningsregioner. Hver region har tilhørende 

nasjonale mål for ynglinger innenfor regionens grense. Troms og Finnmark utgjør region 8, her er det 

ikke mål om ynglinger av ulv.   

 

Når bestanden ligger over eller på de nasjonalt fastsatte målene for den enkelte region kan en 

rovviltnemnd, tildele kvote for betinget skadefelling til Statsforvalteren, for å forhindre skade på bufe 

eller tamrein. Vurdering av om nemnda har myndighet baseres på tall fra det nasjonale 

overvåkningsprogrammet. Da regionen ikke har mål om ynglinger av ulv er det rovviltnemnda som 

har myndighet.  

 

Samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 og 8 

Fylkesgrensa mot Nordland er ingen naturlig barriere for rovvilt. Rombaken er en mer naturlig 

grense, derfor har rovviltnemnda i region 7 og rovviltnemnda i region 8 inngått en samarbeidsavtale: 

 

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: 

8. 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). 

  

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

fellingsområdene på Troms-sida av grenseområdet. 

 

10. 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 

 

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

vedtak om slike kvoter.   

 

12. 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.  

 

13. 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 
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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.   

 

14. Avtalen kan oppheves umiddelbart dersom en av nemndene ønsker dette. 

 

Utdypende om samarbeidsavtale mellom region 7 og region 8 

Rovviltnemnda ønsker å oppklare at samarbeidsavtalen med region 7 ikke rører ved bestandsmålene 

for de ulike regionene, den rører heller ikke ved regiongrensen når en beregner hvor mange ynglinger 

en har i de ulike regionene. Samarbeidsavtalen gir rovviltnemnda i region 8 myndighet til å fatte vedtak 

om kvote for et område nord i Nordland, når rovviltnemda gjør dette ser den til bestandssituasjonen 

for jerv i området, fastsatt bestandsmål for jerv i Nordland, føringer i gjeldende forvaltningsplan for 

rovvilt i Nordland og til tapssituasjonen for sau og rein i området. Jerveynglinger som registreres i 

samarbeidsområdet regnes ikke inn i antall ynglinger i region 8, de telles fortsatt inn i antall ynglinger i 

region 7. Det nye er at kvoten administreres fra region 8, skutte jerver belastes kvoten for region 8. En 

viktig årsak til denne ordningen er at det i dette området, i stor grad er de samme jervene som bruker 

begge regionene, Rombaken–svenskegrensa er en mer naturlig forvaltningsgrense. 

 
Vurdering av kvote for skadefelling av ulv  
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøvelse av offentlig myndighet. Utgangspunktet for beslutninger som kan påvirke 
naturmangfoldet er at beslutningsgrunnlaget skal være best mulig jf. naturmangfoldloven § 8.  
 
Det er god kunnskap om ulvebestanden i Skandinavia, sekretariatet vil vise til rapporter tilgjengelig 
på www.rovdata.no: blant dem Bestandsovervåking av ulv vinteren 2019-2020 – Bestandsstatus for 
store rovdyr i Skandinavia nr. 1 2020. 
 
Tradisjonell kunnskap om tap og ulemper ulv forårsaker for beitenæringene står ikke i motsetning til 
empirisk kunnskap som bidrar til en kvantifisering av omfanget av tap og ulemper. Tross usikkerhet 
om eksakt omfang, er det ingen tvil om at ulv kan være til betydelig ulempe for beitenæringer med 
sau og rein, det er den vesentligste årsaken til å vurdere skadefellingskvote, og er derfor vektet 
tungt. Statsforvalteren har vurdert beslutningsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som godt i 
denne saken. 
 
Etter naturmangfoldloven § 1 og § 5 er det et mål at ulven og dens genetiske mangfold ivaretas på 
lang sikt, og at ulven forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Tiltak 
etter naturmangfoldloven skal imidlertid veies opp mot naturgrunnlaget for samisk kultur jf. 
naturmangfoldloven § 14. En slik avveining skal ikke medføre at målet i § 5 fravikes, men at tiltaket 
vil kunne medføre at målet i § 5 nås på en annen måte eller i et annet tempo enn hvis 
naturmangfoldet hadde vært eneste hensynet å ta, jf. prinsippet om en geografisk differensiert 
rovviltforvaltning. 
 
Høst/vinter 2018 ble det felt to ulver ved skadefelling i Finnmark. Januar 2019 ble det gitt 
skadefellingstillatelse på en ulv i Pasvik. Denne ble ikke felt. Sommeren 2019 ble det dokumentert en 
ulv i Troms, den ble det ikke gitt fellingstillatelse på.  
 
Naturmangfoldloven § 10 sier at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Sekretariatet mener den 
samlede påvirkningen på økosystemet, ved å regulere ulvebestanden til å være innenfor ulvesonen 
er vesentlig. Sekretariatets syn er at det gjennom rovviltforliket av 2011, med videre evaluering og 
revidert mål, er foretatt en vurdering av økosystemets samlede belastning. Dette i lys av den todelte 
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målsettingen om beitedyr og rovvilt. Det er ikke bestandsmål for ulv i region 8. Dersom det oppstår 
skadesituasjon på grunn av ulv skal det vurderes om denne må felles. Dette vil true artens 
overlevelse i regionen som er et naturlig utbredelsesområde for ulv og kan redusere sjansen for å 
opprettholde ønsket genetisk mangfold hos ulv. Siden det ikke er satt mål om ulv i region 8 er dette 
imidlertid i tråd med gjeldene politikk og en aksept for at det ikke skal være ynglende ulv her. 
 
Dersom beslutningsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig, kommer naturmangfoldloven § 9 (føre-var-
prinsippet) til anvendelse. Beslutningsgrunnlaget blir vurdert som godt, føre-var-prinsippet blir 
dermed ikke tillagt vesentlig vekt. 
 
Sekretariatet vil understreke viktigheten av eventuelt genetisk verdifulle individer, og at dette må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle. Vi mener likevel det er riktig å ha en skadefellingskvote på ulv, dette 
sett opp mot tapspotensialet som ligger i ev. ulv i reinbeiteland, eller i sauebeiter. Sekretariatet vil 
tilrå en betinget skadefellingskvote på tre ulver. 
 
Naturmangfoldloven § 11 sier at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver. 
Sekretariatet vurderer at det ikke er relevant å vurdere dette i denne saken som gjelder 
skadefellingskvote for ulv. 
 
Når det gjelder naturmangfoldloven § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder har 
sekretariatet lagt til grunn at nasjonal forvaltning, med sin geografiske differensiering har ivaretatt de 
hensyn som er nedfelt i naturmangfoldloven § 12. 

 

 

23/21 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av gaupe 1.6.2021–
15.2.2022 

 

Saksfremstilling 
Når gjennomsnittet av registret bestand over de tre siste årene ligger under bestandsmålet for 
regionen er det Miljødirektoratet som setter kvote for skadefelling av gaupe. I region 8 ble det i 
årene 2018, 2019 og 2020 registrert henholdsvis 4, 5 og 11 familiegrupper. Dette gir et gjennomsnitt 
over de siste tre år på 6,7 familiegrupper. Altså under bestandsmålet for regionen, som er ti 
ynglinger.  
 
Gaupe – overvåking og bestandsdynamikk  
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 

– Vedtak – 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

– Innstilling til vedtak  – 

Rovviltnemnda for region 8 anmoder Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på fire       

gauper i region 8 og samarbeidsområdet med Nordland i perioden 1.6.2021–15.2.2022. 

 

Fellingstillatelse som gis av Statsforvalteren, skal om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt 

fellingslag. 
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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. Det 
skilles mellom dynamiske og en statisk avstandsregel. De dynamiske avstandsreglene tar 
utgangspunkt i beregnet maksimal luftlinjeavstand som hunngauper forflytter seg fra en dag til 
påfølgende dager. Den statiske avstandsregelen gjelder når det er mer enn ti dager mellom 
observasjonene, og skal angi 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 lever i Norge det enkelte år. 
 
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 mfl. 2002, Andersen mfl. 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 mfl. 2011). 
Ny metodikk for å registrere familiegrupper som danner data for denne modellen blir beskrevet i 
Brøseth og Tovmo (2013). Estimatene fra modellen viser at bestanden skal holdes stabil ved å høste 
0,43 voksne hunndyr per familiegruppe, totalt 1.27 dyr per familiegrupper (Nilsen mfl. 2011).  
 
Gjennom en sammenstilling av forskning på gaupas bestandsdynamikk i Skandinavia over en periode 
på ti år (Andersen mfl. 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 mfl. (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 mfl. 2016). 
 
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 mfl. 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 mfl. 2015, Tveraa og Linell 2015, Walton mfl. 2016). I tillegg er det mer sannsynlig at eldre 
hunngauper får avkom enn yngre gauper (Nilsen mfl. 2012). 
 
Bestandssituasjonen for gaupe  
I 2020 ble det estimert 256 familiegrupper av gaupe i Skandinavia. Dette var en nedgang på 1 
familiegruppe sammenlignet med 2019. Det nasjonale bestandsmålet er 65 årlige ynglinger. Siste 
årlige rapport fra det nasjonale overvåkningsprogrammet er NINA rapport 1846, Antall 
familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2020. Fra denne fremgår at 
det i perioden 2018 til 2020 var et gjennomsnitt på 59,7 påviste familiegrupper på landsbasis. Før 
gaupejakta i 2020 var det påvist 66,5 familiegrupper på landsbasis. For første gang på åtte år ligger 
gaupebestanden over det nasjonale målet.  
 
I Troms og Finnmark er bestandsmålet for gaupe ti familiegrupper, hvorav fire skal være i Finnmark. 
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Over årene 2018, 2019 og 2020 har det blitt registrert henholdsvis 4, 5 og 11 familiegrupper, hvorav 
henholdsvis 1, 1 og 3 er registrert i Finnmark. Prognosen for antall familiegrupper i regionen i 2021, 
gitt på bakgrunn av informasjon som var tilgjengelig i etterkant av kvotejakta 2020, viste 10,6 
familiegrupper. Per 20.3.2021 ser det ut til at det blir registrert fem familiegrupper i Troms og to 
familiegrupper i Finnmark.  
 
I Nordland ble det i 2020 registrert 11 familiegrupper, mot 5,5 i 2019 og 8,5 i 2018. Prognosen for 
antall familiegrupper i 2021 var her 11,3. Bestandsmålet i Nordland er 10 familiegrupper.  
 
Siden sommeren 2017 er det i Troms og Finnmark registrert en avgang på 16 gauper: To hanngauper 
felt ved skadefelling februar/mars 2018, to unger påkjørt av bil i Nordreisa og Kåfjord høsten 2019. 
Ved skadefelling; en unge i Lyngen 16.2.2020, en voksen hunn i Tana 29.2.2020, en voksen hann i 
Nordreisa 12.3.2020, en voksen hunn i Porsanger 24.3.2020 og en voksen hann i Storfjord 5.5.2020. 
En hunngaupe i Målselv 27.9.2020. To gaupeunger ble felt ved jakt i Balsfjord i februar/mars 2021, 
Videre har det i mars 2021 blitt felt en hanngaupe i Kåfjord, en hunngaupe i Nordreisa og en 
hunngaupe i Lebesby samt en hanngaupe i Sør-Varanger. Siden sommeren 2017 kjenner vi altså en 
avgang på fem voksne hunngauper i regionen. 
 
Forvaltningsmål for rovvilt  
Hovedmålsetningen i norsk rovviltforvaltning er todelt, jf. rovviltforliket av 2004. Den todelte 
målsetningen 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. Et viktig virkemiddel i norsk rovviltforvaltning er såkalt differensiert forvaltning. Dette 
innebærer i hovedsak at man skal skille rovdyr og beitedyr i tid og rom. Konkret innebærer dette at 
man har opprettet forvaltningssoner for de ulike rovviltartene, såkalte A-områder. Utenfor A-
områdene skal beitedyr prioriteres og disse områdene kalles B-områder.  
 

I forvaltningsplan for rovvilt i region 8, Troms og Finnmark, fremgår regionale forvaltningsmål for 

store rovdyr og delmål for å nå hovedmålsetningene. Ett av delmålene er å sørge for effektivt uttak 

av rovvilt som representerer skadepotensiale i B-områder. Rovviltnemnda skriver videre at det er 

uunngåelig at enkelte kalvingsområder vil være i A-områdene for rovvilt, og at de ønsker å 

konsentrere nødvendig bestandsregulering i A-områdene, innen kalvingsområdene. 

 

Potensiale for skade på bufe og tamrein 

Forskning utført av Scandlynx har gitt mye kunnskap om gaupas overlevelse og reproduksjon, 

arealbruk og drapstakt på beitedyr, blant annet gjennom NINA minirapport 450, Gaupe og jerv i 

Troms og Finnmark, Statusrapport Scandlynx 2012–2013, og NINA rapport 1200, Gaupe og jerv i 

reinbeiteland, Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007–2014. 

 

De aller fleste gauper i regionen bruker både gaupeprioriterte og beitedyrprioriterte områder. Av 45 

helårsområder til 23 forskjellige voksne radiomerkede gauper var ingen utelukkende innenfor 

gaupesonen (NINA rapport 1200). Tamrein er det viktigste byttedyret for gaupe i Nord-Skandinavia. 

Alle gauper som har tilgang til rein, og som ikke samtidig har tilgang på rådyr, dreper rein (NINA 

rapport 1200). Kort oppsummert betyr dette at gaupe der det er tamrein utgjør et skadepotensial, og 

det betyr at effektivt uttak av alle gauper som utgjør et skadepotensial raskt ville utryddet gaupe fra 

region 8. 

 

Dokumenterte skader på bufe og tamrein 

Årlige dokumenterte gaupeskader på sau og rein i årene 2018, 2019 og 2020 har i region 8 vært på 

henholdsvis 198, 147 og 186. Det er vanskelig å dokumentere tap, spesielt av små lam og kalver. På 
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barmark er det ekstra vanskelig. I 2020 ble 175 rein dokumentert drept av gaupe, 40 av disse i 

perioden 1.6.–30.11, hvorav 22 etter 20.10, da var det snø i fjellet.  

 

I 2020 ble det dokumentert fire gaupedrepte sau og en rein i samarbeidsområdet mellom Bjerkvik og 

E 10 mot Bjørnefjell. Det er også dokumentert betydelig gaupeaktivitet sør for samarbeidsområdet, i 

Narvik. Det ser ut til at tapene som de to siste to år er dokumentert i Nordland nord for Rombaken 

kommer fra gaupe/r som har nordlig eller vestlig grense for sitt hjemmeområde her. Altså at 

gaupen/e ikke i særlig grad bruker området nord og vest for Bjerkvik.  

 

Vurdering av kvote for skadefelling  

Registrert gaupebestand i regionen de siste tre årene er gjennomsnittlig under bestandsmålet. I 2020 

ble det registrert en familiegruppe mer enn bestandsmålet i både region 8 og 7. I 2021 var prognosen 

at bestanden skulle være over bestandsmålet, men det ser ut til at registreringene blir lavere i region 

8. En relativt tett bestand fra Balsfjord og nordover i Troms, kombinert med få dager med gode 

registreringsforhold kan ha gjort at det har blitt vanskelig å skille ulike familiegrupper. Det er  

vinteren 2021 registrert en del gaupeaktivitet i B-områdene i Øst-Finnmark. Det ser ut til at det er 

økende gaupeaktivitet også Nord i Nordland og inn i samarbeidsområdet mellom region 7 og 8. Vi har 

de siste årene en kjent avgang av få voksne hunngauper sett opp mot registrerte ynglinger, dette 

indikerer potensiale til økning i antall ynglinger i registreringssesongen 2021/2022.  

 

Det lar seg i liten grad gjøre å skille gaupe og beitedyr i region 8. Gaupa i regionen har tamrein som 

viktigste byttedyr, sau er også på matseddelen hos mange gauper. Akutte situasjoner der potensialet 

for videre tap er ekstra stort, og det ut fra prinsippet om differensiert forvaltning ikke finnes annen 

løsning enn felling, vil trolig inntreffe. Sekretariatet vurderer at en kvote for betinget skadefelling på 

fire gauper ikke vil true bestandens overlevelse.       

 

 

24/21 Anmodning om kvote for betinget skadefelling av bjørn 1.6.2021–

15.10.2021 

 

Saksfremstilling  
Når regionen ikke har nådd bestandsmålet for bjørn, og det heller ikke er beregnet ti ynglinger eller 

mer av bjørn i Norge, er det Miljødirektoratet som har myndighet til å sette kvote for betinget 

skadefelling. Om nemnda har myndighet er jf. rovviltforskriften § 7, for bjørn basert på de siste 

dokumenterte data om siste års ynglinger fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt.  

 

Det er vanskelig å registrere binne med årsunger, og det er ofte vanskelig å skille mellom store 

– Vedtak – 

Enstemmig vedtatt som innstilt. 

 

– Innstilling til vedtak  – 

Rovviltnemnda i region 8 anmoder Miljødirektoratet om å fatte skadefellingskvote på tre bjørner i 

region 8 og samarbeidsområdet med Nordland i perioden 1.6.2021–15.10.2021. 

 

Fellingstillatelse som gis av Statsforvalteren, skal om mulig gis til et kommunalt/interkommunalt 

fellingslag. 
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årsunger og små unger fra året før. På grunn av vanskeligheter med å registrere årsunger har 

overvåkinga tatt i bruk DNA-analyse fra innsamlede ekskrementer og hår, til å beregne hvor mange 

kull som sannsynligvis er født i Norge hvert år.  

 

Antall kull estimeres ut fra Bischof & Swenson (2010) sin bjørnekullsimuleringsmodell, utviklet på 

oppdrag fra Miljødirektoratet. Den tar utgangspunkt i antall binner registrert ved DNA i Norge. Ut fra 

hvor det er plukket DNA-prøver fra binner, beregner modellen et hjemmeområde til hver binne. Den 

andelen av det beregnede hjemmeområdet som faller utenfor Norges grense inngår ikke i estimatet.  

 

Modellen bygger blant annet på beregninger av alder, videre på beregninger av hvor ofte binner i 

ulike aldre i forskjellige regioner føder, og hvor gamle de er første gang de føder. Bischof & Swenson 

understreker at estimatet er basert på unike hunnbjørner identifisert i Norge, som viser et minimum 

av individer i et gitt år. At denne modellen avløste den tidligere metoden med dokumenterte antall 

ynglinger ble formidlet i Høring – Endringer i rovviltforskriften datert 1.4.2012, slik: 

 

Etter rovviltforliket fra 2004 ble dokumenterte ynglinger av brunbjørn lagt til grunn i vurderingen av 

måloppnåelsen av bestandsmålet for arten. Å basere overvåkingen av brunbjørn på dokumenterte 

ynglinger er en utfordring. Brunbjørner ligger i hi i den perioden av året der sporsnø kan benyttes til 

overvåking. Brunbjørner er sky dyr, som ikke observeres ofte, og som ligger i dagleie store deler av 

dagen. Dersom observasjoner av binner med unger likevel blir gjort er det vanskelig å se forskjell på 

årsunger og fjorårsunger. Fra norsk forskning utført på 1970- og 1980-tallet vet man at ukritisk bruk 

av publikums observasjoner av binner med årsunger kan føre til en overestimering av antallet. Videre 

er brunbjørner utsatt for infanticid (ungedrap), der hannbjørner dreper unger de ikke er i slekt med. 

Dette fører til avgang og er en feilkilde når man utover i sesongen skal dokumentere hvor mange 

ynglinger som kommer ut av hiet om våren. Å basere vurdering av bestandsmål på antall 

dokumenterte ynglinger innebærer derfor muligheter både for overestimering og underestimering.  I 

perioden fra 2004 til 2009 hadde man kun dokumentert 6 ynglinger av bjørn til sammen (ingen i 2004 

og 2005, 3 i 2006 og 1 i 2007, 2008 og 2009). 

I 2006 ble det i overvåkingsprogrammet iverksatt innsamlinger og analysering av DNA-materiale fra 

brunbjørn i deler av landet, og fra og med 2009 er dette gjennomført landsdekkende årlig. Dette gir 

oss mulighet til å finne ut av hvor mange brunbjørner som minimum har vært innom Norge i løpet av 

en sesong. Siden overvåkingen rapporterer om antall individer, mens bestandsmålet er uttrykt i 

antall ynglinger, fikk Det skandinaviske bjørneprosjektet i oppdrag å utvikle en ny modell for å 

beregne sannsynlig antall ynglinger ut fra tallet på registrerte binner. I mai 2010 leverte Det 

skandinaviske bjørneprosjektet en simuleringsmodell som kan benyttes til dette formålet. Modellen 

benytter data fra DNA-analysene og parametre fra den svenske bjørnestammen som Det 

skandinaviske bjørneprosjektet har studert over lang tid (Bischof, R & Swenson, J.E., 2010, Estimating 

the number of annual reproductions based on the number of female brown bears documented in 

Norway in 2008 and 2009). Modellens formål er å beregne antall og lokalisering av årlige ynglinger 

fra de binnene som er dokumentert i Norge. Ettersom binnene i Norge finnes i grensetraktene til 

våre naboland, justerer modellen for andelen av binnenes hjemmeområder som er utenfor Norge. 

Modellen gjør det mulig for Rovdata (Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt) å estimere antall 

ynglinger hvert år, og gjør overvåkingen uavhengig av informasjon om dokumenterte ynglinger. 

Denne modellen og resultatene fra og med 2008 ble lagt til grunn for Stortingets arbeid med 

rovviltforliket. Miljøverndepartementet legger den nye modellen og resultatene fra denne til grunn 

for vurdering av måloppnåelse for brunbjørn. For 2010 ble det registrert 53 binner gjennom DNA-

materiale, og gjennom modellen for estimering av antall ynglinger av brunbjørn ble det estimert at 
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det hadde vært 6,2 ynglinger nasjonalt i 2010. Tallet for antall ynglinger fra modellen er justert antall 

ynglinger der det er tatt hensyn til at flere av binnene er registrert i grenseområdene til våre 

naboland. Modellen avløser den tidligere metoden med dokumenterte antall ynglinger. Den 

vitenskaplige modellen representerer den best mulig tilgjengelige kunnskapen om antall årlige 

ynglinger av bjørn i Norge. Dette er også i tråd med naturmangfoldloven § 8 hvor det blant annet 

fremgår at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon (…). 

 
Bestandsmålet i region 8 er seks ynglinger. Siste estimat for antall ynglinger av bjørn er basert på 
DNA-prøver samlet i 2019: I NINA rapport 1808, er estimatet for region 8 på 2,6 ynglinger, og 
estimatet for Norge på 7 ynglinger. Miljødirektoratet har myndighet til å sette kvote for betinget 
skadefelling av bjørn. 
 
Bestandssituasjon  
I 2019 ble det funnet DNA fra 61 individer av bjørn i Finnmark, 25 av disse var hunnbjørner. I Troms 
ble det funnet DNA av sju bjørner, hvorav fire hunnbjørner.  
 
Det har per 22.3.2021 ikke kommet rapport fra Rovdata med estimat for antall ynglinger i 2020. Av 
Rovbase ser vi at det i 2020 ble analysert 381 prøver med treff fra region 8. Disse viste treff på totalt 
66 ulike individer, hvorav 38 hanner og 28 binner. Av disse 66 var tre hanner og fire binner registrert i 
Troms. 
 
I Troms har rovviltnemnda mål om å oppnå én av de seks ynglingene som skal være i Troms og 
Finnmark. I samarbeidsområdet med Nordland (samarbeidsavtale mellom rovviltnemndene i region 7 
og 8, se forvaltningsplan for rovvilt i region 8 vedtatt 10.10.2013, side 90) ble det påvist bjørn vest for 
Bjerkvik i 2019, her ble det felt bjørn ved skadefelling 11.6.2019. Det ble også påvist en bjørn i 
Rombaksbotn i 2020.    
 
Skadesituasjonen de tre siste årene  
Våren 2020 ble to voksne rein dokumentert/antatt drept av bjørn i Karasjok og to voksne rein ble 
dokumentert/antatt drep av bjørn i Sør-Varanger. I 2020 ble åtte sau dokumentert/antatt drept av 
bjørn i Bardu.   
 
I Evenes ble det dokumentert/antatt sju bjørnedrepte sau i juni 2019, det ble i samme skadesituasjon 
også dokumentert/antatt tre i Tjeldsund kommune. skadevolder ble felt ved skadefelling. Etter dette 
har det ikke vært dokumentert tap til bjørn i dette området, eller ellers i samarbeidsområdet.  
 
I Sør-Varanger ble 28 sau dokumentert/antatt drept av bjørn sommeren 2019. Her ble tre bjørner felt 
ved skadefelling. Høsten 2019 ble to sau dokumentert/antatt drept av bjørn i Bardu.  
 
I Troms ble det i 2018 dokumentert/antatt 71 sau drept av bjørn, dette i Bardu. I samarbeidsområdet 
i Nordland ble det ikke dokumentert tap til bjørn beitesesongen 2018. I Finnmark ble sju rein 
dokumentert/antatt drept av bjørn.  
 
Konklusjon  
Sekretariatet viser til at rovviltforliket er tydelig på at man skal ta ut bjørn som utgjør et 
skadepotensial utenfor binneområdene. Det er viktig å ha en kvote som gir handlingsrom for å ta ut 
skadevoldende bjørn i sommersesongen. Sekretariatet viser til at antallet registrerte individer av 
bjørn ligger forholdsvis stabilt og at skader forårsaket av bjørn forekommer med varierende 
skadeomfang. Erfaring viser at man enkelte år kan få svært omfattende skader på sau forårsaket av 
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bjørn. Regionen ligger under bestandsmålet for bjørn, det er viktig å i lys av dette gjøre grundige 
vurderinger i forhold til den enkelte skadefellingssøknad. Sekretariatet anbefaler en 
skadefellingskvote på tre bjørner i 2021. 
 
 

25/21 Forvaltningsplan for rovvilt i region 8 – forslag til prosjektplan  
 
Det er rovviltnemnda som skal utarbeide en prosjektbestilling. Statsforvalteren har laget et grunnlag, 
som ble presentert på  møtet. Statsforvalterens presentasjon er gjengitt under. På møtet fikk 
Statsforvalteren innspill fra rovviltnemnda og fra andre møtedeltagere. Innspillene som er mottatt 
tas med i det videre arbeidet med prosjektbestillingen. Sekretariatet tar fortsatt imot innspill til 
prosjektbestillingen, både fra rovviltnemnda og fra andre interessenter. Stikkord for innspillene som 
ble gitt på møtet var: 

- Den todelte målsettingen sidestiller rovdyr og beitedyr, viktig å balansere 
- Tradisjonell kunnskap er viktig, mulig samarbeid med Samisk høyskole i Kautokeino 
- Viktig med nabolandsamarbeid 
- Egne arbeidsgrupper for ulike temaer i forvaltningsplanen 
- Forvaltningsplanen bør også ta for seg havørn 
- Dyrevelferd og dyrehelse bør vektlegges sterkt  
- Bør ikke stresse prosessen, viktig å få en god plan, bør være fysiske møter 
- Differensiert forvaltning er en stor utfordring som må behandles grundig  
- Vil stilles sterke krav til kunnskapsgrunnlaget for føringer i forvaltningsplanen  
- Evaluering av den gamle planen vil bli viktig, rovviltnemndas årlige evalueringer gir grunnlag 
- Planen må beskrive reindriftsfaglig tradisjonell kunnskap, men også de sosiale aspektene ved 

utfordringene ved at rovvilt utgjør en trussel mot næringsgrunnlaget, kultur og dyrevelferd  
- God tilrettelegging for bred medvirkning, også på samisk, blir viktig 
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26/21 Kadaverundersøkelse av rein i Finnmark – bør SNO endre praksis? 

 
Her legger ikke sekretariatet frem forslag til vedtak. Problemstillingen har vært tatt opp flere ganger 
tidligere. Vi gjengir siste behandlinger av denne problemstillingen.  

 
I sak 44/18 vedtok rovviltnemnda å sende brev til Klima og miljødepartementet. Brev datert 
1.11.2018 Rovviltnemnda i region 8 melder behov for styrket SNO i Finnmark hadde slikt innhold: 

 
Rovviltnemnda for region 8 hadde møte i Vadsø den 12.10.2018. På møtet var flyttsamelagene fra 
Polmak, Kautokeino og Karasjok representert. Der var også Sametinget og Finnmark bondelag 
representert. Blant temaene som ble tatt opp på møtet var kadaverdokumentasjon og registrering av 
rovvilt. 
 
Det ble for rovviltnemda klart at SNO i Finnmark ikke har kapasitet til å dokumentere rovvilttap i felt, 
slik reindrifta ønsker. Åstedsbefaring på skadestedet er det normale ellers i landet. I dag er det vanlig 
praksis i Finnmark at reindrifta om vinteren må ta kadavrene ned fra fjellet, og mellomlagre disse i 
containere før SNO-personell undersøker disse. Dette gjør at en tar maten fra rovviltet som har drept 
reinen. Rovviltet må da drepe en ny rein. 
 
Manglende åstedsbefaring gjør at SNO mister helhetsbildet, og dermed muligheten for å se flere 
kadaver i sammenheng, ut fra hvor og hvordan de ligger. Det gjør at kadaver som ved åstedsbefaring 
hadde blitt satt til «antatt rovvilt», ikke når opp i denne kategorien når de er fjernet fra stedet. Antall 
kadaver dokumentert/antatt rovvilt blir da færre enn de ville blitt ved kontroll i felt. 
 
I reindrifta er det ikke tiltro til rovviltregistreringer. Det må settes inn langt større ressurser på å 
dokumentere ynglinger av gaupe og jerv, på å samle DNA fra bjørn og på å registrere ørnebestanden. 

– Vedtak – 
Rovviltnemnda tar SNO sin orientering på møtet i dag til orientering. 
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Rovviltnemnda viser til en foreslått styrking av rovviltarbeidet over statsbudsjettet. Vi melder i den 

forbindelse et behov for mer ressurser til feltarbeid for SNO og rovviltkontaker i Finnmark. 

 

Klima- og Miljødepartementet svarte på dette brevet i brev av 14. februar 2019, Svar om Statens 

naturoppsyn i Finnmark: 

Vi viser til brev fra rovviltnemnda i region 8 (Troms og Finnmark) av 1. november 2018, der 

det meldes om behov for styrking av Statens naturoppsyn (SNO) i Finnmark. Rovviltnemnden peker 

særlig på SNOs kapasitet til å dokumentere rovvilttap, utfordringer med å frakte kadaver ned fra 

fjellet for undersøkelse, at manglende åstedsbefaring gjør at dokumentasjonen av rovviltskader blir 

mer usikker samt at det må settes inn større ressurser for rovviltregistreringer for å øke tilliten til 

dette arbeidet. Departementet har vært i kontakt med Miljødirektoratet om dette, og under følger 

en nærmere vurdering av saken. 

 

Skadedokumentasjon på rein i Finnmark er en viktig og omfattende oppgave for SNO. De fleste 

kadavre blir funnet og rapportert inn på vinter- og vårbeite, og det rapporteres fra mange ulike 

sidaenheter. Områdene er store og funnplasser av kadavre kan være vanskelig tilgjengelige. Videre er 

vær- og føreforhold ofte vanskelige. Kadavre kan være vanskelig å gjenfinne dersom de ikke ivaretas 

ved funn. I stor grad er kadavrene helt frosset og må tines før de kan undersøkes med henblikk på 

tapsårsak. 

 

Med grunnlag i disse utfordringene, og for at sidaenheter under til dels lange flyttinger vinter 

og vår skal ha et enkelt system å forholde seg til, drifter SNO en ordning med meldingssentral for 

kadavre. Dette innebærer at reingjeterne kan melde inn kadaverfunn på et fast telefonnummer 

uansett hvor de er, ivareta og merke kadavrene, og legge dem inn på faste mottak når de reiser inn 

til bygda. SNO kan så tine opp kadavrene og gjennomføre undersøkelsene. Dette er en praktisk 

ordning som er utprøvd og tilpasset over mange år. SNOs oppfatning er at ordningen i all hovedsak 

blir sett på som positiv i reindriftsnæringa i Finnmark. SNO prioriterer feltkontroller og kan bidra med 

frakt av kadaver når det haster, for eksempel ved store, akutte rovdyrangrep og ved søknader om 

skadefellingstillatelser. 

  

Departementet får opplyst at SNO ikke kan se at det er grunnlag for å hevde at kadaver "som ved 

åstedsbefaring ville blitt satt til "antatt rovvilt" ikke når opp i denne kategorien fordi de blir fjernet fra 

åstedet". Instruksene ved dagens praksis er at observasjoner av vesentlige sportegn blir fotografert 

av finneren og blir vektlagt i SNO sin dokumentasjon. Tiden er en viktig faktor i 

skadedokumentasjonsarbeidet. Lange avstander og utfordrende værforhold vil kunne føre til at det 

tar tid før SNO-personell er på skadestedet, og viktige sportegn på kadaver og i terrenget kan bli 

svekket av åtseletere og vær og vind. 

 

Det kan ikke utelukkes at nedfrakting av kadaver fra terrenget kan føre til økte tap fordi tilgjengelig 

mat blir fjernet fra terrenget. Samtidig har SNO opplyst at det heller ikke kan utelukkes at rovvilt skyr 

kadaver som er undersøkt av mennesker i felt. 

 

Rovviltregistreringene i Finnmark gjennomføres med feltinnsats etter samme metodikk som i resten 

av landet. SNO mottar også meldinger om rovviltaktivitet fra publikum, og reineierne er på den 

måten en viktig ressurs i overvåkingsarbeidet. I Finnmark er det slik at det ikke bor eller ferdes 

mennesker i alle områder hvor det er gaupe, typisk i kyststrøk hvor det ikke er vinterbeite for rein. 
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Det blir derfor hver vinter brukt ressurser i regi av SNO til aktiv leteaktivitet etter gaupefamilier i slike 

områder. Økt ressursbruk vil øke sikkerheten i bestandsdataene, men vi har fått opplyst av SNO at 

det ikke er grunnlag for å mene at dagens overvåking er utilstrekkelig. 

 

Departementet kan etter dette ikke se at dagens systemer og ressursbruk medfører større 

usikkerheter i dokumentasjonen av rovviltskader eller rovviltregistreringer for øvrig. Dersom 

rovviltnemnda ønsker nærmere orienteringer om det arbeidet som gjøres eller har konkrete innspill 

til nye tiltak eller endringer i kadaverdokumentasjon eller overvåkingsarbeidet, anmoder 

departementet nemnda å ha dialog med SNO og Rovdata om dette. 

 

Rovdata holdt en presentasjon for rovviltnemda den 23. september 2020. I e-postdialog med 

Rovdata i forkant av presentasjonen satte sekretariatet da opp   

- fordeler og ulemper med at kadaver bringes ned for undersøkelse av SNO, som ett av flere 

«stikkord» for presentasjonen. Rovdata skrev at de ikke kan svare på saken om kadaver og SNO.  

 

Sekretariatet viser også til SNO sin presentasjon om Skadedokumentasjon rein Finnmark holdt på 

Rovviltnemndas møte i Alta 29. mai 2018. 

 

Statens Naturoppsyn ved Magne Asheim holdt på møtet 25.3.2021 en ny presentasjon om 

skadedokumentasjon på rein i Finnmark: 
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27/21 Forum – beitedyr og rovvilt  
Forum for informasjonsutveksling mellom beitenæring, forskning og rovviltforvaltning. De som 

ønsker, får holde presentasjon eller ha taletid på dette forumet. Her gjengis presentasjonene som ble 

holdt under forumet. 

 

Rovviltforvaltning – utfordringer og muligheter, fra en reineiers perspektiv, v/Berit Kristine Utsi, 

Kautokeino Flyttsamelag 
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Varanger Reinsamelag, Orientering v/ Inger Anita Smuk 

 

 

 

Lisensfelling jerv, kvotejakt gaupe og skadefelling jerv og gaupe – en jeger forteller  

Jeger Asle Myrheim forteller. 

 

 

 

Orientering fra prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark
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Klubbvik beitelag – Gaupejakt i Finnmark  

Har sendt brev til Rovviltnemnda i region 8, med slikt innhold: 

Rovviltnemda gjorde et vedtak om ordinær jakt, som gjalt noen kommuner i B områdene i vest 

Finnmark. Klubvik beitelags B område mellom Jakobselv og Varangerbotn var ikke med. Vi har hatt en 

gaupe som har etablert seg i området og har vært her siden november 2020. SNO har registrert 4 

rein tatt av gaupe i området. Det er ikke søkt etter kadaver, så tallet er mye høyere. Det har vært små 

flokker med rein i området hele vinteren. Gaupa er jevnlig innom eiendommen min, og 2 av reinene 

som er registrert er tatt her. 

 

Jeg vil personlig ha store problemer ved utslipp av sau og lam, da ingen områder er sikre. 

 

Totalt i området beitet det 3845 dyr for Klubvik beitelag i 2020, og ca 1000 villsau fra Nesseby 

villsaulag. Dette gjør området til det største saubeite i Finnmark. Potensialet for tap er derfor veldig 

stort. Ved at gaupa har tatt rein i området hele vinteren har det tiltrukket seg jerv. Vi har sett spor 

etter en liten jerv som sikkert er en hun. Den kan finne på å yngle i hovedbeite vårt. 

 

Vi har søkt skadefelling på gaupe. Men har fått avslag. Dette er det bare reindrifta som kan få ved 

akutt skade. Reinbeitedistrikt 6 er kontaktet av statsforvalteren. De ville ikke ha felling i dette 

området. 

 

På jaktkvoten for Finnmark er det 2 gauper. Det er ikke skutt noen som jeg er kjent med. Vi vil be 

viltnemda utvide jaktområdet, på første møte, slik at vårt område kommer inn i ordinær jakt de siste 

dagene av jakttiden. 
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Miljødirektoratet – Aktuelle
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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   

IVERSEN EIENDOM AS 
Ringvegen 2 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 74/21 
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 
 2020/412-20 7062/2021 M77 30.04.2021 

 

Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekninsk vare - Iversen 
Eiendom 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare   
 
Vedtak: Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-
31.desember 2021 innvilges.  
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 Side 2 av 2

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 
 
 
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   

EUROPRIS BUTIKKDRIFT AS 
Postboks 1421 
1602  FREDRIKSTAD 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 73/21 
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 
 2020/412-19 7058/2021 M77 30.04.2021 

 

Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer - Europris 
Sørkjosen 

 
Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare   
 
Vedtak: Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-
31.desember 2021 innvilges.  
 
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 
 
 
Bernt-Thomas Åbyholm 
Avdelingsleder forebyggende 
Bernt-thomas.abyholm@kvanangen.kommune.no 
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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   

JODA INTERIØR AS 
Hovedvegen 43 
9152  SØRKJOSEN 
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert driftsutvalget - nr. 64/21 
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 
 2020/412-15 6771/2021 M77 23.04.2021 

 

Svar på søknad om tillatelse til handel med pyrotekniske varer - Joda Interiør 
AS 

Saksopplysninger:  
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9  
Samt veiledning til forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.  
 
Vurderinger:  
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare   
 
Vedtak: Søknad om tillatelse til oppbevaring/handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-
31.desember 2021 innvilges.  
 
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 
 
 
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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Fra: post@miljodir.no
Sendt: 27.04.2021 13:48:48
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Vedlegg: Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa.pdf

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Vår ref 2021/2547

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

Attached is a letter from the Norwegian Environment Agency. The letter is sent electronically without a signature and
should be considered as an original document. Paper documents will not be forwarded.
If you have official responses and inquiries, please send it to the Norwegian Environment Agency post@miljodir.no

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

Avslag på søknad om tilskudd - Utbygging og ombygging av
Moan skole i Nordreisa

Takk for søknaden fra 15.02.2021 med referansenummer 21S78184 om tilskudd på kr 2 950 000 til
"Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa". Vi har behandlet søknaden og avslår å gi
tilskudd til dette tiltaket.

Begrunnelse for avslaget:
Nordreisa kommune har søkt om støtte til merkostnader for klimavennlig materialbruk i nybygg og
rehabilitering av Moan skole. Planene er å bygge ut skolen til en 1-7 skole med et tilbygg på 2400
m2 samt en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2. Det er planlagt for at utbyggingen skal
skje ved bruk av massivtre. Kommunen viser til at CO2-regnskapet for livsløpet til bygninger i
massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en reduksjon på over 40%. Prosjektet vil
fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å redusere utslippene knyttet til
transport. Kommunen skriver at dette vil være det første store bygget i kommunal eie i Nordreisa
som bygges i massivtre. I tillegg vil prosjektet fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle
delen av skolen. Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30% innblanding av
gjenbruksasfalt for asfaltering av uteområdene. Bygget skal bruke energismarte løsninger som går
utover dagens standard .

Midlene skal brukes til å dekke merkostnader for klimavennlige materialer, merkostnader for
prosjektering, oppfølging og rapportering, samt klimagassregnskap.

Tiltaket fremstår som positivt for å redusere klimagassutslippet fra materialbruken i det nye og
rehabiliterte bygget. Det er positivt at kommunen har klimatiltak på flere tema i byggeprosjektet,
som energi, uteområder og materialer. Som det står i utlysningen av Klimasats-midler for 2021, så
vil vi trappe ned støtte til løsninger vi har støttet mye av tidligere. Vi vil for eksempel ikke
prioritere å støtte bruk av massivtre og lavkarbonbetong i kommunale bygg, med mindre det er lagt
opp til nye og innovative klimaløsninger betydelig ut over dagens praksis. Det er stor konkurranse
om midler. På denne bakgrunn avslår Miljødirektoratet deres søknad.

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

NORDREISA KOMMUNE
Sentrum 17
9151 STORSLETT Trondheim, 27.04.2021

Deres ref.:
21S78184
Dag Funderud

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2021/2547
21011030

Saksbehandler:
Marit Kathrine Hepsø
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BAKGRUNN OM KLIMASATS
Miljødirektoratet mottok 331 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i
kommunene" i februar 2021. Kommuner og fylkeskommuner har søkt om i overkant av 321 millioner
kroner. Det er satt av 100 millioner i statsbudsjettet for 2021. Dette betyr at flere klimatiltak ikke
får støtte, og at enkelte får mindre enn omsøkt. Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon av
klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Miljødirektoratet har vurdert søknadene i
henhold til tildelingskriteriene og prioriteringskriteriene.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent.

Herdis Laupsa Marit Kathrine Hepsø
seksjonsleder saksbehandler

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

Kopi:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark sftfpost@statsforvalteren.no
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Fra: ikke-svar@miljodir.no
Sendt: 15.02.2021 13:08:41
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Kopi av levert søknad
Vedlegg: Soknad 21S78184.pdf
Kopi av innsendt søknad via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter: Klimasats - støtte til klimasatsing i
kommuner og fylkeskommuner - 2021

Søknaden ligger som vedlegg.

Sendt av: Dag Funderud [dag.funderud@nordreisa.kommune.no]
Dato: 15.02.2021 13:08

Referansenummer (i søknadssenter): 21S78184

Med vennlig hilsen
Miljødirektoratet

NB: Ikke svar på denne e-posten.
Dette er en automatisk generert utsending og svar på denne vil ikke bli lest.
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REFERANSENR.: 21S78184

KLIMASATS ‐ SØKNAD OM STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE ‐ 2021

Organisasjonsnummer: 943350833
Foretaksnavn NORDREISA KOMMUNE 
Kontonummer: 4740 05 03954   verifisert

Adresse: Sentrum 17, 9151 STORSLETT
E‐postadresse: postmottak@nordreisa.kommune.no

Kontaktperson
Navn: Dag Funderud
Telefonnummer: 97630272
E‐postadresse: dag.funderud@nordreisa.kommune.no

Utfyller
Navn: Dag Funderud

Mottaker: Miljødirektoratet
Kopimottaker: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

SØKNAD

Utbygging og ombygging av Moan skole i Nordreisa
Hva slags type tiltak søker dere om? Klimavennlige bygg og anlegg

Om tiltaket

I hvilket fylke skal tiltaket gjennomføres? Troms og Finnmark

Nærmere beskrivelse

Beskriv tiltaket med vekt på hvem, hva, hvor og hvordan:
Nordreisa kommune planlegger for en utbygging og ombygging av Moan skole. Moan skole er en 1‐4 skole
som ligger i Storslett sentrum. Planene er å bygge ut skolen til en 1‐7 skole med et tilbygg på 2400 m2 samt
en renovering av eksisterende bygg på 1500 m2.
Prosjektet har vært i gjennom en romprogrammering, forstudie og forprosjekt i løpet av 2020. I
forprosjektet er det planlagt for at utbyggingen skal skje ved bruk av massivtre. Kommunestyret vedtok
rammene for utbyggingen 15.desember 2020 og at det skulle bygges ut i massivtre. 
Det jobbes nå med entreprisegrunnlag for en totalentreprise. 

Det søkes om støtte til å delvis dekke merkostnader for lavutslippsmateriale.
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. 

Hva er klimaeffekten av anskaffelsen, sammenlignet med det som vil bli anskaffet uten støtte?

Klimasats ‐ støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner ‐ 2021 | Utbygging og ombygging av Moan
skole i Nordreisa

Side 1 av 5  
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CO2 – regnskapet for livsløpet til bygninger i massivtre sammenlignet med standard TEK17 viser en
reduksjon på over 40 %. Prosjektet vil fortrinnsvis bruke massivtre produsert i Norge eller Sverige for å
redusere utslippene knyttet til transport.
Behovet for byggtørking til massivtre er betydelig mindre eller helt borte. Dette er en aktivitet som det er
tradisjonelt knyttet store utslipp til.

Å bygge i massivtre gir mindre avfall på byggeplass, elementene blir tilpasset på fabrikk. Dette gir en ryddig
byggeplass og gjør det enklere å ha en høy kildesorteringsgrad. Massivtre gir en kortere byggetid, samt
godt arbeidsmiljø for arbeiderne. Mindre støv og støy er til glede for arbeidere og naboer.
Massivtre gjør bygget fleksibelt. Montering av hjelpemidler som for eksempel håndtak og takskinner kan
gjøres ved endret behov. Brukergruppen har differensierte behov som tilpasses.
Ved å etterspørre klimavennlige løsninger bidrar en til at markedet omstiller seg til lavutslippssamfunnet.

Prosjektet vil i konkurransegrunnlaget fokusere på gjenbruk av materialer fra den gamle delen av skolen.
Det er et mål at det som kan gjenbrukes skal tas vare på og brukes på nytt. 

Det vil bli stilt krav i konkurransegrunnlaget om at minimum 30 % innblanding av gjenbruksasfalt for
asfaltering av uteområdene.

Bygget skal bruke energismarte løsninger som går utover dagens standard. Balansert ventilasjon 
i samspill med bioenergi‐oppvarming gir et sunt bygg med lite behov for tilført energi. 
Skolebygg i massivtre vil vise at det offentlige går foran og tar i bruk klimavennlig tiltak. Prosjektet 
blir et viktig symboltiltak som viser at overgangen til lavutslippssamfunnet starter nå. 

Endelige målsetninger med hensyn til bl.a. klima, miljø og energi skal defineres i konkurransegrunnlaget for
totalentreprise. Som et utgangspunkt for målsetningen vil det i konkurransen bli beskrevet at det skal
være sertifiserbar i hht feks BREEAM‐NOR nivå «Very good».

Hvilke registreringer eller tellinger kan gjennomføres for å fange opp effekten av tiltaket?
Det planlegges å stille krav om at entreprenør utarbeider et klimagassregnskap for gjennomføringen av
byggeprosjektet etter NS 3720.

Hva er merkostnaden for det klimavennlige alternativet, sammenlignet med det som ellers vil anskaffes
uten støtte?
Prosjektet har en kalkulert kostnadsramme på 110 mill kr eks. mva. I budsjettet er det lagt inn en
erfaringsbasert merkostnad på 3 %. Det bygger på tall innhentet fra tilsvarende bygg andre steder i landet
som de siste åra er satt om med massivtre. 

Har dere sjekket at investeringen faller utenfor Enovas ordning? Ja
Kommentar til dette:
Ikke utfylt

Hvordan er den klimavennlige anskaffelsen innovativ?
Dette er det første større massivtrebygget i Nordreisa. Det vil bli utfordrende i forhold det lokale klima i
området med tanke på kulde, vind og snømengder. Kommunen ønsker å løse denne utfordringen med
denne byggemetoden og andre klimavennlige løsninger. Det planlegges videre for å kople den nye skolen til
det lokale bioenergianlegget på Storslett.

Beskriv hvorfor økonomisk støtte vil være utløsende for at tiltaket blir gjennomført:
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Det er forventet en merkostnad på 3 % ved bygging av skolen med massivtre. Dette gjør at det blir viktig å
innhente tilskudd for å være med å dekke denne økte kostnaden. Kommunens økonomi er stram og da er
det viktig å hente inn tilskudd der det er mulig. 

Gjennomføring

Varighet: 01.09.2021 ‐ 31.01.2023
Tidsplan for anskaffelsen:
Prosjektet planlegges lagt ut på anbud i vår med byggestart til høsten 2021. Merkostnadene vil da påløpe i
løpet av byggeperioden fram til høsten 2022.

Hvem skal eie og vedlikeholde tiltaket når tiltaket er gjennomført?
Det skal eies og driftes av Nordreisa kommune. Kommunen har egen virksomhet med ansvar for alle
kommunale bygninger.

Hva er forventede driftsoppgaver og årlige driftsutgifter?
Det planlegges for vanlig forvaltning, drift og vedlikehold FDV, i forhold til de krav som bygget stiller. 
Driftsbudsjettet er beregnet til ca 1,1 millioner.

Hvordan er klimaambisjonen i anskaffelsen politisk forankret?
Forprosjektet ble behandlet i kommunestyret 15.12.2020. Der ble det gjort vedtak om at utbyggingen
skulle skje ved bruk av massivtre og at det skulle søkes om eksterne midler.

Hvor integrert er klimagassreduksjon i kommunens arbeid i dag? Delvis integrert
Vil tiltaket bidra til at klimagassreduksjon blir mer integrert i kommunens arbeid? Hvordan?
Dette er det første store bygget i kommunal eie som bygges i massivtre. Det vil være en milepel og gi
grunnlag for at nye bygg seinere også blir satt opp i massivtre. Kommunen planlegger at det skal utarbeides
et klimabudsjett i forbindelse med budsjett for 2022. 
Nordreisa kommune har tidligere søkt Klimaløft og fått tilskudd til innkjøp av to EL varebiler og fire EL
sykler.

Skal kommunen(e) finansiere og gjennomføre klimatiltaket med betydelig innsats fra næringsliv,
innbyggere eller organisasjoner? Nei

Omstillingseffekt

Hvilke aktører skal være vesentlig involvert i prosjektet?
Kommunesamfunnet: Prosjektet involverer også eksterne aktører i kommunen, for eksempel innbyggere,
lokalt næringsliv og lokale organisasjoner.

Kommentar til dette?
Dette er den største barneskolen i kommunen og et slikt nybygg i massivtre vil være både et miljøvennlig
bygg, men det er også store forventninger til at inneklima for skoleelevene og lærere vil bli bedre og
derved skape et sundt og godt læringsmiljø for alle.

Hvordan kan tiltaket bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet?
I planleggingen av utbyggingen er det lagt vekt på tilrettelegging for at både barn og voksne skal sykle til
skolen og at det skal være gode og hensiktsmessige sykkelparkeringer. Utbyggingen skjer ved gjenbruk av
den gamle delen og tilbygg i massivtre. Det er et utbygd bioenergianlegg på Storslett som forsyner flere
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bygninger i dag og etter planen skal hele skolen nå gå over til oppvarming via bioenergi. (den gamle delen
av skolen har tidligere vært oppvarmet med panelovner med strøm)

Budsjett

Kostnader Beløp

Merkostnader klimavennlige materialer 3 300 000

Merkostnader prosjektering 395 000

Merkostnader oppfølging og rapportering 150 000

Klimagassregnskap 90 000

Sum kostnader 3 935 000

Finansiering Beløp

Samlet kostnad 3 935 000

    ‐ Egne midler 985 000

    ‐ Andre offentlige midler / annen finansiering 0

Omsøkt tilskudd 2 950 000

Kan tiltaket/deler av tiltaket gjennomføres med mindre tilskudd enn omsøkt? Ja
På hvilken måte?
Kravet til klimagassutslipp i prosjektet kan bli redusert.

Minstesum for gjennomføring: 2 500 000

Eventuelle merknader:
Ikke utfylt

Utdyping finansiering

Har tiltaket søkt/bedt om andre offentlige midler, men ikke fått slik støtte? Nei

Vedlegg

Særutskift utbygging av Moan skole.pdf (Økonomi/Finansiering)
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1107-3 

Arkiv:                5428/67/2
  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 15.04.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Søknad om deling gnr 67, bnr 2 

Henvisning til lovverk: Plan og bygningslov og jordlova 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom 5428/67/2 
2 Kart 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune avslår søknad om deling av ca 300 m2 areal fra gnr 67, bnr 2 i Nordreisa til 
fritidsformål. Dette begrunnes med at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel ikke gis jfr 
plan- og bygningsloven § 19-2 for tiltak i strandsonen jfr plan- og bygningsloven § 1-8, samt at 
hensynet spesielt til landbruket på eiendommen kan bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. I dette tilfellet vil hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen bli vesentlig 
tilsidesatt. Den planlagte hytten vil bli liggende i strandsonen i et viktig friluftsområde. Dette 
kan virke privatiserende i et område hvor det er forbud mot denne type tiltak. Det vil også være i 
strid med sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi kan ikke se at det i dette tilfellet 
foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold reglene om tiltak i 
hundremeterssonen skal ivareta bør vike.  
 
I tillegg vil det omsøkte arealet ved en deling bli fritt omsettelig og nærheten til et 
driftsbygningen på et aktivt gårdsbruk i drift, som også planlegges utvidet, vil på sikt kunne føre 
konflikter og driftsmessige ulemper som hemmer drifta på eiendommen. Hensynet til landbruket 
vil ved en deling bli vesentlig tilsidesatt. 
 
Når dispensasjon ikke kan gis, kan delingstillatelse heller ikke innvilges jfr plan- og 
bygningslovens 20-1 og jordlovens § 12. 
 
Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi dispensasjon er klart større enn 
ulempene. I dette tilfellet vil hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt. 
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Saksopplysninger 
Det søkes om deling av hyttetomt på ca 300 m2 fra gnr 67, bnr 2. Grunneiere er Roy og Nancy 
Jørgensen og erverver er Roy Anders Jørgensen.  
 
Gnr 67, bnr 2 er en landbrukseiendom med sauedrift. Det pågår et generasjonsskifte på 
eiendommen til grunneiernes ene datter og ektemann.  
 
Eiendommen ligger i Steinsvika, om lag 18 km fra Storslett sentrum.  
Ifølge gårdskart fra Skog og landskap har driftsenheten flere gårds- og bruksnummer og et 
totalareal på 297,1 daa. Av dette er 30,7 daa fulldyrka jord, 8,5 daa overflatedyrka jord, 5,7 daa 
innmarksbeite, 0,1 daa produktiv skog og resten annet og bebygd areal.  
 
Planstatus  
Tomten og eiendommen er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og 
sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli 
liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: «at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
Ved 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.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:  
Ønsker å skulle ut garasjen på egen tomt da det er mulig å lage to leiligheter i den etterhvert. 
Samt at kanskje noen kan bruke den til bedrift, eks skru på traktorer, lager. Har ellers på 
gården mye bygningsmasse som må tas vare og det koster og ser det som en nødvendighet å få 
inn kapital og slik kunne gjøre det mulig. Dette vil ikke forringe gårdens muligheter men heller 
øke den. Brukes ikke i driften pr dagsdato. Har ellers mulighet å bruke andre bygninger i 
forhold til drifta.  
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Vurderinger 
Vurderinger jordloven 
I jordlovens § 1 står det:  
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell 
og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for 
samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte 
som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt 
på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
seiast opp av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og 
partar i sameige.  
 
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.  
 
På driftsenheten drives det sau og det planlegges restaurering og utvidelse av driftsbygning og 
økning av besetning. Formålet med jordloven er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere som har sitt arbeid innenfor landbruket og 
matproduksjon. 
 
Det omsøkte arealet ligger pr i dag ca 70 m fra driftsbygningen (før utbygging) og ca 20 m fra 
innkjøringa til fjøset og uteområde rundt fjøset. En fradelt tomt er fritt omsettelig og kan på sikt 
selges utenom familie. At erverver på nåværende tidspunkt er innenfor familien kan derfor ikke 
vektlegges.  
 
I rundskriv M-1/2013 står det: 
 
Når det gjelder driftsmessige ulemper så kan det være at delingen fører til dårlig arrondering 
av dyrka jord eller at atkomsten til slikt areal blir vanskeligere som følge av delingen. Det kan 
videre være tråkk og slitasje på jordbruksareal, eller at dyr på beite blir forstyrret. Det kan også 
føre til driftsmessige ulemper dersom en tomt plasseres nær driftsbygningen og dermed gjør 
bruken av bygningen vanskelig.  
 
Formuleringen miljømessige ulemper knytter seg ikke til selve driften av eiendommen som skal 
deles eller driften av andre eiendommer i området. Formuleringen tar sikte på konflikter mellom 
landbruket og andre interesser som følge av landbruksdriften.  
 
Konflikter mellom de som driver en landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller 
fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder særlig i områder med husdyrproduksjon. Årsaken 
til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, 
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men også bruk av driftsveier og utmark eller nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav 
om restriksjoner i driften ved offentlige påbud, eller fra en som utsettes for ulempen.  
 
Det må foretas en konkret og individuell vurdering av så vel de driftsmessige som de 
miljømessige ulempene. Bare ulemper som er konkret påregnelige og som har en viss styrke og 
et visst omfang kan trekkes inn. Ved vurderingen av om ulempene er påregnelige må det blant 
annet tas hensyn til hvordan tomta ligger i forhold til jordbruksareal, tun også videre. Det må 
også tas hensyn til hva som er påregnelig driftsform på eiendommen, eventuelt i området. 
 
Det er helt klart at en deling som omsøkt kan skape framtidige konflikter med hensyn til drifta 
på gården, særlig på grunn av nærheten til fjøset og da i forhold til konflikter som kan oppstå 
knyttet til støv, støy og lukt fra fjøs og beitedyr. Av flyfoto ser man at landskapet er åpent og 
uten særlig omfang og trær, noe som tilsier at det ser ut som at arealet kan være brukt som 
sauebeite. Det er oppsummert ikke positivt at en hyttetomt godkjennes fradelt så nært en 
driftsbygning på et aktivt gårdsbruk hvor det også planlegger utbygging og økt drift.  
 
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 bygget ikke skal ha innlagt vann og ha 
el-toalett. 
 
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.  
 
Adkomst skal gå fra FV 7950 og skal bruke allerede eksisterende avkjøring med utvidet bruk. 
Dette må søkes om fra veieier. 
 
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. 
 
I flg flomkart hos NVE ligger eiendommen utsatt til for flom, men bygget er oppført i ca 2010 
og bakgrunnen for delingssøknaden er å anlegge leiligheter i 2. etasje. Noe som ikke vil være til 
fare for flom direkte.  
 
Strandsone og friluftsliv 
I plan- og bygningsloven § 1-8 står det: 
§ 1-8.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. 
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Den omsøkte tomta ligger på berggrunn ca 40 m fra sjøen i et område som er kartlagt som et 
svært viktig friluftsområde. En hyttetomt her kan virke privatiserende for ferdselen langs sjøen. 
Dette er et populært område for stangfiske fra land. Det er ingen andre hytter i dette område, i 
alle fall ikke imellom sjø og vei. 
 

 
 
På flyfoto kan det se ut som at det står en campingvogn på stedet. Det er ikke noe vi kan 
forhindre da det foreligger en avtale mellom grunneier og vogneier. Men så snart en tomt blir 
fradelt og overdratt til noen andre, er det to forskjellige eiere, og tomta kan også videreselges 
utenom familien.  
 
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.  
 
Det er gjort oppslag i naturbasen og vi kan inne se at det er forhold som er lokalisert her av 
biologisk og geologisk verdi. Men dette er areal nært inntil gårdsplassen, og kan ha noe å si for 
menneskenes virksomhet, i dette tilfelle landbruksdrift nå og i framtiden.  
 
Dispensasjon jfr plan- og bygningslovens § 19-2: 
Det omsøkte arealet ligger innenfor 100 meters beltet fra sjø og i LNFR-område. En deling 
krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, samt dispensasjon fra bygge- og deleforbudet 
i 100-meterssonen.  
 
§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. 
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Oppsummering: 
For at kommunen kan gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 
annet ledd, må begge vilkårene må være oppfylt: 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større etter en samlet vurdering.  

Videre skal det ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven, legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8. 

Denne saken angår dispensasjon fra 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. I dette innbefattes også tiltak i 100-meters sonen til 
sjø. 

Oppsummert synes tiltaket og stride imot formålet i jordloven i og med at deling av hyttetomt 
70 meter fra en driftsbygning med sauedrift, hvor gårdbrukerne i tillegg planlegger utvidelse av 
drifta. Ved en deling av en fritt omsettelig tomt så nært et gårdsbruk i drift, kan det på sikt føre 
til konflikter og driftsmessige ulemper som hemmer drifta på eiendommen. Hensynet til 
landbruket vil ved en deling bli vesentlig tilsidesatt. 

Videre ligger strandsonen i denne delen av kommunen i et område som er verdsatt som et svært 
viktig friluftsområde og er et populært område for stangfiske. Det er heller ikke andre hytter 
mellom sjø og vei akkurat her. Vi kan ikke se at delingen og dispensasjonen i dette tilfellet blir 
en fordel for friluftsliv og naturopplevelser i området.  

Saken har ikke vært på høring i og med at vi har vurdert saken til å være godt nok opplyst om de 
verdiene som skal ivaretas i strandsonen og i forhold til LNFR.
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SØKNAD  OM DELING AV GRUNNEIENDOM

Kommunens stempel og saksnummer:

Søknaden/rekvisisjonen
framsettes i medhold av plan-
og bygningslovens § 20-1, m)
-jf.  Kap 20, og
matrikkellovens ka  3  o  7.

Nordreisa kommune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:

 

Postboks 174 D Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

[i Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

9156 STORSLETT El Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn etterskuddsvis

'1 .O' ' .  ' .‘O‘ 'I." 0"‘II

Gnr. Bnr. Eiendomsadresse

Ø ? £ (WWI/77¢ 47:57 47/51 j/zrrs W

&  .  a  ' o o ' o o  L  I  -

_ Alternativene  er:
Alternativ: 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålingsforretning

2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmålingsforretning

3.  Fradeling av  anleggseiendom  (volum)

4. Arealoverføring

Eventuell merknad.

seIVStendlg tomt/eKsenhet: EJA [' NEI Dersom svaret er NEl, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

. .  .  I  ' '  I  .  l  ' '  O  I  l  O  ‘ ‘ ‘ ' ' ' '  I '  O  O  '  .

H'emmelshaver  — bruk blokkbokstaver Adresse Postnrl—sted

Fox M 5M 575701 é  m QX ?/  S ?  filo/W
Und l ato Telefon Merknader

IS _. ._[0'10  elm/1° 5}
H'emmelshaver—bru blok okstaver Adresse Postnrl-sted

e * *k, ,

Now/t" WW v Mti/t JWHW ' [33 9/57’ 5
U derskrift Dato. Telefon Merknader

' i  . . .
l . "0 "20 95 26
H'emme hav bruk okkbokstaver Adresse Postnrl-sted

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl—sted Telefon
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l' '  .  .  ’1  ‘ '... .  O.  ' '  .  ';  ' .0' 'I '.  ' ' '  I.

Parsell nr. Formål Areal i m2 Antall Navn  og adresse  på evt kjøper/fester
(merk pa kart) Nolum i m3 arseller

{I ltr/ML joy EO Jiméu! mm Wågø/taz ?

/57 Jfifl’s‘

O  I  ';  '  l  O  l  '  .  I .

Alternatlver:
- . . L 1. Arealbruken i kommune)plan eller kommunedelplan

Alternatlv' ?  , Mum; Iél/  M  2. Arealbruken i regulerings- eller bebyggelsesplan
Annet 3. Bygge- og deleforbud i 100—metersbeltet langs sjøen -§ 1-8

177 gly/jWIJ/‘fi * 4.Annet

WMM W, 72% M m  å?” MM 7
”i Enn/ø 1575c vé’mf/ M:? ’  ”7: 7 ,
.  %; 742” 7 J  ,  egg/mafia tåa/W

Europa-,riks-ellerfylkesveg M Kommunalveg El Privatveg E] Avkjørselstillatelsegitt EJA
nr:

Anlegge ny avkjørsel D  Utvidet bruk av  eksisterende JE Kun gangatkomst [! JA

. Ile. ':I

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: El JA EXT NEI

Beskriv vannforsymng,

//6Ø [fM M1411 Hvis Nei, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

Avløp tilknyttes offentlig nett: l] JA E(NEl
läcskrn uvlopslosning.

%  Vac/ml. E/~ bale/5f
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1048-11 

Arkiv:                5428/18/14
  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 04.05.2021 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
40/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Klage - søknad om deling gnr 18, bnr 14 

Henvisning til lovverk: 
Jordloven §§ 9 og 12 
Matrikkellovens § 6 
Plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 
Vedlegg 
1 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 5428/18/14 
2 kart 
  

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og avslår søknad om fradeling av ca 2 daa bebygd 
areal fra gnr 18, bnr 14 i Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk:  
 Deling avslås jfr jordlovens § 12  
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6  
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 
Dette begrunnes med at fradeling vil kunne få negative følger for gårdsdriften, evt på et senere 
tidspunkt. Hensynene til landbruket vil med en deling bli tilsidesatt og etter en samlet vurdering 
kan vi ikke finne argumenter for at en dispensasjon slik som i dette tilfellet, er en klart større 
fordel for landbruket. 
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, 
ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et potensiale for framtidig og lønnsom drift. En 
selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt skape konflikter i forhold til framtidig drift. 
Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt område for å etablere seg. Bygget kan søkes 
ombygget uten at det står fradelt på tomt.  
 
En slik fradeling vil også skape presedens for lignende saker seinere. 
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Saksopplysninger 
Klage på at søknad om deling er avslått, er mottatt fra Line Olsen Ørstad den 29.04.2021. Hun 
framhever ting som hun mener ikke er kommet fram i saken, men som vi ser heller ikke var 
nevnt i søknaden. Hun legger vekt på at hennes fire barn har stor tilhørighet til eiendommen og 
kommunen, og ønsker at de skal kunne utvikle dette bygget videre og bosette seg der. Hun 
nevner også at hovedgården gnr 18, bnr 1 i alle år har vært delt til nye generasjoner og ser ingen 
problemer med det for denne saken heller. Da garasjen ble oppført, var det allerede da meningen 
at det skulle etableres en boenhet der og det ble derfor satt opp en brannvegg. Klagen er vedlagt 
i sin helhet. 

Vurdering i forhold til klagen og jordloven 

Formålet med loven er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, 
variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessige løsninger. Viktige nasjonale mål er å sikre og samle 
ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Dette er hentet fra: https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/deling  
Det kan gis samtykke til deling, når delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket. Med tjenlig og variert bruksstruktur menes:  
 
 Hensynet til vern av arealressursene:  

Med arealressurser menes jord, skog, bygninger, utmarksrettigheter og andre arealbaserte 
ressurser som tilhører landbrukseiendommen. Det er en nasjonal målsetning å sikre 
at landbrukseiendommer er mest mulig ressurssterke for å sikre fremtidig matproduksjon. 
En oppdeling av ressurser kan føre til at landbrukseiendommen blir svekket, og 
vanskeligere å drive.   
 

 Om at delingen fører til en driftsmessig god løsning: 
Her ser man på hvordan de driftsmessige forholdene blir på eiendommen som får areal, og 
eiendommen som mister areal. Delingen må ikke føre til den mest optimale løsningen for 
eiendommene, men må være «god nok».   

 
 Om delingen fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.   

Deling kan ha ulemper for landbruksområder i nærheten. Vi skiller mellom driftsulemper 
og miljøulemper. Driftsulemper kan være vanskeligere adkomst til arealet eller bruk av 
driftsbygg på grunn av etablering av f.eks. en tomt. Miljøulemper kan være typiske 
konflikter som kan oppstå mellom landbruket og bebyggelse i nærheten. Støv, støy, lukt er 
noen typiske eksempler.   

 
Andre hensyn dersom de faller inn under formålene med jordloven.  
 Bosetting.  

For å sikre opprettholdelse av bosetting i distriktene kan det gis samtykke til deling, selv om 
delingen ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Kommunen 
må da konkret vise til at hensynet til bosetting gjør seg gjeldene i den enkelte saken.   
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Søker sier i klagen at den opprinnelige gården, gnr 18, bnr 1, i alle tider er blitt delt til nye 
generasjoner. Søknad om deling av eiendom i LNFR skal først vurderes i forhold til jordloven. 
Kommunen må til enhver tid forholde seg til gjeldende regelverk. Dagens jordlov er fra 1995. 
Hvordan deling av landbrukseiendom er blitt behandlet i tidligere tider, kan ikke vektlegges i 
dag og vi har eksempler på at eiendommer tidligere er delt opp veldig uhensiktsmessig for 
framtidig drift. Hvis alle som har en landbrukseiendom, skal kunne dele sine eiendommer for at 
barna skal kunne bygge/bo på fradelt eiendom fra hovedbruket, hadde det til slutt ikke vært areal 
igjen på eiendommene til å drive økonomisk og driftsforsvarlig landbruk.  
 
En deling av garasjebygget på tomt slik det her er søkt om, vil føre til en fritt omsettelig tomt 
relativt nært gårdstunet, og det kan på sikt føre til konflikter i forhold til framtidig drift. Om så 
denne drifta eventuelt ikke kommer før i neste generasjon eller senere. Det er også det som 
Driftsutvalget har vektlagt i sin behandling av saken. 
 
Hensynene til arealressursene, driftsmessig god løsning og drifts- og miljømessige ulemper er 
allerede utredet i saken. Når det gjelder hensynet til bosetting, gjelder dette særlig med hensyn 
til bosetting i distriktene, hvor man i enkelte tilfeller kan vektlegge dette mer enn andre hensyn. 
I dette tilfellet ligger driftssenteret 3 km fra Storslett sentrum og hensynet til bosetting kan 
derfor ikke vektlegges vesentlig da Tømmernes er et attraktivt område å bosette seg i. Hadde 
dette f.eks vært en eiendom øverst i Reisadalen, Oksfjorddalen eller på Spåkenes, hadde dette 
vært et moment som kunne vært vektlagt.  
 
For at det skal kunne innredes til boligformål til 2. etasje av garasjen, må dette prosjekteres av et 
foretak som ansvarlig søker og som kan ivareta alle forhold som er nødvendig i forhold til 
byggteknisk forskrift.  
 
Det er ikke nødvendig at grunneier deler i fra bygget med tomt for å gjøre dette, da dette etter 
ombygging kan realiseres mens grunneier selv eier det og arealene kan tas i bruk som 
utleiearealer.  
  
Deling slik som søkt skal også behandles som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
hvor eiendommen ligger i område avsatt til LNFR.  
 
For at kommunen kan gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 
annet ledd, må begge vilkårene må være oppfylt: 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større etter en samlet vurdering.  
 
Kommunen har valgt å vektlegge hensynet til landbruket og de ulempene som kan oppstå ved at 
en fritt omsettelig tomt blir fradelt inntil et gårdstun. Hensynene til landbruket vil med en deling 
bli tilsidesatt og etter en samlet vurdering kan vi ikke finne argumenter for at en dispensasjon 
slik som i dette tilfellet, er en klart større fordel for landbruket.  
 
 
 
 
Behandling av saken i driftsutvalget 22.04.2021 
 
Behandling:  
Forslag fra Ola Dyrstad Sp:  
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Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 2 daa bebygd areal fra gnr 18, bnr 14 i 
Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk:  
 Deling avslås jfr jordlovens § 12  
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6  
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 
Dette begrunnes med at fradeling vil få negative følger for gårdsdriften.  
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et 
potensiale for framtidig og lønnsom drift. En selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt 
skape konflikter i forhold til framtidig drift. Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt 
område for å etablere seg.  
 
En slik fradeling vil også skape presedens for lignende saker seinere.  
 
Forslaget fra Ola Dyrstad ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Forslaget fikk 6 
stemmer en stemte for innstillinga.  
 
 
 
Vedtak:  
Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 2 daa bebygd areal fra gnr 18, bnr 14 i 
Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
Dette gjøres jfr følgende regelverk:  
 Deling avslås jfr jordlovens § 12  
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6  
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1  
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 
Dette begrunnes med at fradeling vil få negative følger for gårdsdriften.  
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et 
potensiale for framtidig og lønnsom drift. En selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt 
skape konflikter i forhold til framtidig drift. Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt 
område for å etablere seg.  
En slik fradeling vil også skape presedens for lignende saker seinere. 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 2 daa bebygd areal fra gnr 18, bnr 14 i 
Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
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Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta allerede er 
bebygd. Det er ikke relevant å vurdere formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven siden 
den omsøkte tomta er bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser med hensyn til behovet for sentrumsnære boliger taler for deling.  
 
Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn er:  
Ved gjennomføring av deling og dispensasjon kan vi ikke se at nærheten til gårdstunet setter 
hensynet til landbruksdrift på gården og i området vesentlig til side. I området er det nå få aktive 
gårdsbruk igjen, men det har opp igjennom tidene alltid vært nærhet mellom boliger og 
gårdsbruk uten at dette har skapt konflikter av større grad eller virket negativt for gårdsdrifta 
rundt omkring. Det kan også virke attraktiv å bo i leiligheter så nært natur og elv som dette er, 
og samtidig så pass nært sentrum av Storslett (ca 2,8 km).  
 
Vi kan heller ikke se at tiltaket fører til konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet da bygget allerede står der og alle hensyn vil bli ivaretatt av søknad om 
ombygging av bygget og av prosjekterende og ansvarlig søker. Det er ellers vanskelig å finne 
områder til nye boligtomter på Tømmernes og dette kan avhjelpe på behovet for 
boliger/leiligheter i nærområdet til sentrum. Oppsummert og etter en samlet vurdering, vil 
fordelene i dette tilfellet være klart større enn ulempene.  
 
Det settes følgende vilkår: 
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt. 
 Hvis det skal oppføres septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse. 
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

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

 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. 

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 18, bnr 14. 
 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. 

 

Saksopplysninger 
Det søkes om fradeling av ca 2 daa bebygd tomt fra gnr 18, bnr 14. Pr i dag er det omsøkte 
arealet bebygd med en landbruksgarasje. 
 
Søker og grunneier: Line Ørstad Olsen, Tømmernesveien 279, 9151 Storslett  
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Eiendommen ligger på Tømmernes, om lag 3 km fra Storslett sentrum. Parsellen er bebygd med 
en garasje som i 2010 er ført opp som et landbruksbygg, ment for stall og verksted/garasje. 
Bygget har også en halv etasje ekstra som ikke er innredet eller tatt i bruk.  
 
Ifølge gårdskart fra Nibio har driftsenheten 18, bnr 14, bnr 1 og 8 et totalareal på 406 daa. Av 
dette er 80,3 daa fulldyrka jord, 165,3 daa produktiv skog, og 160,4 daa annet areal.  
 
Planstatus  
Tomten og eiendommen er i kommuneplanen definert som LNFR, områder som skal brukes og 
sikres for landbruksproduksjon, herunder jordbruk, skogbruk og reindrift, og/eller som skal bli 
liggende som naturområder og områder for friluftsliv. Det er derfor nødvendig med dispensasjon 
fra plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: «at dispensasjon ikke kan gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 
 
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde  
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.  
Ved 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.  
 
Søkers begrunnelse for dispensasjon fra kommuneplanens arealdel:  
Ønsker å skulle ut garasjen på egen tomt da det er mulig å lage to leiligheter i den etterhvert. 
Samt at kanskje noen kan bruke den til bedrift, eks skru på traktorer, lager. Har ellers på 
gården mye bygningsmasse som må tas vare og det koster og ser det som en nødvendighet å få 
inn kapital og slik kunne gjøre det mulig. Dette vil ikke forringe gårdens muligheter men heller 
øke den. Brukes ikke i driften pr dagsdato. Har ellers mulighet å bruke andre bygninger i 
forhold til drifta.  
 

Vurderinger 
Vurderinger jordloven 
I jordlovens § 1 står det:  
Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell 
og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for 
samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. Arealressursane bør disponerast på ein måte 
som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt 
på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode løysingar.  
 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg 
og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og 
kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter.  
 
I jordlovens § 12 står det: Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande 
leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan 
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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 driftsenheten drives det med noen få hester, og dyrka marka høstes til eget bruk og evt salg 
av overskuddsfòr. Den omsøkte tomta ligger i kanten av tunet og adkomstvegen er gårdsveien.  
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et 
potensiale for framtidig og lønnsom drift. En selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt 
skape konflikter i forhold til framtidig drift. Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt 
område for å etablere seg.  
 
I vurderingen om deling av en tomt, som er bebygd med et landbruksbygg, skal vi ikke legge 
vekt på hva som er privatøkonomisk mest lønnsomt for dagens eier. Vi kan likevel ikke se at 
delingen kommer i konflikt med landbruket i området da det opp igjennom tidene alltid har vært 
nærhet mellom ordinære boligtomter og landbruksdrift på Tømmernes.  
 
Vurdering i forhold til plan- og bygningsloven: 
Den omsøkte tomta ligger ca 150 m fra Reisaelva, med mye skog imellom, men er allerede 
bebygd og ligger inntil et gårdstun. Vi kan ikke se at dette har konsekvenser for 
friluftsinteressene i området.  
 
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 bygget er knyttet til offentlig vannverk, men for tiden er utkoblet. I 
søknaden står det at avløp ikke er knyttet til offentlig nett. I vårt arkiv ser vi at det i 2010 er søkt 
om utslippstillatelse ved etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg for bygningen og 
tillatelsen er gitt. Et av vilkårene i tillatelsen var at dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år 
etter tillatelsen er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder dersom arbeidet innstilles i 
lengre tid enn 2 år. Hvis det ikke er anlagt septiktank med slamavskiller, må det derfor søkes på 
nytt. Dette dersom det ikke er mulig å knytte til kommunalt avløpsnett.  
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I flg. § 27-4 må det før opprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse blir godkjent enten 
være sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument 
eller på annen måte være sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende.  
 
Hvis søknaden godkjennes må det tinglyses vegrett/adkomst over eiendom gnr 18, bnr 14 som 
sikrer adkomst til omsøkt parsell.  
 
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. 
 
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt av denne fradelingen fordi tomten allerede er 
bebygd og ligger i et gårdstun.  
 
I flg flomkart hos NVE ligger eiendommen utsatt til for flom, men bygget er oppført i ca 2010 
og bakgrunnen for delingssøknaden er å anlegge leiligheter i 2. etasje. Noe som ikke vil være til 
fare for flom direkte.  
 
Om bygget 
Å bygge om 2. etasje av landbruksgarasje til leiligheter er et søknadspliktig tiltak. Et slikt tiltak 
må prosjekteres av et foretak som ansvarlig søker og som kan ivareta alle forhold som er 
nødvendig i forhold til byggteknisk forskrift.  
 
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.  
 
Siden dette gjelder bebygd areal inntil tunet på gården, kan vi ikke se at prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 er relevant og har noe å si for at det omsøkte arealet godkjennes 
fradelt. 
 
Høringer: 
Saken ble sendt på høring den 08.02.21. En høringsuttalelse med merknad er mottatt: 
Fra Troms og Finnmark fylkeskommune: 
 
Kulturarv  
Fylkeskommunen er myndighet for å ivareta automatisk freda kulturminner i arealplanlegging jf. lov om 
kulturminner av 1978 og PBL av 2008.  
 
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi 
kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til 
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter 
tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeide skulle 
arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få 
melding umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i 
marken.  
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget. 
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Vurdering og anbefaling  
Søknaden legger opp til boligbygging. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i 
planleggingen blir derfor viktig, og er klar på at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor barn kan 
utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Gode uteoppholdsarealer vil derfor være areal som gir mulighet 
for ulike typer lek på ulike årstider, kan brukes av ulike aldersgrupper, er store nok og utformet slik at 
personer ikke utsettes for farer. Vi kan ikke se at dette er nevnt som tema i kommunens foreløpige 
vurdering av søknaden, og ber om at dette tas med.  
 
Det oppgis ikke i høringen hvordan tiltaket er tenkt utført. Det oppgis at bakgrunnen for søknaden er å 
anlegge leiligheter i 2. etasje på bygningen, samtidig som bygget oppgis med 1,5 etasjer. Vi er enige 
med kommunens vurdering at ombyggingen vil være søknadspliktig etter pbl. og må gjøres iht. TEK17. 
Vi vil her påpeke ovenfor søker at det må omfatte mer enn kun ombygging inni bygningen. TEK17 stiller 
konkrete krav til romhøyder og annen utforming av rom/oppholdsareal. Hvis dette skal omgås må det 
også dispenseres fra bestemmelsene i TEK17, og det er ikke nødvendigvis like lett. Det oppgis heller ikke 
om ombyggingen skal gjennomføres før salg, eller om ansvaret skal tillegges fremtidig eier.  
Vi er enige i kommunens vurdering at tiltaket kan komme i konflikt med fremtidig bruk av 
landbrukseiendom.  
 
Med utgangspunkt i den noe begrensede informasjonen om tiltaket, usikkerheter angående 
gjennomføring og hensyn til landbrukseiendommen anbefaler vi ikke kommunen å innvilge søknaden. 
 
Kommunens kommentarer til merknadene fra fylkeskommunen:  
Saken angår dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og deling jfr jordloven og plan- og 
bygningsloven. Fylkeskommunen anbefaler at kommunen ikke innvilger søknaden med 
bakgrunn i begrenset informasjon om tiltaket, usikkerhet angående gjennomføring og hensyn til 
landbrukseiendommen.  
 
Søkers begrunnelse for deling er å fradele bygget på egen tomt og så bygge om til to leiligheter i 
2. etasje av bygget. 1. etasje kan fortsatt brukes slik den er tenkt, altså som verksted/lager. For 
tiden er ikke bygget i bruk og det er ellers mye bygningsmasse på gården som må tas vare på. 
Søker ser det som mulig å selge bygget for å få inn kapital til vedlikehold og drift av gården 
ellers. Delingen vil ikke forringe gårdens muligheter, men heller øke den.  
 
Når det gjelder gode uteoppholdsarealer er ikke det nevnt i saken. Det er heller ikke vanlig at vi 
utdyper dette nærmere når vi behandler delinger i LNFR-området hvor N og F står for at natur 
og fritidsbruk skal ha fortrinn (sammen med Landbruk og Reindrift). Normalt har boliger i 
LNFR all den plassen de ønsker til trygge uteoppholdsarealer både på egen tomt og i utmarka 
ellers. Innenfor regulerte boligområder er det derimot et plankrav at dette skal utredes, tas 
hensyn til og avsettes areal til. Den omsøkte tomta er oppgitt til å være 2000 m2. Bebygd areal 
er pr i dag (oppmålt på kart) ca 245 m2. Det vil si at det gjenstår over 1700 m2 til 
parkeringsplasser og uteoppholdsarealer. Kommunens vurdering på dette punktet at det er stort 
nok areal til å tilrettelegge for trygge uteoppholdsarealer på den omsøkte tomta, også om det 
skulle bli næringsvirksomhet i 1. etasje.  
 
Kommunen har i saken sagt at å bygge om 2. etasje av et bygg som bygget som 
landbruksgarasje til leiligheter er et søknadspliktig tiltak. Et slikt tiltak må prosjekteres av et 
foretak som ansvarlig søker og som kan ivareta alle forhold som er nødvendig i forhold til 
byggteknisk forskrift. Dette har også fylkeskommunen presisert, men om det skal gjøres før eller 
etter salg er også søker usikker på. Kommunen mener dette er mindre vesentlig i denne saken. 
Og om det i hele tatt er mulig å få dette til, bør grunneier få et ansvarlig foretak til å utrede så 
snart som mulig. 
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For å kunne godkjenne deling jfr jordlovens skal det blant annet tas hensyn til om delinga fører 
til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 
 
Den omsøkte tomta ligger i utkanten av tunet på en landbrukseiendom hvor det pr i dag kun er 
litt hestehold. Dette kan endres med tiden og vi må ta hensyn til at det i framtiden kan bli større 
drift på bruket hvor det ellers ligger godt til rette for det. Tidligere var dette et relativt stort 
sauebruk. På Tømmernes, hvor dette bruket ligger, har det til for noen få år siden vært mange 
bruk i drift. Pr i dag er det kun et sauebruk og et kubruk, en rideklubb/stall, samt dette bruket 
igjen med drift og dyr. Samtidig som det er og har vært mye landbruksarealer i drift, har det 
alltid også vært et attraktivt boligområde men mange enkeltboligtomter, og også en barnehage 
som ble ferdigstilt i 2009. Nærhet mellom boliger og landbruk er det som kjennetegner 
Tømmernes og det har ikke vært noe konfliktfylt med det.  
 
Oppsummering: 
For at kommunen kan gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 
annet ledd, må begge vilkårene må være oppfylt: 

3. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

4. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større etter en samlet vurdering.  

Videre skal det ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven, legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål 
tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 
planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 
negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Hovedhensynet det her dispenseres fra er L i LNFR, altså landbruk. Fylkeskommunen har ikke 
lagt vesentlig vekt på dette punktet, men anbefaler med bakgrunn i flere forhold at søknaden 
ikke innvilges. De punktene som Fylkeskommunen hovedsakelig vektlegger er ikke forhold til 
dispensasjon fra LNFR, men punktene i plan- og bygningsloven angående bygget og 
gjennomføring av eventuelt ombygging og kravene til det. Dette anser vi ikke som vesentlig i 
forhold til delings- og dispensasjonssaken. Dette vil bli behandlet og avgjort av kommunen når, 
og om, søknad på byggetiltaket kommer fra ansvarlig søker.  
 
Hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn er:  
Ved gjennomføring av deling og dispensasjon kan vi ikke se at nærheten til gårdstunet setter 
hensynet til landbruksdrift på gården og i området vesentlig til side. I området er det nå få aktive 
gårdsbruk igjen, men det har opp igjennom tidene alltid vært nærhet mellom boliger og 
gårdsbruk uten at dette har skapt konflikter av større grad eller virket negativt for gårdsdrifta 
rundt omkring. Det kan også virke attraktiv å bo i leiligheter så nært natur og elv som dette er, 
og samtidig så pass nært sentrum av Storslett (ca 2,8 km).  
 
Vi kan heller ikke se at tiltaket fører til konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet da det vil bli ivaretatt av søknad om ombygging av bygget og av prosjekterende 
og ansvarlig søker. Det er ellers vanskelig å finne områder til nye boligtomter på Tømmernes og 
dette kan avhjelpe på behovet for boliger/leiligheter i nærområdet til sentrum. Oppsummert og 
etter en samlet vurdering, vil fordelene i dette tilfellet være klart større enn ulempene.  
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Fra: Line Olsen Ørstad (bbarabian90@icloud.com)
Sendt: 29.04.2021 00:13:27
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Klage på vedtak om fraskilling av tomt
Vedlegg: 

[EPOST UTENFRA] Vær forsiktig!

Hei
Jeg ønsker her å sende klage på søknad om fraskilling av tomt.
 Jeg vil belyse et moment som jeg ikke kan se er kommet fram i saken da mye av det som er skrevet dreier seg om det økonomiske
løftet som vil kunne blitt ved et salg av garasje på fraskilt tomten. Jeg bor på gården Ørstad hvor jeg er 4 generasjon og mine barn er
5.
Dette er kanskje ikke så betydelig for personer som vokser opp i boligfelt og andre plasser men for oss på gården er det en stor
identitet. Jeg har 4 barn hvorav det er 3 gutter og en jente. Gutten på 26 er for et år siden kommet tilbake etter endt utdanning og har
vært heldig å fått jobb som kjørelærer i lokal bedrift.
Han har reist mye og har fått sett verden da han til og med har vært å tatt utdanning og bodd i New York. Det utrolig er jo at han
finner veien hjem og vil bosette seg her i kommunen og da kan man jo tenke at røttene og tilhørigheten er sterk. Datter på 23 er
sykepleierstuden i halvgått løp og er ansatt i 30% stilling på Sonjatun sykehjem. Hun ønsker også å bo her hvis det finnes gode
vilkår. Hun er allerede blitt tilbudt jobb i Tromsø på Unn. Hun har en samboer fra Tromsø som er utdannet rørlegger med fagbrev og
han har søkt flere jobber i kommunen da de ønsker å være her i Nordreisa. Han drømmer om å starte egen rørlegger bedrift og vil
gjerne drive fra garasjen. Men det kan han ikke da de ikke får eie så lenge den ikke er på egen tomt. Han har stor familie i Tromsø og
det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at byen kan bli deres bosted. Har en til sønn som 16 år på idrettslinjen på Storslett som sier
han aldri skal bosette seg her men som glad i naturen og ønsker seg i militæret og kanskje karriere der. Mens minste sønnen på 14 er
oppfinneren i familien og som elsker hjemmet sitt og gården men som har fått høre at han er langt ute i arverekken.
Det å få skilt ut garasjen på tomt vil kunne gi noen av disse barna en uavhengig eiendom å bo på som ikke er fast i min og som de vil
kunne eie og drifte selv. Det er det denne
tomteutskillingen handler om. Slik har denne gården som en gang var 18/1 blitt delt mellom barna som kom til verden gjennom mange
år og jeg har store problem med å se at det kan være galt. Garasjen står der og det er gravd ned septiktank til den da den ble bygget
og det er bygget en brannskille vegg helt til toppen fordi det var beregnet at det skulle være bolig i den ene enden. Dette har hele
tiden vært tanken med bygget. Så nå håper jeg at disse opplysningene blir sett på og at de veier tungt i potten når det skal avgjøres.
Har man råd til å si nei og hvilke signaler sender man da ut til ungdommene som ønsker å etablere seg her i kommunen.
For øvrig så har jeg bygningsmasse på eiendommen med fjøs på ca 400kvm og hus samt smie og en borstue. Så en fraskilling vil
kunne gjøre at noen kan gjøre bygget ferdig og bruke det.
Håper på positiv behandling
Mvh Line Ørstad

Sendt fra min iPhone
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/1119-4 

Arkiv:                L25  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 27.04.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
41/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Søknad om dispensasjon formål parkering Oksfjord kapell 

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven 
 
Vedlegg 
1 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan 
2 Høringsuttalelse Nye Veier 
3 Plansituasjon Oksfjord 

 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 omdisponeres omsøkte areal til formål 
parkering. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa sokn har mottatt tilbud fra Nordreisa kommune om å kjøpe ca. 1.120 m2 av 
eiendommen 57/36 som tilleggsareal til 57/62 (Oksfjord kapell) og søker om dispensasjon fra 
reguleringsplan. Formålet ved eiendomsovertakelsen er utvidelse av parkeringsplassen ved 
kapellet. 
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Arealet ligger innenfor områdereguleringen som Statens vegvesen hadde i 2015 i forbindelse 
med sine planer for E6 Kvænangsfjellet. Omsøkt areal ligger innenfor avsatt veiformål i 
områdereguleringen. I reguleringsplanen (19421987_001) for området var omsøkt areal avsatt til 
parkformål mot E6. I 2019 overtok Nye Veier AS dette veiprosjektet i sin portefølje og skulle 
lage ny reguleringsplan. 
 
I desember 2019 ble omdisponering av omsøkt areal sendt på høring til Statens vegvesen og Nye 
Veier. Nye Veier var negativt innstilt til omdisponeringen og ba om at den trekkes utenfor 
reguleringsgrensa for ny E6. Statens vegvesen besvarte ikke høringen. Behandlingen av 
søknaden ble satt på vent til den nye reguleringsplanen for E6 Kvænangsfjellet var vedtatt. 
 
Nye Veier har laget en ny detaljreguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet som ble stadfestet i 
mars. Området her ved Oksfjorden er ikke inntatt i reguleringsplanområdet. Nye Veier vil bruke 
dagens E6-trasé gjennom dette området, og E6 vil bli uendret her. 

Vurdering 
Områdereguleringen gjennom dette området bør oppheves da den ikke lenger er aktuell. Ut fra 
dette vil gjeldende regulering av omsøkt parkeringsområde bli som i tidligere regulering 
(19421987_001) – det vil si parkformål. Kommunen forholder seg derfor i denne 
omdisponeringssaken til at det er dette som det skal omdisponeres fra. 
 
Parkområdet ligger tett opp mot E6 og vurderes å ha svært liten verdi som grøntareal for 
nærliggende boligområde og oppvekstsenter. Kapellet har et absolutt behov for 
parkeringsområde. Kommunens samlede vurdering er derfor at fordelen med omdisponering til 
parkeringsareal langt overstiger eventuell ulempe. 
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Birger Storaas

Fra: Nyeveier - Jan Olav Sivertsen <jan.olav.sivertsen@nyeveier.no>

Sendt: torsdag 19. desember 2019 11:54

Til: Birger Storaas

Kopi: hanne.vangen@vegvesen.no; arkivtrd@nyeveier.no; lars-

haavard.verkland@nyeveier.no

Emne: Høring - søknad dispensasjon fra reguleringsplan i Oksfjord ved E6

Hei! 
 
Viser til vår tidligere uttalelse til denne saken av 02.10.19. 
 
Området som det søkes om ligger innenfor områdereguleringsplan E6 Kvænangsfjellet, delstrekning Oksfjordhamn – 
Tverrelva, og kommer derfor i konflikt med avsatt areal for ny E6 inkl. sidearealer. 
Nye Veier kan derfor ikke samtykke i plassering av omsøkt parkeringsplass, og ber om at den trekkes utenfor 
reguleringsgrensen for ny E6. 
 

 

JAN OLAV SIVERTSEN 
Planleggingsleder
 

+47 915 46 871  |  
 

jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
  

Nye Veier AS  |  
 

Sluppenvegen 17 B| 
 

7037  Trondheim
 

              

This email (incl. attachments) is solely intended for the recipient and may contain confidential 
information. Have you received this email in error, please contact us as soon as possible, and please 
note that any publication, copying and distribution of confidential information is prohibited. 
 
  

 
 
 
 

Fra: Birger Storaas <Birger.Storaas@nordreisa.kommune.no>  
Sendt: fredag 13. desember 2019 14:10 
Til: Vangen Hanne Lunde <hanne.vangen@vegvesen.no>; Jan Olav Sivertsen <jan.olav.sivertsen@nyeveier.no> 
Emne: Høring - søknad dispensasjon fra reguleringsplan i Oksfjord ved E6 
 
Hei 
 
Vedlagt finner dere et brev som er sendt til Nye Veier og SVV samt tilhørende vedlegg til brevet. 
 
Årsaken til at jeg sender den direkte til dere, er at det virker som den elektroniske utsendingen i 
saksbehandlingssystemet vårt ikke fungerer helt 100 %. Jeg er derfor usikker på om brevet går ut etter hvert. Jeg 
antar at det er dere som skal være saksbehandlere hos Nye Veier og SVV for denne saken. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/494-2 

Arkiv:                140  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 03.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
42/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Søknad dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny 
driftshytte for Statnett på eiendommen 5428/29/1 

Henvisning til lovverk: 
Plan- og bygningsloven 
Vedlegg 
1 Søknad med kart 

 

Kommunedirektørens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av driftshytte for Statnett i fjellområdet ovenfor 
Gahperus. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Statskog søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Søknaden har sammenheng med 
at Statnett skal sette opp en ny driftshytte nær den nye 420 kV linja ovenfor Gahperus i området  
Vuoddocohkka- Pihkahistamafjellet. Driftshytta skal erstatte den gamle driftshytta som skal 
rives, men får en annen plassering. Det skal opprettes punktfeste for hytta på Statskogs eiendom 
29/1. 
 
Statskog har ikke sendt nabovarsel da det ikke er aktuelle naboer i området, men har sendt 
melding om tiltaket til reinbeitedistrikt D36 Cohkolat ja Biertavárri ved leder Nils Ole Triumf. 
 
Hytta skal ligge over skoggrensa, og området er LNFR-område i kommuneplanens arealdel. 
 

Vurdering 
Det vurderes at fordelene ved dispensasjon overgår klart eventuelle ulemper, jf. PBL § 19-2. Til 
grunn for denne vurderinga ligger at driftshytte for Statnett medvirker å kunne gi økt grad av 
sikkerhet for Statnetts mannskaper som skal drifte og vedlikeholde ei viktig overføringslinje i et 
værhardt fjellområde. Dessuten kommer at denne driftshytta skal erstatte den gamle driftshytta 
som rives. 
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Statskog SF - Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Bankkonto: 8200.06.58800 | Org.nr.: NO 966 056 258 

Tlf: 74 21 30 00 | Epost: post@statskog.no | Web: statskog.no

NORDREISA KOMMUNE

Postboks 174

9156 STORSLETT

Statnett - ny driftshytte - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel /Opprettelse 

av punktfeste

Statnett skal sette opp ny driftshytte i området Vuoddocohkka -Pihkahistamafjellet opp for Gahpperus.

Den gamle driftshytta i området skal rives, og det skal føres opp en ny driftshytte med ny plassering.

Denne hytta var ikke en del av Statnett sin plan for ny 420 kV linje i området, som nettopp er ferdigstilt. 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.

Statskog som grunneier søker med dette dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. bpl § 19-1 og 19-2.

Vedlagt oversendes rekvisisjon for opprettelse av punktfeste under gnr 29 bnr 1 for den nye driftshytta. 

Rekvisisjonen inneholder kart med plassering. 

Det er ikke aktuelle naboer i området, så nabovarsel er ikke sendt. 

Det informeres om at det er sendt melding om tiltaket til D36 Cohkolat Bieravarre ved leder Nils Ole 

Triumf på epost datert 28.4.2021.

Med hilsen

Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent

Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 1

Vår ref.

21/2716- 3 

Deres ref. Vår dato

15.04.2021

Vår saksbehandler

Berit Kristine Kalstad

418 52 291, bek@statskog.no
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/463-7 

Arkiv:                1942/23/2
  

Saksbehandler:  Pernille 
Christine Bügel 

 Dato:                 19.04.2021 
 

 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
43/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Avslag på nydyrking på gnr. 23 bnr. 2 - klage 

Henvisning til lovverk: 

 Jordloven §1 og 11 LOV-1995-05-12-23 med senere endringer  
 Forskrift om Nydyrking FOR-1997-05-02-423 med senere endringer  
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 LOV-2009-06-19-100  

 
Vedlegg: 
  klage avslag nydyrking 2021 
  Merknader til plan 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Jfr. nydyrkningsforskriften § 5a avslår Nordreisa kommune klagen og opprettholder vedtaket fra 
23.02.21.  

Vi kan ikke se at det i klagen fremkommer vesentlige momenter i forhold til det som allerede 
var opplyst i saken.  

Videre begrunnes avslaget med at nydyrking av myr ikke er tillatt og tiltaket vil ikke styrke 
drifta vesentlig i forhold til dagens forhold.  

 

 

Saksopplysninger 
I sak 2019/463 avslo kommunen 23.03.21 søknaden om nydyrking på gnr. 23 bnr. 2. Vedtaket er 
påklaget og klagen ble mottatt 12.04.21. Klagen er mottatt innenfor klagefristen.  

Klageren/søkere begrunner avslaget med dette: 

Jeg vil med dette klage på avslaget om nydyrking på eiendom 23/2. Hovedargumentet deres ser 
ut til å være at dette området ligger for langt unna selve gården, samt at jeg ikke trenger foret 
siden jeg selger mye for. Følgende opplysninger ønsker jeg at dere tar opp i ny vurdering:  
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Selve foret er jeg ikke avhengig av pr i dag, men mye av mine voller er leid mark og der har jeg 
ingen garanti hvor lenge jeg får ha dem. Anser det som tryggere å eie jorda selv.  

Viktigste grunn er at jeg trenger området i sankinga. Når det er god oppdyrket mark så vil 
sauene trekke inn på vollen og jeg sparer meg mye av letejobben. Pr i dag har jeg et lite gjerde 
der, men det er ikke mat der til at sauene kan stå der uten tileggsforing. Kan noen sauer beite på 
vollen hele tiden vil det tiltrekke de andre sauene dit og jeg sparer meg mye arbeid. Spesielt 
siden det er fryktelig mye granskog i nærheten, og der er det helt umulig å sanke sauene (når det 
blir så tett gjemmer sauene seg i granbaret og lammene forsvinner). Tidligere leide jeg 2 voller 
som er like i nærheten av dette området og det fungerte helt supert i sankinga. Jeg håper med 
disse opplysningene at dere kan vurdere saken på nytt. Dersom det kun tilrettelegges som beite 
(slik det er i dag) blir det ikke attraktivt nok for sauene. Skal det bli bra trengs traktoren for å 
kunne bearbeide jorda godt nok.  

 

Omsøkt areal 

 

Oversiktskart 
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Vurdering 
I klagen er det lagt vekt på at søker vil øke mengden av eid jord og at det er tryggere å eie jord 
enn å leie. Videre så er hovedargumentet at området er viktig for sankinga av sau etter 
sommerbeite. Nordreisa kommune er enig i at eid jord er tryggere for framtidig drift enn leid 
jord, men nydyrking kan likevel ikke gå på bekostning av arealer som det ved forskrift ikke er 
tillatt å dyrke opp.  

Nordreisa kommune viser til Jordloven §1 og 11, samt Forskrift om nydyrking.  

I Jordloven §1 står det: 

Forvaltninga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til 
vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap.  

 Nordreisa kommune vurderer at dette arealet med nær beliggenhet til myr, ikke 
nødvendigvis verner om jordsmonnet, og at det ikke vil ta vare på kulturlandskapet.  
Nydyrking av dette arealet er ikke beste bruk av jorda og det er ikke driftsmessig en god 
løsning.  
 

 I Nydyrkningsforskriften §5a: nydyrking av myr står det: 
Nydyrking av myr er ikke tillatt.  

 I forskriften står det at kommunen i særlige tilfeller kan gi dispensasjon til nydyrking av 
myr. Søkers behov for å nydyrke akkurat dette arealet er ikke blant punktene som faller 
inn under dette. Nordreisa kommune mener søknaden ikke oppfyller kravet om at det 
omsøkte arealet er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta, og oppfyller ikke 
kravene som vilkårene i nydyrkningsforskriften setter. Videre i §6, står det at et 
nydyrkingstiltak på mindre enn 50 daa skal konsekvensutredes dersom det ikke kan 
utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller for andre 
viktige miljøhensyn. Tiltaket kan lede til mulig forurensing av myr, noe som ikke er 
ønskelig eller i henhold til forskriften.  

 

På grunnlag av dette, i kombinasjon med at søker ut ifra søknad om produksjonstilskudd ikke 
krever disse 11 daa for å styrke drifta, og med tilbakemelding fra Statsforvalteren, så 
opprettholder vi avslaget på søknad om nydyrking på gnr. 23 bnr. 2. 

Vi kan ikke se at det fremkommer vesentlige nye momenter i klagen i forhold til slike søknaden 
var begrunnet.  

Oppsummering  

Søker klager på vedtaket om søknad om nydyrking av 11 daa på gnr 23, bnr 2 som ble avslått 
den 23.02.21. I klagen mener søker at arealet vil styrke innsankinga av sau etter sommerbeite og 
at det er positivt for drifta å eie eget dyrket areal. Kommunens vurdering er at den korte 
avstanden til sårbar og nærliggende myr vil være negativt for kulturlandskapet og er ikke 
innenfor forskriften om nydyrking.  

 

 

Tidligere behandling: 
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Administrativt delegert vedtak- søknad om godkjenning av plan for 
nydyrking 5428-23/2 - Delegert driftsutvalget - nr. 46/21 - 23.03.21 
Viser til søknad om nydyrking av ca. 11 daa på eiendom gnr. 23, bnr. 2 i Nordreisa kommune. 
Tiltaket er søknadspliktig jfr. Forskrift om nydyrking fra 2.5.97 og søknaden har vært på høring 
jfr. §9.  

Henvisning til lovverk:  

 Jordloven §1 og 11 LOV-1995-05-12-23 med senere endringer  
 Forskrift om Nydyrking FOR-1997-05-02-423 med senere endringer  
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 LOV-2009-06-19-100  

 

Saksopplysninger:  

Søker og grunneier: Kyrre Martin Elveskog, Reisadalen 833, 9151 Storslett  

Søknad mottatt 4. april 2019  

Eiendommen gnr. 23/2 eies og drives av Kyrre Martin Elveskog som startet opp med sau på 
gården i 1995. Gården er om lag 9 km fra Storslett sentrum opp Reisadalen har fem parseller. 
Omsøkt nydyrkingsareal er ca. 11 daa på tidligere skogsmark på eid areal og vil grense til 
skogbevokst område med fast mark, og til torv og myr.  

Eiendommens samlede areal består ifølge www.gardskart.no av: 151 daa fulldyrka mark, 0 daa 
overflatedyrka jord, 4 daa innmarksbeite og 1071 daa produktiv skog. Hvorav ca. 64 daa høy 
bonitet. 456 daa skog middels bonitet, 547 daa skog lav bonitet, 1968 daa uproduktiv skog og 
149 daa andre markslag som jorddekt fastmark, veiareal, bebygd m.m.  

Omsøkte areal av skogen som søkes nydyrket er for det meste av middels bonitet, og delvis i et 
område med torv og myr. Delvis har det omsøkte arealet matjordgrunnlag, og middels bonitet. 
Tidligere var området et granplantefelt i hogst klasse III tidlig IV som ble sluttavviklet til 
bioenergi i ca. 2015 og har til nå vært tilrettelagt beite for egen besetning på hogstflata. 

Vurderinger:  

Planstatus  

Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 
reindriftsområde og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

Høring  

Saken ble sendt til høring til:  

 Troms og Finnmark Fylkeskommune  
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark  
 Reinbeitedistrikt D-35 Fávrrosorda v/ Mikkel Eira  
 Troms og Finnmark Fylkeskommune, kulturetaten  

 

Høring ble også sendt til berørte med felles beiterett:  

 Anton William Severinsen  
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 Bjørn Sigurd Østgård  
 Ken Tore Johansen  
 Oddmund Johannes Johansen  
 Ragnhild Ovedie Solborg  
 Terje Storslett  
 Tom Hugo Haugland  
 Tove-Mette Kristiansen  
 Øystein Gustav Mikalsen  

 

Høringsuttalelser  

Statsforvalteren i Troms og Finnmark  

Statsforvalteren har kommet med følgende merknader til høringen: Statsforvalteren stusser over 
behovet for å dyrke et areal som ligger så isolert fra allerede oppdyrkede arealer. De sier også at 
ifølge kartet så ligger deler av arealet på torv og myr. Det er registrert jerv, gaupe, fjellvåk og 
orrfugl i nærliggende områder. Det er også registrert flere truede og svært sjeldne planter som 
fjellvalmue i nærliggende områder, og spesielt i myra ved det omsøkte arealet. Avrenning til 
myra mener de kan by på utfordringer. I løsmassekartet viser det at det er noe myr innenfor det 
omsøkte arealet. Det stilles veldig strenge krav til nydyrking av myr, og en eventuell søknad om 
dispensasjon er meget vanskelig å få godkjent. Anbefalingen fra Statsforvalteren er en 
konsekvensutredning (KU) av naturmangfoldet, slik at arter og naturtyper i nydyrkningsfeltet 
kan bevares.  

Troms og Finnmark Fylkeskommune  

Fylkeskommunen skriver at tiltaket ikke vil ha innvirkning på kulturminner, da det ikke er noen 
kjente kulturminner på det omsøkte arealet. Skulle det derimot dukke opp kulturminner må det 
meldes umiddelbart etter kulturminnelovens §8, andre ledd. Utover dette har de ingen 
merknader.  

Ingen av de andre høringsinstansene har svart innen tidsfristen, og vi antar at de som ikke har 
svart ikke har merknader til saken.  

Avkjørsel/adkomst 

Det omsøkte området (ca. 30-70 moh.) grenser mot eget areal i vest, grenser til g/b nr. 22/11 i 
nord, mot g/b nr. 23/1 (Statskog) til øst og g/b nr. 23/12 i sør. En privat traktor- og skogsbilvei 
går fra arealet og ned mot fylkesvei 865 i sør. Videre går det en bekk uten årssikker vannføring 
som ligger inntil arealet i sør.  

Landbruk  

Jfr. Siste søknad om produksjonstilskudd med arealtall fra 15.10.2020, høstet foretaket 429 daa 
jordbruksareal. 156 daa som de selv eier, i tillegg til 273 da leiejord. Dyretallet jfr. siste søknad 
om produksjonstilskudd var pr. 08.01.2021 på 126 sauer, 201 lam, 6 værer og 2 hester. Formålet 
med nydyrkingen er å bruke arealet til grovfôrproduksjon, med tradisjonelle høstemetoder som 
slått og beite. Videre mener søker at høsting av fôr i tillegg til at det vil være et svært viktig 
beiteområde spesielt ved sauesankinga gjør dette nydyrkingsarealet verdifullt. Arealet blir per i 
dag brukt som beite. Lokaliseringen av nydyrkingen, som ligger ca. 3 km fra driftsenheten er lite 
arronderingsmessig, og ikke nødvendigvis økonomisk gunstig med tanke på transportkostnader. 
Søker vil ikke nødvendigvis vinne mye på å dyrke 11 daa når han også må kjøre frem og tilbake 
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for å slå, hente fôr osv. Søker høster i dag betydelige mengder med fôr som blir solgt, og da blir 
ikke dette nydyrkningsfeltet sett på som nødvendig for drifta. Det er heller ikke gunstig å drive 
et sted med så stor helling, og nærliggende rasutsatt skråning.  

Kulturminner  

Bildet viser kartutsnitt med fullt innsyn med utsnitt frahttp://www.gardskart.nibio.no og 
illustrerer registrerte forekomster av kulturminner. Innenfor avmerket område (markert rødt) 
som søkes nydyrket eller i tilliggende områder er det ikke registrert noen kategorier av 
kulturminner som kan bli berørt av tiltaket. 

 

 

Kulturlandskap  

I utgangspunktet er nydyrking er positivt i kulturlandskapet fordi det åpner landskapet og gir en 
helhetlig arrondering av fulldyrket mark. Samtidig som nydyrking vil styrke forgrunnlaget for 
drifta gjennom større andel fulldyrket eid areal. Nydyrking er pekt på som en av flere måter vi 
kan nå det nasjonale målet om å øke norsk matproduksjon på, samtidig som det er en liten 
motvekt til alt areal som står i fare for gjengroing både nasjonalt, men også regionalt i 
kommunen.  

Bruk, tilstand og påvirkning: 

Arealet er pr i dag benyttet som beite, og er tidligere definert som barskog med middels bonitet i 
tillegg areal med matjordgrunnlag. Frem til 2015 var området barskog, men som nå har blitt 
snauhogd til fordel for tilrettelagt beite for egen besetning i et område som tradisjonelt har vært 
brukt primært til beite og skogbruk. Nydyrkningsfeltet vil ikke komme i konflikt med annen 
bebyggelse eller samferdsel.  

Skjøtsel og hensyn:  

I Forskrift om nydyrking §6 står det: Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot 
vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved 
normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. 
Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og 
vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.  

Det er viktig å unngå fysiske inngrep i kantsonen mot bekker slik at det ikke er fare for erosjon 
eller næringstilsig fra dyrkamarka. Søker planlegger en grøft og kantlinje mot bekken til sør, 
men denne har ikke årssikker vannføring. Det er kun vann i bekken på vårparten. Denne bekken 

225



7 

renner derimot ned mot myra, og næringsavrennings her kan negativt påvirke myras spesielle 
artssammensetning.  

Informasjon hentet fra NVEs løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/ viser at 
området ligger under marin grense. Det er stor sannsynlighet for at grunnen her består delvis av 
elveavsetning, tykk morene og noe skredmateriale, men framstår som trygg i forhold til 
grunnforholdene. Området som søkes nydyrket har en del helning, men vi kan ikke se at 
nydyrking hvor det settes igjen tilstrekkelige trebevokst kantsoner forverrer eventuell usikker 
stabilitet. Vi anser dette arealet som ligger 9 km fra sjøen, til å oppfylle sikkerhetskravet for 
stabilitet.  

Området der nydyrkinga vil finne sted består av mye grov steinmasse fra fjellet. Det går en 
rastunge på arealet som tilsier at alt mellom øverste til nederste del av nydyrkningsfeltet er grov 
stein. Det blir grovere stein jo lenger opp mot fjellet man kommer. Det eneste reelle området 
som kan nydyrkes ligger derfor på myr, og det andre består av stein. Grunnlaget består i 
hovedsak av steinmasser som har rast ned fra fjellet. På kartet under kan man såvidt skimte en 
grøft som strekker seg 15-20 meter som ble laget for mange år siden. Den har blitt gravet etter 
hvor fjellmassene har kommet ut, og på kartet under kan man tydelig se hvordan skredleie har 
gått der. Kartet er hentet fra http://www.kilden.nibio.no/. 

 

 

 

Stubbedeponi:  

Søker oppgir at granplantefeltet som var på dette arealet er hugget bort. Dette området har ikke 
vært i drift på mange år, stubbene har vært lagret på dette arealet. Det som er igjen av stubber 
skal fjernes etter hvert og bli brukt som volldumper. Oppdyrking av denne parsellen kan ha 
påvirkning på tilførselselver til Reisaelva selvom det settes igjen en kantsone av skog for å ta 
tilstrekkelig hensyn til næringstilsig til vassdrag samt erosjon i området, da dette kan føre til 
forringelse av området.  

 

Det er kartlagt forekomster av artsmangfold som er av sårbar eller truede arter i nærheten av 
tiltaksområdet. I henhold til artskartet er det registrert to tilfeller av fredet rovvilt, en jerv (reg. 
2004) og en gaupe (reg. 2020). I tillegg er det registrert truede og sjeldne planter i områder i 
nærheten og i myra. Utfra de prinsippene som skal vurderes kan det være at de omsøkte 
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parsellene kommer i konflikt med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. 
Henholdsvis at naturens biologiske, og geologiske mangfold skal ivaretas. Og jfr. §55 i 
naturmangfoldloven som sier at forringelse av naturtypens utbredelse og forekomstenes 
økologiske tilstand gir kommunen rett til å nekte tiltaket i samsvar med jordloven §11.  

Friluftsinteresse  

Det omsøkte arealet er ikke funnet å være et viktig friluftsområde. Vi kan ikke se at nydyrking 
av dette arealet kommer i konflikt med friluftsinteresser.  

Reindrift  

Arealet ligger innenfor reindriftsdistriktet D-35 Fávrrosorda. Det går et trekkleie rett sør for 
arealet, i tillegg til at området er brukt til sommerbeite ifølge kart fra Kilden. Søker sier at det er 
mange år siden det har vært observert rein i dette området, og selv om det går trekkleie så er det 
meget sjeldent noen rein der. Trekkleie som er i nærområdet går opp og ned mot Moskodalen 
nord for Baskabutskogen. Nydyrking kan bli berørt av reindrift fordi arealet ligger i dalen der 
trekkleie går og sommerbeite foregår, men det er lite sannsynlig i følge søker.  

Naturmangfold  

Alle tiltak i natur må vurderes opp mot naturmangfoldloven §§ 8-12 som tok til å gjelde fra  

1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. I lovens § 4 om forvaltningsmål for 
naturtyper og økosystemer heter det: Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosesser som 
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemets funksjoner, struktur og 
produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.  

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 framgår det 
følgende: Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen. 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.  

Vurdering opp mot naturmangfoldloven  

Omsøkte nydyrkingsareal er søkt opp i Artsdatabanken.no og Naturbase.no til Direktoratet for 
naturforvaltning som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. Det er på den  

omsøkte parsellen eller i området gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, 
sterkt truet eller kritisk truet, slik som fjellvalmue, løftstarr og orrfugl. Det er ikke gjort funn av 
rødlistearter eller truede arter i det omsøkte arealet det søkes nydyrket. Under Kulturlandskap, 
Skjøtsel og hensyn kommer det frem at avrenning fra myra kan negativt påvirke artsmangfoldet. 
Selv om en kantsone settes opp mot myra, så er det ikke sikkert at den kan hindre avrenning 
fullstendig.  
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Som nevnt så vurderes det at det kan være at den omsøkte parsellen kommer i konflikt med 
hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om. I uttalelsen fra Statsforvalteren 
kommer det frem at det finnes truede og sjeldne arter i området. I tillegg til at det ligger på, og 
ved en stor myr så anbefaler Statsforvalteren en konsekvensutredning for å gå videre med 
nydyrking. Ønsker søker å bruke dette området til dyrking, så kan foretaket søke på nytt med 
grunnlag i en konsekvensutredning av naturmangfold og myr. 

 

Salg grovfôr de siste tre år 

År Antall kg solgt Ca. kg per ball Antall baller Fôr til vinterfôra 
sau  

2020 106400 kg 700 kg 152 stk. 76 stk. 
2019 69600 kg 700 kg 99 stk. 49 stk. 
2018 112000 kg 700 kg 160 stk.  80 stk. 

 

Tabellen over viser hvor mye grovfôr foretaket har solgt de siste tre årene. I gjennomsnitt har 
søker solgt 137 rundballer med grovfôr de siste tre årene. Dette styrker vår vurdering at 
foretaket ikke trenger dette nydyrkningsfeltet pga. tilskudd til drifta. Ettersom foretaket allerede 
selger unna betraktelige mengder med fôr, så ser vi ikke grunnlag for å gå videre, og godkjenne 
nydyrking på dette feltet. Se under for forslag til videre saksgang for foretaket. 

Oppsummering  

Landbruksdrifta på eiendommen 23/2 har vært i drift siden 1995. Det drives et større sauebruk 
etter lokal målestokk. Oppdyrking av nye arealer vil øke grovfôrgrunnlaget med ca. 2-2,5 
rundballer per mål, men vil hovedsakelig gi bedre muligheter for beite, spesielt i sauesankinga. 
Naturmangfoldet, kulturmiljø og friluftslivet kan bli berørt i negativ retning om tiltakshaver ikke 
tar tidligere nevnte hensyn til myra og naturmangfoldet ved nydyrkingstiltaket. Det omsøkte 
område for nydyrking har ikke usikre grunnforhold.  

Vedtak:  

Nordreisa kommune viser til Jordloven §1 og 11, samt Forskrift om nydyrking og avslår søknad 
om godkjenning av plan for nydyrking for omlag 11 daa skogsmark til fulldyrket mark på gnr. 
23, bnr. 2.  

Jfr. Jordloven §1, så ser vi ikke at nydyrking av dette feltet er beste bruk av jorda, og at det er 
driftsmessig en god løsning. Jfr. Nydyrkningsforskriften §5 (nydyrking av myr) så oppfyller 
ikke søker kravet om at det omsøkte arealet er av vesentlig betydning for å opprettholde drifta, 
og oppfyller ikke kravene som vilkårene i nydyrkningsforskriften setter. Videre i §6, står det at 
et nydyrkingstiltak på mindre enn 50 daa skal konsekvensutredes dersom det ikke kan utelukkes 
at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller for andre viktige miljøhensyn. 
Tiltaket kan lede til mulig forurensing av myr, noe som ikke er ønskelig eller innenfor 
forskriften.  

På grunnlag av dette, i kombinasjon med at søker ut ifra søknad om produksjonstilskudd ikke 
krever disse 11 daa for å styrke drifta, og med tilbakemelding fra Statsforvalteren, så avslår vi 
søknad om nydyrking på gnr. 23 bnr. 2.  

Videre saksgang  
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Ønsker søker allikevel å nydyrke på dette feltet, så kan en ny søknad sendes inn. Kravet for ny 
søknad blir at søker må foreta en konsekvensutredning av det gjeldende arealet. Med bakgrunn i 
nydyrking av myr, og naturmangfold.  

Alternativt, så rådes det til søker om å heller nydyrke på arealer nærmere gårdsdrifta. Søker eier 
gnr. 23 bnr. 29 som består av produktiv skog. Dette arealet er flatt, det ligger nærme gårdsdrifta 
og størrelsen på mulig et nydyrkningsfelt her er mer positivt for nydyrking.  

Det omsøkte arealet er allerede brukt til beite. Vi oppfordrer foretaket til å tilrette arealet som 
beite, da er det ikke tillatt med noe maskinell drift, som pløying eller harving. Hvis maskiner blir 
brukt blir det ansett som overflatedyrking. Tilrettelagt beite på den annen side, er ikke 
søknadspliktig. 
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Kyrre Martin Elveskog 

Reisadalen 833 

9154 Storslett        12.april 2021  

 

 

Nordreisa Kommune/ Statsforvalteren i Troms og Finnmark 

 

 

 

KLAGE PÅ AVSLAG NYDYRKING DERES REF 2019/463-5 

 

Jeg vil med dette klage på avslaget om nydyrking på eiendom 23/2. Hovedargumentet deres ser ut til 
å være at dette området ligger for langt unna selve gården, samt at jeg ikke trenger foret siden jeg 
selger mye for. Følgende opplysninger ønsker jeg at dere tar opp i ny vurdering: 

Selve foret er jeg ikke avhengig av pr i dag men mye av mine voller er leid mark og der har jeg ingen 
garanti hvor lenge jeg får ha dem. Anser det som tryggere å eie jorda selv. 

Viktigste grunn er at jeg trenger området i sankinga. Når det er god oppdyrket mark så vil sauene 
trekke inn på vollen og jeg sparer meg mye av letejobben. Pr i dag har jeg et lite gjerde der, men det 
er ikke mat der til at sauene kan stå der uten tileggsforing. Kan noen sauer beite på vollen hele tiden 
vil det tiltrekke de andre sauene dit og jeg sparer meg mye arbeid. Spesielt siden det er fryktelig mye 
granskog i nærheten, og der er det helt umulig å sanke sauene (når det blir så tett gjemmer sauene 
seg i granbaret og lammene forsvinner). Tidligere leide jeg 2 voller som er like i nærheten av dette 
området og det fungerte helt supert i sankinga. Jeg håper med disse opplysningene at dere kan 
vurdere saken på nytt. Dersom det kun tilrettelegges som beite (slik det er i dag) blir det ikke 
attraktivt nok for sauene. Skal det bli bra trengs traktoren for å kunne bearbeide jorda godt nok. 

 

Mvh Kyrre Elveskog
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Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Merknader til plan for nydyrking på gnr. 23 bnr. 2 i Nordreisa kommune 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark vise til kommunens brev av 12. februar i år, hvor vi inviteres til 
å gi uttalelse til plan for nydyrking av knappe 11 dekar skogsmark. Vi stusser litt over at det skal være 
nødvendig å nydyrke arealer som ligger så isolert fra og langt unna allerede oppdyrkede arealer.  
 
Vi merker oss at det vil bli satt vilkår for tillatelse til nydyrking, og er enige i disse.  
 
Løsmassene i det omsøkte området består av elve- og bekkeavsetninger, morenemateriale og det 
kan se ut som om deler av arealet er torv og myr.  
 
Jerv, gaupe, fjellvåk, orrfugl er registrert i området omkring. Ved Avku, som ligger på andre siden av 
dalen, finnes det mange trua og svært sjeldne planter, bl.a. fjellvalmue. Dette gjelder også for myra 
som ligger nedenfor det omsøkte området. Det ble avviklet et granplantefelt her i 2015.  
 
Kløftstarr (VU) i neste dal, nord for området, og potensiale for mange sjeldne arter rundt 
plantefeltet.  
 
Det er store intakte myrområder rett nedenfor, vest og nord for området. Avrenning til myra kan bli 
ei utfordring.  
 
Nydyrking av myr er ikke tillatt, jf. Forskrift til Jordloven § 11. På løsmassekartet i Naturbasen ser det 
ut som om det kan være noe myr innenfor området, og i så fall anbefales det at dette tas ut. Skal 
myr dyrkes, må dispensasjon fra forbudet mot dyrking av myr innvilges. Kriteriene for å innvilge 
søknad om dispensasjon er strenge. 
 
På bakgrunn av eksisterende informasjon om resterende deler av området anbefales det at 
naturmangfold kartlegges, slik at eventuelle trua naturtyper og arter kan bevares / tas ut av 
nydyrkingsarealet, før eventuell tillatelse til nydyrking gis.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/1011-8 

Arkiv:                V30  

Saksbehandler:  Pernille 
Christine Bugel 

 Dato:                 10.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
44/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Søknad på nydyrking gnr. 65. bnr. 34 - avslag 

Henvisning til lovverk: 
 Jordloven §1 og 11 LOV-1995-05-12-23 med senere endringer  
 Forskrift om Nydyrking FOR-1997-05-02-423 med senere endringer  
 Naturmangfoldloven §§ 8-12 LOV-2009-06-19-100 

 
Vedlegg 
1 Merknader til søknad om godkjenning av plan for nydyrking 65/34 i Nordreisa 
2 Høyringssvar, Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Gnr 65 bnr 34. 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Jfr. Nydyrkningsforskriften og drikkevannsforskriften avslår Nordreisa kommune søknaden om 
nydyrking på 15 daa på gnr. 65, bnr. 34.  
 
Avslaget begrunnes med at tiltaket vil føre til en fare for forurensing av drikkevannskilden til 
Straumfjord vannverk. Tiltaket kan også lede til mulig forurensing av myr, noe som ikke er 
ønskelig eller i henhold til forskriften. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Søker og grunneier: Pål Halvor Bjerkli, Straumfjordnes 181, 9158 Storslett  
 
Søknad mottatt 22. september 2020. 
 
Eiendommen gnr. 65/34 eies og drives av Pål Halvor Bjerkli som har eiet jorden og drevet med 
sau siden 2019. Tidligere har det blitt drever med geiter, siden 2004. Gårdsdrifta ligger på gnr. 
65 bnr. 34, om lag 16 km fra Storslett sentrum i Straumfjord. Nydyrkingsareal er på ca. 15 daa 
innmarksbeite på eget areal og grenser til skogbevokst område med fast mark og fulldyrka mark.  
Eiendommens samlede areal (54/43 og 65/132) består ifølge www.gardskart.no av: 96 daa 
fulldyrka mark, 11 daa innmarksbeite, 124 daa produktiv skog av middels bonitet, 172 daa 
uproduktiv skog, 396 daa andre markslag som jorddekt fastmark (172 daa), veiareal, bebygd 
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m.m. Omsøkte areal av skogen som søkes nydyrket er for det meste uproduktiv skogsmark av 
blandingsskog. 
 
Samlet omsøkt nydyrkingsareal for gnr.; 65/34 og 65/132 er 15 daa skogsmark tilknyttet egen 
eiendom. Areal er oppmålt på gårdskart hos www.gardskart.no. Arealstørrelsen utløser ikke 
kravet om konsekvensutredning 
 
Planstatus  
Den omsøkte parsellen er i kommuneplanen definert som LNFR, landbruk, natur, frilufts- eller 
reindriftsområde og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  
 
 
Høring 
Saken ble sendt på høring til: 

 Troms og Finnmark Fylkeskommune 
 Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
 Reinbeitedistrikt D-35 Fávrrosorda v/ Mikkel Eira  
 Troms og Finnmark Fylkeskommune, kulturetaten  
 Mattilsynet  
 Vannområdekoordinator Troms nord 

 
Høringsbrevet ble sendt ut som en ny versjon (endret fra tidligere versjon 12.03.2021), da 
enkelte parter ikke hadde blitt invitert i første runde. Dette er fordi det ble i etterkant oppdaget at 
deler av det omsøkte arealet befinner seg i tilknytning til en drikkevannskilde, og en elv med 
helårs vannføring. Vi stiller vilkår til nydyrkingen basert på Drikkevannsforskriften §4, om 
landbruksaktivitet ikke kan foregå dersom det er muligheter for forurensing.  
 
 
Følgende høringsmerknader har kommet inn: 
 

 Mattilsynet: 
De vurderer planen om nydyrking på gnr. 65, bnr. 34 som en fare for forurensing av 
drikkevannskilden til Straumfjord vannverk. Godkjenning av planen strider mot kravet til 
beskyttelse av drikkevann i Hensynssone-bestemmelsene, og Drikkevannsforskriften m.fl. 
Vi vil klaga på et godkjenningsvedtak av nydyrkingsplanene med mindre det blir 
framlagt tilstrekkelig dokumentasjon på at det ikke er fare for at nydyrkinga vil føra til 
forurensing. Videre vil graving og planering påvirke beskyttelsen, samt sprøytemiddel og 
kunstgjødsel vil kunne føre til videre forurensing av drikkevannet. Olje og drivstoff fra 
maskiner er også en mulig fare. Mattilsynet fraråder nydyrking på dette arealet basert 
på mulig påvirkning på drikkevann.  
 

 Statsforvalteren i Troms og Finnmark: 
Det kan av flyfoto se ut som om deler av det omsøkte området er myr. Vi minner om at 
det er viktig at området befares før søknaden behandles, da det kan være myr i området 
selv om dette ikke går fram av kartet. Det er fra 01.07.2020 ikke lenger tillatt å dyrke 
opp myr, jf. nydyrkningsforskriften. Dersom kommunen i tillegg setter foreslåtte vilkår 
om kantsoner mot elver, bekker eller dammer, har vi ingen øvrige merknader til at 
søknaden innvilges. 
 

 Troms og Finnmark fylkeskommune: 
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. 
Så langt vi kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.  
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Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi 
derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep 
skulle støte på spor etter tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre 
ledd. Dersom det under arbeide skulle arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av 
trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få melding umiddelbart. Det 
foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i marken. 
 

 Nordreisa kommune 
Berørt drikkevannskilde  
Drikkevannskilden hos Straumfjordnes vannverk er kommunalt og er tilknyttet 
Straumfjordnes boligfelt. Drikkevannskilden som kan ha mulig påvirkning fra 
nydyrkingen er ligger innenfor den grønne streken som er den oppdaterte avgrensinga til 
nedslagsfeltet og markert i rødt er arealet det søkes om nydyrking på. De blå linjene er 
vannledninger. Kart hentet fra http://www.gardskart.nibio.no.  

 

 
  Blå linje er vannledning, grønn linje viser hensynssone for vannverket. 
 
 
 

Under høring kom det informasjon i saken ved videre undersøkelse i kommunen som 
styrker innspillene fra Mattilsynet og Statsforvalteren om at det er en hensynssone i 
Straumfjorden som vil påvirkes av nydyrkningsfeltet.  
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Oversiktskart 

Vurdering 
I innspillene er det lagt vekt på at arealet ser ut til å ligge på/eller nært myrareal på kartet og at 
nydyrking på myr er ulovlig. Videre vurderes det at nydyrking på dette arealet vil gi fare for 
forurensing av drikkevannskilden til Straumfjord vannverk, det samme innspillet stiller 
Nordreisa kommune også seg bak.  
 
Nordreisa kommune viser til planbestemmelsene i arealdelen 
https://www.nordreisa.kommune.no/planarkivet.154251.no.html, avsnitt 7, samt til forskriften 
om vannforsyning og drikkevann §4 og §26, og nydyrkningsforskriften §5.  
 

 Bestemmelse: 
7.1.6. Drikkevannkilder og nedslagsfelt  
Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt. 
Før det ev. gis tillatelse til tiltak her skal godkjenning foreligge fra vannverkseier og 
vannverkets tilsynsmyndigheter. Vurderingene skal gjøres med basis i 
drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets veiledere, restriksjonsbestemmelsene og 
kunnskap om kilden. Jf. Pbl. § 11-9 pkt. 3 og 6 

 
I henhold til denne bestemmelsen frarådes det å nydyrke her da det potensielt kan forurense 
drikkevannskilder. Hvis søker fortsatt ønsker å gjennomføre nydyrking, må de selv betale for en 
konsekvensutredning av drikkevannskilden og nedslagsfeltet som påvirkes av tiltaket.  

 
 Retningslinje: Nedslagsfelt for drikkevannskilder  

For å kunne beskytte vannkildene mot mulig forurensning i nedslagsfeltet er det etablert 
hensynssoner rundt vannuttakene. I hensynssonene er det fastsatt restriksjoner mot ulike 
tiltak og aktiviteter. Drikkevannsforskriften forbyr enhver aktivitet som kan forurense 
vannkildene.  
• H110-1-10 (jf. Plankart) 

 Hensynssonene som er etablert for å beskytte vannkildene. Det omsøkte arealet ligger 
innenfor denne hensynssonen og dermed er det fastsatt restriksjoner som forhindrer 
nydyrking her.  
 

Nordreisa kommune viser også til forskrift om vannforsyning og drikkevann §4 
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I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet 
eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26. Videre i §26 
står det: «Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når 
den utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser 
etter relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt 
plansamarbeid for å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere 
kommuner». 
 
Igjen kan ikke landbruksaktivitet forekomme dersom det forurenser drikkevannet. Videre er 
viktigheten av å ivareta drikkevannhensynet høyt. Nydyrking på omsøkte areal kan forurense 
drikkevannet, og det er ikke en risiko som kommunen kan stille seg bak.  

 
Jfr. Nydyrkningsforskriften §5a: Forskriften sier «Nydyrking av myr er ikke tillatt», og at 
«kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til nydyrking av myr». Søkers behov for å 
nydyrke akkurat dette arealet er ikke blant disse punktene som faller inn under dette. Nordreisa 
kommune mener søknaden ikke oppfyller kravet om at det omsøkte arealet er av vesentlig 
betydning for å opprettholde drifta, og oppfyller dermed ikke kravene som vilkårene i 
nydyrkningsforskriften setter.  
 
Det er ikke funnet myr på selve det omsøkte arealet, men det er noe myr i nærliggende områder. 
Tiltaket kan derimot lede til mulig forurensing av myr, noe som ikke er ønskelig eller i henhold 
til forskriften.  
 
Avkjørsel/adkomst  
Det omsøkte området (ca. 80 moh.) som ligger på tre separate teiger grenser mot uproduktiv 
skog, lauvskog med middels bonitet og åpen jorddekt fastmark. Det grenser også til fulldyrka 
jord som i dag blir brukt til grovfôrproduksjon. Fra sør går også en traktor- og skogsvei til 
arealet. 
 
Landbruk  
Jfr. Siste søknad om produksjonstilskudd med arealtall 13.10.2020, høstet foretaket 108 daa 
jordbruksareal som de selv eier, hvorav 97 daa fulldyrka og 11 daa innmarksbeite. Dyretallet jfr. 
siste søknad om produksjonstilskudd var pr. 10.01.2021 på 40 søyer, 36 lam, 1 vær og 20 
verpehøner  
 
Formålet med nydyrkingen er å bruke arealet til surfôrproduksjon, med tradisjonelle 
høstemetoder som slått og har to store siloer til oppbevaring av grovfôr. Det oppdyrka arealet vil 
styrke grovfôrgrunnlaget til egen drift, grønnfôr og eng, det vil gi bedre arrondering av 
eksisterende areal. 
 
Kulturminner 
Innenfor omsøkt område som ønskes nydyrket eller i tilliggende områder er det ikke registrert 
noen kjente kategorier av kulturminner som kan bli berørt av tiltaket. 
 
Kulturlandskap  
Nydyrking er positivt i kulturlandskapet fordi det åpner landskapet og gir en helhetlig  
arrondering av fulldyrket mark, samtidig som det vil styrke forgrunnlaget for drifta gjennom  
større andel fulldyrket leid areal. 
 
Bruk, tilstand og påvirkning:  
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Arealet er pr i dag benyttet som innmarksbeite, området er allerede inngjerdet. Arealet er 
definert som dyrkbar jord med lav bonitet lauvskog og har spor etter beite. Nydyrkningsfeltet vil 
ikke komme i konflikt med annen bebyggelse eller samferdsel. 
 
Skjøtsel og hensyn:  
I Forskrift om nydyrking §6 står det: Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot 
vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved 
normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. 
Som vassdrag regnes stillestående eller rennende overflatevann med årssikker vannføring og 
vannløp uten årssikker vannføring dersom det adskiller seg tydelig fra omgivelsene.  
 
Det er viktig å unngå fysiske inngrep i kantsonen mot bekker slik at det ikke er fare for erosjon 
eller næringstilsig fra dyrkamarka. Det omsøkte arealet i sør ligger ved en liten bekk helt på 
sørsiden. Denne bekken skal eier grave opp slik at vannet følger sin naturlige vei fra gammelt 
av. Det er ikke behov for grøfting på det omsøkte arealet. 

 
 

 
Kartutsnittet hentet fra NVEs løsmassekart http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/  og viser at 
området ligger over marin grense. Det er stor sannsynlighet for at grunnen her består av 
breelvavsetning (mørkere gult) og av tykk morene (grønt) da framstår som trygg i forhold til 
grunnforholdene. 
 
Stubbedeponi:  
Søker oppgir at det omsøkte arealet ikke har noen stubber eller røtter som må fjernes. Området 
har aktivt blitt brukt som beite og viser spor av dette. Det er noe stein på området, men dette vil 
eier fjerne selv med maskin.  
 
Det er ikke kartlagt forekomster av artsmangfold som er av sårbar eller truede arter innenfor 
tiltaksområdet. Det har blitt observert gaupe i nærliggende områder i 2020. Utfra de prinsippene 
som skal vurderes kan vi ikke se at de omsøkte parsellene kommer i konflikt med hovedformålet 
i det som naturmangfoldloven skal verne om.  
 
Friluftsinteressene  
I kartlegginga av viktige friluftsområder ligger det omsøkte arealet rett sør for et område som er 
viktig for lokalbefolkningen og er et mye brukt nærturområde. Ute på Klubbeneshamn er et mye 
brukt utkikksted for turister som vil se midnattssola på sommerstid. Tursti og trimboka oppe på 
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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 og Cudnogáisá. 
 
Reindrift  
Arealet er tilknyttet område for reindrift D-35 Fávrrosorda. Det går ingen naturlige trekkleier på 
arealet, men det er sommerbeite på det omsøkte arealet. Søker sier at det ikke er observert rein i 
dette området. Reinen pleier å trekke lenger sørover ifølge eier. Derfor vil det omsøkte arealet 
ikke hindre reinens sommerbeite. 
 
Vurdering opp mot naturmangfoldloven:  
Omsøkte nydyrkingsareal er søkt opp i Artsdatabanken.no og Naturbase.no til Direktoratet for  
naturforvaltning som er en nasjonal kunnskapskilde for biologisk mangfold. 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 ikke gjort funn av rødlistearter eller truede arter i det 
omsøkte arealet det søkes nydyrket. 
 
 
Oppsummering 
Under høring av søknaden om nydyrking av 15 daa på gnr. 65, bnr. 34 har det kommet inn flere 
innspill. Søker ønsker å styrke drifta ved å ha mindre leiejord og mindre transportkostnader. 
Kommunens vurdering er at beliggenheten innenfor hensynssone for drikkevann, Straumfjorden 
vannverk, vil gjøre at forurensing er en reel fare. Det skal ikke forekomme landbruksaktiviteter i 
nærheten av drikkevannskilder, og er ikke innenfor drikkevannsforskriften.  
 
På grunnlag av dette, avslår kommunen søknaden om nydyrking på gnr. 65, bnr. 34. Søker 
oppgir at driftsmessige årsaker for nydyrking er bedre arrondering og bedre utnyttelse av 
eiendommen. Det vil gi søker mindre leiejord, mindre transportutgifter og bidrar til en mer aktiv 
jordbruksbygd. Skadene ved eventuell forurensing er større enn fordelene ved nydyrking på 
dette arealet.  
 
 

239



       
       
E-postadresse: 
sftfpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

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

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.03.2021  2021/2573 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.03.2021  2020/1011 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Einan, 77642105 
  
 
 
  

Nordreisa kommune 
Postboks 174 
9156 STORSLETT 
 
 

  

 

Merknader til søknad om godkjenning av plan for nydyrking på gnr. 65 
bnr. 34 i Nordreisa kommune 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til kommunens brev av 12. mars i år, hvor vi inviteres til å 
gi uttalelse til plan for nydyrking på eiendommen. 
 
Det kan av flyfoto se ut som om deler av det omsøkte området er myr. Vi minner om at det er viktig 
at området befares før søknaden behandles, da det kan være myr i området selv om dette ikke går 
fram av kartet. Det er fra 01.07.2020 ikke lenger tillatt å dyrke opp myr, jf. nydyrkingsforskriften.  
 
Dersom kommunen i tillegg setter foreslåtte vilkår om kantsoner mot elver, bekker eller dammer, 
har vi ingen øvrige merknader til at søknaden innvilges. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder plan 

  
 
Bjørn Einan 
rådgiver plan 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mattilsynet 
Region Nord 

Saksbehandlar: Astrid Lende Einevoll 
Tlf: 22 40 00 00 / 22777952 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
(Hugs namnet på mottakaren) 

Postadresse:  
Felles postmottak, Postboks 383 
2381 Brumunddal 
Telefaks: 23 21 68 01 

 
 

 
 

Høyringssvar, Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Gnr 65 bnr 
34.  
 

Mattilsynet har høringsrett og innsigelsesrett etter plan og bygningslova § 5-4. 

Vi forvaltar m.a. Forskrift om vannforsyning og drikkevann og relevante deler av Forskrift om 
rammer for vannforvaltningen.  

 

Saka gjeld nydyrking i hensynssona til Straumfjord vannverk. 
Det er knytta tydelege bestemmelser til hensynssona. «Det tillates ikke tiltak som kan forurense 
drikkevannskilder og tilhørende nedslagsfelt.» 

Vannkilden er grunnvann, to borebrønnar. 

 

Forskrift om vannforvaltning og drikkevann seier om kommunen sine plikter i § 26. 

«Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den 
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser etter 
relevant regelverk. Kommunen skal om nødvendig ta initiativ til interkommunalt plansamarbeid for 
å ivareta drikkevannshensynet der vannforsyningssystemet ligger i flere kommuner.» 

 

Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å beskytte 
råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med planarbeid etter plan- og 
bygningsloven. 

I § 12 står det om beskyttelse mot forurensing. 

«Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning.» 
 
I Nasjonale mål for vann og helse er også beskyttelse av drikkevannskilder et viktig tema. 
 
 
 

Dykkar ref:    
Vår ref: 2021/080759  
Dato: 21.04.2021  

NORDREISA KOMMUNE 
Landbruksavdelinga  
Sentrum 17 
9151 STORSLETT 
 
    

Org.nr: 985399077  
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I gjeldende kommuneplan er følgende klippet fra planbestemmelsene i arealdelen 
 https://www.nordreisa.kommune.no/planarkivet.154251.no.html 

Bestemmelse: 
7.1.6. Drikkevannkilder og nedslagsfelt Det tillates ikke tiltak som kan forurense drikkevannskilder 
og tilhørende nedslagsfelt. Før det ev. gis tillatelse til tiltak her skal godkjenning foreligge fra 
vannverkseier og vannverkets tilsynsmyndigheter. Vurderingene skal gjøres med basis i 
drikkevannsregelverket, Folkehelseinstituttets veiledere, restriksjonsbestemmelsene og kunnskap om 
kilden. Jf. Pbl. § 11-9 pkt. 3 og 6  

Retningslinje: 
Nedslagsfelt for drikkevannskilder For å kunne beskytte vannkildene mot mulig forurensning i 
nedslagsfeltet er det etablert hensynssoner rundt vannuttakene. I hensynssonene er det fastsatt 
restriksjoner mot ulike tiltak og aktiviteter. Drikkevannsforskriften forbyr enhver aktivitet som kan 
forurense vannkildene. • H110-1-10 (jf. Plankart) 
 
 
Nydyrking kan føra til forurensing.  
Generelt vil røring og fjerning av vegetasjonsdekke gjera grunnvatnet mindre beskytta. Graving; 
planering og liknande kan også påvirka beskyttelsen.  
Når områda er dyrka, og skal brukast i produksjon av planter, vil naturgjødsel, kunstgjødsel og 
sprøytemiddel mm, kunna føra til forurensing av drikkevatnet. Olje og drivstoff fra kjøretøy og 
maskiner er også ein potensiell fare. 
 
 
Mange faktorar påvirker faren for forurensing. Geologiske forhold, massesamansetning og 
lagdeling er viktige faktorer. Kor tjukt lag av masser det er over grunnvannspeilet og grunnvatnet si 
opphaldstid i grunnen er viktig. 
 
Vedlagt søknaden er det ingen informasjon om slike forhold. Det er heller ikkje opplyst kva som er 
sikringssone og kva sone som drenerer til borebrønnane. Avstand fra brønn til nærmaste 
nydyrkingsgrense er ikkje oppgitt. 
Ein ekspertuttalelse om grunnforhold og beskyttelse av grunnvannet fra geolog eller anna relevant 
ekspertise, kunne kanskje gitt oss mulighet for ein meir nyansert uttalelse.  
Utan meir kunnskap om forholda i jorda over og rundt borebrønnen, er vi nødt til å væra føre var og 
uttala oss på generelt grunnlag om nydyrking som potensiell fare for forurensing. 
 
Hensynssonebestemmelsane er førande for kva som kan tilltast i hensynssona. Sjå Forskrift om 
vannforsyning og drikkevann § 4, siste del av første avsnitt  
 
«I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det ikke forurenser drikkevannet 
eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26.» 
 
Konklusjon:  
Mattilsynet vurderer planen om nydyrking på gnr 65, brnr 34 som ein fare for forurensing av 
drikkevannskilden til Straumfjord vannverk. Godkjenning av planen strider mot kravet til 
beskyttelse av drikkevann i Hensynssone-bestemmelsane, og Drikkevannforskrifta m.fl.  
  
Vi vil klaga på eit godkjenningsvedtak av nydyrkingsplanane med mindre det blir framlagt  
tilstrekkelig dokumentasjon på at det ikkje er fare for at nydyrkinga vil føra til forurensing.  
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Med helsing 

Torkjell Andersen 
avdelingssjef 
          
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og blir sendt utan signatur. 
Dokument som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
 
Kopi: Nordreisa kommune Drift og anlegg
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2021/7-2 

Arkiv:                Q13  

Saksbehandler:  Hilde 
Henriksen 

 Dato:                 10.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
45/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Intensjonsavtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordreisa 
kommune 

 
Vedlegg 
1 Intensjonsavtale, Troms og Finnmark fylkeskommunes brev av 04.01.2021 
2 Forslag til intensjonsavtale veisamarbeid 
3 Vedlegg til intensjonsavtale veisamarbeid 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune inngår intensjonsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune for å 
avdekke om det er grunnlag for samarbeidsmuligheter for drift og vedlikehold av fylkes- og 
kommuneveier. 
 
 
 

Saksopplysninger 

Fra 1. januar 2020 opphørte felles vegadministrasjon, drift og vedlikehold mellom riks- og 
fylkesveier. Fylkeskommunene overtok fra samme dato administrasjon for sine veier mens 
Statens vegvesen beholdt ansvar for riksveiene. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune ved avdelingen for Drift, vedlikehold og forvaltning 
vegstrekninger (DVF) har invitert hver kommune i fylket til å inngå en intensjonsavtale for å 
starte en prosess med kartlegging av mulige fremtidige samarbeidsområder innen drift og 
vedlikehold mellom hvert enkelte kommune og fylkeskommunen. 
I mars 2020 ble det avholdt dialogmøte mellom fylkeskommunens DVF og Nordreisa 
kommune. 
 
Intensjonsavtalen skal sikre gjennomføring av en prosess for å avdekke om det er grunnlag for 
samarbeidsområder innen drift og vedlikehold av fylkesveier og kommunale veier. 
Utkast til intensjonsavtale fra fylkeskommunen beskriver overordnet formål: 

 Samordning og optimalisere ressurser innen drift, vedlikehold og forvaltning av vegene  
 Søke kostnadseffektive løsninger som gir gunstige effekter for partene  
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 Prioritere løsninger som bedrer brukeropplevelsen og unngår standardsprang  
 Inngå i felleskap kontrakter som gjør at man kan styrke regionalt og lokalt næringsliv  
 Utvikle kompetansen innen samferdsel; særskilt innen vegfaglige områder 
 Bidra til god klimavennlig by- og stedsutvikling  

 

Vurdering 
Som veieier har fylkeskommunen og Nordreisa kommune flere veier i ulike deler av 
kommunen. Kommunal vei er ofte fortsettelse av en fylkesvei, særlig ute i distriktet. Det vil 
være positivt for brukere av veinettet og for ressursbruk både i kommunen og i fylkeskommunen 
dersom det kan utvikles bærekraftig samarbeid mellom de to veieierne. Slikt samarbeid kan også 
bidra til å styrke næringslivet ved bruk av kontrakter hvis størrelse tilpasses lokalt og regionalt 
næringsliv.   
 
Samarbeid om eksempelvis asfalteringskontrakter vil kunne gi begge veieiere mer asfalt for 
disponible midler. Slikt samarbeid vil betinge langsiktig planlegging og tilpasning med hensyn 
til behov. 
 
Nordreisa kommune har brøytekontrakter som går til 2027. Samarbeidsavtaler om dette kan ikke 
inngås tidligere selv om dagens driftskontrakter for riks- og fylkesveier går ut i 2022.  
Framtidige kontrakter bør utformes slik at samarbeid er mulig både med hensyn til tidspunkt for 
oppstart samarbeid og for omfang da kommunen og fylkeskommunen gjerne har ulike rammer 
for vedlikehold og drift. 
 
Nordreisa kommune ser muligheter for å oppnå kostnadseffektive konsekvenser i et samarbeid 
med fylkeskommunen for deler av veidriften. Det anbefales derfor at kommunen inngår 
intensjonsavtale med Troms og Finnmark fylkeskommune med hensikt å avdekke mulig 
grunnlag for samarbeidsmuligheter for drift og vedlikehold av fylkes- og kommuneveier. 
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NORDREISA KOMMUNE 
   
9156 STORSLETT 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
  Ordførere 20/26499-1 Solveig Sandnes 

   
04.01.2021 

 
 

Intensjonsavtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og ............. 
kommune 

Ledelsen i avdelingen for Drift, vedlikehold og forvalting vegstrekninger (DVF) i Troms og Finnmark 
fylkeskommune (TFFK), har i løpet av 2020 gjennomført vegdialogmøter med samtlige kommuner i 
storfylket. Tilbakemeldingene etter disse møtene har vært positive og nyttige. Avd. DVF ønsker med 
dette å invitere hver enkelt kommune til å inngå en intensjonsavtale for å starte en prosess med 
kartlegging av mulige fremtidige samarbeidsområder innen drift og vedlikehold mellom hvert enkelte 
kommune og TFFK.  
 
Vedlagte intensjonsavtale er rettet mot oppstart av prosessen før man blir enige om de endelige 
avtalene innen drift og vedlikehold av vegene, og vedlagte avtale er ikke uttømmende da innholdet må 
vurderes ut fra faktiske omstendigheter og samarbeidsmuligheter hos hver enkelt kommune.  
 
I forslaget til intensjonsavtale er det hensiktsmessig å konkretisere tidsforløpet for videre kartlegging, 
hvem som skal bidra, og fastlegge noen ulike steg i prosessen. 
 
Situasjonsbeskrivelse, intensjon og formål  
Fra 1. januar 2020 overtok Troms og Finnmark fylkeskommunen vegadministrasjon for sitt eget vegnett.  
Etter opphør av SAMS vegadministrasjon, og når felleskontrakter med SVV utløper, vil fylkeskommunen 
søke nye løsninger for drift og vedlikehold av vegene i samarbeid med kommunene. I nord er 
infrastrukturen i stor grad fragmentert med ulike utfordringer innen klima og typograf. Der partene i 
fellesskap innehar har lokalkunnskapen om et mer helhetlig vegnett med fokus på brukeren. 
 
Troms og Finnmark fylkeskommune skal i samfunnsutviklerrollen gi retning for ønsket utvikling, øke 
kompetansenivået og etablere nettverk av aktører for felles interesser, samt ha dialog med ulike 
offentlige aktører om virkemiddelbruk og samordninger.  
 
Ved å inngå et partnerskap signaliseres det tydelig hvilke intensjoner og hvilken rolle fylkeskommunen 
og kommunene ønsker å ha innenfor vegnettet i nord. Begge parter spiller en viktig rolle både som 
samfunnsutvikler/premissleverandør og offentlig innkjøper. Ved å bruke sine roller som vegeier kan 
partene velge løsninger, kvalitet og pris som er mest gunstig for et sterkt nord, der partene har felles 
interesser innen drift og vedlikehold av vegnettet. 
 
 
Overordnet formål: 
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• Samordning og optimalisere ressurser innen drift, vedlikehold og forvaltning av vegene 

• Søke kostnadseffektive løsninger som gir gunstige effekter for partene 

• Prioritere løsninger som bedrer brukeropplevelsen og unngår standardsprang 

• Inngå i felleskap kontrakter som gjør at man kan styrke regionalt og lokalt næringsliv 

• Utvikle kompetansen innen samferdsel; særskilt innen vegfaglige områder. 

• Bidra til god klimavennlig by- og stedsutvikling 
 
I prosessen med kartleggingen er det også naturlig å se på de fremtidige konkrete samarbeidsavtalene 
innen drift og vedlikehold, med hensyn på forpliktelser, byggherrestyringen og rollefordeling, samt 
økonomiske og juridiske konsekvenser.  
 
Vedlagt følger intensjonsavtalen som skal danne grunnlag for fremtidig samarbeid, og vi håper 
invitasjonen blir imøtekommet og tilsvart.  
 
 
Med hilsen 
 
Solveig Sandnes 
Rådgiver 
   

Øyvind Strømseth 
Leder/virksomhetsleder 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
Vedlegg: 
Forslag til intensjonsavtaler med kommuner i Troms og Finnmark fylkeskommune 
Vedlegg til intensjonsavtale 
 
 
Mottakere: 
KARASJOGA GIELDA / KARASJOK KOMMUNE 
GAMVIK KOMMUNE 
ALTA KOMMUNE 
PORSANGER KOMMUNE 
MÅSØY KOMMUNE 
SØR-VARANGER KOMMUNE 
HAMMERFEST KOMMUNE 
BÅTSFJORD KOMMUNE 
NORDKAPP KOMMUNE 
LEBESBY KOMMUNE 
DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE 
GUOVDAGEAINNU SUOHKAN / KAUTOKEINO KOMMUNE 
HASVIK KOMMUNE 
UNJARGGA GIELDA / NESSEBY KOMMUNE 
LOPPA KOMMUNE 
BERLEVÅG KOMMUNE 
VADSØ KOMMUNE 
VARDØ KOMMUNE 
HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 
NORDREISA KOMMUNE 
KÅFJORD KOMMUNE GAIVUONA SUOHKAN 
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STORFJORD KOMMUNE 
SENJA KOMMUNE 
KVÆNANGEN KOMMUNE 
Ibestad kommune 
SKJERVØY KOMMUNE 
KARLSØY KOMMUNE 
MÅLSELV KOMMUNE 
TROMSØ KOMMUNE 
KVÆFJORD KOMMUNE 
SØRREISA KOMMUNE 
DYRØY KOMMUNE 
LAVANGEN KOMMUNE LOABÁGA SUOHKAN 
SALANGEN KOMMUNE 
BALSFJORD KOMMUNE 
BARDU KOMMUNE 
GRATANGEN KOMMUNE 
LYNGEN KOMMUNE 
DIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE 
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Forslag til Intensjonsavtale 
mellom 

Troms og Finnmark fylkeskommune og  
………………………….. kommune 

 
1. Avtalens parter  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune, ved Avd. DVF, Samferdselsdivisjonen.  Kontaktinfo:  
Øyvind Strømseth, oyvind.stromseth@tffk.no, tlf. 992 99 922. 
Johan A. Rolstad, johan.a.rolstad@tffk.no, tlf 906 35 483 
Solveig Sandnes, solveig.sandnes@tffk.no, tlf 900 42 404  
 
 ………………………….. kommune, ved … 
Kontaktinfo: 
Navn tlf e-post 
Navn tlf e-post 
 
2. Formål 
Avtalen skal sikre gjennomføring av en prosess for å avdekke om det er grunnlag for 
samarbeidsområder innen drift og vedlikehold av fylkesvegstrekninger og kommunale 
vegstrekninger. Overordnede formål skal være: 

• Samordning og optimalisere ressurser.  

• Søke kostnadseffektive løsninger. 

• Prioritere løsninger som bedrer brukeropplevelsen. 

• Ha fokus på å styrke regionalt og lokalt næringsliv 

• Felles kompetanseutvikling innen vegfag. 

• Ha fokus på klimavennlige og trafikksikre løsninger. 
 
4. Særskilte samarbeidsområder og strekninger 
Avtalen innebærer at partene skal utarbeide et tilstrekkelig faktagrunnlag med sikte på å forhandle 
frem en samarbeidsavtale om drift av fylkesvegstrekninger (FV) og kommunale vegstrekninger (KV).  
 
Man kan tenke seg aktuelle samarbeidsformer knyttet til den enkelte vegstrekning ved at KV inntas i 
driftsavtaler som lyses ut og administreres av DVF, Kommunen inntar FV i egendrift sammen med KV 
eller at FV inntas i driftsavtaler som lyses ut og administreres av kommunen. 
 
Kommunen lister opp hvilke vegstrekninger som kan være aktuell for driftssamarbeid.  
Strekningene beskrives i eget vedlegg. 
 
3. Fremdrift/prosess 
Tffk avventer tilbakemelding fra kommunen om innholdet i avtalen og forslag til videre prosess med 
fremdrift, deretter ser partene i fellesskap (de ulike kontaktpersonene) på angående før 
avtaleinngåelse.  
 
Underskrifter:  Dato XX.XX.XX 202XX. 
 
Avd. DVF, Troms og Finnmark fylkeskommune  ……… kommune 

 
Øyvind Strømseth     XXXXX 
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Vedlegg til intensjonsavtale mellom Troms og Finnmark 
fylkeskommune og  ………………….. kommune 

 
Særskilte samarbeidsområder og strekninger 
 
Partene skal kartlegge hvilke vegstrekninger som kan være aktuell for driftssamarbeid.  
Strekningene beskrives i forslaget til tabell 1 nedenfor.  
 
Man kan tenke seg 3 aktuelle samarbeidsformer knyttet til den enkelte vegstrekning:  

A) KV inntas i driftsavtaler som lyses ut og administreres av DVF. 
B) Kommunen inntar FV i egendrift sammen med KV. 
C) FV inntas i driftsavtaler som lyses ut og administreres av kommunen. 

 

VEG Meter Alt (A,B,C) Kontr. Utløp.   
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/605-61 

Arkiv:                K01  

Saksbehandler:  Pernille 
Christine Bugel 

 Dato:                 11.05.2021 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
46/21 Driftsutvalget 20.05.2021 

 

Utredning i forbindelse med nyfastsetting og endringer av 
snøskuterløypenettet i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
 

 Motorferdselloven 
 Forvaltningsloven 
 Naturmangfoldloven 
 Forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag 

 
Vedlegg: 
    Utredning av snøskuterløyper  
    Forslag til forskrift 
    Oversiktskart  
     

Kommunedirektørens innstilling 
Driftsutvalget vedtar å sende forslag om nye snøskuterløyper og forskrift ut på høring.  
Det vil inkludere høringsdokument, forslag til kart og forskrift. Høringsfrist 6 uker. 
 
 

Saksopplysninger 
Bakgrunnen for denne prosessen; 
Endring av forskrift om skuterløyper i Nordreisa kommune i henhold til krav i ny 
motorferdselforskrift § 4a. 
 
Nordreisa kommune vedtok den 20.04.2017 en revisjon av den lokale forskriften om 
snøskuterløyper. Revisjonen var en tilføyelse av angitte vann hvor det ble tillatt med 
motorferdsel med snøskuter for å raste. Den reviderte forskriften fra 2017 la kun opp til å utvide 
tilbudet om rasting på angitte islagte vann. Tilføyelsen til den lokale forskriften ble utført uten å 
oppfylle ytterligere krav som må foreligge innen den 19.juni 2021.  
 
Høsten 2019 gikk arbeidet i gang med kartlegging og verdisetting av friluftsområder. Det ble 
sendt ut brev om innspill og merknader til planarbeidet 25.09.2019.Planen ble endelig godkjent 
av kommunestyret 1.april 2020 i sak 32/20. 
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Under følger alle snøskuterløyper i Nordreisa kommune, først eksisterende løyper med 
eventuelle endringer, etterfulgt av innspill til forslag.  
 
 
 
Vurdering av eksisterende snøskuterløyper:  
 
Løype: Gapherus- Somájávri 

o Strekning Gapherus- Geatkkutluoppal 
 Kommunens vurdering: Løypen endres ved å følge parallelt med eksisterende løype, men 

legges lenger mot vest. Løypen er foreslått justert i tråd med reinbeite distrikt 36s innspill 
for å unngå konflikt med beiteområder for reindriftsnæringa. 
 

o Strekning Geatkkutluoppal- Somájávri 
 Kommunens vurdering: Reinbeitedistrikt 36 ber kommunen om å legge om store deler av 

eksisterende løype. Løypen legges til venstre for nåværende løype og vil gå rundt 
Njakkehanvárri på vestsiden og sør for Ruvdnjohka. Videre gjennom Ćoalblejohka og over 
vannet Čoalbmejávrrit hvor det vil møte på eksiterende løype. 
 

o Sammenbindingsløype Geatkkutluoppal- Kåfjord 
  Kommunens vurdering: Reinbeitedistrikt 36 ber kommunen om å legge om store deler av 

eksisterende løype. Løypa legges lenger vest enn eksisterende løype. 
 

o Sammenbindingsløype Sappen- Gapherus 
 Kommunens vurdering: Eier av eiendom 30/10 har gitt innspill om at det ikke ønskes 

videreført snøskuterløype over deres eiendom. Det er mulig å legge løypa om 
grunneiendommen. Nordreisa kommune viderefører aktuell sammenbindingsløype med 
justering for å unngå grunneiendom som har gitt kommunen beskjed om at det ikke er ønsket 
å videreføre løypen i revideringen. 

 
Løype: Oksfjord- Kautokeino  

o Strekning Oksfjord- Jiehkkejohka 
 Kommunens vurdering: Denne strekningen videreføres slik den er i dag, men vil nå 

fortsette helt ned til Gearpmeskrysset, ettersom løypa til Røyelen ikke lenger vil være i 
løypenettet grunnet skredfare. Det vil ikke lenger være et kryss ved Jiehkkejohka. 
 

o Strekning Jiehkkejohka – Čáhppes-/Gearpmeskrysset 
 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune vil justere løypen der det er mulig for å legge 

til rette for sårbart naturmangfold, og vil endres etter innspill fra Statens naturoppsyn. Der 
løypa kommer ned fra Oksfjorden vil løypekrysset ligge noe lenger til øst. 
 

o Strekning Čáhppes-/Gearpmeskrysset – Kautokeino 
 Kommunens vurdering: Løypen videreføres slik den er i dag, med en mindre justering der 

løypa krysser Sieidivaggi. Dette er for å ta var på sårbart naturmangfold etter innspill fra 
Statens Naturoppsyn. Der vil løypen legges noe lenger sør over vannet.   
 

o Sammenbindingsløype: Røyelen – Riehppejávri – Jiehkkejohka 
 Kommunens vurdering: Den eksisterende løypa vil fortsatt gå til Rágasvárri, men vil ikke 

gå lenger slik den har gjort tidligere. Sammenbindingen mellom Røyelen og Jiehkkejohka 
vil ikke lenger være en mulighet grunnet meget høy skredfare. Denne løypen er med 
forbehold- da det kan komme endringer i saken.  
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 Avstikker Rágasjohka – Rágasjávri 
 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune beholder eksisterende løype som går til 

Ragasjávri. Derimot så vil ikke Røyelløypa videreføres. Videre fjernes strekningen fra 
Ragasjávri til knytning Oksfjorden-Kautokeino løypa grunnet betydelig skredfare. 
 

o Sammenbindingsløype: Svartfoss – Čáhppes-/Gearpmeskrysset 
 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune foreslår å videreføre løypa slik den er, med 

unntak av en justering i starten der det skal bygges hyttefelt. Statskog SF har kommet med 
innspill om at de ønsker at det skal to skuterløyper parallelt opp til Svartfosslia hyttefelt som 
er under utbygging. 

 
o Sammenbindingsløype: Luosmejávri/Mollešluoppal – Kvænangen 

 Kommunens vurdering: anbefaler å videreføre løypen så tett på eksisterende utforming 
som mulig. Det vil også være en liten justering over Stuora Mollešjávri for å ivareta sårbart 
naturmangfold.  

 
Løype Svartfoss- Gapherus 
 Kommunens vurdering: Denne løype vurderes videreført slik den er i dag, men etter 

innspill er det muligheter for endring. Det er ikke avklart med grunneier.  
 Se innspill fra Reisastua Lodge lenger ned.  

 
Løype: Rotsundelv – Gievdnejávri 

o Strekning Rotsundelv – løypekrysset 
 Kommunens vurdering: Eier av eiendom 76/1 har meldt inn at han ønsker endring i 

eksisterende løype. Det er ønskelig at den nå skal følge traktorveien opp lia. Annet enn dette 
videreføres løypa slik den er i dag.  
 

o Strekning Løypekrysset Gievnejávri 
 Kommunens vurdering: foreslår å videreføre løypa slik den er. 

 
o Strekning Løypekrysset – Sikkájávri 

 Kommunens vurdering: foreslår legge inn to stikkløyper, en til øst og en til vest for 
eksisterende løype i nord, slik at det blir tilgang til hyttene. På den måten unngår beboere å 
søke om dispensasjon hver gang den skal brukes. Annet enn dette foreslår kommunen å 
videreføre løypa slik den er. 
 

 
Innspill til revisjon av snøskuterløypenettet i Nordreisa kommune 
 

 Innspill fra Reinbeitedistrikt 36 (D36) v/ Johan Aslag Logje 
o D36 har foreslått endringer av hele løypenettet på strekningen Gapherus- 

Somájávri da den nåværende løypa virker negativt på næringsinteressene. 
Nordreisa kommune tar store deler av forslaget med i sin revisjon av 
snøskuterløypene med enkelte justeringer for å ivareta artsmangfoldet.  

 Kommunens vurdering: Forslaget vil tas med som en erstatning av eksisterende 
løypeutforming i dette området. Etter befaring ble det gjort klart hvilke strekninger som 
er ønsket endret, og det ble enighet mellom alle parter på utvalgte strekninger. 

 
 Innspill på Somashytta 

o Hytta er åpen for bruk slik den står i dag, men den tidligere løypa som gikk til 
hytta ble fjernet etter vedtak fra Statsforvalteren. Det foreslås ny trasé over 
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Somasjárvi slik at Somashytta blir tilgjengelig innenfor 300 meters regelen. Den 
vil erstatte dagens etappe over vannet, og ligge lenger mot vest.  

 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune ønsker nå igjen en løype som vil gå i 
rekkevidde til hytta. Det er her spesielt tenkt at den kan fungere som ei nødbu ved uvær, 
samt ved ordinær bruk. 

 
 Innspill fra Statens Naturoppsyn- Fjelltjenesten etter befaring 

o Det ble under befaring av løypenettet 23.april 2021 uttrykt at det er ønskelig at 
løypa endres noe, slik at brukere også har tilgang dersom det skulle være lite snø 
tidlig på strekningen Gapherus- Geatkkutjávri.  

o Det ble også tydeliggjort under befaring at trasen som går fra grensen til 
Landskapsvernområdet og sørover mot Puntaelva, bør legges 100-150 m vestover 
slik at avstanden til sensitive arter blir større 

 Kommunens vurdering: Innspill fra Statens Naturoppsyn- Fjelltjenesten har ikke blitt 
mottatt skriftlig. Endelig avgjørelse vil bli tatt etter at saken har vært i Driftsutvalget og 
blir sendt ut på høring, da de vil komme med skriftlig tilbakemelding. 

 
 Innspill fra Kåfjord kommune 

o Kåfjord kommune fremmer tre forslag til nye løyper 
o I forslag 1 ønsker Kåfjord kommune at strekningen skal gå parallelt med grensa 

til Javreoaivit naturreservat fra Gapherus og mot Stuora Njuorjojávri.  
 Kommunens vurdering: Delstrekning A ble derimot ansett som lite hensiktsmessig 

etter befaring med Reindriftsnæringa. For brukere ville det være en stor omvei innom 
Kåfjord for å komme sørover mot Geatkkutjávri og videre sørover. Dette forslaget vil 
ikke bli tatt med videre.  

o Kåfjord ønsker en løype som går fra Badjánanvággi og inn til Njárgavárri i 
Nordreisa kommune, for så å komme ut igjen til Stuora Njuorjojávri i Kåfjord 
kommune.  

 Kommunens vurdering: Det var enighet i at dette forslaget kunne gjennomføres etter 
befaring og innspill fra reindriftsnæringa. 

o Kåfjord ønsker også endring av løype som går fra Geatkkutluoppal mot grensen 
til Kåfjord i sør. Under befaring ble det avklart at løypa vil ikke lenger gå på 
dagens trasé fra Geatkkutluoppal, men gå fra Geatkkujávri og flyttes noe lenger 
til øst enn dagens løype.  

 Kommunens vurdering: Ny trasé betyr større avstand til Reindriftsnæringa og dette ble 
støttet av alle involverte på befaring. 

 
 Innspill fra Statskog SF 

o Statskog SF har kommet med innspill om at de ønsker at det skal to skuterløyper 
parallelt opp til Svartfosslia hyttefelt som er under utbygging.  

 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av 
snøskuterløypene, og ønsker å ta dette forslaget med.  

 
 Innspill fra Helge A. Slettli 

o Helge Slettli ønsker ikke lenger at snøskuterløype skal over hans eiendom 30/10. 
Nordreisa kommune justerer løypa slik at den går nord for eksisterende løype og 
unngår 30/10.  

 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune viderefører aktuell sammenbindingsløype 
med justering for å unngå grunneiendom 

 
 Innspill fra Reisastua AS 

o Reisastua AS fremmer to forslag til nye løyper. 
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o Alternativ 1 å sammenbinde løypene mellom Svartfossbrua og Gahperus sør for 
sammenbindingen er i dag. Sammenbindingen som foreslått skulle krysse 
Reisaelva over Svartfossbru og gå mot Gahperus over Statskogs eiendom.  

 Kommunens vurdering: For alternativ 1 så ønsker Nordreisa kommune å videreføre 
sammenbindingsløypa slik den er per i dag, men krever at krysninga langs FV 8650 må 
skiltes tydelig for bilistene. Løypa må allikevel stenges når isforholdene ikke er tilstede 
for trygg kjøring slik det har blitt gjort tidligere. Ettersom offentlig vei benyttes, må det 
utredes videre om tillatelse til kjøring her er godkjent med svarte skilter. Hva som blir 
endelig resultat vil blir klart etter at saken har vært i driftsutvalget, og innspillene har 
blitt vurdert.  

o Alternativ 2 er et ønske om å lage en snøskuterløype fra Reisastua Lodge til 
Gahperus.Dette vil da erstatte dagens løype. 

 Kommunens vurdering: For alternativ 2 så vil løypa imidlertid ikke kunne åpnes inn til 
Reisastua Lodge (GBR 29/66) før ny parkeringsmulighet er etablert på vestsiden av 
veien. Videre så krever dette arealet grunneiers tillatelse, de ønsker også befaring av 
området før svar blir gitt.  

 
 Innspill fra Kvænangen kommune 

o Kvænangen kommune foreslår 2 nye grensekryssende snøskuterløyper mellom 
kommunene: 

o Løypeforslag 1 går fra Oksfjordhamn, opp mot Molvikdalen og videre over 
fjellet til Meiland. Bakgrunnen bak løypeforslaget er fritidsboligområdene 
Meiland og Valan i Kvænangen kommune. Det er ønskelig at dispensasjonstrase 
erstattes med ny løype slik at hytteeiere slipper å søke om dispensasjon.  

 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av 
snøskuterløypene, samt forslag til parkeringsmuligheter.   

o For løypeforslag 2 foreslår Kvænangen at Nordreisa kommune lager en kort 
utstikker/sammenbindingsløype fra Løype 2 Oksfjord – Kautokeino over 
Náhpoordasjávrrit, gjennom midtreporten og ned mot Navitdalen. Kvænangen 
foreslår å koble seg på denne fra deres eksisterende løype. 

 Kommunens vurdering: Etter videre vurdering har Kvænangen kommune uttrykt at de 
ikke lenger ønsker å gå videre med denne endringen av løypa. Vurderinger videreføres 
ikke.  

 
 Innspill fra Statens Vegvesen 

o Statens Vegvesen påminner om å inkludere drift av vegkryssende løyper i sin 
planlegging av driften av skuterløypene, samt at kommunen ikke skal legge opp 
til parkering av biler langs veier for av- og pålasting 

 Kommunens vurdering: Innspillet tas til etterretning. Alle startpunkt vil ha egen 
parkering.  

 
 Innspill fra NVE 

o NVE anbefaler kommunen å benytte seg av personer med dokumentert 
snøskredfaglig kompetanse til å vurdere skredsikkerheten i for foreslåtte løyper 
som omfatter utløpsområder. 

 Kommunens vurdering: Innspillet tas til orientering 
 

 Innspill fra Steinar Asplund (muntlig på kommunehuset) 
o Per Steinar Aspelund ønsket ikke videreføring av eksisterende snøskuterløype 

over sin eiendom GBR 22/8. 
 Kommunens vurdering: Det er ikke mulig å legge om snøskuterløypa på østsiden av 

Røyelelva samtidig som man omgår GBR 22/8. Kommunen vil undersøke alternative 
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muligheter for å kunne koble eksisterende parkeringsområde til Røyelløypa ovenfor 
eiendommen. 

 
 Innspill fra Nord-Troms Turlag 

o Ønsker at vi tar grunnleggende vurdering av naturmangfold, friluftsliv og støy.  
 Kommunens vurdering: Innspillet tas til orientering.  

 
 Innspill fra Nordreisa skuter og båtforening (NSB) 

o NSB’s løypeforslag 1:  
 Ønsker at løype ved Gapherus legges om. Dette er i samsvar med D36.  

o Kommunens vurdering: Denne endringen gjennomføres. Samme strekning som 
D36 hadde i sitt innspill.  
 

o NSB’s løypeforslag 2 
 Løypesnarvei fra Goccesjavri, nordvestover i Goccesjohka, videre mot 

Golggotjohka, til eksisterende løype rett nord for Golggotskaidi. 
o Kommunens vurdering: En liten hensiktsmessig løype som ikke tas med videre. 

  
o NSB’s løypeforslag 3 

 Løype fra gamle fergeleiet på Hamneidet til buktavannet mellom 
Hamneidet og Bakkeby 

o Kommunens vurdering: Grunnet stor skredfare tilknyttet løypeforslag tas ikke 
forslaget med i videre revidering. 

 
o NSB’s løypeforslag 4 

 Løypeavstikker fra Gearpmesjavrit (kanten, også kalt Soutsis) og til 
Biltovannet og Kirkevannet 

o Kommunens vurdering: Nordreisa kommune vurderer at forslaget ikke tas med 
videre i revisjonen pga. støy og negativ økning av menneskelig aktivitet for vilt.  
 

o NSB’s løypeforslag 5 
 Ønske om etablering av en snøskuterløype på Storvikhalvøya. 

o Kommunens vurdering: Foreslått løype blir ikke tatt med videre i 
revisjonsprosessen på bakgrunn av konflikt med friluftslivsinteresser uten 
mulighet for justering slik at ikke hovedandelen av friluftslivsarealet blir påvirket 
av støy, samt og fare for skader på sårbar natur.  
 

o NSB’s løypeforslag 6 
 En sammenbindingsløype mellom eksisterende løype 6 - Rotsundelv – 

Gievdnejávri og Kåfjords løype inn i Nordmannvikdalen. 
o Kommunens vurdering: Nordreisa kommune vurderer at forslaget ikke tas med 

videre i revisjonen. En skuterløype i dette området kan ha negativ påvirkning på 
sårbart og sjeldent naturmangfold. Det er også betydelig snø- og steinskredfare 
 

o NSB’s løypeforslag 7 
 Løypeavstikker fra Oksfjordløypa til Cierrejavri. Man tar av rett etter 

kraftlagshytta som ligger ved Lavvoriggejavri. 
o Kommunens vurdering: Nordreisa kommune vurderer at eksisterende løypenett 

i utgangspunktet dekker behovet for snøskuterløypebrukernes tilgang til 
fiskevann både nord og sør for foreslått løype. Forslaget tas ikke med i 
revisjonen.  
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o NSB’s løypeforslag 8 
 løype fra Gorrosomoaen/Tømmernes langs Reisaelva/Reisadalen helt 

frem til Gahperus. 
o Kommunens vurdering: Løypeforslaget tas ikke med videre i revisjonsarbeidet. 

Det er ikke en ønsket utvikling å åpne for omfattende motorferdsel i utmark som 
i høy grad kan – og bør – foregå langs bilvei. 
 

o NSB’s løypeforslag 9 
 Etablerering av en skuterløype fra Samfunnshuset til starten av 

Røyelløypa - hvor fotballbanen ved samfunnshuset kan brukes som 
parkeringsområde.  

o Kommunens vurdering: Kommunen har vurdert sannsynligheten for at foreslått 
løype vil kunne medføre at tilgjengeligheten for løypen vil gå på bekostning av 
den fysiske aktiviteten som i dag utøves i dette skogsområdet. 
 

o NSB’s løypeforslag 10 
 Løype fra Bakkeby til Rotsundløypa via Veibrink. Som et tilleggsforslag 

foreslår NSB at den samme foreslåtteløypa kan kobles til foreslått løype 
fra Hamneidet – i NSBs forslag nr. 3 – ved Buktavannet. 

o Kommunens vurdering: Forslaget tas ikke videre i revisjonsprosessen. Da 
forslaget ikke innehar en kartskisse vurderer kommunen at forslaget ikke er høyt 
prioritert fra forslagsstiller. Foreslått løype vil også berøre 3 kartlagte 
friluftslivsområder. 
 

o NSB’s løypeforslag 11 
 Foreslår løype fra Oksfjord til Meiland/Valan. Foreslått løype er det 

samme som Kvænangen kommune foreslår som løypeforslag nr.1 
o Kommunens vurdering: Nordreisa kommune tar forslaget med i sin revisjon av 

snøskuterløypene, ettersom det nå er etablerte parkeringsmuligheter.  
 

 Innspill fra Steffen Vang Bakkland 
o Steffen fremmer to forslag til nye løyper. 
o I første forslag støtter Bakkland Storvik Grendelags forslag om skuterløyper i 

Storvik, og foreslår å videreføre forslaget fra det sørlige endepunktet ved 
Storvatnet og videre ned forbi Myrslett til Skogbakken 

 Kommunens vurdering: Dette området blir brukt som friluftsområde gjennom hele 
året, og har en del skigåere på vinteren, dermed er det ikke ønskelig med skuterløype 
her. Løypeforslag 1 avhenger av at Storvikløypa som foreslått av grendelaget i Storvik 
tas med vedtas, noe det ikke gjør, dermed blir forslaget ikke tatt med videre i 
revisjonsprosessen. 

o I andre forslag foreslår Bakkland en sammenbindingsløype mellom sitt første 
forslag og eksisterende Røyelløype. 

 Kommunen vurdering: Løypeforslag 2 er et viktig område for toppturturisme på 
vinteren og brukes hyppig av skigåere inn til en hytte og bålplass. Det er viktig å bevare 
slike friluftsområder og at det ikke forstyrres av skuterkjøring. Det vil også medbringe 
støy som vil oppleves som generende.  
 

 Innspill fra Naturvernforbundet i Nordreisa (NiN) 
o NiN ønsker brukerbetaling av løypene til dekning av driftskostnader. Videre 

ønsker de miljøovervåkning av løypenettet, for kunnskap og forebyggelse av 
forringelse. De ønsker at man bruker bilveien opp Gapheruslia for å minske 
gasspågang i bratte terreng. De ønsker lavere fartsgrense i løypetraseen fra 
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Gapherus til Somâjârvi, fordi topografien i området gjør at støyen bærer langt, og 
for det verdifulle drelivet, blant annet hekkende rovfugl og fjellrev. I 
Râisduottarhâldi landskapsvernområde ønsker de at 300-meter rasteregelen 
fjernes av hensyn til fugle- og dyreliv. Til slutt ønsker de en restriktiv 
dispensasjonspolitikk.  

 Kommunens vurdering: vi tar innspillene med til orientering. En avgjørelse vil bli tatt 
etter at det har vært i driftsutvalget. 
 

 Innspill fra Nord-Troms Trafikkskolesenter 
o Trafikkskolen minner om at de er lovpålagt å tilby kjøreopplæring i- og utenfor 

løype. I tillegg lovpålegger forskriften forskjellige øvelser som skal gjøres; blant 
annet kjøring i skråterreng med- og uten slede. Kjøreskolene som tilbyr klasse S 
må per dags dato søke kommunen om dispensasjon etter nasjonal forskrift § 6 for 
å kunne tilby opplæring utenfor løypene. NTT ønsker at disse 
opplæringsområdene utenfor løypene skal inngå i revisjonen av kommunal 
forskrift 

 Kommunens vurdering: Nordreisa kommune tar utgangspunkt i at ønskede områder for 
primære opplæringsområder er de samme som aktuelle trafikkskoler har fått innvilget 
dispensasjon for å drive opplæring. 

 
Brukerbetaling: 
Nasjonal forskrift åpner for brukerbetaling av scooterløypene. Dette må i så fall fastsettes i 
forskriften. Etter å ha undersøkt saken viser deg seg imidlertid at forskriften ikke hjemler at 
Statens naturoppsyn kan utover oppsyn av dette. Med det som bakgrunn er det ikke foreslått 
brukerbetaling. Etter det vi kjenner til har nabokommunene gjort samme vurdering. Det de og vi 
mener kommunen bør se på er innføring av parkeringsavgift ved løypestart. Det kan gjøres som 
et eget vedtak av kommunen.  
 

Vurdering 
Med utgangspunkt i eksisterende løypenett, har kommunen bedt om innspill og merknader ved 
varslet oppstart av revisjon av snøskuterløyper i Nordreisa. Alle innspill har blitt tatt med i 
vurderingen og utredningen av løypenettet.  
 
Administrasjonen legger frem et forslag som er i tråd med forskriften, og anbefaler at forlaget 
sendes ut på høring.  
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Kommunedirektørens innstilling 
Energi- og klimaplan for Nord Troms legges ut på høring og offentlig ettersyn etter plan- og 
bygningsloven §5-2, høringsfrist settes til 15. august 2021.  
 
 

Saksopplysninger 
Med utgangspunkt i vedtak om utarbeidelse av kommunedelplan klima og energi, har 
kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen inngått et 
samarbeid om rullering av eksisterende kommunedelplan fra 2010 (Vedtatt i sak 32/19 i Nord- 
Troms Regionråd). 
 
Arbeidsgruppen er opprettet med mål om revidering av nåværende kommunedelplan for energi 
og klima. Det ble ved opprettelsen av arbeidsgruppen forutsatte innleie av konsulent til utførelse 
av arbeidet. Rambøll Norge er engasjert som rådgiver. 
 
Arbeidsgruppen består av: 
Navn Stilling/funksjon Kommune 
Kåre Fjellstad Teknisk sjef  Lyngen 
Kjell Ove Lehne Teknisk sjef Skjervøy 
Bård Bendik Grøtta 
Fanghol 

Kommuneplanlegger  Kåfjord 

Jan Inge Karlsen Etatsleder Næring, utvikling 
og teknisk 

Kvænangen 

Dag Funderud Kommunalsjef drift og utv. Nordreisa  
Joakim Nilsen Planlegger Storfjord  
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Lyngen Kommune, ved Kåre Fjellstad, koordinerer arbeidet i gruppa og er 
kontaktpunkt inn mot Rambøll. 
 
Planprogram ble utarbeidet i 2020. Driftsutvalget behandlet og fastsatte det i sak 102/20, den 
26.011.2020. 
 
Rambøll har etter det utarbeidet et planutkast som ble sendt kommunene i samarbeidet for 
innspill i mars. Etter innspill fra samarbeidet har Rambøll tatt dette inn i planen, samarbeidet er 
nå samstemte i å legge planutkastet ut på høring. Saken legges derfor frem til politisk 
behandling, med anbefaling om at å vedta dette. Høringsfristen settes til 15. august 2021, der det 
vil bli arrangert lokale folkemøter i høringsperioden.  
 
Etter høringsrunden vil innspill og merknader innarbeides i planen før denne legges frem til 
endelig politisk behandling i hver kommune.  
 

Vurdering 
Rambøl har i samarbeid med arbeidsgruppa utarbeidet et forslag til energi og klimaplan. Planen 
tar utgangspunkt i Parisavtalen og FN sine bærekraftmål og tilpasset lokale forhold i Nord-
Troms. 
 
Administrasjonen anbefaler at kommunedelplan for energi og klima vedtas lagt ut på høring. 
Innspill og merknader under høringsrunden vil bli behandlet før saken legges frem til endelig 
politisk behandling.   
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1. SAMMENDRAG 

Kommunene Lyngen, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord i Nord-Troms har 

felles kommunedelplan for energi og klima fra i 2010. Kommunene har besluttet å revidere planen 

med hensyn på temaene/ områdene klimagassutslipp, energiforsyning, energiforbruk og 

ressurser.  

 

Denne planen er strategisk innrettet og bygger på analyser av nåsituasjonen sett opp mot 

målsettingen fra 2010. Analysen indikerer at kommunene allerede har lagt ned en god innsats, 

men det gjenstår fremdeles en jobb sett opp mot nasjonale målsettinger og forventninger i 

samfunnet. Det er derfor utarbeidet en revidert målsetting for kommende planperiode med 

tilhørende tiltak innen de fire overnevnte fagområdene.  

 

Det er naturlig nok store forskjeller kommunene imellom, blant annet som følge av ulikt 

befolkningsmønster og ulik næringsstruktur. Det medfører at hver kommune, med utgangspunkt i 

denne planens handlingsdel, må tilpasse tiltaksplanene til sine lokale forhold med tydelig 

ansvarsfordeling og tidsrammer/frist.  Hver kommunes tiltaksplan må være realistisk, 

operasjonell og tidsbestemt, og samtidig tilpasset målsetting og handlingsrom for hver kommune. 
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2. BAKGRUNN  

Kommunene Lyngen, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord og Storfjord i Nord-Troms ønsker 

en revisjon av felles kommunedelplan for energi og klima fra i 2010. Kommunen i Nord-Troms har 

besluttet å revidere planen med hensyn på temaene/ områdene klimagassutslipp, 

energiforsyning, energiforbruk og ressurser. Planen utarbeides som en selvstendig klima- og 

energiplan, samt beskrive hvordan kommunene skal arbeide helhetlig med klima og energi, i tråd 

med FNs bærekraftsmål, globale og nasjonale målsettinger om klimagassreduksjon og omstilling 

til lavutslippssamfunnet.   

 

Kommunene kan gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til 

og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen 

kan også bidra til at samfunnet forbedres på og tilpasses klimaendringene [1]. 

 

Denne planen er strategisk innrettet og bygger på analyser av nåsituasjonen. Det legges vekt på 

samarbeid om langsiktige mål, samtidig som det foreslås tiltak som kan gjennomføres på kortere 

sikt [2]. Det er naturlig nok store forskjeller mellom de seks samhandlende kommunene, blant 

annet som følge av ulikt befolkningsmønster og næringsstruktur. Det medfører at hver kommune, 

med utgangspunkt i denne planen, må tilpasse planen til sine forhold herunder lokale tiltaksplaner 

som er tilpasset målsetting og handlingsrom for hver kommune. 
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3. FØRINGER 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde 

fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. 

FNs bærekraftsmål består av 17 mål med 169 tilhørende delmål. 

Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv 

og sivilsamfunn. FNs bærekraftsmål gjelder alle land, og målene har 

stor innvirkning på norsk politikk, både i kommuner, lokalsamfunn og 

nasjonalt. Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, 

gjenstår fremdeles mye arbeid. Et eksempel er mål 13, stoppe 

klimaendringene, der Norge fremdeles må redusere sine utslipp [3]. 

 

Norge har utarbeidet 24 mål for miljøet og utviklingen måles med et sett miljøindikatorer. Målene 

er fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima 

og polarområdene. Innen klima gjelder følgende miljømål [4]: 

 

- Norge skal fram til 2020 kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30% av 

Norges utslipp i 1990 

- Norge har under Parisavtalen forpliktet seg til å redusere utslippene av klimagasser med 

minst 50% og opp mot 55% i 2030 sammenlignet med 1990 

- Norge skal være klimanøytralt i 2030 

- Norge har lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050 

- Redusere utslipp av klimagasser fra avskoging og skogdegradering i utviklingsland, i 

samsvar med bærekraftig utvikling 

- Politisk mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene 

 

Mengden klimagasser fortsetter å øke og klimaendringene skjer raskere enn 

først antatt. Effektene av klimaendringene er synlige over hele verdien. Den 

globale gjennomsnittstemperaturen øker og havnivået fortsetter å stige. I 

tillegg til å redusere utslipp, samt fange og lagre CO2, må det satses mer 

på fornybar energi, nye industrielle systemer og endring i infrastruktur. I 

tillegg må vi investere i å verne, tilpasse oss og begrense skadeomfanget 

[3]. Arbeidet med revidering kommunedelplanen fra 2010 kan i stor grad 

sees opp mot FNs bærekraftsmål, delmål 13.2 som gjelder innarbeidelse av 

tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging.  

 

Uten utslippsreduksjoner vil det være høy risiko for irreversible klimaendringer. For å redusere de 

negative effektene av klimaendringene har verdenssamfunnet gjennom Parisavtalen blitt enige 

om å begrense den globale oppvarming til under 2 grader, og helst 1,5 grader, sammenlignet 

med førindustriell tid. 

 

I 2021 er det et globalt fokus på å holde ressursene i kretsløpet lengst 

mulig. FNs tolvte bærekraftsmål, Ansvarlig forbruk og produksjon, handler 

om å sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre gjennom å 

redusere overforbruket og å fremme en bærekraftig livsstil [3]. Matsvinn 

skal halveres per innbygger, mens avfallsmengden totalt skal reduseres 

betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og 

ombruk. Et viktig ledd i dette er å fremme bærekraftige ordninger for 

offentlige anskaffelser, og i Norge er kommunene sentrale for dette 

delmålet. Ettersom kommunene har ansvar for husholdningsavfallet til sine innbyggere, har de stor 

påvirkningskraft.  

266



Rambøll - Kommunedelplan energi og klima 

 

  

 

5/38 

 

Tilgang til energi er en viktig faktor for bosetting, produksjon og 

velstandsutvikling. I Norge har vi tilgang til elektrisk kraft basert på 

fornybare kilder som vannkraft og vindkraft. Målet henger tett sammen 

med de andre bærekraftsmålene, herunder mål 11 om bærekraftige byer 

og samfunn og mål 13 om å stoppe klimaendringene. For å kunne utvikle 

bærekraftige byer og samfunn er det å ha tilgang til og bruke fornybar 

energi en forutsetning, til drift av alt fra sykehus, skoler, kontorbygg og 

leiligheter i byggsektoren til personbiler, busser og ferger i 

transportsektoren. Kommunene har ansvar for skoler, sykehjem og 

annen kommunal bygningsmasse, og kan tilrettelegge for infrastruktur for fylling av bærekraftige 

drivstoff til kjøretøy. Fylkeskommunen har ansvar for kollektivtrafikken både på land og til sjøs. 

Både kommunen og fylkeskommunen har i så måte stor påvirkningskraft som innkjøper, 

tilrettelegger og bruker av bærekraftig energi.  
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4. STATUS OG SISTE ÅRS UTVIKLING 

Under følger en beskrivelse av status og siste års utvikling innen klimagassutslipp, energiforbruk, 

energiforsyning og ressurser.  

4.1 Klimagassutslipp  

 

Utslippstall som inngår i denne planen, baserer seg på kommunalt utslippsregnskap tilgjengelig på 

Miljødirektoratets nettsider. Utslippet er geografisk avgrenset, som tilsier at utslippene tilfaller 

den kommunen der utslippene finner sted. Indirekte utslipp, det vil si klimagassutslipp knyttet til 

produksjon og transport av varer og tjenester som forbrukes i kommunen, er ikke inkludert [5].   

 

De viktigste utslippskildene i Norge er olje- og gassutvinning, industri, veitrafikk og annen 

transport. Bildet for de seks samhandlende kommunene i Nord-Troms er noe annerledes og 

preges av jordbruk, veitrafikk og sjøfart.  

 

 

Figur 1: Utslipp per sektor i 2019 

Jordbruk, veitrafikk og sjøfart har stått for hovedandelen av utslippet siste ti år (2009 til 2019) 

(Figur 1). Jordbruk var den største utslippskilden fra 2009 til 2015. Fra å være likestilt med 

veitrafikk, økte utslippet innen sjøfart i 2015, og fra 2017 har sjøfart vært den største 

utslippskilden. Utslippet forbundet med veitrafikk har vært relativt stabilt, med en svak nedgang 

fra 2015 (Figur 2).  
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Figur 2: Utslipp alle sektorer, alle 6 kommuner (tonn CO2-ekvivalenter) 

I 2019 var utslipp fra veitrafikk i hovedsak relatert til utslipp fra tyngre kjøretøy og personbiler. 

Utslippet innen sjøfart domineres av utslipp fra passasjertransport og fiskefartøy. Utslippet innen 

jordbruk er hovedsakelig relatert til fordøyelsesprosessen til husdyr, gjødselhåndtering og 

jordbruksarealer, der fordøyelsesprosessen til husdyr dominerer utslippet. Utslippet fra 

fordøyelsesprosessen avhenger naturlig nok av antall husdyr i kommunen. Dieseldrevne 

motorredskaper og snøscootere står for utslippet «annen mobil forbrenning», og utslippet innen 

denne sektoren domineres av dieseldrevne motorredskaper. Utslippet innen sektoren avfall og 

avløp er hovedsakelig relatert til avfallsdeponigass. 

 

4.1.1 Kommunale utslipp 

Utslippet varierer naturlig nok kommunene imellom, og ulik næringsstruktur og 

befolkningsmønster forklarer i hovedsak denne variasjonen. I Kvænangen har jordbruk dominert 

utslippet over flere år, mens jordbruk og veitrafikk dominerer utslippet i Kåfjord, Nordreisa og 

Storfjord.  Jordbruk og sjøfart er sektorene med høyest utslipp i Lyngen kommune, mens sjøfart 

alene dominerer utslippet i Skjervøy (Figur 3).  

 

Det er kun Kåfjord kommune hvor det er rapportert utslipp fra industri, olje og gass, og det er 

kun Nordreisa som har utslipp relatert til luftfart. Utslipp forbundet med vedfyring fra 

husholdninger og fritidsboliger står for hovedandelen av utslippet relatert til oppvarming, 

etterfulgt av utslipp forbundet med gass og fossil olje.  
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Figur 3: Utslipp per kommune. Mellomblå: annen mobil forbrenning, lys grå; energiforsyning, lys blå: jordbruk, 

mørk blå: oppvarming, mørk grå: veitrafikk, oransje: avfall og avløp, gul: industri, olje og gass, grønn: luftfart, 

rød: sjøfart. Enhet tonn CO2-ekv.  
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Det er i denne sammenheng også verdt å nevne skogens rolle i opptak og lagring av CO2. Trær og 

annen vegetasjon tar opp CO2 gjennom fotosyntese. Noe åndes ut, mens resten lagres som 

karbon i jord, røtter, stamme og bladverk. Karbonet slippes ut igjen til atmosfæres i form av CO2 

når trær og annen vegetasjon forbrennes eller brytes ned naturlig. I tillegg kan bearbeiding av 

jorda øke nedbrytningen av det organiske materialet i jordsmonnet og gi klimagassutslipp. 

Avskoging medfører utslipp av klimagasser også i Norge. Utslippet som følge av avskoging i Norge 

ble i 2018 beregnet til 2.4 millioner tonn CO2-ekvivalenter [6]. Skogens rolle i klimasammenheng 

er et sentralt tema og arbeidet ledes av Skogbrukssjefen i Nord-Troms.  

4.2 Energiforbruk  

 

Det er gjort en kartlegging av energiforbruket innenfor bygg- og transportsektorene.  

Data er hentet fra KOSTRA-statistikk (Kommune-Stat-rapportering) [7], SSB [8] og 

Kommunefakta.no. Siden forrige Klimaplan ble utarbeidet for Nord-Troms er det gjort endringer i 

noen av statistikkseriene. Noen serier er blitt avsluttet og erstattet med nye. Slike brudd i 

statistikken gjør at vi i mange tilfeller ikke kan sammenligne tall og fakta tilbake i tid direkte med 

tall og fakta som vi henter fram nå. Vi har sett på utviklingen i statistikken de siste 5 år (i praksis 

tall og fakta fra 2016-2019) og vi har sammenlignet utviklingen med beskrivelsen som ble gjort av 

utviklingen i forrige Klimaplan for å se om det har vært endringer i perioden. 

4.2.1 Transport 

Kommunene i Nord Troms er gjennomfartsåre for både bil og gods på europaveiene E6 og E8. 

Karakteristisk for Nord-Troms er en spredt befolkning, og kollektivtrafikk kan være en utfordring 

fordi man har flere sentrum og det er kostbart å tilpasse for alle.  

 

For å si noe om status og siste års utvikling i transportsektoren er det lagt til grunn statistikkserien 

11823 Registrerte kjøretøy, etter region, drivstofftype, statistikkvariabel og år fra SSB. For 

kommunene i Nord-Troms er det, sett bort fra noen unntak, kun personbiler som er registrert i 

statistikken, og verken varebiler, busser, ambulanser eller andre typer kjøretøy er inkludert (de 

står oppført som «antall: 0»). For å si noe om utviklingen i kjøretøyparken har vi derfor tatt 

utgangspunkt i utviklingen i personbilparken i Nord-Troms.  

 

Figur 4 viser at andelen bensin og dieselbiler utgjorde til sammen 97% av personbilparken i Nord-

Troms i 2019, mens elektriske biler utgjorde 3%. Av de 3% utgjorde rene elektriske biler (elbiler) 

1%, mens resten er bensinhybrider og dieselhybrider. Sammenlignet med landsgjennomsnittet er 

elbilandelen lav. Av den totale personbilparken er 1% rene elbiler i Nord-Troms, mens 

landsgjennomsnittet ligger på 9% (2019-tall).  
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Figur 4: Personbiler fordelt på ulike energibærere i Nord-Troms i 2019 (i %).  

 

Figur 5 viser utviklingen i antall registrerte personbiler i Nord-Troms i perioden 2016-2019. I 

perioden har antall registrerte personbiler i Nord-Troms i gjennomsnitt økt med 5%. I samme 

periode er andelen registrerte personbiler på bensin redusert med -13%, mens dieselbiler har hatt 

en tilsvarende økning på +13%. Andelen elbiler og hybrider har hatt en økning i perioden, og viser 

at selv om elbilandelen, sammenlignet med landsgjennomsnittet, ennå er lav så er den økende. Det 

er bensin hybrider og rene elbiler som øker mest. 

 

 

 

Figur 5: Utviklingen i antall personbiler i Nord-Troms i perioden 2016-2019. 

Figur 6 viser antall registrerte bensin og diesel personbiler i hver av kommunene i Nord-Troms. I 

samtlige kommuner er det klart flest dieselbiler. Siden 2016 har trenden for antall bensinbiler vært 

synkende, mens den for antall dieselbiler har vært økende.  
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Figur 6: Antall registrerte bensin og diesel personbiler i hver av kommunene i Nord-Troms i perioden 2016-2019 

Figur 7 viser antall registrerte elektriske og hybride personbiler i hver av kommunene i Nord-Troms. 

Figuren viser at andelen hybrider og elektriske biler øker i alle kommunene.  
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Figur 7: Antall registrerte elektriske og hybride personbiler i hver av kommunene i Nord-Troms i perioden 2016-

2019 

For samtlige kommuner foruten Kvænangen er det antall bensin hybrider og rene elektriske biler 

som øker mest, men fordelingen mellom dem varierer. I Lyngen, Storfjord og Kåfjord kommuner 

er andelen ikke ladbare bensin hybrider større en ladbare og elektriske biler, mens det i Nordreisa 

er andelen ladbare bensin hybrider som er størst. I Skjervøy er fordelingen relativt lik mellom de 

tre. I Kvænangen er det antall ikke-ladbare bensin hybrider og ladbare diesel hybrider som øker 

mest. 

 

Selv om økningen i antallet elbiler og hybride biler er stor, er andelen fremdeles relativt lav 

sammenlignet med den totale bilparken. Nordreisa kommune hadde i 2019 størst antall elbiler, 

ladbare bensin hybrider og ikke-ladbare bensin hybrider av alle kommunene med henholdsvis 35, 

43 og 27 personbiler av totalt 2765 personbiler, noe som tilsvarer henholdsvis 1,27 %, 1,56 % og 

0,98 % av den totale personbilparken. Tallene for Nordreisa er representative også for de øvrige 

kommunene.  

  

Ser vi på det totale antallet personbiler i de ulike kommunene i Nord-Troms, ser vi at 

personbilparken har hatt en liten økning i antall for samtlige kommuner fra 2016 til 2019. Økningen 

har vært på mellom 4 % og 7 %.  

 

For andre kjøretøykategorier enn personbiler er det ikke funnet statistikk, men Troms og Finnmark 

Fylkeskommune oppgir på forespørsel at det finnes 69 busser, 5 ferger, 2 hurtigbåter i Nord-Troms 

(tallene inkluderer Tromsø). Samtlige driftes på diesel i dag. Det ligger til grunn en målsetting og 

strategi for overgang til lav- og nullutslippsløsninger for kollektivtransporten i regional 

transportplan, og nå i oppdatert Strategiplan for samferdsel i Troms og Finnmark. Fylkeskommunen 

ser absolutt muligheter for overgang til fornybare løsninger, men at investering i ny nullutslipps 

teknologi må balanseres med det tilbudet som skal gis til innbyggerne. Fylkeskommunen har 

følgende konkrete prosjekter i dag:  

 

• Utredning av hydrogen- og batteridrift på mindre buss i Finnmark  

• «Fremtidens hurtigbåt», samarbeidsprosjekt mellom flere fylker, om bygging av prototyp 

på nullutslipps hurtigbåt (hydrogen eller batteri)  
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• Elektrisk leddbuss i Tromsø, 2 stk.  

• Hybridisering av fergesambandet Lyngen. Kontraktsfestet og settes i verk fra 2023. 

 

4.2.2 Bygg 

Figur 8 nedenfor viser hvilke energikilder kommunene bruker til oppvarming og strøm i egen 

bygningsmasse. Både kommunene Storfjord, Kåfjord, Lyngen og Kvænangen bruker utelukkende 

elektrisitet til dette formålet. Elektrisitet er regnet som tilnærmet 100% fornybart i Norge, og 

energibruk i egen bygningsmasse for disse kommunene har dermed regnet for å være 100% 

fornybar. Nordreisa bruker i tillegg til elektrisitet bioenergi og olje til oppvarming og strøm, mens 

Skjervøy bruker noe olje i tillegg til elektrisitet. Bruk av olje er en kilde til utslipp, og medfører at 

energiforbruket til kommunal bygningsmasse her ikke er 100% fornybar. Ingen av kommunene er 

påkoblet fjernvarme eller bruker naturgass. 

 

 

   

   
   

Figur 8: Energiforbruk i kommunal bygningsmasse, fordelt på energikilde i 2019 

Tabell 1 viser energibruk fordelt på ulike energibærere for kommunene. Lengst til høyre i tabellen 

er inkludert landsgjennomsnittet for sammenligning. Tabellen viser også fornybarandelen, det vil si 

hvor stor andel fornybar energi kommunene bruker i sin bygningsmasse. For alle kommunene 

bortsett fra Nordreisa ligger fornybarandelen over landsgjennomsnittet. For Nordreisa er det bruk 
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av olje som trekker fornybarandelen ned. 

 

Tabell 1: Energibruk fordelt på energikilder inkludert landsgjennomsnitt og fornybarandel 

 Storfjord  Skjervøy Kåfjord Nordreisa Lyngen  Kvænangen  Lands-
gj.snitt 

Elektrisitet  100% 97% 100% 77% 100% 100% 82% 

Bioenergi - - - 15% - - 2% 

Olje - 3% - 8% - - 1% 

Fjernvarme  - - - - - - 14%  

Naturgass - - - - - - 1% 

Fornybarandel 100% 97% 100% 92% 100% 100% 96% 

 

Energibruk per kvadratmeter eid areal for kommunene er mellom 9-43% større enn 

landsgjennomsnittet, se Tabell 2. Det betyr at selv om energibruken i kommunene har en høy 

fornybarandel, så er energiforbruket i kommunal bygningsmasse høyt.  

 

Tabell 2: Energiforbruk i kommunenes bygningsmasse 

Kommune Energiforbruk i 
kommunens eiendom 

(kWh/m2) 

Energiforbruk ut over 
landsgjennomsnittet  

(i prosent) 

Landsgjennomsnitt 153 0% 

Storfjord 168 9% 

Skjervøy 179 15% 

Kåfjord 195 22% 

Nordreisa 213 28% 

Lyngen 249 39% 

Kvænangen 268 43% 

 

Gjennomsnittlig energiforbruk for kommunene per kvadratmeter areal er på 212 kWh/m2 i 2019. 

Til sammenligning var forbruket per kvadratmeter på 231 kWh i 2008. Kommunene har redusert 

sitt energiforbruk med 8% i perioden. Det kan finnes et potensial for reduksjon av energiforbruket 

uten at dette er undersøkt nærmere her.  

 

Enovas statistikk [9] og en oversikt over prosjekter som har fått midler gjennom klimasats [10] 

viser at det i flere av kommunene i Nord-Troms er søkt om støtte til tiltak som kan bidra til reduksjon 

i energibruken de siste tre årene. Blant annet er det søkt om støtte til bruk av vannbåren varme, 

luft-til-vann-varmepumpe (Nordreisa, Lyngen, Skjervøy), samt væske-til-vann-varmepumpe og 

balansert ventilasjon (Skjervøy). Det er også søkt støtte til energirådgivning. Reduksjon i 

energiforbruket i kommunal bygningsmasse bidrar ikke direkte til reduksjon av utslipp når 

fornybarandelen er høy, men er et viktig energisparingstiltak i kommunene.  

 

4.3 Energiforsyning  

 

For å få et bilde av energiforbruk og produksjon i kommunene i Nord-Troms er det lagt til grunn 

statistikk fra 2018 for gamle Troms fylke.  
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Figur 9: Energiproduksjon i Troms fylke (2018) 

Troms fylke produserte i 2018 ca. 2,8 TWh energi, hvorav 2,5 TWh vannkraft, 128 GWh varmekraft 

og 128 GWh vindkraft (se Figur 9) [11]. I Nord-Troms er det vannkraft som dominerer 

energiproduksjonen. Ifølge NVE sine oversikter finnes det ikke planer om vindkraft på land i Nord-

Troms, men for de omkringliggende områdene er det landbasert vindkraft. Det er heller ikke, ifølge 

NVE sine oversikter, noen selskap som har konsesjon til fjernvarme i Nord-Troms per tid.  

 

Elektrisitetsforbruket i Troms var på 3,8 TWh i 2018, der de tre største forbrukskategoriene var 

husholdninger og jordbruk (1,7 TWh), bygg og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting (1 TWh), 

og industri (1,1 TWh) (se Figur 10) [11]. Fordelt på antall innbyggere skiller energiforbruket i de tre 

nordligste fylkene seg ut med et relativt høyt forbruk på kategoriene husholdninger, samt jordbruk 

og bygg og anleggsvirksomhet og annen tjenesteyting.  

  

  

Figur 10: Elektrisitetsforbruk fordelt på forbruksområder 

Det kan være store avstander mellom produksjon og forbruk av kraft i Norge. Det velutbygde 

strømnettet i Norge gjør blant annet at strøm kan overføres fra vannkraftverk i Nord-Norge til 
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forbruk både i andre deler av Norge og i utlandet. På samme måte kan strøm fra kraftproduksjon i 

andre deler av Norge og utlandet forsyne Nord-Norge med strøm. Kraftforsyningen i Norge 

betraktes som et felles nasjonalt system, og strømforbruk i Norge regnes for å være fornybar. 

Strøm er en ferskvare og må brukes i samme sekund som den lages. Derfor er det viktig at det er 

balanse mellom det som brukes og det som produseres til enhver tid.  

  

For å sikre kraftforsyningen i alle situasjoner må strømnettet være i stand til å håndtere variasjoner 

i forbruk og produksjon av kraft. Kraftnettet må dimensjoneres både for å håndtere toppene i 

kraftforbruket, som typisk forekommer på de kaldeste dagene, og for å kunne importere kraft fra 

utlandet i tørre perioder. På forespørsel oppgir Ymber Nett, et kraftlag i Nord-Troms, at 

nettkapasiteten i kommunene er bra.  
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4.4 Ressurser  

 

Avfallsregnskapet for Norge fra 2012-2019 er vist i Figur 11. Den viser en positiv trend for avfall 

levert til materialgjenvinning, deponi, biogassproduksjon og til «annen behandling». Trenden for 

avfall levert til kompostering, forbrenning og som fyll- og/eller dekkmasse har vært negativ. Den 

totale avfallsmengden i Norge har økt med nesten 1,2 millioner tonn fra 2015 til 2019, en økning 

på 10,5 % [12]. 

 

 

Figur 11: Avfallsregnskap for Norge fra 2012-2019. Kilde: SSB [13] 

 

For Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen er trenden lignende, med en 

økt mengde avfallsproduksjon de siste tre årene (Figur 12). I løpet av de tre årene har 

husholdningsavfallet per innbygger økt fra 226 kg til 300, en økning på over 30 %. Selv om dette 

er godt under landssnittet er det en utvikling i feil retning.  Prosentandelen av avfall sendt til 

materialgjenvinning har minket fra 49 % i 2017 til 36 % i 2019, en motsatt trend sammenlignet 

med den nasjonale. Det foreligger ikke tall fra hver enkelt kommune, derfor oppgis informasjonen 

fra de seks kommunene samlet.  
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Figur 12: Avfallsregnskap for kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra 

2017-2019. Kilde: Avfallsservice [14] 

Det er selskapet Avfallsservice AS som håndterer og samler inn avfall i kommunene.  For 2019 

oppgir de fordelingen av avfallet vist i Figur 13. Over halvparten av avfallet blir sendt til forbrenning 

med energigjenvinning. Noe av dette er trevirke som blir sendt til Alta, mens det meste er restavfall 

som sendes til Tromsø og Finnsnes. Avfall sendt til materialgjenvinning er papp og papir, glass, 

plast, metaller og EE-avfall. Avfallsservice AS har økt fokus på farlig avfall, og er medeier i Artic 

Waste. Innbyggere i regionen har i tillegg mulighet til å levere farlig avfall og smitteavfall til en 

miljøbil.  

  

 

Figur 13: Avfallet for Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fordelt på avfallsbehandling. 

Kilde: Avfallsservice [14] 
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Figur 14 viser Miljødirektoratet sitt avfallshierarki, med prioriteringsområdene for avfall. Det aller 

viktigste, og som bør prioriteres også i kommunene, er å redusere den totale mengden avfall. Dette 

holder materialene i loopen, minsker utslipp fra forbrenning og deponering, samt reduserer 

logistikkbehovet rundt avfallsløsninger. Miljødirektoratet understreker at kommunen som 

samfunnsutvikler kan og bør rette tiltak mot næringslivsaktører, i tillegg til å innføre rutiner, krav 

og insentiver for avfallsreduksjon i egen virksomhet. 

 

Et av de viktigste tiltakene for avfallsforebygging er reduksjon av matsvinn. I Norge kastes det 

gjennomsnittlig 42,6 kg spiselig matavfall i husholdningsavfallet per person [15]. Matsvinn er en 

stor global utfordring, med ressurstap i hele verdikjeden. Under FNs tolvte bærekraftsmål inngår 

delmål 12.3 – å halvere matsvinn per innbygger globalt [3]. Når forbrukeren kjøper mat som kastes 

økes ikke bare utslippene fra avfallsbehandling, men det har også bidratt til tap av ressurser som 

vann og næring under produksjon og transport fra produksjonssted til forbruker. Matavfall 

inneholder også viktige næringsstoffer som forsvinner ut av kretsløpet dersom avfallet blir forbrent. 

Nettsider som Matvett.no og Matportalen.no er informasjonskanaler fra offentlige myndigheter for 

å spre kunnskap om hvordan enkeltpersoner kan være med å redusere matsvinn. I tillegg er det 

utviklet apper som «Too good to go» for å redusere matsvinn fra restaurantbransjen, som i tillegg 

er økonomisk gunstig for forbrukerne. Å redusere matsvinn er gunstig både med hensyn til 

ressurser, klima og økonomi.   

 

 

 

Figur 14: Prioriteringspyramiden for avfall. Kilde: Miljødirektoratet/Miljøstatus.no [12] 

 

Gjennom EØS-avtalen har Norge ambisiøse krav til ombruk og materialgjenvinning, de to neste 

stegene i avfallshierarkiet [16]. Målene som settes i denne kommunedelplanen for energi og klima 

bør være med å bidra til at kravene blir innfridd. Tiltak for å øke ombruksgraden er rehabilitering i 

stedet for nybygg, ombruksstasjoner og informasjonskampanjer [17].  

 

Det reviderte avfallsdirektivet har som mål å oppnå 65 % materialgjenvinning av husholdningsavfall 

fram mot 2035, sammenlignet med avfallsmengden i 2008. Avfallsservice AS oppgir 13 % 

materialgjenvinning for de gjeldende kommunene i 2018. Totalt husholdningsavfall var i 2018 277 
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kg/innbygger. Dette er betydelig bedre enn det nasjonale snittet som i 2017 var på 426 

kg/innbygger.  

 

Lengst ned i avfallshierarkiet kommer energiutnyttelse og deponering. I tilfeller hvor ressursene 

går ut av kretsløpet bør de energiutnyttes. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom å benytte 

overskuddsvarmen fra forbrenningsanlegget til et fjernvarmeanlegg eller produsere elektrisitet fra 

metanoppsamling fra deponier.  Det planlegges i samarbeid med Remiks i Tromsø å legge om 

kompostering på to ulike anlegg til biogassproduksjon før å møte den økte mengden matavfall etter 

forbrenningsforbudet for matavfall i 2023. Biogassproduksjon er materialgjenvinning når 

næringsstoffene i bioresten gjenbrukes, for eksempel som et gjødselprodukt. Samtidig kan 

biogassen oppgraderes og brukes som drivstoff eller til å produsere strøm og varme. Metanuttak 

fra avfallsdeponi er tiltak under A01 i Klimakur [18].  
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5. HAR VI NÅDD MÅLENE FRA 2010? 

5.1 Klimagass 

For å få best mulig konsistens i tallene over tid, benyttes samme metode og datakilde for alle 

årene som omfattes av utslippsregnskapene så langt det lar seg gjøre. Det første året det er 

beregnet utslipp for er 2009. Det er ifølge Miljødirektoratet ikke mulig å finne gode datakilder som 

gjør det mulig å beregne en pålitelig tidsserie lenger tilbake i tid. Det innebærer at vurdering av 

måloppnåelsen fra 2010 tar utgangspunkt i foreliggende datasett for perioden 2009 til 2019, med 

de begrensninger det måtte innebære.  

 

Reduksjon av klimagassutslipp var også fokus i planen fra 2010, og målsettingen på klima ble 

fulgt opp med en rekke klimareduserende tiltak. Flere av tiltakene er iverksatt og har bidratt 

positivt inn mot måloppnåelsen fra forrige planperiode.  

 

Ses utslippstallene opp mot hovedmålsettingen fra 2010 har det vært en økning i utslippet fra 

2009 til 2015, deretter er det rapportert en markant nedgang i de totale utslippene (Figur 15). 

Målsetting om å stabilisere de totale klimagassutslippene innen 2014 anses derfor som innfridd. 

 

 

Figur 15 Totale klimagassutslipp alle sektorer 

 

Ser vi nærmere på delmålene fra forrige planperiode har utslippet fra veitrafikk gått ned med 7% 

fra 2009 til 2019, og målsettingen om å stabilisere utslippene fra veitrafikk innen 2014 og videre 

redusere utslippet kan sies å være innfridd.  

 

I planen fra 2010 var det også en målsetting om å påvirke og gjøre gode tiltak for reduksjon av 

utslipp fra et levende landbruk, samt redusere utslippet sammenlignet med 1991-nivå. Utslippet 

fra jordbruk har i perioden 2009-2019 gått ned med omtrent 15%, og alle kommunene kan vise 

til en reduksjon i utslipp i denne tiårs perioden.   

5.2 Energibruk  
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5.2.1 Transport 

 

Innenfor transport beskrev den forrige energi- og klimaplanen i Nord-Troms følgende strategi for 

kommunene:  

• Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodrivstoff 

i regionen  

• Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres, holdningsskapende tiltak i form av 

kampanjer, carpool og gå/sykle-aksjoner skal være medvirkende til nedgang i utslipp fra 

veitrafikk 

  

Med utgangspunkt i denne strategien skulle kommunene jobbe mot 

• å redusere klimagassutslipp fra transport i egen organisasjon  

• at det i fremtiden skal være mulig å forsyne elektriske biler og tanke biodrivstoff i regionen  

• redusert klimagassutslipp fra transport i regionen generelt  

  

Det skulle også jobbes for:  

• Tiltak for reduksjon av veitrafikk skal prioriteres. Holdningsskapende tiltak i form av 

kampanjer, carpool og gå/sykle-aksjoner skal føre til nedgang i utslipp fra veitrafikk.  

• Kommunene skal jobbe for at det skal være mulig å lade elektriske biler og fylle biodrivstoff 

i regionen.   

  

Det har vært en økning i antall el- og hybride biler i Nord-Troms i perioden 2016-2019. Tall fra SSB 

viser at 3,3% av alle personbiler registrert i Nord-Troms i 2019 var elbiler og hybrider. Tilsvarende 

tall var kun 1% i 2016. Størst økning ser vi for rene elbiler samt ladbare og ikke-ladbare bensin 

hybrider. Tross økende andel av el- og hybrid-biler, er andelen fortsatt lav i Nord-Troms 

sammenlignet med landsgjennomsnittet. 

   

Én av strategiene for å redusere utslipp i transportsektoren ved forrige energi- og klimaplan for 

Nord-Troms var å tilrettelegge for flere ladestasjoner i regionen. Tall fra Norsk Elbilforening viser 

at det per februar 2021 er etablert ladestasjoner for elbil ved to lokasjoner i Nord-Troms – én 

stasjon i Kåfjord med 3 stk. ladepunkt, samt én stasjon i Nordreisa med 6 stk. ladepunkt [19].  

  

I handlingsplanen for 2010-2014, ble det satt mål om å redusere utslipp fra drivstoff i 

kommunalbilparken ved å investere i minst én el- eller hybridbil innen 2010 og minst tre innen 

2014. Et tiltak skulle være å etablere minst én ladestasjon for elektriske biler i hver kommune innen 

2011. Dette målet er ikke innfridd. 

  

I forrige energi- og klimaplan ble det satt mål om å tilrettelegge for fylling av biodrivstoff. Et tiltak 

som ble fastsatt i handlingsplanen var å påvirke oljeselskapene regionalt til å selge biodrivstoff på 

bensinstasjoner i Nord-Troms. Det er ikke undersøkt om målet er innfridd, og tiltaket anbefales ikke 

videreført. Det oljeselskapene omsetter av biodrivstoff bidrar til en utslippsreduksjon som 

godskrives oljeselskapene. Hvis kommunene velger å ta i bruk dette drivstoffet på eksempelvis 

kommunale kjøretøy som et tiltak så vil ikke kommunen kunne føre en utslippsreduksjon på tiltaket, 

da dette ville føre til en dobbelttelling i det nasjonale utslippsregnskapet.  
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5.2.2 Bygg 

Fra forrige planperiode var det et delmål om å redusere energiforbruket i den kommunale 

bygningsmassen med 10% innen 2014 sett i forhold til 2008 og 20% i 2020. I forrige planperiode 

var gjennomsnittlig forbruk 231 kWh/m2 for kommunal bygningsmasse. Tabell 3 nedenfor viser at 

gjennomsnittlig energiforbruk per kvadratmeter kommunal bygningsmasse fortsatt var 231 

kWh/m2 i 2015, men at den i 2019 var redusert til 212 kWh/m2. Dette tilsvarer en reduksjon på 

8% fra 2015.   

Tabell 3: Energiforbruk i kommunal bygningsmasse 

Kommune Energiforbruk i kommunens eiendom (kWh/m2) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Storfjord 266 265 214 184 168 

Skjervøy 137 148 157 156 179 

Kåfjord 301 252 251 229 195 

Nordreisa 214 216 214 205 213 

Lyngen 177 282 281 272 249 

Kvænangen 290 285 309 254 268 

Gjennomsnitt  231 241 238 216 212 

 

 

Det ble i forrige planperiode beskrevet at målet for gjennomsnittlig energiforbruk burde ned på 165 

kWh/m2, som var rammekravet i teknisk forskrift TEK 07.  Målet er delvis innfridd gjennom 

reduksjon av forbrukt energi. 

  

Strategier for reduksjon av energiforbruk 

• Kommunenes ENØK-planer revideres og utføres så fremt det er økonomisk 

hensiktsmessig.  

• Kommunene gjennomgår sine bygg for å kartlegge behov og søke om forprosjektmidler til 

varmeplan for bygg.  

• Utfasing av oljefyring.   

• Energiforbruket skal strebes etter å ligge på gjennomsnittlig 165 kWh per m2 per år.  

  

Kommunene skal jobbe for at   

• kommunal bygningsmasse er energieffektiv.  

• privat næringsliv og innbyggere i regionen skal få kunnskaper om og hjelp til å spare 

energi og penger.  

• alle kommunale enheter skal Miljøfyrtårn-sertifiseres.  

• kommunenes innbyggere er kjent med støtteordninger for fornybar energi.  

   

Videre jobbes det med:  

• EPC skal brukes som verktøy i regionalt samarbeid.   

• Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal 

inneholde kartlegging ev. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar 

energi. Muligheter for tilknytning til eksisterende eller oppretting av nytt varmeanlegg skal 

synliggjøres i planene.    

• Tilknytningsplikt i konsesjonsområder for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk 

forskrift, TEK 07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at 

fjernvarme kan nyttes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelhet kan knyttes til 

varmesentraler.   

• Alle nye bygg skal tilfredsstille kravene for lavenergiboliger – under 100–120 kWh/m2.   
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• Byggebransjen skal så fullt det er mulig påvirkes til at nye boliger i regionen er 

lavenergiboliger eller passivhus.   

• Det skal ikke være oljefyring i nye bygg. Oljefyr skal utfases som nødenergikilde nr. 2.  

Utfasingen skal skje innen 2015.   

 

I perioden 2010-2014 gjennomførte Kåfjord Kommune tiltak om energioppfølgingssystemer i 

bygg. Behov for utskifting av vinduer og etterisolering av tak og vegger ble kartlagt i 2011. 

Kåfjord kommune har også arbeidet for å sørge for godt vedlikehold av bygg, 

bevegelsesdetektorer på lys og ventilasjonsanlegg der det er økonomisk hensiktsmessig, økt bruk 

av luft til luft varmepumper som ikke er tilrettelagt for vannbåren varme og gode serviceavtaler 

på energibesparende apparater. Det har også vært lagt vekt på informasjonsdeling og 

kommunikasjon. Lyngen Kommune har arbeidet for å sørge for godt vedlikehold av bygg i 

perioden, og økt bruk av luft til luft varmepumper. Det har også her vært lagt vekt på 

informasjonsdeling og kommunikasjon. Storfjord kommune har igangsatt tiltak som skal sørge for 

optimal drift av tekniske installasjoner, varme og ventilasjon og tiltak med mål om å redusere 

energiforbruket i kommunal bygningsmasse, men er ikke i mål med tiltakene ennå. Også her har 

det vært lagt vekt på informasjonsdeling og kommunikasjon. Storfjord kommune har innfridd mål 

om at alle nye kommunale større bygg skal ha vannbåren varme. Varmepumpe er vurdert ved 

renovering av kommunale bygg, men er lite utbredt. Bioenergi skulle vurderes innført i alle større 

kommunale bygninger. Vurdering er gjort, og bergvarmepumpe er blitt valgt som løsning.  

5.3 Energiforsyning 

 

Fra forrige planperiode var det et delmål om å øke andel av stasjonær energibruk som dekkes av 

fornybar energi fra 11 % i 2005 til 15 % i 2014 og 20 % i 2020. Rambøll har ikke lyktes med å 

finne statistikk som viser fornybarandelen for all stasjonær energibruk i kommunene, men dersom 

vi tar utgangspunkt i energiforsyning til kommunal bygningsmasse så er målet innfridd. 

   

Delmålet ble etterfulgt av følgende strategier: 

 

• Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesøknader for større områder skal 

inneholde kartlegging ev. varmeplan for området basert på mulighetene for fornybar 

energi. Muligheter for tilknytting til eksisterende eller oppretting av nytt varmeanlegg skal 

synliggjøres i planene.    

• Tilknytningsplikt i konsesjonsområde for energisentraler skal vurderes. Ny teknisk 

forskrift, TEK 07, fastsetter at bygninger skal utstyres med varmeanlegg slik at 

fjernvarme kan benyttes. Dette vil videre føre til at nybygg med enkelhet kan knyttes til 

varmesentraler.  

  

Avsnitt 4.2.2 viser at energibruken i kommunene har en høy fornybarandel, og høyere enn 

landsgjennomsnittet. Bruk av olje som energikilde er blitt redusert siden forrige klimaplan. 

Oversikten over energikildene i Figur 8 og Feil! Fant ikke referansekilden. viser at det kun er to 

av kommunene i Nord-Troms som fremdeles bruker olje som energikilde. For de andre kommunene 

ser bruk av olje ut til å være utfaset. 

 

5.4 Ressurser 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen har lenge hatt fokus på avfall og 

gjenbruk av materialer, og allerede i handlingsplanen for 2010-2014 omhandlet flere av tiltakene 

dette området [20]. Fra forrige planperiode er det derimot kun målsettingen om kommunalt 

samarbeid med Avfallsservice AS i forbindelse med kampanje om kildesortering som er innfridd. 
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Mål fra forrige planperiode som fremdeles anses som relevante er derfor tatt med videre i 

revidering av kommunedelplanen.  
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6. SLIK VIL VI HA DET 

I tidligere kapitler har vi fått et innblikk i hvordan kommunene ligger an i forhold til målsettingen 

fra 2010. Med dette som utgangspunkt skal vi i dette kapittelet se nærmere på målsettingen for 

kommende planperiode. Det er kommunale forskjeller, blant annet som følge av ulikt 

befolkningsmønster og næringsstruktur. Det medfører at hver kommune, med utgangspunkt i 

denne planen, må tilpasse mål og tiltak for enkeltsektorer til sine forhold i individuelle planer for 

hver kommune. 

6.1 Klimagass 

 

De samarbeidende kommunen skal gjennom denne planen bidra til at Norge reduserer sine 

utslipp med 50% innen 2030, bidra til oppnåelsen av det globale lavutslippssamfunnet innen 

2050, samt forberede og tilpasse kommunene til klimaendringene. Det innebærer at målsettingen 

fra 2010 må skjerpes ytterligere.  

 

Målsettingen om utslippsreduksjon av klimagasser tar utgangspunkt i sektorene veitrafikk, sjøfart 

og jordbruk, hvor potensialet for utslippsreduksjon er størst (sektorer med høyest utslipp). 

Målsettingen for veitrafikk og sjøfart støtter opp under den nasjonale målsettingen for 

transportsektoren (se under). Landbrukets klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom 

åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord 

fra 2021 til 2030. I tillegg er klimagassreduksjon relatert til ressurser, energiforsyning og 

energibruk tatt med, da dette er områder denne planen rulleres med hensyn på.  

 

Målsettingen er oppsummert i planens handlingsdel. 

 

6.2 Energibruk 

6.2.1 Transport  

Fra 2022 tar Regjeringen sikte på å innføre krav som sikrer nullutslipp i offentlige innkjøp av 

personbiler og lette varebiler. Fra 2025 kommer tilsvarende krav til bybusser. Disse kravene er 

viktige for å bidra til å innfri måltall for nullutslippskjøretøy fra NTP 2018-2029. Regjeringen har 

også varslet lav- og nullutslippskriterium fra 2023, der det ligger til rette for det, for nye ferjeanbud 

og noe senere også alle hurtigbåtanbud. Krav til lav- eller nullutslipp for servicefartøy i 

havbruksnæringa tas det sikte på å innføre trinnvis fra 2024.  

 

Regjeringa vil erstatte fossilt drivstoff med bærekraftig biodrivstoff i vegtransport, anleggsdiesel, 

luftfart og skipsfart. Omsetningskravet for vegtransporten skal øke mot 2030. I tillegg tar 

Regjeringa sikte på å innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og i skipsfart fra 2022.  

 

6.2.2 Bygg 

Som en følge av forbudet mot fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger, gjeldende fra 2020, er 

det forventet at bruk av oljefyr vil fases ut. Enova fører statistikk over tiltak som har fått tilskudd 

per kommune, og oversikten viser at flere av kommunene i Nord-Troms har fått støtte til blant 

annet utfasing av oljefyr de siste 3 årene. Det forventes derfor at kommunene vil jobbe for at 

andelen olje vil reduseres ytterligere i årene som kommer.  
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Gjeldende byggteknisk forskrift, TEK 17, stiller krav om at totalt netto energibehov for bygninger 

ikke skal ikke overstige gitte energirammer, se Figur 16. Det kan også stilles krav til 

passivhusstandard. 

 

 

Figur 16: totalt netto energibehov for bygninger 

 

6.3 Energiforsyning 

Energiforsyningen i Nord-Troms er i dag fornybar. Framover vil det antakelig være et økende behov 

for mer fornybar kraft og nye fornybare energibærere i Nord-Troms men også andre steder i landet. 

Denne klima- og energiplanen går ikke inn på hvilken rolle Nord-Troms kan ta i utviklingen av mer 

bærekraftig energi, men det vises nedenfor til hvordan en annen kommune i Nord-Norge, Berlevåg, 

jobber for å generere ny og bærekraftig energi.   

 

Eksempel på lokal bruk av overskuddskraft- Haeolus og Raggovidda i Berlevåg  

Vindkraftverket Raggovidda i Berlevåg Kommune har høy brukstid på grunn av mye og stabil vind. 

NVE ga konsesjon på inntil 200 MW på Raggovidda i 2010, men forutsatte at ledig kapasitet i 

strømnettet måtte dokumenteres ved utbygging av mer enn 30 MW. Varanger Kraft har bygget 15 

turbiner med en samlet kapasitet på 45 MW på Raggovidda. Nettforholdene begrenser hvor mye 

mer vindkraft som kan knyttes til nettet. Varanger Kraft har undersøkt alternative måter å bruke 

eventuell overskuddskraft på, og hydrogen- og ammoniakkproduksjon ved hjelp av elektrolyse 
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pekte seg ut som en mulighet. Med bakgrunn i dette fikk Berlevåg kommune laget en 

mulighetsstudie om hydrogenproduksjon ved elektrolyse basert på overskuddskraft fra vindparken. 

Etter et forprosjekt i regi av Varanger kraft og Sintef søkte de sammen med flere europeiske 

universiteter og forskningsinstitusjoner om utviklingsstøtte fra EU. Resultatet ble en tildeling på 50 

millioner kroner fra forskningsprogrammet Horizon 2020 for å etablere en hydrogenfabrikk. 

Fabrikken er under bygging og skulle etter planen stå ferdig i 2020 (faktaboks/utdrag fra 

Regjeringens hydrogenstrategi).   

 

6.4 Ressurser 

Som tidligere nevnt har kommunene en viktig rolle i det nasjonale arbeidet med FNs tolvte 

bærekraftsmål, ansvarlig forbruk og produksjon. Fornuftig forvaltning av ressurser, i form av både 

avfall, råvarer og materialer står i sentrum av bærekraftsmålet. Gjennom innkjøpsmakten i 

offentlige anskaffelser kan kommuner legge føringer som sikrer at produkter, tjenester og 

bygninger holdes i kretsløpet med en sirkulær økonomisk tankegang. Kommunene er ansvarlig for 

husholdningsavfallet til sine innbyggere, og bør være en aktiv part i å informere om hvorfor 

ressurser er viktig og hvordan målene skal oppnås. Videre kan de tilrettelegge for samarbeid 

mellom aktører både privat og offentlig for å skape positive synergier som fremmer bærekraftig 

ressursbruk. Bærekraftig ressursbruk handler i bunn og grunn om å bruke minst mulig nytt, og å 

bevare det vi allerede har best og lengst mulig. 

 

Målsetningene som er satt for ressurser i denne reviderte kommunedelplanen bygger på nasjonale 

målsetninger og føringer som er gitt av Miljødirektoratet [16]. Flere av målene er Norge forpliktet 

til internasjonalt, for eksempel gjennom EØS-avtalen.  
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7. SLIK GJØR VI DET 

For å svare ut målsettingen er det foreslått en rekke tiltak. Tiltakene er oppsummert i tabellform i 

kommunedelplanens handlingsdel. Et og samme tiltak kan bidra til oppnåelsen av flere mål. Som 

følge av ulikt befolkningsmønster og næringsstruktur i de respektive kommunene, må 

kommunene, med utgangspunkt i denne planen, tilpasse mål og tiltak for enkeltsektorer til sine 

forhold. Det anbefales at den enkelte kommune legger inn tidsrammer og ansvarsfordeling for å 

sikre tilstrekkelig framdrift og forankring i organisasjonen. Denne strukturen legger derfor til rette 

for handling som igjen bidrar til oppfyllelse av lokale og nasjonale målsettinger. 

 

7.1 Klimagassutslipp 

Klimakur 2030 har utredet hva som skal til for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge med 

minst 50% innen 2030 i forhold til 2005. Det omfatter omtrent halvparten av Norges 

klimagassutslipp utenom skog- og arealbrukssektoren. Videre er 60 ulike tiltak utredet, som til 

sammen viser hvordan utslippene kan kuttes med mer enn 50%. Gjennomføring av tiltak 

forutsetter betydelig innsats fra staten, kommunene, privatpersoner og næringsliv [21].  

 

Kommuner og fylkeskommuner kan i sine roller som samfunnsutviklere, myndighetsutøvere, 

tjenesteytere, innkjøpere, eiere og driftere påvirke en rekke ulike klimatiltak, enten fordi de er 

pådrivere og tilretteleggere, eller fordi de kan hindre gjennomføringen av tiltak. Kommunene har 

en særlig viktig rolle i å bidra til utslippsreduksjoner innen vei- og sjøtransport, anleggsmaskiner 

og avfallshåndtering med karbonfangst og -lagring. Kommunene kan også bidra til utslippskutt 

innenfor avfall og deponi, redusert matsvinn og oppvarming. Klimakur 2030 danner grunnlaget for 

klimatiltakene omtalt i planenes handlingsdel [21]. 

7.2 Energibruk 

7.2.1 Transport 

Kommunene kan legge til rette for innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy ved å stille krav om lav- 

og nullutslipp i offentlige anskaffelser. DFØ (direktoratet for Forvaltning og økonomistyring) og 

Miljødirektoratet utga høsten 2020 en rapport som hvordan og under hvilke forutsetninger det er 

hensiktsmessig å innrette offentlige anskaffelser for å fremme nullutslippstransport. Rapporten 

heter «nullutslippstransport i leveranser til det offentlige», og kan lastes ned fra DFØ sine og 

Miljødirektoratets hjemmesider. Arbeidet med rapporten er en del av regjeringens handlingsplan 

for grønne og innovative offentlige anskaffelser.  

 

DFØ har laget en veileder om klima- og miljøvennlig drivstoff og energibærere til veitransport i 

offentlige anskaffelser. Veilederen omfatter en drivstoffmatrise som foreslår hvordan innkjøpere 

kan vekte ulike fornybare drivstoff i sine anskaffelser ved å gi dem poeng. Drivstoffmatrisen kan 

være et nyttig verktøy i kommunenes arbeid med å stille krav i offentlige innkjøp av lav- og 

nullutslippskjøretøy. Den er tilgjengelig på DFØ sine hjemmesider.  

 

Kommunene kan legge til rette for utbygging av energistasjoner/ladeinfrastruktur. Kommunene kan 

bruke plan- og bygningsloven aktivt for å legge til rette for etablering av infrastruktur for lading av 

elektriske kjøretøy og fylling av andre alternative drivstoff, som biogass og hydrogen, ved å sette 

av tilstrekkelig areal for slik infrastruktur i de kommunale arealplanene. Både kommuneplanens 

arealdel og reguleringsplanen kan benyttes til dette formålet. Kommunene kan også motta private 

forslag til detaljplaner. I slike tilfeller er det utbygger som foreslår å sette av areal for 

lade/fylleinfrastrukturen. Dersom kommunen mottar en slik plan uten avsatt areal for 

lade/fylleinfrastruktur, kan kommunen selv avsette tilstrekkelig areal i forbindelse med 

291



Rambøll - Kommunedelplan energi og klima 

 

  

 

30/38 

sluttbehandling av planen. Som en følge av dette er det viktig å bevisstgjøre kommunene om 

behovet for lade/fylleinfrastruktur i sin planlegging. Staten kan, med hjemmel i plan og 

bygningsloven, gi statlige planretningslinjer om etablering av infrastrukturen som vil være førende 

for kommunene [22]. Se for øvrig Regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative 

drivstoff i transport. 

7.2.2 Bygg 
Kommunene bør utrede og iverksette tiltak som reduserer energibehovet for bygninger slik at de 
møter kravene i TEK17 (se Figur 16). 
 

7.3 Ressurser 

Grunnlaget for tiltakene som er listet opp for ressurser i kapittel 8 er Miljødirektoratets veileder til 

kommunene for avfall og deponi [17], samt handlingsplanen fra 2010 [20]. En bærekraftig bruk 

av ressurser krever tiltak hos alle ledd fra forbruker til produsent. For å oppnå målsetningene 

kreves derfor tiltak rettet mot innbyggere, næringslivet og den offentlige sektor. Et viktig tiltak er 

å spre kunnskap og informasjon om hvorfor ressurser er viktig, slik at andre konkrete tiltak, 

eksempelvis å halvere matsvinn, lettere kan nås, og for at tilbudene kommunene bør opprette blir 

benyttet. God utnyttelse av ressurser er ikke bare viktig for å unngå mangler i fremtiden, men 

også grunnleggende for å nå klimamålene som er blitt diskutert.  
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8. HANDLINGSDEL 

Kommunedelplanens handlingsprogram angir hvilke tiltak som skal gjennomføres. Tiltakene skal 

ha tydelig ansvarsfordeling og tidsfrister. Da dette er en plan for seks samhandlende kommuner, 

anbefales det at hver kommune benytter dette handlingsprogrammet som grunnlag for 

utarbeidelse av kommunalspesifikke planer.  

 

Kommunene bør fastsette hvem, det vil si stilling eller enhet, som har ansvar for gjennomføring 

og oppfølging av hvert enkelt tiltak og frist for gjennomføring og evaluering av de enkelte tiltak. 

Det bør også defineres hvem som har ansvar for å følge opp gjennomføring og evaluering av 

handlingsprogrammet som helhet og når dette skal gjennomføres.   

 

Kostnadene knyttet til hvert tiltak bør tas inn i kommunens økonomiplan og årsbudsjett.  

 

Mål og tiltak relatert til energi og klima innen transportsektoren er til dels overlappende, og kan 

med fordel ses under ett.  

 

Nummerhenvisning i tabellen under (eks. H1.2.4 - Legge til rette for utbygging av 

energistasjoner/ladeinfrastruktur.) kan med fordel benyttes som henvisning når den enkelte 

kommune skal konkretisere egne tiltak for å gjennomføre handlingsplanen egen kommune. 
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Nr. Område Slik vil vi ha det Slik gjør vi det  

H1.1.1 Klima – veitrafikk Redusere utslipp fra 

veitrafikk gjennom 

reduksjon av utslipp fra 

tunge kjøretøy  

Jobbe for forbedret logistikk og økt 

effektivisering av varetransport: 

- Unngå tom retur 

- Vurdere samkjøring av flere 

leveranser 

- Kortest mulig transportvei 

 

H1.1.2 Overføring av gods fra vei til sjø og 

bane der det er mulig og miljømessig 

forsvarlig 

 

H1.1.3 Ta i bruk fossilfrie (avansert flytende 

biodrivstoff uten palmeolje eller 

palmeoljeprodukter) eller utslippsfrie 

kjøretøy 

H1.2.1 Klima – veitrafikk Redusere utslipp fra 

veitrafikk gjennom 

reduksjon av utslipp fra 

biltrafikken 

Jobbe med holdningsskapende arbeid:  

- Gå og sykkelkampanje 

- Synliggjøre miljø- og 

helsegevinsten ved å la bilen 

stå 

- Ta i bruk klimakalkulatorer/ 

konkurranser (eks. Ducky) 

- Undervisningsopplegg i 

grunnskolen (tidlig innsats) 

H1.2.2 Innføre krav som sikrer nullutslipp i 

offentlige innkjøp av personbiler og 

lette varebiler fra 2022 (i tråd med 

nasjonal målsetting).  

 

H1.2.3 Redusere transportomfanget/ behovet 

ved å bygge ut gang- og sykkelveier, 

samt etablere sykkelparkering ved 

arbeidsplasser og i sentrum 

 

H1.2.4 Legge til rette for utbygging av 

energistasjoner/ladeinfrastruktur. 

 

H1.2.5   Fokus på transportbehov/ redusert 

transportbehov i forbindelse med 

arealplanlegging, herunder bolig og 

servicefunksjoner, samt kommunens 

eget transportbehov 

    

H2.1.1 Klima –  

sjøfart 

Redusere utslipp fra sjøfart 

gjennom reduksjon av 

utslipp fra 

passasjertransport til sjøs  

Være en pådriver ifm lav- eller 

nullutslipp i ferjeanbud fra 2023 (i tråd 

med nasjonal målsetting) 
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H2.1.2 Klima –  

sjøfart 

Redusere utslipp fra sjøfart 

gjennom reduksjon av 

utslipp fra fiskefartøy 

Erstatte fossilt drivstoff med fossilfritt 

eller utslippsfritt drivstoff i 

anleggsdiesel og skipsfart. 

    

H3.1.1 Klima - jordbruk Nullvisjon for tap av 

matjord 

Stille krav om flytting av jord dersom 

omdisponering ikke kan unngås 

 

H3.1.2 Unngå nedbygging av dyrket jord og 

dyrkbar jord 

H3.2.1 Klima - jordbruk Klimasmart landbruk som 

bidrar til å redusere 

klimagassutslippene fra 

jordbruket med 4-6 

millioner tonn CO2-ekv fram 

mot 2030 

I tråd med landbrukets klimaplan [23]: 

Anvende klimakalkulator som gir 

bonden oversikt over utslipp og hvilke 

muligheter som finnes både for å 

redusere utslipp og binde karbon som 

finnes på gårdsnivå 

 

H3.2.2 Mer klimavennlig og bærekraftig foring, 

avl og friskere husdyr 

 

H3.2.3 Fossilfri maskinpark 

 

H3.2.4 Fossilfri oppvarming 

 

H3.2.5 Miljøvennlige spredemetoder av 

gjødsel, bedre lagringskapasitet og 

spredetidspunkt, gradvis innfasing av 

dekke på gjørdsellager og flere 

småskala biogassanlegg på gårdsbruk. 

 

H3.2.6 Bruk av husdyrgjødsel som råstoff i 

biogassanlegg 

 

H3.2.7 Jorda som karbonlager- bruk av 

fangvekster, biokull og beiting kan 

bidra til å ta karbon ut av atmosfæren 

og lagre det i planebiomasse og jord 

 

H3.2.8 Prioritere andre områder framfor 

nydyrking av myr 

 

H3.2.9 Utvikle og fase inn ny teknolgogi som 

reduserer klimagassutslipp og øker 

lagringen av karbon 

 

H3.2.10 Fortsatt fokus på organisering av 

leiejord slik at kjøreavstandene blir 

kortere 

H3.2.11   Kompetanseheving der det anses som 

nødvendig for å sikre ønsket 

måloppnåelse og implementering av 

tiltak 
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H4.1.1 Ressurser  Mindre enn 140 kg 

husholdningsavfall per 

innbygger i 2035 

Teste og undersøke muligheter for 

ytterligere differensierte avfallsgebyr, 

f.eks. per kg 

H4.1.2 Fortsette det gode arbeidet med 

informasjon i skolen og samarbeidet 

med Avfallsservice AS 

H4.1.3 Oppnå den tidligere målsetningen om 

70 % til materialgjenvinning innen 

2025 

H4.2.1 Ressurser  Utnytte 

husholdningsavfallet så 

høyt som mulig i 

avfallshierarkiet 

Gjenbruksbutikker i hver kommune, 

eller akseptabel nærhet til alle 

innbyggere 

H4.2.2 Sette opp innleveringspunkter for papp, 

glass og metall i kommunene som kan 

benyttes uavhengig av tidspunkt 

H4.2.3 Undervise i redesign som del av kunst 

og håndverk i skolen, jf. ny læreplan i 

grunnskolen i 2019 

H4.3.1 Ressurser  Halvere matsvinnet i 

kommunene 

 

Oppfordre til bruk av digitale løsninger 

for å redusere matsvinn, f.eks. «Too 

good to go» 

H4.3.2 Skape bevissthet rundt matproduksjon, 

f.eks. gjennom samarbeid mellom 

skolene og jordbruksaktører 

H4.3.3 Fokus på grønnsaker etter årstid i 

kommunenes egne lokaler og på egne 

arrangementer 

H4.4.1 Ressurser Tilrettelegge for en 

bærekraftig livsstil for 

innbyggerne 

 

Informasjons- og holdningskampanjer, 

f.eks. med aktøren LOOP 

 

H4.4.2 Utlånsordninger med f.eks. verktøy, 

sportsutstyr, symaskiner (eksempelvis i 

forbindelse med bibliotek eller andre 

etablerte utlånsfunksjoner) 

 

H4.4.3 Arrangere byttekvelder i kommunens 

lokaler 

 

H4.5.1 Ressurser Legge om minst en av 

komposteringsanleggene til 

biogassanlegg (I samarbeid 

med Remiks og Tromsø) 

 

Pådriver for biogassproduksjon som 

eier av avfallsselskap og pådriver 

overfor jordbruket 

 

H4.6.1 Ressurser Tilrettelegge for ombruk og 

redusert avfall i 

næringslivet 

Bruke innkjøpsmakten på 

produkter/materialer som kan 

materialgjenvinnes eller som det finnes 

returordninger for 

 

H4.6.2 Bruke innkjøpsmakten på 

produkter/materialer med lave 

296



Rambøll - Kommunedelplan energi og klima 

 

  

 

35/38 

dokumenterte klimagassutslipp og lav 

miljøpåvirkning generelt (omtalt som 

grønne anskaffelser) 

H4.6.3 Satse på robuste og tidløse løsninger 

med lang levetid i egne prosjekter 

 

H4.6.4 Opprette en felles ressursbank for 

kommunene hvor alt av over- og 

underskuddsmasser, møbler og 

bygningsmaterialer kan registreres 

    

H5.1.1. Energibruk - transport Fra 2022 skal nye 

kommunale personbiler og 

lette varebiler være 

nullutslippskjøretøy 

(elektriske, biogass eller 

hydrogen). 

 

Innføre krav som sikrer nullutslipp i 

offentlige innkjøp av personbiler og 

lette varebiler fra 2022 (i tråd med 

nasjonal målsetting) 

H5.1.2 Legge til rette for utbygging av 

energistasjoner/ladeinfrastruktur 

H5.2.1 Energibruk - transport Fra 2025 skal nye bybusser 

være nullutslipp (elektriske, 

biogass eller hydrogen) 

 

Pådriver for krav som sikrer nullutslipp i 

offentlige innkjøp av busser fra 2025 (i 

tråd med nasjonal målsetting) 

H5.3.1 Energibruk -  

transport 

Fra 2023 skal nye 

ferjeanbud ha et lav- eller 

nullutslippskriterium der 

det ligger til rette for det 

(elektriske, biogass, 

hydrogen, biodiesel) 

Innføre krav som sikrer lav- eller 

nullutslipp i ferjeanbud fra 2023 der det 

ligger til rette for det (i tråd med 

nasjonal målsetting) 

H5.4.1 Energibruk - transport Noe senere enn 2023 skal 

nye hurtigbåtanbud ha et 

lav- eller 

nullutslippskriterium der 

det ligger til rette for det 

(elektriske, biogass, 

hydrogen, biodiesel, 

ammoniakk) 

Innføre krav som sikrer lav- eller 

nullutslipp i ferjeanbud etter 2023 der 

det ligger til rette for det (i tråd med 

nasjonal målsetting) 

H5.5.1 Energibruk – transport  Lav- eller nullutslipp for 

servicefartøy i 

havbruksnæringa fra 2024 

(elektriske, biogass, 

hydrogen, biodiesel, 

ammoniakk). 

Trinnvis innføring av krav som sikrer 

lav- eller nullutslipp i servicefartøy i 

havbruksnæringa fra 2024 (i tråd med 

nasjonal målsetting) 

H5.6.1 Energibruk - transport Erstatte fossilt drivstoff 

med bærekraftig 

biodrivstoff i anleggsdiesel 

og skipsfart. 

Legge til rette for at bærekraftig 

biodrivstoff er tilgjengelig i 

kommunene. Legge til rette for bruk av 

biodrivstoff i anleggsmaskiner (fossilfri 

byggeplass) 

    

H6.1.1 Energibruk - bygg Forbud mot bruk av fossil 

fyringsolje til oppvarming 

Fase ut bruk av olje til oppvarming av 

bygninger 
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av bygninger, gjeldende fra 

2020 

H6.2.1 Energibruk – bygg  Totalt netto energibehov for 

bygninger skal ikke 

overstige energirammene i 

byggeteknisk forskrift 

TEK17 

Utrede og iverksette tiltak som 
reduserer energibehovet for kommunal 
bygningsmasse slik at de møter 
kravene i TEK17.  

 

    

H7.1.1 Andre tiltak på tvers 

av kommune, etter 

innspill 

Bærekraftige reisemål Remerking av regionen som et 

bærekraftig reisemål 

Sertifisere rådhuset som Miljøfyrtårn 
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