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MØTEINNKALLING 

Formannskapet 
 

 
 
Dato: 05.02.2020 
Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen 
Tidspunkt: 13:00 

 
 
Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: 
telefon 77 72 20 00 eller 
SMS til møtesekretær Miriam Ilvær tlf 400 20 575 eller på 
e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no 
 
Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. 
 
 
 
Administrerende direktør i Ressurs A/S, Andreas Østenrød - orienterer om eierskap 
og tjenestetilbud (Balsfjord Kommune har en eierandel på 7.31%) 
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Offentlig saksliste: 
Saksnr Innhold Arkivsaksnr 
PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll  
PS 2/20 Referatsaker  
PS 3/20 Delegerte saker  
RS 20/1 Periodisk oppgjør oktober 2019 232 
RS 20/2 Klage på tildeling og søknad om ekstra dyr - 

Vollabakken - vald 31 
K40 

RS 20/3 Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre 
avløpsanlegg og tillatelse til byggetiltak 43/343 
Myrvangveien 9, 9334 Øverbygd 

43/343 

RS 20/4 Klagebehandling - Dispensasjon fra arealformål - 
Oppføring av hytte - 43/166 - Balsfjord - Avslag 

43/166 

RS 20/5 Oppdatert nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 
39 bnr 1 

V14 

RS 20/6 Oppdatert nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 
58 bnr 1 og 2 

V14 

RS 20/7 Svar - søknad om tilskudd til vintervedlikehold 223 
RS 20/8 Periodisk oppgjør november 2019 232 
RS 20/9 Svar - søknad om støtte - Laurasætra 

motorcrossklubb 
223 

RS 20/10 Felleskjøpets produksjon av kraftfor i Balsfjord U30 
DS 20/1 Avslag på søknad om scooterdispensasjon K01 
DS 20/2 Innvilget søknad om scooterdispensasjon K01 
DS 20/3 Innvilget søknad om fornyelse av 

scooterdispensasjon 
K01 

DS 20/4 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/5 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/6 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/7 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/8 Innvilget scooterdispensasjon K01 
DS 20/9 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/10 Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon K01 
DS 20/11 43/513 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - 

Carina Andersen 
43/513 

DS 20/12 43/343 - Tillatelse til tiltak - fritidsbolig - Espen 
Åsmo 

43/343 

DS 20/13 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av gnr 47 
bnr 10, 25, 34, 48 og 49 som tilleggsjord 

47/10 

DS 20/14 47/425 - Tillatelse i ett trinn - Skilt - Nysted AS 47/425 
DS 20/15 102/75 - Avslag på søknad om tilbygg til 

fritidsbolig - Reidar Skagseth 
102/75 

DS 20/16 29/168 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - 
Bruksendring - Balsfjord kommune 

29/168 

DS 20/17 34/70 - Tillatelse til endring av rammetillatelse - 
plassering av transportbånd - Ewos AS 

34/70 

DS 20/18 83/90 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - bolig og 
garasje - Kristin Wolff Skaalvik 

83/90 

DS 20/19 43/166 - Avslag på søknad om tillatelse til tiltak - 
Utleiehytter - Hans-Erik Myrseth 

43/166 



DS 20/20 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 31/4 31/4 
DS 20/21 46/41 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse - 

tilbygg 
46/41 

DS 20/22 49/27 - Tillatelse til tiltak - riving - Gry-Anita 
Kristensen 

49/27 

DS 20/23 Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 81/2 81/2 
DS 20/24 103/169 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - Utbygging 

av Aursfjord båthavn - Norprosjekt AS 
103/169 

DS 20/25 34/70 - Igangsettelsestillatelse 2 - Ewos bergneset 34/70 
DS 20/26 90/34 - Tillatelse i ett trinn - endring av bygg - 

Coop Nord SA 
90/34 

PS 4/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd 
nydyrkning 

242 

PS 5/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd 
nydyrking 

242 

PS 6/20 Kommunalt næringsfond - Klage på avslag om 
tilskudd til ny avlastningsfjøs 

242 

PS 7/20 Kommunalt næringsfond - Søknad om støtte fra 
kommunalt næringsfond 2020 - Fagnettverk 
geodata 

242 

PS 8/20 Revidert budsjett utredning av snøskuterløype - 
Finndalsløypa 

K01 

PS 9/20 Ny selskapsavtale Senja avfall IKS - økt 
låneramme fra kr 110 mill til kr 400 mill 

037 

PS 10/20 Oppdatert kostnadsoverslag oppgradering 
Skutvikelv bru 

Q10 

PS 11/20 Kostnadsoverslag oppgradering av Sentrumsveien 
og gang og sykkelveien fra Sentrumsveien til 
kryss ved Ringveien, samt nødvendig vedlikehold 
Skogveien 

Q14 

PS 12/20 Takvassbrua - ekstrabevilgning Q14 
PS 13/20 Klage på delvis avslag på scooterdispensasjon - 

***** ***** 
K01 

PS 14/20 Klage  på vedtatt områdereguleringsplan Tamok 
Fjellbygd 

L12 

PS 15/20 1. gangs behandling - plan 1933-253 - Movollen L12 
PS 16/20 50/14 - Ny behandling av klage - Thomas 

Martinsen 
50/14 

PS 17/20 Ny behandling klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon gitt 28.06.2018 - Ettersender 

43/24 

PS 18/20 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på Høyset 43/24 - 
Tromsø Ice Domes 

43/24 

PS 19/20 Forhåndsvurdering - detaljregulering på Høyset 
43/24 - Tromsø Ice Domes 

43/24 

PS 20/20 Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 for 
salg av 50/1 til boligformål 

50/1 

PS 21/20 Omdisponering jordlovens § 9 i forbindelse med 
søknad om landbruksveg 9/6 

V83 



PS 22/20 Reguleringsplan e6 Nordkjosbotn - Storfjord 
grense 

L12 

PS 23/20 Revidert Helhetlig ROS Balsfjord kommune, og 
oppdatert Overordnet Beredskapsplan Balsfjord 
kommune 

X20 

PS 24/20 Mulighetsstudie skolestruktur Balsfjord kommune A20 
PS 25/20 Eventuelt  



PS 1/20 Godkjenning av møteprotokoll

PS 2/20 Referatsaker

PS 3/20 Delegerte saker
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Vår dato Vår referanse 
08.11.2019 2017/582 - 

18863/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: K40  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Magne Haugstad, tlf 77722631 06.11.2019  

 
 

 
Stein Are Nøstvik 
 
Vollabakkveien 12 
9040 Nordkjosbotn 
 
 
 
Klage på tildeling og søknad om ekstra dyr - Vollabakken - vald 31  
 
 Det vises til søknad om tildeling av ekstra dyr for valdet Vollabakken for jaktsesongen 2019-
2020. Hovedargumentasjonen for tildeling er ut fra følgene argument:   
 

- Tidligere tildelingsmodell benyttes. 
- Feil avskyting i forhold til alder og kjønn 
- Sett en voksende elgstamme i området de jakter 
- Pr dato står det mange dyr i vårt område. 
- Vi ser at antall elgpåkjørsler er økende. 
- Det er allerede påkjørt dyr på vårt område i høst.  
- Ønsker å få tildelt et ekstra dyr for jaktsesongen 2019/2020. 

 
Argumentasjonen for tildeling argumenteres bla. i saksbehandlingsfeil og bruk av feil modell og 
Balsfjord kommune må behandle søknaden som en klage på enkeltvedtaket: Målretta avskyting – 
tildeling av fellingstillatelse- vald 31 Vollabakken. Sak nr. 2019/828-16.   
 
Elgvaldet Vollabakken v/Stein Are Nøstvik klager på vedtak om Målretta avskyting- tildeling av 
årets fellingstillatelse – vald 31 Vollabakken sak 2019/828. Vedtaket ble fattet 18.07.2019.  

Balsfjord kommune er underinstans i klager på viltsaker og Fylkesmannen er klageinstans, jfr 
FOR 2003-12-08 nr 1479. Rettslig grunnlag for Balsfjord kommune som underinstans er 
forvaltningslovens § 29 første ledd første punktum, § 33 annet ledd og § 33 fjerde ledd første 
punktum: 

§ 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning 
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. » 

§ 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å 
behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog §31» 

§ 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal 
sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» 

Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken 
inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak. 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens § 33 annet ledd. Det åpner i 
utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. Men 
det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, dette ut fra 
hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet. 

 

Vurdering: 

Enkeltvedtaket til rådmannen av 18.07.2019 om målrettet avskyting kan påklages. Klagen er ble 
mottatt Balsfjord kommune 06.11.2019 og er utenfor 3 ukers fristen på klagebehandling og vil 
ikke bli realitetsbehandlet.   

Når det gjelder søknader for tildeling av tilleggsdyr er dette en praksis som skjer innenfor 
rammetildeling til driftsplanområder. Ved målrettet avskyting er handlingsrommet på tildelingen 
ved minsteareal og fravik av minsteareal etter hjorteviltforskriften. Dvs. så har Balsfjord 
kommune ingen relevant lovhjemmel for å tildele ekstradyr under jakten etter 
hjorteviltforskriften. I områder med oppdelt valdstruktur og mange små vald blir dessverre 
overordnet forvaltning av elgstammen vanskeliggjort. I områder med driftsplansområder 
fungerer dette mye bedre og løsning for en god forvaltning er å få større sammenhengende 
områder og bruke handlingsrommet til å tilpasse minstearealet etter behov for å regulere 
elgstammen.    

Klager vil vanligvis fremmes til formannskapet. Denne klagen er innkommet for seint til at den 
kan behandles i før jaktsesongen er over. Derfor behandles klagen administrativt og refereres i 
formannskapet.  

 

Rådmannens vedtak:  
Klagen er ikke fremmet i tide, jf. forvaltningslovens § 29, og klagen tas ikke til 
realitetsbehandling.  

 

Klagerett: 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
  
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
 Magne Haugstad 
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 rådgiver 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



  
Vår dato Vår referanse 
08.11.2019 2019/1213 - 

18874/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 43/343  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Magne Haugstad, tlf 77722631 24.09.2019  

 
 

 
BALSFJORD VVS AS 
 
Grindbakken 20 
9050 STORSTEINNES 
 
 
 
Tillatelse til utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg og tillatelse til 
byggetiltak 43/343 Myrvangveien 9, 9334 Øverbygd  
 
  

Ansvarlig for utslippet: Espen Åsmo 
Bygingstype: Fritidsbolig 
Beregnet pe:  5 Pe  
Anleggstype: Filterpose for gråvann  
Restutslipp: Infiltrasjon til grunn 
 
 
Viser til søknad om utslipp fra ansvarlig søker Espen Åsmo for tiltakshaver Balsfjord VVS 
04.10.2019. Søknaden omfatter utslippstillatelse av gråvann for fritidsbolig. Omsøkt løsning er 
Vera slamfilter med filterpose istedenfor slamavskiller. Restutslipp går i infiltrasjonsgrøft til 
grunn i tilkjørte masser.   
 
 
Vedtak utslippstillatelse 
Det gis tillatelse til utslipp i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven 
§11. For å unngå skade eller ulempe fastsetter vi i samsvar med forurensningsloven § 16 
følgende vilkår:   
 
 
Vilkår til utslippstillatelsen: 
1. Anlegget skal ikke tas i bruk før det foreligger godkjent ferdigattest fra kommunen. Sammen 

med anmodning om ferdigattest skal det sendes inn: 
- Oppdatert situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Alle anleggsdeler og 

ledningstraseer, samt oppstillingsplass for tømmebil og eventuelt utslippspunkt, skal være 
koordinatfestet eller målsatt. 

- Drift og vedlikeholdsavtale.  
- Rapport på ferdig montert og igangsatt anlegg. 
 

2. Eier av anlegget er ansvarlig for at det drives og vedlikeholdes slik at kravene i 
utslippstillatelsen overholdes.  

 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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3. Anlegget må ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med 
tillatelsen på 5 pe. Drensvann, takvann, og annet overvann skal ikke tilføres avløpsanlegget. 
Anlegget skal ikke tilføres stoffer som kan redusere funksjonen eller renseevnen. 

 
4. Eier av anlegget skal sørge for at alle kumlokk er sikret til enhver tid, slik at ingen kan falle ned i 

kummer. Kummene skal være tilgjengelige for inspeksjon og tømming til enhver tid. 

5. Utførelsen av avløpsanlegget skal kontrolleres av ansvarlig prosjekterende 
 

6. Det skal legges til rette for prøvetaking av avløpsvannet.  
 

7. Anleggseier skal følge punktene i driftsinstruksen for anlegget og oppbevare relevant 
dokumentasjon for fremvisning i forbindelse med tilsyn. 
 

8. Dersom det i forbindelse med gravingen oppdages fredede kulturminner eller forurenset 
grunn, skal arbeidet straks stanses. Melding om funn av kulturminner skal sendes 
fylkeskommunen umiddelbart, mens melding om forurenset grunn skal sendes kommunen 
umiddelbart. 
 

9. Dersom det i framtiden kommer offentlig avløpsledning over nærliggende areal til 
eiendommen, kan kommunen kreve tilknytning til denne, uavhengig av utslippstillatelse gitt i 
dette vedtak, jf. plan- og bygningsloven § 27-2 annet ledd 
 

10. Hvis det etableres fellesanlegg for området, kan eiendommen bli pålagt om å knytte seg til. 
 

11. Særlige vilkår for ulike typer løsninger: 
 
Slamposer deponeres etter anvisning fra leverandør. 
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Vedtak byggetillatelse 
Det gis tillatelse til tiltaket i samsvar med søknaden. Hjemmel for vedtaket er plan- og 
bygningsloven §20-2. Mottatte ansvarsretter erklæres for funksjoner, fagområder, 
ansvarsområder og tiltaksklasser: 
 

Ansvarlig foretak 
Funksjon, ansvarsområde og tiltaksklasse 

 SØK PRO UTF UAVHENGIG 
KONTROLL 

X X   Balsfjord VVS AS   
Org nr: 987520515 Avløpsanlegg, tiltaksklasse 1  

  X  
 

Balsfjord VVS AS   
Org nr: 98752055 

Grunn- og terrengarbeider, tiltaksklasse 1 
  X  

 
Balsfjord VVS AS   
Org nr: 987520515 

Rørarbeider, tiltaksklasse 1 
 
 
Kart 

 
 
Begrunnelse for vedtaket 
Eiendommen 43/343 ligger ca. 100 meter vest for resipienten Fjellfrøsvatnet ID 196-2398-L i 
Vann-nett.  Økologisk tilstand er svært god og kjemisk tilstand er ukjent.  
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Va-blad nr.100 Avløp i spredt bebyggelse nevner denne løsningen og den skal unntaksvis 
benyttes som renseløsning for gråvannsanlegg for hytter dersom adkomst med slambil er 
uaktuelt. Balsfjord kommune har ikke lykkes å finne retningslinjer for anlegg ut fra det som er 
vedlagt fra leverandør. Andre saksbehandlere på avløp i andre kommuner stiller seg tvilende til 
om anlegget bør benyttes som fullgod løsning når det er innlagt vann. Det finnes også en del 
kommuner i norges land som godkjenner anlegget i form av forskrift, men da også unntaksvis på 
steder som ikke kan nås med slambil. Balsfjord kommune har liten erfaring med denne typen 
anlegg, men heller ikke noen forskrift som tillater eller forbyr anlegget. Utslippet innfiltreres i 
grunn over 100 meter fra resipienten og antas å ikke ha negativ påvirkning pga. avstand. Ved 
oppgradering av sanitær standard vil omsøkt anlegg være uegnet.     
 
   
Varighet  
Tillatelsen faller bort hvis tiltaket ikke er igangsatt innen tre år, eller innstilles i mer enn to år, jf. 
plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Saksbehandlingsgebyr 
For behandling av utslippssøknad påløper et gebyr på kr 3890.- Faktura vil bli ettersendt.  
 
Orientering om klageadgang  
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om 
det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for 
klagebehandling. 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
 Magne Haugstad 
 rådgiver 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Espen Åsmo Tønsnesvegen 19 9020 Tromsdalen 

  
 
 



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.10.2019  2019/3787 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  18.06.2019  2018/970 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Kjersti Sund, 75531625 
  
 
 
  

BALSFJORD KOMMUNE 
Rådhusgata 11 
9050 STORSTEINNES 
 
 

  
 

Klagebehandling - Dispensasjon fra arealformål - Oppføring av hytte - 
43/166 - Balsfjord - Avslag 

Vi viser til kommunal- og moderniseringsdepartementets oversendelse av 19.06.2019 og sist 
Balsfjord kommunes oversendelse av dokumenter 27.09.2019.  
Fylkesmannen i Nordland er oppnevnt som settefylkesmann for klagebehandlingen.  
 
 
Fylkesmannen endrer Balsfjord kommunes vedtak av 06.02.2018 om å gi dispensasjon fra 
LNFR formålet i kommuneplanens arealdel. Fylkesmannen mener at hensynene bak det 
aktuelle arealformålet blir «vesentlig tilsidesatt» ved omsøkte dispensasjon, jf. plan- og 
bygningsloven § 19-2. Vilkårene for å gi dispensasjon er dermed ikke oppfylt. Kommunens 
vedtak omgjøres derfor og dispensasjonssøknaden avslås. 
 
 
 
Bakgrunn for klagen 
 
Fylkesmannen legger til grunn at partene er kjent med sakens historikk, og gir derfor ikke en 
fullstendig gjennomgang av all korrespondanse som er utvekslet mellom partene og kommunen. I 
det følgende gjengis likevel hovedtrekkene i sakens utvikling. For øvrig vises det til kommunens 
saksfremstilling ved behandling av søknaden. 
 
Søknad 
Hans-Erik Myrseth har den 23.04.2018, med supplerende informasjon den 21.05.2018, søkt om 
dispensasjon fra LNFR-området i kommuneplanen til oppføring av en utleiehytte på eiendommen 
gnr. 43 bnr. 166, 407.  
 
På eiendommen i dag ligger Myrseth gård som har en næringsproduksjon med 2 driftsbygninger, ei 
eldre for melkekyr, og ei yngre for ammekyr. Gården har til sammen rundt 80 dyr. Hele 
eiendommen på ca. 328 da er i bruk. 
 
Hytten er tenkt plassert på et berg i utkanten av eiendommen og vil dermed ikke berøre dyrkbar 
mark. Det opplyses videre at omsøkte tiltak ikke vil påvirke viktige områder for biologisk mangfold 
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eller naturvernområder. I søknaden er det redegjort for at omsøkte tiltak ikke ligger i trekk, beite 
eller drivingslei for rein.  
 
Adkomst til hytten vil gå via eksisterende avkjøring og driftsvei. 
 
Søknad om oppføring av utleiehytte er begrunnet med at kårboligen som har vært til utleie i en 5 års 
periode gjennom Din Tur, nå skal benyttes til fast bolig. Utleien er godt innkjørt og det er derfor et 
ønske å fortsette med utleie etter at kårbolig er tatt i bruk som fast bolig. 
 
Høring 
Balsfjord kommune sendte den 06.11.18 dispensasjonssaken på høring.  
 
Uttalelse fra Fylkesmannen i Troms 
Fylkesmannen i Troms kom den 29.11.2018 med en uttalelse til dispensasjonssøknaden, hvor de 
anbefalte at søknaden fra plansituasjonen ble avslått. 
 
Med utgangspunkt i veilederen «Garden som ressurs» fant ikke Fylkesmannen i Troms at en 
utleiehytte kunne defineres som et nødvendig tiltak for landbruk eller gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Fylkesmannen mente at omsøkte tiltak har 
karakter av å være en fritidsbolig som ønskes oppført for ordinær utleievirksomhet. 
 
En annen grunn for å ikke tilrå dispensasjon var at det omsøkte tiltaket ligger innenfor vinterbeite for 
Maujen/Tromsdalen reinbeitedistrikt og i umiddelbar nærhet til flyttlei for rein. 
 
Fylkesmannen i Troms har uttalt at de ikke kan se at det foreligger særlige grunner for å gi 
dispensasjon eller at fordelene ved en dispensasjon er vist å være klart større enn ulempene.  
 
Troms fylkeskommune 
Fylkeskommunen har i brev den 10.12.2018 redegjort for at de ikke kjenner til at det er automatisk 
fredete kulturminner i det omsøkte området og har ingen merknader til søknaden. 
 
Sametinget 
Sametinget uttalte den 19.12.2018 at det ikke var noen merknader til søknaden og at de ikke kjente 
til at det var registrert noen automatisk fredete samiske kulturminner der hytten er tenkt plassert. 
 
Bemerkninger fra tiltakshaver 
Tiltakshaver har den 16.12.2018 kommet med kommentarer til Fylkesmannen i Troms sin tilrådning. 
Følgende kommentarer trekkes frem: 
 

 Det ikke er kjent at det noen gang har vært konflikt mellom gården og reindriften. 
Tiltakshaver har aldri sett eller hørt at flyttleien som er beskrevet har vært i bruk ved 
eiendommen de siste 100 årene, men har vært oppmerksom på at den har vært inntegnet i 
kart. 

 Begge ektefeller er sysselsatt 100 % på gården og all inntekt er basert på gårdens ressurser. 
Gården er på vel 300 daa og for å få nok inntekt er småskala mangesysleri en del av 
næringsinntekten. 

 For utleievirksomheten er det viktig at hytten blir bygd. 
 Det er en forståelse av at landbruket og reindriften er likestilt i forhold til arealplanen og at 

disse næringene ikke burde settes opp mot hverandre. 
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Kommunens behandling av søknaden 
Formannskapet behandlet dispensasjonssøknaden den 06.02.2019 og vedtok med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 19-2 og jordlovens § 1 å innvilge dispensasjonen for nyopprettelse av utleiehytte 
på driftsenhet 43/166, 407 med lokalisering som framkommer i samordningsbrevet datert 
6.11.2018, fig 2 og 3.  
 
Klage 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark påklaget kommunens vedtak den 26.02.2019. 
 
I klagen viser Fylkesmannen til at kommuneplanens arealdel er et viktig dokument for reindriften, 
hvor kommuneplanen gir en forutsigbar arealbruk, og hindrer gradvis utbygging av 
reinbeiteområdene.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark anser tiltaket for å være i strid med reindriftsloven § 22, hvor 
reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av 
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes. Det påpekes at aktuelle tiltak ligger i umiddelbar 
nærhet til flere av flytteleiene. 
Flyttleier for rein er gitt et særskilt vern i reindriftsloven § 22. Dette innebærer at det er et 
arealdisponeringsforbud der tiltak kan eller vil sperre flyttleien. 
 
Omsøkte tiltak ligger også innenfor vinterbeiteområdet til Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt. 
Vinterbeiter er minimumsbeiter for rein i Troms, og aktiviteten vil komme i konflikt med reinens 
flyttveier vinterstid. 
 
På bakgrunn av reguleringsplan for fritids- og turismeaktivitet på naboeiendommen viser 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark til at ytterligere etablering i dette området ikke bør skje gjennom 
dispensasjon, da totalvirkningen for reindriftens bruk av området ikke vil blir godt nok ivaretatt ved 
en slik praksis. 
 
Etter Fylkesmannen i Troms og Finnmarks vurdering er de kumulative vilkårene i pbl. § 19-2 annet 
ledd ikke vurdert på en tilfredsstillende måte i formannskapet. Det vises også til at individuelle 
forhold ikke skal være tungtveiende i en vurdering av om de to kumulative vilkårene er oppfylt. 
 
Fylkesmannen i Tromsø og Finnmark holder fast ved at reindriftsinteressene blir vesentlig tilsidesatt 
og påpeker at hytter i seg selv ikke er et inngrep og forstyrrende element, men at den menneskelige 
aktiviteten som medfølger ofte er verre for reindriften. I en situasjon hvor reindriften ikke fritt og 
uhindret kan flytte reinen etter flyttleien, enten på grunn av installasjoner eller aktivitet knyttet til 
installasjon, anses flyttleien for å være stengt.  
 
Fylkesmannens holdning er at ved å åpne opp for slike tiltak ved dispensasjon så tilsidesetter 
kommunen viktige arealinteresser knyttet til planstatus LNFR.  
 
Det bemerkes også fra Fylkesmannen sin side at klimaendringer også har medført at 
vinterbeitekapasiteten i Mauken-området allerede er blitt redusert. På grunn av klimaendringenes 
press på naturen må arealbruken derfor vurderes både med utgangspunkt i dagens og fremtidens 
klimautfordringer og påvirkninger på naturgrunnlaget for reindrifta. 
 
Summen av mange dispensasjoner kan få utilsiktede følger for reindriften ved at mange små 
inngrep og forstyrrelser vanskelig lar seg forene med reinens behov for sammenhengende 
friområder og flytt- og trekkveier. 
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Fylkesmannen er av den oppfatning at kommunen ikke på et forsvarlig grunnlag har tatt stilling til 
om det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon og at dette er en 
saksbehandlingsfeil som har virket bestemmende på vedtakets innhold. 
 
Til sist foreslår Fylkesmannen i Troms og Finnmark at dersom utleiehytte skal etableres gjennom 
dispensasjonssøknad, bør denne etableres i forlengelsen av tilsvarende tiltak på naboeiendommen 
og i overkant av parsellen gnr. 43 bnr. 392. En slik plassering vil ikke i samme grad være en ulempe 
for reindriften. 
 
Kommunens klagebehandling 
Formannskapet behandlet den 11.04.2019 klagen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Formannskapet tok ikke klagen til følge og opprettholdt tidligere vedtak av 06.02.2019 om å tillate 
etablering av utleiehytte som omsøkt. Vedtaket er begrunnet med at kommunen prioriterer 
utviklings- og produksjonsmuligheter for landbruket i vid forstand på 43/166, 407 og at reindriften i 
liten grad blir berørt. Kommunen mener utleiehytta har store fordeler for et levedyktig landbruk. 
 
Fylkesmannens lovforståelse, vurdering og forståelse av faktum i saken 
 
Fylkesmannens avgjørelse bygger på de opplysninger som er framkommet i det skriftlige materialet 
som er oversendt fra kommunen, så vel kommunens egne opplysninger som de opplysninger klager 
har framlagt.  
 
Fylkesmannen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Vi skal 
vurdere de synspunkter som klageren legger fram, og vi kan også ta opp forhold som ikke er berørt i 
klagen. Vi skal legge stor vekt på hensynet til det kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn, 
jf. forvaltningslovens § 34 annet ledd.  
 
Planstatus 
Aktuelle område ligger innenfor kommuneplanen for Balsfjord, vedtatt 21.09.2011. 
 
Omsøkte område er i arealplanen lagt ut til LNFR-område.  
 
I kommuneplanens punkt 5.1 angående spredt boligbygging i LNFR-områder – dispensasjonspraksis, 
heter det blant annet at i LNFR-områder utenfor avsatte områder for spredt boligbygging skal 
søknader om enkelttomter behandles etter følgende retningslinjer: 
 

 Tomta skal ikke være lokalisert i viktige beiteområder, trekk- og drivingsleder for reindriften. 
 Tomta skal ikke berøre drivbar dyrka eller dyrkbar mark og produktiv skog av høg til middels 

bonitet. 
 
Rett ved siden av planlagt utleiehytte ligger flyttlei for rein og på omsøkte område er det registrert 
vinterbeite for rein. 
 
Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen. 
 
 
 
Dispensasjonsvurdering 
Spørsmålet i det følgende blir om det kan dispenseres fra arealformålet LNFR i kommuneplanens 
arealdel. 
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Plan- og bygningsloven § 19-2 oppstiller vilkårene for å gi dispensasjon. Det følger av bestemmelsens 
annet ledd at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 
eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg er det et vilkår at 
fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
Begge vilkårene må være oppfylt for at det skal kunne gis dispensasjon.  
 
Det sistnevnte vilkåret er oppfylt dersom relevante fordeler er klart større enn ulempene som 
dispensasjonen medfører. Hvilke hensyn som er relevante ved en dispensasjonsvurdering må ses i 
sammenheng med de offentlige hensyn som skal ivaretas etter loven og gjennom planlegging. Rent 
personlige fordeler tillegges normalt ikke avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og 
bygningsloven, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 243. 
 
Forarbeidene til plan- og bygningsloven gir følgende retningslinjer for vurderingen av om det skal 
dispenseres fra kommunale arealplaner:  
  

«Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, 
kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å 
fravike gjeldende plan. 
 
Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut 
fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i 
planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om 
kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Innstrammingen er likevel ikke til hinder for at det f. 
eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til 
hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene.» 
 

Av det ovenstående følger det at terskelen for å gi dispensasjon fra kommunale arealplaner er satt 
relativt høyt. 
 
Fylkesmannen i Nordland vil bemerke at spørsmålet om vilkårene for dispensasjon i pbl. § 19-2 
andre ledd er oppfylt eller ikke, er et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene, jf. 
forarbeidene s. 242. Forvaltningslovens regel i § 34 andre ledd om at Fylkesmannen skal vektlegge 
hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn, kommer således i betraktning 
først etter at lovens formelle vilkår for dispensasjon er vurdert som oppfylt. 
 
Etter pbl. § 19-2 fjerde ledd bør det ikke gis dispensasjon når en direkte berørt fagmyndighet har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden. I denne saken har Fylkesmannen i Troms (nå Troms og 
Finnmark) som statlig fagmyndighet gått imot at det gis dispensasjon, og har dessuten også påklaget 
kommunens positive vedtak. Dette tilsier at det skal mye til for at dispensasjon kan gis. 
 
Det er videre i forarbeidene til loven uttalt at dersom reindriftens forvaltnings- og styringsorganer 
går imot at det skal gis dispensasjon, bør kommunen normalt ikke gi dispensasjon. Dette har 
sammenheng med at reindriften er en arealkrevende næring, både på grunn av marginale 
beiteområder og på grunn av reinens behov for ulike sesongbeiter og flyttveier mellom dem. 
Summen av mange små dispensasjoner kan få utilsiktede følger for reindriften ved at mange små 
inngrep og forstyrrelser vanskelig lar seg forene med reinens behov for sammenhengende frie 
områder og flytt- og trekkveier. 
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Det vises til lov om reindrift § 22 hvor det fremgår at reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å 
drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen kan ferdes og adgang til flytting med rein 
eller tradisjonelle flytteleier. Etter bestemmelsen har flyttleier et særlig vern, og at det ikke er lov å 
iverksette tiltak som hindrer bruk av flyttleiene. 
 
Vurderinger fra Fylkesmannen i Nordland 
Fylkesmannen i Nordland vil i det følgende vurdere hvorvidt en innvilgelse av dispensasjon i denne 
saken vil medføre at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Hensynet bak LNFR-formålet er hensynene til landbruk, natur og friluftsliv, samt reindrift. 
 
I denne saken er det hensynet til reindrift som er det aktuelle, idet det i klagen er anført at tiltaket 
kommer i konflikt med bestemmelser i reindriftsloven og viktige reindriftsinteresser. 
 
Spørsmålet er om en innvilgelse av dispensasjon til oppføring av utleiehytte vil innebære en 
vesentlig tilsidesettelse av hensynet til reindriften.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har som fagmyndighet ikke bare uttalt seg negativt til søknaden, 
men har også klaget på vedtaket hvor dispensasjon ble innvilget.  
Formannskapet har ikke tatt Fylkesmannens vurderinger til følge i sin innvilgelse av dispensasjon. 
 
Rådmannen har i sin vurdering lagt vekt på at tiltaket er viktig for å legge til rette for, og støtte 
fortsatt landbruksdrift over generasjoner på gården. Tiltaket legger grunnlaget for at nye 
generasjoner kan se det interessant og attraktivt å kunne ha sitt yrke innen landbruksnæringen. 
 
Ifølge kommunens saksfremlegg vil utleiehytta representere, ikke bare et attraktivt reisemål for 
natur og friluftsopplevelser, men også gi opplevelse i et levende kulturlandskap. Dette vil ikke være 
til hinder for å fortsatt produsere mat på de økonomisk bærekraftige areal av driftsenheten. 
 
Hele søndre del av Balsfjord kommune er vinterbeiteområde for tamrein. Kommunen mener at 
dette hverken må eller kan være til hinder for utvikling av andre næringer innen LNFR og innen 
vinterområde for tamrein. Dette må heller ikke hindre en samfunnsmessig og påkrevet og naturlig 
utvikling av driftsenheten for framtidig bærekraftig drift.  
 
Kommunen mener at utleiehytten ikke er lokalisert i trekkleien og innenfor det som karakteriseres 
som kulturlandskap. Det er uttalt at nærmeste trekklei ikke er benyttet på 100 år og at det fremgår 
av Distriktsplan for Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt at flytt- og trekkleier i dag foregår helt 
andre steder enn i Fjellfroskområdet. 
Det uttales at det ikke finnes attraktivt vinterbeite for rein på sentrale deler av driftsenheten på 
grunn av tilrettelegging av infrastruktur og produksjonsfasiliteter, inkludert lokasjon for utleiehytte. 
 
Kommunen kan vanskelig se at omsøkte utleiehytte vil føre til overbelastning av omkringliggende 
LNFR-interesser, men må heller betraktes som et supplement i forhold til opplevelsesturisme i 
Fjellfroskvatnområdet.  
 
Det er kommunens oppfatning at naturbasert turisme med utleiemulighet samsvarer med både 
kommunens planstrategi og kommuneplanens samfunnsdel, hvor gårdens ressurser danner 
utgangspunkt også med hensyn til bosetting og arbeidsplasser primært og i viderefordelingsindustri 
for råvarer fra landbruket. 
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Videre mener kommunen at reindriftsinteressene på driftsenheten Myrseth og innenfor det 
geografiske området mellom produksjonssenteret på Myrseth og utleiehytta er fra fylkesmannens 
side betydelig overdrevet. 
 
Til sist mener kommunen at fordelene med dispensasjon er klart større enn ulempene da søker gis 
mulighet til å utnytte sin eiendom med inntektsgivende aktivitet.  
Kommunen er også av den oppfatning at fordelene med utvikling av nye næringer som en del av den 
totale landbruksdriften på Myrseth er overveldende, og langt mere vektig enn ulempene for 
reindriften. 
 
Det er utarbeidet en inngrepskartlegging for reindrifta i Troms fylke. I rapportens punkt 3.1 er det 
påpekt at det er en grunnleggende utfordring for all reindrift å ha tilstrekkelig tilgang til nødvendige 
beiteressurser, dvs. tilstrekkelig tilgjengelig beite til alle årstider. Værforhold og fenologi varierer fra 
år til år og det er derfor også nødvendig med beitearealer som gir rom for å ivareta denne 
variasjonen og det er behov for fleksibilitet i beitebruken. 
 
I nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 20109-2023, vedtatt 14.05.2019 av 
kommunal- og moderniseringsdepartementet, forventer regjeringen at kommunene legger vekt på å 
bevare naturgrunnlaget for samisk kultur og næringsutvikling. Reindriftens arealer må sikres 
samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot andre samfunnsinteresser. 
 
Det følger også av forarbeidene til plan- og bygningsloven at statlige og regionale rammer og mål 
skal legges til grunn for vurderingen og interesseavveiningen i saker som gjelder dispensasjon fra 
planer. Det er et hovedprinsipp i loven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må ligge 
innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. Der det 
foreligger statlige og regionale rammer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn for 
dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak, jf. Ot. prp. 32 s. 243. 
 
Fylkesmannen i Nordland er enig i Fylkesmannens i Troms sin anførsel om at en utleiehytte ikke kan 
anses som et nødvendig tiltak for landbruket eller gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag. 
 
Fylkesmannen i Nordland mener at hensynet til reindriften og landbruket fortsatt gjør seg gjeldende 
med styrke og at det dermed ikke er anledning til å innvilge dispensasjon til en utleiehytte. 
 
Fylkesmannen legger de faglige vurderingene fra fagmyndigheten til grunn. Vi mener den negative 
uttalelsen og klagen er bygget på en konkret og saklig basert vurdering innenfor rammen av den 
lovbestemmelsen eller det planvedtaket det skal dispenseres fra, se lovens forarbeider prp. 32, s. 
243. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark mener at et positivt vedtak vil kunne skape forventninger og 
føringer om ytterligere dispensasjonssøknader i LNFR-områder. Vi registrerer at kommunen ønsker 
å legge til rette for turistrettede tiltak men vi mener at dette må vurderes i plansammenheng, og 
ikke ved å gi dispensasjon. 
 
Fylkesmannen i Nordland er etter dette kommet til at hensynene bak reindriftsformålet i 
kommuneplanens arealdel vil bli vesentlig tilsidesatt ved omsøkte dispensasjon. 
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Ettersom begge vilkårene i § 19-2 annet ledd må være oppfylt for at det skal være aktuelt å 
dispensere finner vi det ikke nødvendig å gå nærmere inn på fordel- og ulempevurderingen da det 
første vilkåret for å gi dispensasjon etter vår vurdering ikke er oppfylt. 
 
Vilkårene for å gi dispensasjon er etter dette ikke oppfylt. På denne bakgrunn endrer Fylkesmannen i 
Nordland kommunens vedtak slik at dispensasjonssøknaden avslås. 
 
Avsluttende bemerkninger 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har vist til at en alternativ plassering av utleiehytten i mindre 
grad vil komme i konflikt med reindriftsnæringen. Beiteområder og flyttleien vil bli ivaretatt på en 
bedre måte ved foreslått plassering mot nabo som har fått innvilget reguleringsplan for 
turistnæring. 
 
Vedtak 
 
Fylkesmannen i Nordland endrer kommunens vedtak om tillatelse til oppføring av utleiehytte på 
eiendommen gnr. 43 bnr. 166 og fatter nytt vedtak om å avslå dispensasjon til omsøkte tiltak. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. rundskriv T-2/09 fra 
Miljøverndepartementet og brev datert 28. september 2009 fra Kommunal- og 
regionaldepartementet, jf. forvaltningsloven § 34.          
 
Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Sakens parter er underrettet ved kopi av dette brev. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Tom Cato Karlsen 
 

  
 
 
Egil Johansen  
Kommunal- og beredskapsdirektør 
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Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
Hans Erik Myrseth Åsheimveien 70 9334 Øverbygd 

 



  
Vår dato Vår referanse 
20.11.2019 2018/1476 - 

19767/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: V14  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
 

 
Krister Myhre 
 
Sørkjosveien 100 
9050 Storsteinnes 
 
 
 
Oppdatert nydyrkingstilskudd, Krister Myhre gnr 39 bnr 1  
 
Det vises til vedtak datert 10.10.19. Jørgen Slettmo og Krister Myhre har kontaktet kommunen 
og bedt om omgjøring av de to vedtakene om nydyrkingstilskudd. De var enig om at Jørgen 
Slettmo var ferdig med sin nydyrking før Krister Myhre, slik at Slettmo skulle ha full uttelling 
for sine daa, før Krister Myhre får tilskudd på sitt areal. 
 
 
Vedtak 
«Foretaksnr 918 109 366 Krister Myhre innvilges kr 11 400 i tilskudd til nydyrking av 7,6 da 
fulldyrka jord på eiendommen Bakkemo gnr 39 bnr 12 i Balsfjord kommune» 
 
Tilskuddet utbetales til bankkontonummer 9365 25 62793. 
 
Sakens bakgrunn 
Krister Myhre/Odd Bjørnar Myhre søkte i 2016 og fikk godkjent plan for nydyrking på 
eiendommen Bakkemo 39/12 i Balsfjord.  Eiendommen ble i sak 2016/398 innvilget inntil  
kr 138 000/69 da i tilskudd til nydyrking. 
 
Tidligere har Krister Myhre fått utbetalt kr 25 000 for nydyrking av 12,5 daa. 
 
Kurt Olsen var på befaring 25.6.2019 og målte opp nydyrkingsflaten med handholdt GPS. Flaten 
ble målt til ca 20,1 daa. Feltet var isådd. Dette inneholdt det samme arealet på 12,5 daa som det 
tidligere er utbetalt tilskudd for. Det nye arealet utgjør 7,6 daa. 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Det står igjen en rest kr 11 400,- av opprinnelig tildeling på kr 200 000,- etter tildeling av 
tilskudd til Jørgen Slettmo. Satsen fra formannskapsvedtaket i 2016 var 2000 kr per daa, men 
bevilgningen strekker ikke til. Med restbevilgningen blir det et tilskudd på kr 1500 per daa. 
 
Tilskuddet belastes jordbruksforvaltningens driftsbudsjett; 147000 1750 329. 
 
Vedtaket er hjemlet i Balsfjord formannskap, sak 2016/398. 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
  
  

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
20.11.2019 2018/1476 - 

19885/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: V14  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
 

 
Jørgen Andreas E Slettmo 
 
Tennesveien 362 
9050 Storsteinnes 
 
 
 
Oppdatert nydyrkingstilskudd, Jørgen Slettmo gnr 58 bnr 1 og 2  
 
Det vises til vedtak datert 10.10.19. Jørgen Slettmo og Krister Myhre har kontaktet kommunen 
og bedt om omgjøring av de to vedtakene om nydyrkingstilskudd. De var enig om at Jørgen 
Slettmo var ferdig med sin nydyrking før Krister Myhre, slik at Slettmo skulle ha full uttelling 
for sine daa, før Krister Myhre får tilskudd på sitt areal. 
 
Vedtak 
«Foretaksnr 920 192 971 Jørgen Slettmo innvilges kr 46 800,- i tilskudd til nydyrking av 23,4 
daa fulldyrka jord på eiendommene Gammelgård gnr 58 bnr 1 og 2 i Balsfjord kommune» 
 
Tilskuddet utbetales til bankkontonummer 4776 14 91870. 
 
Sakens bakgrunn 
Per Arne Slettmo/Jørgen Andreas Slettmo søkte i 2016 og fikk godkjent plan for nydyrking på 
eiendommen Gammelgård gnr 58 bnr 1 og 2 i Balsfjord.  Eiendommen ble i sak 2016/398 
innvilget inntil kr 60 000/30 daa i tilskudd til nydyrking. 
 
Kurt Olsen var på befaring 18.6.2019 og målte opp nydyrkingsflaten med handholdt GPS. Flaten 
ble målt til ca 23,4 daa. Feltet var isådd.   

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Det står igjen en rest kr 58 200,- av opprinnelig tildeling på kr 200 000,-. Satsen er kr 2000 per 
daa godkjent isådd areal. Tilskuddet beregnes til kr 46 800,- og det står en rest på kr 11 400,- 
etter tildeling av tilskudd til Slettmo. 
 
Tilskuddet belastes jordbruksforvaltningens driftsbudsjett; 147000 1750 329. 
 
Vedtaket er hjemlet i Balsfjord formannskap, sak 2016/398. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
  
  

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
03.12.2019 2019/36 - 

20524/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: 223  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Majken Sande, tlf 77722048 08.11.2019  

 
 

 
Hamnvåg Montessoriskole og Hamnvåg familiebarnehage 
 
 
 
Svar - søknad om tilskudd til vintervedlikehold  
 
Balsfjord kommune har mottatt din søknad av 08 november 2019.  
 
Kommunestyret har i årets budsjett ikke kunnet sette av midler til økonomisk støtte til slikt 
formål som det søkes om. 
 
Rådmannen må derfor dessverre avslå søknaden. 
 
Det gjøres oppmerksom på at siden avgjørelsen er tatt administrativt kan den påklages til politisk 
behandling. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen  
enhetsleder  
 Majken Sande 
 Økonomikonsulent 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Vår dato Vår referanse 
03.12.2019 2019/36 - 

20525/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: 223  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Majken Sande, tlf 77722048 11.11.2019  

 
 

 
Kjell Ove Sumstad 
 
 
  
Svar - søknad om støtte - Laurasætra motorcrossklubb  
 
Balsfjord kommune har mottatt din søknad av 11 november 2019.  
 
Kommunestyret har i årets budsjett ikke kunnet sette av midler til økonomisk støtte til slikt 
formål som det søkes om. 
 
Rådmannen må derfor dessverre avslå søknaden. 
 
Det gjøres oppmerksom på at siden avgjørelsen er tatt administrativt kan den påklages til politisk 
behandling. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen  
enhetsleder  
 Majken Sande 
 Økonomikonsulent 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Vår dato Vår referanse 
    -   

Balsfjord kommune – for framtida 
 

 
Arkivkode: U30  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Gunda Johansen, tlf    

 
 

 
Felleskjøpet 
 
 
  
 
 
Felleskjøpets produksjon av kraftfor i Balsfjord 
 
Balsfjord kommune er kjent med at det foreligger planer for endring av produksjonssteder for 
kraftfor som, dersom de blir vedtatt, vil berøre anlegget som er på Bergneset i Balsfjord 
kommune.  
Balsfjord kommune er en stor landbrukskommune hvor landbruksrelaterte bedrifter som 
Felleskjøpet, Tine har valgt å etablere seg nettopp på grunn av det. Disse bedrifter har gjennom 
lang tid vært av stor betydning for vekst og utvikling i kommunen.  
Felleskjøpet er etablert i vårt største industriområde Bergneset hvor kommunen gikk inn med 
betydelig innsats på 80-tallet for å legge til rette for produksjonsbedrifter. Området har 
dypvannskai som står foran en betydelig utvidelse for å være i stand til å betjene våre kunder ved 
ta imot råvarer inn og ferdigvarer ut.  
VI leser i Samvirke 8 - 18. nov 2019 at kraftforproduksjon må effektiviseres og at analysene 
viser at det kunne være lønnsomt å flytte produksjon fra Balsfjord til fabrikker med ledig 
kapasitet. Det er vanskelig å argumentere mot bedriftsøkonomiske analyser og å sette disse opp 
mot distriktspolitiske hensyn, men imidlertid vet vi at en nedleggelse av produksjon i Balsfjord 
vil bety bortfall av 6-8 arbeidsplasser, noe som har stor betydning i en distriktskommune hvor 
hver eneste arbeidsplass er betydningsfull og viktig.  
Det vil også ha betydning for landbruksutøvere i hele region da leveranse av kraftfor vil bli 
påvirket. Ser i artikkelen i Samvirke at det hevdes at en eventuell flytting av kraftforproduksjon 
ikke vil ha betydning for kundene. Det kan ikke medføre riktighet da det første vi ser er at 
frakttilskuddet faller bort.  
Balsfjord kommune skjønner at utfordringene og dermed diskusjon, er knyttet til behovet for 
investeringer da leien av Cargills siloer må opphøre på grunn av at de selv har bruk for sine 
siloer. Ser positivt på at man ikke har lagt helt bort alternativet å investere i Balsfjord selv om 
man også vurderer andre alternativer.  
På bakgrunn av vår engstelse for å miste virksomhet og sårt tiltrengte arbeidsplasser ville vi 
gjerne kommet i dialog med Felleskjøpet før beslutning tas i den hensikt å sammen se om det 
finnes muligheter for fortsatt produksjon av kraftfor i landbrukskommunen Balsfjord.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Gunda Johansen 
Ordfører i Balsfjord 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Vår dato Vår referanse 
06.11.2019 2019/1044 - 

18711/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01/&00  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 14.08.2019  

 
 
 

Hans Sandsdalen 
Winston Churchills Veg 39 A 
9014 Tromsø 
  
 
 
Innvilget søknad om scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: 

Navn: Hans Sandsdalen Født: 07.03.1960 

Eventuelle andre førere: Gørhild Olsen, Ola Sandsdalen, Guro Sandsdalen og Dag Thomas 
Tiller 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter, reg.nr ZS9565 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av bagasje og utstyr til hytte på eiendom 38/36, og transport av ved fra eiendom 36/5 og 
38/11 til hytte. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5c) og § 5e) , Lokal forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 
27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av utstyr og bagasje til hytte, nf § 5c): 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når 
det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,» 
Klima- og miljødepartementet har presisert at kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å 
fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei. Det avgjørende for om tillatelse kan gis, er om den 
reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. Dette vil si den korteste, men likevel 
praktisk aktuelle stien eller traséen som hytteeier kan bruke mellom hytta og bilveien, «den traséen som 
det er naturlig å gå».  
Måling av den aktuelle stien eller traséen til hytte på eiendom 38/36 viser at traséen er 2,5 km. Da er 
det målt fra snuplass (nærmeste brøytet bilvei) og langs Juksavassveien frem til hytte. Rådmannen 
vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 c). 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Transport av ved, nf § 5e) 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 
Denne hjemmelen gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport 
av ved fra andres eiendom. I denne søknaden gjelder det hogst og transport av ved fra andres eiendom 
til hytte. Det er lagt ved kopi av skriftlig avtale mellom søker og grunneiere som bekrefter at hogst 
tillates. Rådmannen vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 e). 
 
Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 06.11.2019: 
https://kilden.nibio.no, http://kart.naturbase.no og https://www.tromsatlas.no/friluftsliv.  
 
Av kartkildene fremkommer det at kjøretraséen berører område for vinterbeite for rein, og statlig sikra 
friluftslivsområde. Det forekommer ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Saksbehandler har 
vært i kontakt med Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og kommet til enighet om at traséen kan 
godkjennes men reinbeitedistriktet vil varsle kommunen dersom de flytter rein inn i området. Da må all 
kjøring innstilles inntil reinen har trekt ut av området. For å hensynta både reindrift og 
friluftslivsområde begrenses kjøringa med et gitt antall turer. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  

Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  

Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 

https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
https://www.tromsatlas.no/friluftsliv
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fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  

Jf. lokale retningslinjer pkt. 4 kan det gis inntil fem turer for transport til hytte og inntil åtte turer for 
transport av ved. Med bakgrunn i forhold som framkom ved sjekk at kartkildene gis det fem turer for 
transport av hytte og fem turer for transport av ved. Det poengteres her at det i hjemmelen for transport 
av bagasje/utstyr til hytte er tiltenkt utstyr og bagasje av en slik karakter at det ikke kan trekkes på 
f.eks. pulk. Det er tiltenkt at slik nødvendig transport av tungt utstyr kan samles og gjøres på de antall 
turer som innvilges. 

§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  

§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  

Søker tilfredsstiller vilkår i nasjonal forskrift for å få dispensasjon til omsøkte formål, og kjøringen 
begrenses med fem turer per formål. Begrenset antall turer begrunnes også i at søker ikke har påvist 
noen grad av funksjonshemming og derfor skal kunne ta seg frem til fots eller på ski og ikke er 
avhengig av snøscooter-transport hver gang han skal på hytta. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra parkering på eiendom 38/4, langs Juksavassveien og til hytte på eiendom 
38/36. Transport av ved fra eiendom 36/5 og 38/11 til hytte. 

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil ti turer totalt pr vintersesong. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2021, jf. lokale retningslinjer pkt. 5. 

Påmontert slede: 
JA X /NEI   

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres 
inn til hytte. 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Det utstedes egen kjørebok for transport til hytte og egen kjørebok for 

transport av ved. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 

Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen 
tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. 
Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 
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 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av 
utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan sitte på. Persontransporten skal 
ikke medføre ekstra kjøring. 

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
 
 
Kartutsnitt over kjørerute 
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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. 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 

 
 
Ekstern kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 



  
Vår dato Vår referanse 
06.11.2019 2015/1571 - 

18733/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 18.08.2019  

 
 

 
 
Jan Petter Pedersen 
Tusenfrydvegen 24 
9102 Kvaløysletta 
  
 
Innvilget søknad om fornyelse av scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: 

Navn: Jan Petter Pedersen  Født: 24.07.1955 

Eventuelle andre førere: Ulla Normann, Jørn Normann Pedersen, Sindre Normann Pedersen, 
Joakim Normann Pedersen og Hanna Eline Normann Pedersen. 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter, reg.nr ZZ5518 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av bagasje og utstyr til hytte på eiendom 38/32, og transport av ved fra eiendom 38/11 til 
hytte. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5c) og § 5e), Lokal forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 
27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av utstyr og bagasje til hytte, nf § 5c): 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når 
det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,» 
Klima- og miljødepartementet har presisert at kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å 
fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei. Det avgjørende for om tillatelse kan gis, er om den 
reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. Dette vil si den korteste, men likevel 
praktisk aktuelle stien eller traséen som hytteeier kan bruke mellom hytta og bilveien, «den traséen som 
det er naturlig å gå».  

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Måling av den aktuelle stien eller traséen til hytte på eiendom 38/32 viser at traséen er 2,5 km. Da er 
det målt fra snuplass (nærmeste brøytet bilvei) og langs Juksavassveien frem til hytte. Rådmannen 
vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 c). 

 
 
Transport av ved, nf § 5e) 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 
Denne hjemmelen gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport 
av ved fra andres eiendom. I denne søknaden gjelder det hogst og transport av ved fra andres eiendom 
til hytte. Det er lagt ved kopi av skriftlig avtale mellom søker og grunneiere som bekrefter at hogst 
tillates. Rådmannen vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 e). 
 
Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 06.11.2019: 
https://kilden.nibio.no, http://kart.naturbase.no og https://www.tromsatlas.no/friluftsliv.   
 
Av kartkildene fremkommer det at kjøretraséen berører område for vinterbeite for rein, og statlig sikra 
friluftslivsområde. Det forekommer ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Saksbehandler har 
vært i kontakt med Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og kommet til enighet om at traséen kan 
godkjennes men reinbeitedistriktet vil varsle kommunen dersom de flytter rein inn i området. Da må all 
kjøring innstilles inntil reinen har trekt ut av området. For å hensynta både reindrift og 
friluftslivsområde begrenses kjøringa med et gitt antall turer. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  
Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  
 

https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
https://www.tromsatlas.no/friluftsliv
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Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 
fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  
 
Jf. lokale retningslinjer pkt. 4 kan det gis inntil fem turer for transport til hytte og inntil åtte turer for 
transport av ved. Med bakgrunn i forhold som framkom ved sjekk at kartkildene gis det fem turer for 
transport av hytte og fem turer for transport av ved. Det poengteres her at det i hjemmelen for transport 
av bagasje/utstyr til hytte er tiltenkt utstyr og bagasje av en slik karakter at det ikke kan trekkes på 
f.eks. pulk. Det er tiltenkt at slik nødvendig transport av tungt utstyr kan samles og gjøres på de antall 
turer som innvilges. 
 
§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  
 
Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  
 
§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  
 
Søker tilfredsstiller vilkår i nasjonal forskrift for å få dispensasjon til omsøkte formål, og kjøringen 
begrenses med fem turer per formål. Begrenset antall turer begrunnes også i at søker ikke har påvist 
noen grad av funksjonshemming og derfor skal kunne ta seg frem til fots eller på ski og ikke er 
avhengig av snøscooter-transport hver gang han skal på hytta. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra parkering på eiendom 38/4, langs Juksavassveien og til hytte på 
eiendom 38/32. Transport av ved fra eiendom 38/11 til hytte. 

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil ti turer totalt pr vintersesong. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2021, jf. lokale retningslinjer pkt. 5. 

Påmontert slede: 
JA X /NEI   

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres 
inn til hytte. 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Det utstedes egen kjørebok for transport til hytte og egen kjørebok for 

transport av ved. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 
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Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen 
tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. 
Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 

 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av 
utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan sitte på. Persontransporten skal 
ikke medføre ekstra kjøring. 

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
 
 
Kartutsnitt over kjørerute 
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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. 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 
 

Ekstern kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
06.11.2019 2017/1493 - 

18744/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01/&00  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 22.08.2019  

 
 

 
 
Leif-Arne Nyheim 
Skarvegen 13 
9020 Tromsdalen 
 
Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: 

Navn: Leif-Arne Nyheim Født: 12.03.1961 

Eventuelle andre førere: Jonas Nyheim 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5e), Lokal forskrift til lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av ved, nf § 5e) 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 
Denne hjemmelen gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport 
av ved fra andres eiendom. I denne søknaden gjelder det hogst og transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel. Rådmannen vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår etter nf § 5 e). 
 
Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 06.11.2019: 
https://kilden.nibio.no, http://kart.naturbase.no og https://www.tromsatlas.no/friluftsliv.  

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
https://www.tromsatlas.no/friluftsliv
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Av kartkildene fremkommer det at området er vinterbeite for rein og eiendommen berøres av flyttlei. 
Området er også registrert som friluftslivsområde. Saksbehandler har vært i kontakt med 
Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og kommet til enighet om at traséen kan godkjennes men 
reinbeitedistriktet vil varsle kommunen dersom de flytter rein inn i området. Da må all kjøring 
innstilles inntil reinen har trekt ut av området. For å hensynta både reindrift og friluftslivsområde 
begrenses kjøringa med et gitt antall turer. 

§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  

Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  

Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 
fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  

Jf. lokale retningslinjer pkt. 4 kan det gis inntil åtte turer for transport av ved.  

§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  

§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  

For transport av ved vurderer rådmannen det som et kurant formål å gi dispensasjon til da motorferdsel 
på snødekt mark gjør mindre skade på natur og miljø enn barmarkskjøring, og det taler for og gi 
scooterdispensasjon til fordel for dispensasjon for kjøring med eksempelvis ATV på barmark. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra fritidseiendom 43/296 til 43/98. 

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil 8 turer pr vintersesong. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2023. 

Påmontert slede: 
JA X /NEI   

 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 
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Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense 
kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 

 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
 
Kartutsnitt over kjørerute 
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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. 
 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 
 
 
 
 

Ekstern kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
06.11.2019 2015/1589 - 

18741/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 04.09.2019  

 
 

 
 
Erling Sandsdalen 
 
Firkløvervegen 29 
9102 Kvaløysletta 
  
 
Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: 

Navn: Erling Sandsdalen Født: 08.03.1958 

Eventuelle andre førere: Mai-Eli Johansen 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter, reg.nr ZC1275 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av bagasje og utstyr til hytte på eiendom 38/29, og transport av ved fra eiendom 36/5 og 
38/11 til hytte. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5c) og § 5e), Lokal forskrift til lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 
27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av utstyr og bagasje til hytte, nf § 5c): 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når 
det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,» 
Klima- og miljødepartementet har presisert at kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å 
fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei. Det avgjørende for om tillatelse kan gis, er om den 
reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. Dette vil si den korteste, men likevel 
praktisk aktuelle stien eller traséen som hytteeier kan bruke mellom hytta og bilveien, «den traséen som 
det er naturlig å gå».  
Måling av den aktuelle stien eller traséen til hytte på eiendom 38/29 viser at traséen er 2,5 km. Da er 
det målt fra snuplass (nærmeste brøytet bilvei) og langs Juksavassveien frem til hytte. Rådmannen 
vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 c). 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Transport av ved, nf § 5e) 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 
Denne hjemmelen gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport 
av ved fra andres eiendom. I denne søknaden gjelder det hogst og transport av ved fra andres eiendom 
til hytte. Det er lagt ved kopi av skriftlig avtale mellom søker og grunneiere som bekrefter at hogst 
tillates. Rådmannen vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 e). 
 
Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 06.11.2019: 
https://kilden.nibio.no, http://kart.naturbase.no og https://www.tromsatlas.no/friluftsliv.  
 
Av kartkildene fremkommer det at kjøretraséen berører område for vinterbeite for rein, og statlig sikra 
friluftslivsområde. Det forekommer ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Saksbehandler har 
vært i kontakt med Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og kommet til enighet om at traséen kan 
godkjennes men reinbeitedistriktet vil varsle kommunen dersom de flytter rein inn i området. Da må all 
kjøring innstilles inntil reinen har trekt ut av området. For å hensynta både reindrift og 
friluftslivsområde begrenses kjøringa med et gitt antall turer. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  

Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  

Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 

https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
https://www.tromsatlas.no/friluftsliv
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fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  

Jf. lokale retningslinjer pkt. 4 kan det gis inntil fem turer for transport til hytte og inntil åtte turer for 
transport av ved. Med bakgrunn i forhold som framkom ved sjekk at kartkildene gis det fem turer for 
transport av hytte og fem turer for transport av ved. Det poengteres her at det i hjemmelen for transport 
av bagasje/utstyr til hytte er tiltenkt utstyr og bagasje av en slik karakter at det ikke kan trekkes på 
f.eks. pulk. Det er tiltenkt at slik nødvendig transport av tungt utstyr kan samles og gjøres på de antall 
turer som innvilges. 

§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  

§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  

Søker tilfredsstiller vilkår i nasjonal forskrift for å få dispensasjon til omsøkte formål, og kjøringen 
begrenses med fem turer per formål. Begrenset antall turer begrunnes også i at søker ikke har påvist 
noen grad av funksjonshemming og derfor skal kunne ta seg frem til fots eller på ski og ikke er 
avhengig av snøscooter-transport hver gang han skal på hytta. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra parkering på eiendom 38/4, langs Juksavassveien og til hytte på eiendom 
38/29. Transport av ved fra eiendom 36/5 og 38/11 til hytte. 

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil ti turer totalt pr vintersesong. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2021, jf. lokale retningslinjer pkt.5. 

Påmontert slede: 
JA X /NEI   

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres 
inn til hytte. 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Det utstedes egen kjørebok for transport til hytte og egen kjørebok for 

transport av ved. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 

Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen 
tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. 
Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 
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 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av 
utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan sitte på. Persontransporten skal 
ikke medføre ekstra kjøring. 

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
 
 
 
Kartutsnitt over kjørerute 
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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. 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 
 
 

Ekstern kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
07.11.2019 2016/1736 - 

18759/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 25.09.2019  

 
 

 
 
Ulf Nylund 
Hølveien 132 
9050 Storsteinnes 
  
 
Innvilget fornyelse av scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: 

Navn: Ulf Nylund Født: 22.09.1944 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter, reg.nr ZF6802 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av ved fra andres eiendom og til parkeringsplass i nærheten. Fra hogstfelt på eiendom 36/3 
nedenfor Element Nor, og opp til parkeringsplass for videre transport med bil og tilhenger. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 e), Lokal forskrift til lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av ved, nf § 5e) 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved 
utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g,» 
Denne hjemmelen gjelder transport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel og transport 
av ved fra andres eiendom. I denne søknaden gjelder det hogst og transport av ved fra andres eiendom. 
Rådmannen vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår etter nf § 5 e). 
 
Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 07.11.2019: 
https://kilden.nibio.no og http://kart.naturbase.no.  
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
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Av kartkildene fremkommer det at område berører vinterbeite for rein og viktig friluftslivsområde. Det 
bes derfor om at det tas hensyn til tamrein dersom de er i området. Kjøring skal innstilles inntil reinen 
har trekt ut av område. Ellers regnes ikke dette hogstfeltet som et område hvor det er sannsynlig at det 
ved uttak av ved vil komme i direkte konflikt med friluftslivsinteresser. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  

Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  

Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 
fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  

Kjøring begrenses med inntil åtte turer. 

§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  

§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  

Kjøring med snøscooter er begrenset til et minimum da det benyttes kun for å transportere veden ut av 
hogstfeltet og til nærmeste parkeringsplass hvor videre transport gjøres med bil og tilhenger. 
Rådmannen anser dette derfor som et kurant formål å gi dispensasjon til. Ferdsel på snødekt mark vil 
også gjøre mindre skade på natur og miljø, i motsetning til ferdsel på barmark. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra hogstfelt på eiendom 36/3 nedenfor Element Nor, og til parkeringsplass. 

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil 8 turer pr vintersesong. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2021. 

Påmontert slede: 
JA X /NEI   

 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 
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Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen 
tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. 
Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 

 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
 
 
 
Kartutsnitt over kjørerute 
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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. 
 
 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 
 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 

  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
07.11.2019 2019/1399 - 

18761/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Økonomi og intern 
Arkivkode: K01  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Therese Pettersen, tlf 909 52 635 09.10.2019  

 
 

 
 
Morten Steinhaug 
 
Hageveien 1 
9050 Storsteinnes 
  
 
Innvilget scooterdispensasjon  
 
Tillatelsen gjelder for: eiere av hytte på eiendom 38/35. 

Navn: Morten Steinhaug 

Fred Steinhaug 

Født: 14.01.1967 

16.12.1969 

Type kjøretøy/reg.nr Snøscooter, reg.nr CA7154 

 

Formålet med kjøringen 

Transport av bagasje og utstyr til hytte på eiendom 38/35. 

 

Hjemmel 

Vedtaket er fattet med hjemmel i delegasjonsvedtak i formannskapet, “Nasjonal forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 c), Lokal forskrift til lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag og lokale retningslinjer vedtatt av Kommunestyret den 27.02.2019. 

 

Vurdering 

Nasjonal forskrift sier følgende: 
Transport av utstyr og bagasje til hytte, nf § 5c): 
«Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for eier av hytte for 
transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når 
det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a,» 
Klima- og miljødepartementet har presisert at kommunene har et skjønn i valg av målemetode for å 
fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei. Det avgjørende for om tillatelse kan gis, er om den 
reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er over 2,5 km. Dette vil si den korteste, men likevel 
praktisk aktuelle stien eller traséen som hytteeier kan bruke mellom hytta og bilveien, «den traséen som 
det er naturlig å gå».  
 
Måling av den aktuelle stien eller traséen til hytte på eiendom 38/35 viser at traséen er 2,5 km. Da er 
det målt fra snuplass (nærmeste brøytet bilvei) og langs Juksavassveien frem til hytte. Rådmannen 
vurderer derfor at søker tilfredsstiller vilkår jf. nf § 5 c). 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Vurdering av søknaden gjøres også etter naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.  
Naturmangfoldlovens § 8 «kunnskapsgrunnlaget» sier «Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet 
til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet». Følgende kilder til informasjon om natur er sjekket den 06.11.2019: 
https://kilden.nibio.no, http://kart.naturbase.no og https://www.tromsatlas.no/friluftsliv.  
 
Av kartkildene fremkommer det at kjøretraséen berører område for vinterbeite for rein, og statlig sikra 
friluftslivsområde. Det forekommer ingen arter av nasjonal forvaltningsinteresse. Saksbehandler har 
vært i kontakt med Mauken/Tromsdalen reinbeitedistrikt og kommet til enighet om at traséen kan 
godkjennes men reinbeitedistriktet vil varsle kommunen dersom de flytter rein inn i området. Da må all 
kjøring innstilles inntil reinen har trekt ut av området. For å hensynta både reindrift og 
friluftslivsområde begrenses kjøringa med et gitt antall turer. 
 
§ 9 «Føre-var-prinsippet» kommer bare til anvendelse i situasjoner der man ikke har slik tilstrekkelig 
kunnskap.  

Etter rådmannens vurdering er det ikke tilfellet i denne saken.  

Etter § 10 “Økosystemtilnærming og samlet belastning” skal ei beslutning vurderes i lys av flere 
påvirkninger senere, og om en tillatelse kan skape presedens, og på denne måten bidra til ei gradvis 
forringing av området. Presedenshensynet og hensynet til likebehandling tilsier at kommunen bør 
begrense kjøring og helst innvilge kjøring etter traséer som er innvilget tidligere. Dette for å hindre at 
friluftsområder som også benyttes av turgåere til fots og på ski blir oppkjørt. Utbredt motorferdsel 
fører til støy som kan virke sjenerende på folk som er ute på tur og rekreasjon, og kan også føre til 
skader og ulemper for miljøet.  

Jf. lokale retningslinjer pkt. 4 kan det gis inntil fem turer for transport til hytte. Det poengteres her at 
det i hjemmelen for transport av bagasje/utstyr til hytte er tiltenkt utstyr og bagasje av en slik karakter 
at det ikke kan trekkes på f.eks. pulk. Det er tiltenkt at slik nødvendig transport av tungt utstyr kan 
samles og gjøres på de antall turer som innvilges. 

§ 11 sier at tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Søknadens omfang og karakter tilsier at det neppe blir aktuelt at søker kan bli pålagt å rette eventuelle 
skader av naturmiljøet, dersom søker holder seg til traséen som er innvilget.  

https://kilden.nibio.no/
http://kart.naturbase.no/
https://www.tromsatlas.no/friluftsliv
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§ 12 sier “For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som gir de beste samfunnsmessige resultater”. Kommunen 
bør her for eksempel vurdere om det finnes alternative måter og teknikker enn snøscooterkjøring som 
omsøkt. Alternative driftsmetoder eller teknikker for å komme seg ut i naturen kan være til fots eller på 
ski.  

Søkere tilfredsstiller vilkår i nasjonal forskrift for å få dispensasjon til omsøkte formål, og kjøringen 
begrenses med fem turer per formål. Begrenset antall turer begrunnes også i at søkere ikke har påvist 
noen grad av varig bevegelses- og funksjonshemming og derfor skal kunne ta seg frem til fots eller på 
ski og ikke er avhengig av snøscooter-transport hver gang de skal på hytta. 

 

Vilkår for transporten 

Kjøretrase/område  Fra parkering på eiendom 38/4, langs Juksavassveien og til hytte på eiendom 
38/35.  

Antall turer  Tillatelsen gjelder inntil fem turer pr vintersesong, jf. lokale retningslinjer 
pkt. 4. 

Tidsrom  Tillatelsen er gyldig til og med 30.04.2021, jf. lokale retningslinjer pkt. 5.. 

Påmontert slede: 
JA X  /NEI   

 Utstyr på sleden må være av slikt omfang og tyngde at det ikke kan bæres 
inn til hytte. 

Krav om kjørebok: 
JA X  /NEI   

 Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke er utfylt før turen starter. 
 Kjørebok skal være med original underskrift fra kommunen. 

Andre vilkår  Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute, kopi 
av grunneiertillatelse og kjørebok skal medbringes under kjøring og 
forevises ved eventuell kontroll. 

 All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker, 
jf. motorferdselloven § 8. 

 Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen 
tilsidesetter ikke grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. 
Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende. 

 De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal 
og statlig eiendom. 

 Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i 
dispensasjonsperioden.  

 Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av 
utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan sitte på. Persontransporten skal 
ikke medføre ekstra kjøring. 

 Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i 
utfartsområdet, skal kjøring innstilles til reinen har trekt ut av området. 

 Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig 
virkning. 

 Utfylt kjørebok skal returneres kommunen innen 31. mai hvert år. 
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Kartutsnitt over kjørerute 

 
 
 
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. 
 
 
 
Hans Hugo Henriksen 
enhetsleder 
 Therese Pettersen 
 Servicetorg/Arkivleder 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
Kjørebok med original underskrift ettersendes pr post. 
 
 

Ekstern kopi til: 
Fred Steinhaug Petterbakken 3 9050 Storsteinnes 
FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

Statens hus Damsveien 1 9800 VADSØ 
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Vår dato Vår referanse 
04.11.2019 2017/618 - 18526/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 
Plan, Landbruk og Drift Arkivkode: 43/513  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353
 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun) 77 72 20 02 (helsesenteret 
Org.nr 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 29.10.2019  

 
 

 
Carina Irene Andersen 
 
Lagårdveien 11 B 
8012 Bodø 
 
 
43/513 Tillatelse til endring av gitt tillatelse - Carina Andersen  
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om endring av tillatelse med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 
31.10.2019, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1. 
 
Tillatelsen gjelder endring av tillatelse gitt 26.06.2017 i sak 2017/618. Endringen består av en 
fasadeendring (vinduer) og endring av takvinkel som medfører økt mønehøyde. Ansvarlig søker oppløyser 
om at endringen ikke medfører målbart areal på loft.  
 
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.  
 
 
 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 
merknader er registrert i saken. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens areladel. 
 
 
Veg og atkomst  
Ingen endring 
 
Visuell utforming 
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 
29-2. 
 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ 
 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.16 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk – 
Endringssøknad – søknadspliktige tiltak 

1 1 179 

   
Totalt gebyr å betale  1 179,- 
  
 
Klageadgang: 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
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 2017/618. 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 
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Vår dato Vår referanse 
12.11.2019 2019/1213 - 

18849/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 43/343  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194   

 
 

 
Espen Åsmo 
 
Tønsnesvegen 19 
9020 Tromsdalen 
 
 
 
43/343 - Tillatelse til tiltak - Fritidsbolig - Espen Åsmo 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 31/17. 

 
   

 
Byggested: Fjellfroskvatn, 9334 Øverbygd Gnr/Bnr: 43/343 
Tiltakshaver: Espen Åsmo Adresse: Tønsnesvegen 19, 9020 

Tromsdalen    
Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Espen Åsmo Adresse: Tønsnesvegen 19, 9020 
Tromsdalen    

Tiltakets art: Oppføring av fritidsbolig Bruksareal 
(BRA): 

79 m² 

Registreringsdato 
for søknaden: 

16.09.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

104,2 m2 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
med siste dokumentasjon mottatt 12.11.2019 for oppføring av fritidsbolig på eiendom 43/343. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
Redskapsbod/vedbod er ikke omhandlet i tillatelsen. Når boden er ferdig bygd meldes saken inn 
til kommunen slik at matrikkelen oppdateres.  
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Norgeshus AS 
 
Org.nr.: 948490412 
 

PRO - Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltakskl. 1 
 
 

Balsfjord VVS AS 
 
Org.nr.: 987520515 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende for 
vannforsyning, avløpsanlegg og sanitetsinstallasjoner, tiltakskl. 
1 
 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Pro Con Bygg AS 
 
Org. nr.: 923242651 
 

UTF - Ansvarlig utførende for tømrearbeid og montering av 
trekonstruksjoner, tiltakskl. 1 

 
Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger: 
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Espen Åsmo for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: SØK- Ansvarlig søker. Tiltakshaver kan sannsynliggjøre 
nødvendig kompetanse ved egen utdannelse og praksis, samt ved bruk av medhjelpers 
utdannelse/praksis og bruk av innleid foretak.  
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel 
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Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det foreligger ikke merknader 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. Tomta har adkomst til 
privat veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel. Tinglyst erklæring foreligger.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl §§ 27-1 og 
27-2. Utslippstillatelse gitt 12.11.2019. 
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
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fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.1 b) Fritidsbolig  1 17 686,- 
4.6 Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger 1   1 149,- 
   
Totalt gebyr å betale  18 835,- 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1213. 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 



  
Vår dato Vår referanse 
13.11.2019 2019/1396 - 

19199/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 47/10  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 31.10.2019  

 
 

 
Odd Ronald Nilsen 
 
Storbuktveien 350 
9050 Storsteinnes 
 
 
 
Balsfjord kommune godkjenner kjøp av gnr 47 bnr 10, 25, 34, 48 og 49 som 
tilleggsjord  
 
 
I henhold til kommunens delegasjonsreglement kapittel 6.2.1.8 fattes følgende vedtak: 
 
Rådmannen innvilger søknad om konsesjon fra Odd Ronald Nilsen på kjøpet av 
eiendommene gnr 47 bnr 10, 25, 34, 48 og 49 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 
1 og 9.  
 
Gnr 47 bnr 10, 25, 34, 48 og 49 inngår med dette i driftsenheten gnr 43 bnr 2 m.fl. 
 
Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer med beboelig bolighus, jfr konsesjonslovens § 9a og forskrift om 
konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, 
fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. 
 
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår: 

 Odd Ronald Nilsen bor på gnr 43 bnr 2 m.fl. og driver den på en landbruksfaglig 
forsvarlig måte i minst fem år sammenhengende regnet fra overtakelsesdato av gnr 
47 bnr 10, 25, 34, 48 og 49. 

 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen. 

 Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen. 

 
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om 
det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for 
klagebehandling. 
 
Konsesjonsforholdet er nå registrert i matrikkelen og vedlagt ligger matrikkelbrev som 
dokumenterer dette. 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Papirene som skal tinglyses i forbindelse med ervervet av eiendom kan nå sendes til: 
 
Kartverket tinglysning 
Postboks 600 Sentrum 
3507 Hønefoss 
 
Det er ikke nødvendig å legge ved matrikkelbrevet ved sending til Kartverket. 
 
 
Saksutredning: 
 
Aktuelle saksdokumenter: 
1. Søknad  
2. Behandlingsgebyr kr 5000. 

Beliggenhet: Storsteinnes 
Eiere: Gunnvald Meier Nordhus dødsbo 
 
Plansituasjonen: 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel for Balsfjord kommune. 
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR). 
 
Konsesjonssøker: Odd Ronald Nilsen 
 
Kjøpesum: kr 500 000,-. 
 
Bygninger: 
Redskapshus, bygd ca 1995, 1etasje, grunnflate ca 100 m2, god teknisk stand. 
Halvpart garasje, bygd ca 1995, 1etasje, grunnflate ca 60 m2, god teknisk stand. 
Fjøs, bygd ca 1950, 2 etasjer, grunnflate ca 200 m2, dårlig teknisk stand. 
 
Boplikt:  Eiendommen har ikke bolighus, så evt boplikt som oppstår som følge av vilkår 
hjemlet i konsesjonslovens § 11, må oppfylles på søkers driftsenhet. 
Driveplikt:  Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8.  
 
Eiendommen erverves som tilleggseiendom til gården ved Sagelvvatn som er i drift med 
melkeproduksjon på ku. Konsesjonssøker eier driftsenheten 43/2, 36/16, 36/36, 38/3, 38/30 og 
41/6 fra før. 
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Kart og arealopplysninger (47/10, 25, 34, 48 og 49): 

 
 
Fulldyrket jord 39,8 daa 
Overflatedyrket jord 0 daa 
Innmarksbeite 6,4 daa 
Produktiv skog 40,9 daa 
Totalareal 99,9 daa 

 
Kart som viser den nye driftsenheten ved kjøp av tilleggsjord: 
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Arealtall for den nye driftsenheten 
Fulldyrket jord 338,8 daa 
Overflatedyrket jord 2,0 daa 
Innmarksbeite 65,3 daa 
Produktiv skog 3426,2 daa 
Totalareal 5951,9 daa 

 
 
Vurderinger: 
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves til landbruksformål. Konsesjonssøknaden skal da vurderes og avgjøres 
mot konsesjonslovens §§ 1, 9 og 9a. 
 
I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det 
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen.” 
 
Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009) 
 
Rådmannen kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med konsesjonslovens 
formålsparagraf.  
 
Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14: 

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12. 
 
Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen. 
 
Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet. 
 
Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.» 
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Rådmannen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett kan 
egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. Det er registrert at det var interesse for eiendommen 
både til bosetning og som tilleggsjord. 
 
Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer” 
 
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antallet sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 
dem som har yrket sitt i landbruket.»       

1. Det er ikke bolighus på eiendommen. Oppkjøpet av eiendommen vil styrke ressursgrunnlaget 
på driftsenheten noe som er med på å danne grunnlag for videre bosetning. 
 
2. Det er i dag ikke selvstendig jordbruksdrift på gården, men dyrket areal er bortleid. Det er ca 
8,2 km etter vei mellom driftssenteret og eiendommene det søkes konsesjon på kjøp av. Det er 
rift om areal ved Sagelvvatnet slik at det er en relativt normal kjøreavstand til tilleggsareal eller 
leiejord, slik at det driftsmessig vurderes som en grei løsning at eiendommene 47/10, 25, 34, 48 
og 49 inngår i driftsenheten. 
 
3. Konsesjonssøker er en aktiv gårdbruker med et veldrevet gårdsbruk som anses som godt 
skikket til å drive eiendommen.  
 
4. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet.  
 
Konsesjonslovens § 9a sier noe om priskontroll ved erverv av landbrukseiendom: 
«Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom. 

[Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved erverv 
av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke overstiger en 
fastsatt beløpsgrense.]» 
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Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9a. Det er først når prisen for 
konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes, jfr forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring 
ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. Det er spesielt viktig at 
prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som gir mulighet til en brukbar økonomi 
også for den som skal overta eiendommen.  
 
I dette tilfellet gjelder det en bebygd landbrukseiendom med 39,8 daa fulldyrket jord og 6,4 daa 
innmarksbeite, hvor det ble gitt kr 500 000,-, og prisen skal ikke vurderes.  
 
Etter en totalvurdering innvilges Odd Ronald Nilsen konsesjon på ervervet.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
1 Matrikkelbrev innvilget konsesjon for erverv av 47/10, 25, 34, 48 og 49 

 
 
  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
15.11.2019 2019/1393 - 

19694/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 47/425  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 13.11.2019  

 
 

 
NYSTED AS 
 
Brattmelveien 16 
9050 STORSTEINNES 
 
 
 
47/425 - Tillatelse i ett trinn - Skilt - Nysted AS  
 

Etter Plan- og bygningsloven 2008 § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 31/17. 

 
   

 
Byggested: Brattmelveien 16, 9050 

Storsteinnes 
Gnr/Bnr: 47/425 

Tiltakshaver: Nysted AS Adresse: Brattmelveien 16, 9050 
Storsteinnes 

Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Nysted AS 
976074580 

Adresse: Brattmelveien 16, 9050 
Storsteinnes 

Tiltakets art: Demontering og montering av 
nye skilt 

Bruksareal 
(BRA): 

 

Registreringsdato 
for søknaden: 

13.11.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3 jf. § 30-3 godkjennes søknad om tillatelse 
til tiltak inntil videre med siste dokumentasjon mottatt 13.11.2019 for montering av nye skilt på 
eiendom 47/425. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og godkjente erklæringer om ansvarsretter. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl. § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Foretak Godkjenningsområde 
Nysted AS 
 
Org.nr.: 976074580 
 

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1 
PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende 
for demontering og montering av reklameskilt, tiltakskl. 1 

 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan Storsteinnes nedre  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det foreligger ikke 
merknader. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
Ikke aktuelt  
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4. Tiltaket gir ikke 
ny eller endret atkomst.  
 
Vannforsyning og avløp: 
Ikke aktuelt  
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
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eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl. kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl. § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.10 Plassering av skilt og reklameinnretninger § 20-1 
i) 

1 2235,- 

   
Totalt gebyr å betale  2235,- 
 
 
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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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1393 . 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
20.11.2019 2019/885 - 

19852/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 102/75  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194   

 
 

 
Reidar Skagseth 
 
Mikael Olsens Veg 27 
9022  
 
102/75 - Avslag på søknad om tilbygg til fritidsbolig - Reidar Skagseth 
 

AVSLAG PÅ SØKNAD 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1 og 

20-2. 
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglementet vedtatt av Balsfjord kommunestyre. 

 
   
 
Byggested: Slettengveien 33, 9055 Meistervik 

 
Gnr/Bnr: 102/75 

Tiltakshaver: Reidar Skagseth Adresse: Mikael Olsens Veg 27, 
Krokelvdalen   

Tiltakets art:  Tilbygg til fritidsbolig 
 
 
 
Kommunen avslår søknad om tilbygg til fritidsbolig mottatt 17.06.19, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) §§ 21-4 jf. 12-4 fjerde annet ledd.  
 
 
Søknaden 
Vi viser til din søknad om tillatelse til tiltak med siste dokumentasjon mottatt 28.08.2019. Det 
søkes om å bygge tilbygg til eksisterende fritidsbolig på eiendom 102/75.  
 
Årsak til avslag er at reguleringsplan 102-7,10 Staff har bestemmelse om at «Tillat 
utnyttelsesgrad: Bebygd areal BYA = 10 %». Søknad om dispensasjon for å overskride tillatt 
utnyttelsesgrad ble behandlet i Formannskapet 13.11.19, og søknaden ble avslått.  
 
Iverksetting av tiltak etter plan- og bygningsloven kan bare skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. 
Det følger av pbl. § 12-4 tredje ledd at reguleringsplan skal følges ved avgjørelse av søknad om 
tillatelse eller ved forståelsen av tiltak som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 
til 20-5. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med gjeldene reguleringsplan og søknad avslås derfor.  
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Gebyr 
 
4.2.1 c) Tilbygg, påbygg til bolig og fritidsbolig 1 3890,- 
4.2.17 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven, 
kommuneplan, reguleringsplan uten høringsrunde 

1 3750,- 

   
Totalt gebyr å betale  7640,- 
  
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i 
eget brev. 
 
Betalingsregulativets punkt 4.1.2 omhandler gebyr ved avslag, og fastslår at dersom en søknad 
om tiltak fører til avslag, betales fullt gebyr i henhold til regulativet for vedkommende tiltak. 
Dersom det innen tre måneder etter avslag fremmes ny eller revidert søknad om samme eller 
tilsvarende tiltak, reduseres nytt gebyr med 50 % av gebyret som ble betalt ved første gangs 
behandling.  
 
Klage  
 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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.  
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.  
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/885. 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur



  
Vår dato Vår referanse 
19.11.2019 2019/1450 - 

19833/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 29/168/L42  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 18.11.2019  

 
 

 
NYSTED AS 
 
Brattmelveien 16 
9050 STORSTEINNES 
 
 
 
29/168 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - Bruksendring - Balsfjord kommune 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 31/17. 

 
   

 
Byggested: Torgveien 6, 9040 Nordkjosbotn Gnr/Bnr: 29/168 
Tiltakshaver: Balsfjord kommune Adresse: Rådhusgata 11, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Nysted AS 
976074580 

Adresse: Brattmelveien 16, 9050 
Storsteinnes     

Tiltakets art: Bruksendring Bruksareal 
(BRA): 

2060 m² 

Registreringsdato 
for søknaden: 

19.11.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

 992,45 m2 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-3 jf. 31-2 godkjennes søknad om tillatelse til 
tiltak med siste dokumentasjon mottatt 21.11.2019 for bruksendring i byggets andre etg fra 
kontor/forretning til leiligheter.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. Da det ikke er søkt om 
dispensasjon fra tekniske krav jf. Pbl. § 31-2 fjerde ledd forutsettes det at tiltaket tilfredsstiller 
TEK17. 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
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Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Nysted AS 
 
Org.nr.: 976074580 
 

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1 
 
PRO - Ansvarlig prosjekterende for konstruksjonssikkerhet, 
bygningsfysikk og arkitektur for innredning av eksisterende 
areal, tiltakskl. 1          
    
UTF - Ansvarlig utførende for tømrearbeider og montering av 
trekonstruksjoner for innredning av fem leiligheter i del av 
bygget, samt etablering av våtrom, tiltakskl. 1 

Rørleggermester Jan-Yngve 
Mathisen AS 
 
Org.nr.: 986692002 

PRO - Ansvarlig prosjekterende for vannforsynings- og 
avløpsanlegg, sanitære installasjoner, herunder tappepunkt og 
avløp i nye leiligheter tiltakskl. 1 
 
UTF- Ansvarlig utførende for vann- og avløpsanlegg, sanitære 
installasjoner for utvidelse av eksisterende avløps- og 
vannanlegg, tiltakskl. 1 

Cowi AS 
Orgn.nr.: 979364857 

PRO- Ansvarlig prosjekterende for brannkonsept, herunder 
tegninger og beregninger, tiltakskl. 1 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Sigbjørn Fagertun Taksering 
 
Org. nr.: 995198940 

KONT- Ansvarlig kontrollerende for utførelse av våtrom og 
lufttetthet, tiltakskl. 1 
 

Blikkenslager Fjellås AS 
 
Org.nr.: 913022009 
 

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende for ventilasjon – 
beregning og justering av eksisterende anlegg, tiltakskl. 1 
 
UTF - Ansvarlig utførende for utvidelse aveksisterende 
ventilasjonsanlegg i del av bygget, samt justering av 
eksisterende anlegg, tiltakskl. 1  

 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
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Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Nordkjosbotn sentrum. Området er regulert til bolig, forretning og kontor.  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. Ansvarlig søker har unnlatt å 
varsle de som i liten grad berøres jf. Pbl. § 21-3 annet ledd. Kommunen vurderer at tiltaket er 
tilstrekkelig varslet da tiltaket er i samsvar med reguleringsplan som er så detaljert at naboer og 
gjenboere kunne vurdere konsekvensene av tiltaket opp mot sine interesser ved 
planbehandlingen jf. Pbl. § 21-3 femte ledd.  
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3. 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
  
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. Tiltaket gir ikke 
ny/endret atkomst 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl §§ 27-1 og 
27-2. Balsfjord Kommunalteknikk godkjente 21.11.2019 at Kuben med eier Balsfjord Kommune 
får utslipp / påsliip  for 5 nye leiligheter på kommunalt avløpsnett 
 
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Øvrige opplysninger: 
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på: 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
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Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.5.jf. 4.2.2 Bruksendring § 20-1 d) 1. boenhet  1 10 022,- 
2. boenhet  1   8 018,- 
De neste boenheter 3 20 160,- 
   
Totalt gebyr å betale  38 200,- 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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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Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1450. 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
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Vår dato Vår referanse 
28.11.2019 2019/1303 - 20317/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 
Plan, Landbruk og Drift Arkivkode: 34/70  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353
 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun) 77 72 20 02 (helsesenteret 
Org.nr 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 21.11.2019  

 
 

 
MULTICONSULT NORGE AS 
 
Nedre Skøyen vei 2 
0276 OSLO 
 
 
34/70 - Tillatelse til endring av rammetillatelse - plassering av transportbånd - Ewos AS  
 
Kommunen gir tillatelse til søknad om endring av tillatelse med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 
21.11.2019 jf plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 jf. 20-3. Endringen omfatter plassering av 
transportbånd.  
 
Tillatelsen gjelder endring av rammetillatelse gitt 14.10.2019 i sak 2019/1303.  
 
Brukonstruksjon for transportbånd var tidligere tenkt plassert på bakkenivå, uten at denne var nærmere 
spesifisert i tidligere innsend dokumentasjon. Transportbåndet blir nå løftet opp til topp av tårn og 
tilliggende bygninger jf. innsendt tegning. Det foreligger ikke merknader fra naboer.  
 
Ved søknad om IG spesifiseres brukonstruksjon for transportbånd.  
 
Den ansvarlige for tiltaket skal påse at arbeidene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lov og 
regelverk. Intet arbeid må utføres utover det som er omfattet av tillatelsen. 
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.  
 
 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.16 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk 1 1 179,- 
   
Totalt gebyr å betale  1 179,- 
  
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. § 21-9.  
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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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.  
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.  
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver 
måtte lide ved en slik omgjøring.  
 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1303 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 
 
 
 
 
  
 
Ekstern kopi til: 
Multiconsult v/ Erik Rye Pb. 2274 9269 TROMSØ 
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Generell informasjon til tillatelser 
 
Forholdet til annen lovgivning og private rettsforhold 
Tillatelsen er gitt i henhold til plan- og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett til å bygge i 
forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jf pbl § 21-6. 
 
Bortfall av tillatelse 
Tillatelsen har gyldighet i 3 år fra vedtaksdato, jf pbl § 21-9. Ved eventuell klage på vedtaket begynner 
fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. Er tiltaket ikke satt i gang innen 3 år faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Fristene kan ikke forlenges, jf pbl 
§ 21-9 første ledd. 
 
Kontroll, gjennomføringsplan og tilsyn 
Ansvarlige kontrollforetak skal sørge for at nødvendig kontroll blir gjennomført og dokumentert, jf pbl § 
24-2. 
 
Gjennomføringsplanen skal til enhver tid være oppdatert. Ved tilsyn skal denne kunne fremvises. Plan- og 
bygningsmyndighetene har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar med gitte 
tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, jf pbl § 25-1. Plan- og 
bygningsmyndighetene skal føre tilsyn i slikt omfang at den kan avdekke regelbrudd. Ved vesentlig avvik 
må planene omarbeides med sikte på ny behandling. 
 
Avfall 
Dersom avfall fra byggetiltaket behandles i strid med avfallsplan kan plan- og bygningsmyndighetene 
ilegge forurensningsgebyr med hjemmel i forurensningslovens § 73.  Et slikt gebyr vil minst være av en 
slik størrelse at det oppveier den fortjeneste som er oppnådd ved avfallshåndtering i strid med 
bestemmelsene. 
 
Ferdigattest (tegninger av utført tiltak og endelig plassering)  
Tiltaket tillates ikke tatt i bruk før kontrollansvarlig for utførelsen har sørget for sluttkontroll og plan- og 
bygningsmyndighetene deretter har utstedt ferdigattest eller eventuelt midlertidig brukstillatelse.  
 
Plan- og bygningsmyndighetene skal ha tegninger som viser tiltaket slik det er utført. Eventuelle endringer 
fra tidligere godkjente tegninger skal identifiseres, slik at plan-  og bygningsmyndighetene kan vurdere 
endringene før ferdigattest gis, jf byggesaksforskriften §§ 8-1 og 8-2. 
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan unntaksvis utstede midlertidig brukstillatelse når vilkårene i plan- og 
bygningsloven § 21-10 foreligger. 
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Vår dato Vår referanse 
05.12.2019 2019/1419 - 

20752/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 83/90/L42  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 01.11.2019  

 
 

 
NYSTED AS 
 
Brattmelveien 16 
9050 STORSTEINNES 
 
 
 
83/90 - Tillatelse til tiltak i ett trinn - bolig og garasje - Kristin Wolff Skaalvik 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 31/17. 

 
   

 
Byggested: Langskogveien, 9056 

Mortenhals 
Gnr/Bnr: 83/90 

Tiltakshaver: Kristin Wolff Skaalvik Adresse: Hagavegen 44, 9007 
Tromsø    

Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Nysted AS 
976074580 

Adresse: Brattmelveien 16, 9050 
Storsteinnes     

Tiltakets art: Oppføring av bolig og garasje Bruksareal 
(BRA): 

Bolig: 126 m² 
Garasje: 40,5m2 

Registreringsdato 
for søknaden: 

18.11.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

Bolig: 142,2 m2 
Garasje: 52,9 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
med siste dokumentasjon mottatt 05.12.2019 for oppføring av bolig og garasje på eiendom 
83/90. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/


  2 av 5 

 
Foretak Godkjenningsområde 
Nysted AS 
 
Org.nr.: 976074580 
 

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1 
 
PRO- Ansvarlig prosjekterende for arkitektur, 
oppmålingsteknisk prosjektering, konstruksjonssikkerhet og 
bygningsfysikk, tiltakskl. 1 
 
UTF - Ansvarlig utførende for innmåling og utstikking av 
tiltak, tømrearbeid og montering av trekonstuksjoner samt 
murarbeid, tiltakskl. 1 

Balsfjord VVS AS 
 
Org.nr.: 987520515 

PRO- Ansvarlig prosjekterende for montering av alle 
røropplegg, samt montering av sanitære installasjoner, tiltakskl. 
1 
UTF - Ansvarlig utførende for allerøropplegg og montering av 
sanitære installasjoner, tiltakskl. 1 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Arnt-Erik Hansen Maskiner AS 
 
Org. nr.: 964959447 

PRO - Ansvarlig prosjekterende for opparbeiding av tomt 
og grøfter til bunnledninger, tiltakskl. 1 
UTF- Ansvarlig utførende for grøfter til bunnledninger, 
opparbeiding av tomt, grovplanering og etablering av 
avkjørsel, tiltakskl. 1  

Sigbjørn Fagertun Taksering 
 
Org.nr.: 995198940 
 

 
KONT – Ansvarlig kontrollerende av utførelse av våtrom, 
slukers plassering samt byggets lufttetthet, tiltakskl. 1 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Reguleringsplan 83-40 Nova boligfelt 
 
Nabovarsling: 
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Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. 
 
Balsfjord kommune godkjenner på vilkår etablering av ny avkjørsel fra kv.2400 til eiendommen 
gnr.83  bnr.90 i Balsfjord kommune. Vedtaket er fattet med hjemmel i vegloven paragraf 40 og 
43. 

Vilkår for tillatelsen:                                                                                                                   

Balsfjord kommune har etter en samlet vurdering av vegtekniske og trafikksikkerhetsmessige 
forhold satt følgende vilkår for tillatelsen.  

1. Tillatelsen gis i henhold til Forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold 
av avkjørsler fra offentlig veg datert 16.7.1964 og Forskrift om retningslinjer for 
behandling av avkjørselsaker for riksveg datert 26.2.1982. 

2. Tillatelsen gjelder kun for det sted som er nevnt foran og i overenstemmelse med vedlagt 
situasjonsplan og krav til utforming av avkjørsel. 

3. Tillatelsen gjelder for følgende formål: Ny avkjørsel til bolig. 
4. Eieren eller brukeren av avkjørselen som tillatelsen gjelder for, har ansvaret for at 

frisikten og andre krav til avkjørselen til enhver tid er oppfylt, jf. Vegloven paragraf 43. 
Såfremt dette ikke skjer, kan avkjørselen bli trukket tilbake. 

5. Det må opparbeides tilfredsstillende snu- og manøvreringsareal inne på egen eiendom 
slik at rygging ut på offentlig veg unngås. 

6. Avkjørselstillatelsen gjelder kun tilknytningspunktet til Kommunal veg. Privatrettslige 
forhold med hensyn til nabo- og eiendomsforhold knyttet til bruk og opparbeidelse av 
avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg, må søker selv ivareta og innhente rettigheter til. 
Slike rettigheter bør tinglyses.  

7. Føres avkjørselen over veggrøft, må det legges drensrør under avkjørselen. Minimum 400 
millimeter og i tilstrekkelig lengde, se vedlegg krav til utforming av privat avkjørsel. 

8. Tillatelsen bortfaller dersom arbeidet med avkjørselen ikke er igangsatt innen tre-3- år 
etter at tillatelsen er gitt. 

 
 
Vannforsyning og avløp: 
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Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl §§ 27-1 og 
27-2. Godkjenning ble gitt 26.11.2019.  
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.1 Bolig § 20-1 a) BRA ≤ 200m2 1 11 790,- 
4.2.3 Andre bygg § 20-1 a) BRA < 70 m2 1   3 890,- 
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Totalt gebyr å betale  15 680,- 
 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1419. 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
09.12.2019 2018/970 - 

20915/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 43/166/L42  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194   

 
 

 
Hans Erik Myrseth 
 
Åsheimveien 70 
9334 Øverbygd 
 
43/166 - Avslag på søknad om tillatelse til tiltak - Utleiehytte - Hans-Erik Myrseth 
 

AVSLAG PÅ SØKNAD 
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 20-1 og 20-2. 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglementet vedtatt av Balsfjord kommunestyre. 
 
 
 
Byggested:  Åsheimveien 70, 9334 Øverbygd Gnr/Bnr: 43/166 
Tiltakshaver: Hans-Erik Myrseth Adresse: Åsheimveien 70, 9334 

Øverbygd 
Ansvarlig 
søker: 

Hans-Erik Myrseth Adresse: Åsheimveien 70, 9334 
Øverbygd 

Tiltakets art: Oppføring av utleiehytte  Bruksareal: 86 m² 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 Kommunen avslår søknad om tillatelse til tiltak – oppføring av utleiehytte på eiendom 

43/166 mottatt 30.04.2018 jf. Plan- og bygningsloven § 21-4. 
 
 
Søknaden 
Viser til søknad om tillatelse til tiltak, mottatt hos Balsfjord kommune 30.04.2018, og videre 
søknad om dispensasjon fra LNFR-området i kommuneplanen for oppføring av en utleiehytte på 
eiendom 43/166.  
 
Saksgang/historikk 
Balsfjord kommune sendte den 06.11.18 dispensasjonssaken på høring. 
Formannskapet behandlet dispensasjonssøknaden den 06.02.2019 og vedtok med hjemmel i plan- 
og bygningsloven § 19-2 og jordlovens § 1 å innvilge dispensasjonen for nyopprettelse av 
utleiehytte. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark påklaget kommunens vedtak den 26.02.2019. 
Formannskapet behandlet den 11.04.2019 klagen fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Formannskapet tok ikke klagen til følge og opprettholdt tidligere vedtak av 06.02.2019 om å 
tillate etablering av utleiehytte som omsøkt. 
Fylkesmannen i Nordland endret 15.10.2019 kommunens vedtak om tillatelse til oppføring av 
utleiehytte på eiendommen gnr. 43 bnr. 166 og fattet nytt vedtak om å avslå dispensasjon til 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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omsøkte tiltak. Avgjørelsen kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28. 
 
Oppsummering og konklusjon 
Byggesøknad avslås jf. pbl. § 21-4 da tiltaket er i strid med arealformålet (LNFR). 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i 
eget brev. 
 
Type Antall Beløp 
4.1.3 Gebyr beregnet på anvendt tid: Avslag på 
byggesøknad 

1     745,- 

4.2.17 Tiltak som krever dispensasjon § 19 
Dispensasjon fra plan- og bygningsloven, 
kommuneplan, reguleringsplan med høringsrunde 
2018 

1 10 958,- 

   
Totalt gebyr å betale  11 703,- 
  
 
Klage  
 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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.  
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.  
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.  
 
 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/970 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur. 
 



  
Vår dato Vår referanse 
09.12.2019 2019/1366 - 

20917/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 31/4  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 16.10.2019  

 
 

 
Hjem Eiendomsmegling AS 
Att. Christoffer Ryan 
 
  
 
 
 
Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 31/4  
 
 
 
I henhold til kommunens delegasjonsreglement kapittel 6.2.1.8 fattes følgende vedtak: 
 
Rådmannen innvilger konsesjon til Hege Anita Jenssen og Trond Hemming Jenssen på 
eiendommen 31/4 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
 
Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer med beboelig bolighus, jfr konsesjonslovens § 9a og forskrift om 
konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, 
fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. 
 
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår: 

 Hege Anita Jenssen og Trond Hemming Jenssen bor på eiendommen 31/4 i minst 
fem år sammenhengende regnet fra overtakelsesdato. 

 Eiendommens dyrkajord skal leies ut på skriftlig jordleiekontrakt med varighet på 
minst 10 år. 

 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen. 

 Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen. 

 
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om 
det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for 
klagebehandling. 
 
Konsesjonsforholdet er nå registrert i matrikkelen og vedlagt ligger matrikkelbrev som 
dokumenterer dette. 
 
Papirene som skal tinglyses i forbindelse med ervervet av eiendom kan nå sendes til: 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Kartverket tinglysning 
Postboks 600 Sentrum 
3507 Hønefoss 
 
Det er ikke nødvendig å legge ved matrikkelbrevet ved sending til Kartverket. 
 
 
Saksutredning: 
 
Aktuelle saksdokumenter: 
1. Søknad  
2. Behandlingsgebyr kr 5000. 

Beliggenhet: Russenes 
Eiere: Alfred Hellmans dødsbo v/Gerlinde Hellmann 
 
Plansituasjonen: 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune. 
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR). 
 
Konsesjonssøker: Hege Anita Jenssen og Trond Hemming Jenssen 
Kjøpesum: kr 3 300 000,-. 
 
Bygninger: 
Bolighus, bygd 1922, 3 etasjer, grunnflate 95 m2, god teknisk stand. 
Driftsbygning, ukjent byggeår, 3 etasjer, grunnflate 60 m2, dårlig teknisk stand. 
Drivhus, ukjent byggeår, 1 etasje, grunnflate 18 m2, god teknisk stand. 
 
Boplikt:  Konsesjonssak, slik at boplikt oppstår som følge av evt vilkår hjemlet i 
konsesjonslovens § 11. 
Driveplikt:  Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8.  
 
Søkerne ønsker å benytte eiendommen til boligformål. 
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Kart og arealopplysninger: 

 
 
Fulldyrket jord 18,4 daa 
Overflatedyrket jord 0 daa 
Innmarksbeite 0 daa 
Produktiv skog 237,3 daa 
Totalareal 302,0 daa 

 
 
 
Vurderinger: 
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves til boligformål. Men i og med at eiendommen har arealressurser som kan 
nyttes i landbruket gjennom jordleiekontrakter vurderes saken også etter konsesjonslovens § 9 og 
9a også i tillegg til konsesjonslovens § 1. 
 
I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det 
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen.” 
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Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009) 
 
Rådmannen kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med konsesjonslovens 
formålsparagraf. Hensynet til bosetting er et prioritert formål. 
 
Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14: 

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12. 
 
Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen. 
 
Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet. 
 
Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.» 

 
Rådmannen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett kan 
egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. Kommunestyret har gjennom sitt styringssignal sagt 
at bosetning er prioritert. 
 
Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer” 
 
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antallet sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 
dem som har yrket sitt i landbruket. 

Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd 
nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 
Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 
korrigerende moment.» 
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1. Søkernes planer vil ivareta hensynet til bosetting i området. De forplikter seg til å bo på 
eiendommen i 5 år sammenhengende.  
 
2. Det er i dag ikke selvstendig jordbruksdrift på gården. Konsesjonssøkerne ønsker å leie ut 
jorda og drifte skogen. Ervervet vurderes som en grei driftsmessig løsning. 
 
3. Konsesjonssøkerne må anses som skikket til å overta eiendommen. 
 
4. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet.  
 
Konsesjonslovens § 9a sier noe om priskontroll ved erverv av landbrukseiendom: 
«Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom. 

[Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved erverv 
av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke overstiger en 
fastsatt beløpsgrense.]» 

 
Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9a. Det er først når prisen for 
konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes, jfr forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring 
ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. Det er spesielt viktig at 
prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som gir mulighet til en brukbar økonomi 
også for den som skal overta eiendommen.  
 
I dette tilfellet gjelder det en bebygd landbrukseiendom med 18,7 daa fulldyrket jord, hvor det 
ble gitt kr 3 300 000,- og prisen skal ikke vurderes.  
 
Etter en totalvurdering av at bosetting er et prioritert formål innvilges Hege Anita Jenssen og 
Trond Hemming Jenssen konsesjon på ervervet.  
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
  
  

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
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Vedlegg: 
1 Matrikkelbrev for godkjent konsesjon på erverv av 31/4 

 
 

Ekstern kopi til: 
Hege Anita Jenssen Bergenesveien 207 9040 Nordkjosbotn 
Trond Hemming Jenssen Bergenesveien 207 9040 Nordkjosbotn 
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Vår dato Vår referanse 
20.12.2019 2018/1836 - 21362/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 
Plan, Landbruk og Drift Arkivkode: 46/41  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353
 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun) 77 72 20 02 (helsesenteret 
Org.nr 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 17.12.2019  

 
 

 
Mauritz Nordstrand Fause 
 
Grindbakken 4 
9050 Storsteinnes 
 
 
46/41 - Tillatelse til endring av gitt tillatelse - tilbygg  
 
 
 
Byggested: Grindbakken 4, 9050 Storsteinnes Gnr/Bnr:  46/41 
Tiltakshaver: Mauritz Fause Adresse: Grindbakken 4, 9050 

Storsteinnes 
Tiltakets art: Tilbygg til eksisterende bolig Bruksareal 

(BRA) 
Nytt: 43,5 m2 

Registreringsdato 
for søknaden:  

Opprinnelig:01.11.2018 
Endring: 17.12.2019 

Bebygd areal 
(BYA 

Nytt: 48,7 m2 

 
 
 VEDTAK:  
 
Tillatelse: 
Kommunen gir tillatelse til søknad om endring av tillatelse med tegninger, kart og beskrivelser mottatt 
17.12.2019, jf plan- og bygningsloven (pbl) § 20-4 jf. SAK10 § 3-1 a).  
 
Tillatelsen gjelder endring av tillatelse gitt 02.01.2019 i sak 2018/1836. Følgende endringer godkjennes: 
Tilbygget utvides fra BRA 35 m2 til 43,5 m2. BYA blir 48,7 m2. Fasaden endres i henhold til innsendte 
tegninger.  
 
Denne tillatelse, herunder de kart og tegninger den henviser til, skal alltid være tilstede på byggeplassen.  
 
Naboforhold og andres kommentarer 
 
Det er foretatt nabovarsling i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 21-3. Ingen 
merknader er registrert i saken. 
 
Plangrunnlag 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan Storsteinnes Nedre 
 
 
Veg og atkomst  
Endringen medfører ikke ny/endret atkomst 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/


  2 av 2 
Visuell utforming 
Tiltaket innehar etter plan- og bygningsmyndighetens skjønn gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i 
forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jf plan- og bygningsloven § 
29-2. 
 
Beliggenhet og plassering:  
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
 
Ferdigattest:  
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det er heller ikke 
adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av byggesaken. Kommunen skal gi 
ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser 
gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for 
søknad om ferdigattest kan fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å 
søke elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
Gebyr 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.16 Endring av tillatelse før tiltak tas i bruk  1 1 179,- 
   
Totalt gebyr å betale  1 179,- 
  
 
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. § 21-9.  
 
Klageadgang  
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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.  
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.  
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som tiltakshaver 
måtte lide ved en slik omgjøring.  
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2018/1836. 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 
 
 
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
20.12.2019 2019/1471 - 

21807/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 49/27  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 20.12.2019  

 
 

 
Gry-Anita Kristensen 
 
Sentrumsveien 3 
9040 Nordkjosbotn 
 
 
49/27 - Tillatelse til tiltak - riving - Gry-Anita Kristensen 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 31/17. 

 
Byggested: Grønnåsveien 416 Gnr/Bnr: 49/27 
Tiltakshaver: Gry- Anita Kristensen Adresse: Sentrumsveien 3 

9040 Nordkjosbotn 
Tiltakets art: Riving av bygg  Bruksareal 

(BRA): 
Ikke oppgitt 

Registreringsdato 
for søknaden: 

20.12.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

 90 m2 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
med siste dokumentasjon mottatt 20.12.2019 for riving av bygning  (bygningsnummer 
191883624) på eiendom 49/27. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte dokumenter og situasjonskart. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:  

- Rivingen skal utføres av Balsfjord brann og redning  
 
Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger: 
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Gry-Anita Kristensen for alle 
funksjoner og ansvarsområder i tiltaket. Tiltakshaver kan sannsynliggjøre nødvendig kompetanse 
ved at det er Balsfjord Brann og redning som skal rive huset som en øvelse.  
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da hun sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens areladel (LNRF) 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2.  
 
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
Balsfjord Brann og redninghar godkjent objektet til øving  
 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
4.2.6 Riving av tiltak § 20-1 e)  1 3890 
4.6 Godkjenning av ansvarsrett som selvbygger 1 1149 
   
Totalt gebyr å betale  5039 
 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1471. 
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Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
30.12.2019 2019/1425 - 

21892/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 81/2  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 «REFDATO» «REF» 

 
 

 
«MOTTAKERNAVN» 
«KONTAKT» 
«ADRESSE» 
«POSTNR» «POSTSTED» 
 
 
 
Balsfjord kommune godkjenner kjøp av 81/2  
 
Det vises til vedtak datert 9.12.2019. Konsesjonssøkerne har muntlig påpekt to feil i vedtaket, og 
rådmannen endrer derfor sitt vedtak. 
 
I henhold til kommunens delegasjonsreglement kapittel 6.2.1.8 fattes følgende vedtak: 
 
Rådmannen innvilger konsesjon til Ingvild Nyheim og Simon Daniel Danielsen på 
eiendommen 81/2 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
 
Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer med beboelig bolighus, jfr konsesjonslovens § 9a og forskrift om 
konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet, 
fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. 
 
I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår: 

 Ingvild Nyheim og Simon Daniel Danielsen bor på eiendommen 81/2 i minst fem år 
sammenhengende regnet fra overtakelsesdato. 

 Dersom det er dyrkajord på eiendommen som konsesjonssøkerne ikke skal bruke i 
egen drift, skal denne jorda leies ut på skriftlig jordleiekontrakt med varighet på 
minst 10 år. 

 Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen. 

 Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen. 

 
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om 
det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for 
klagebehandling. 
 
Konsesjonsforholdet er nå registrert i matrikkelen og vedlagt ligger matrikkelbrev som 
dokumenterer dette. 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Papirene som skal tinglyses i forbindelse med ervervet av eiendom kan nå sendes til: 
 
Kartverket tinglysning 
Postboks 600 Sentrum 
3507 Hønefoss 
 
Det er ikke nødvendig å legge ved matrikkelbrevet ved sending til Kartverket. 
 
 
Saksutredning: 
 
Aktuelle saksdokumenter: 
1. Søknad  
2. Behandlingsgebyr kr 5000. 

Beliggenhet: Bakkeby 
Eiere: Berit Petra Jensen og Nina Johanne Gjertsen 
 
Plansituasjonen: 
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune. 
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR). 
 
Konsesjonssøker: Ingvild Nyheim og Simon Daniel Danielsen 
Kjøpesum: kr 1 500 000,-. 
 
Bygninger: 
Bolighus, bygd 1950, 3 etasjer, grunnflate 192 m2, middels til dårlig teknisk stand. Må renoveres. 
Driftsbygning, 2 etasjer, dårlig teknisk stand. Setningsskader 
Garasje, bygd 1991, 1 etasje, grunnflate 17 m2, dårlig teknisk stand. Svak konstruksjon. 
Naust, bygd 1950, 1 etasje, grunnflate 35 m2, dårlig teknisk stand. Skader i syll. 
 
Boplikt:  Konsesjonssak, slik at boplikt oppstår som følge av evt vilkår hjemlet i 
konsesjonslovens § 11. 
Driveplikt:  Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8.  
 
Søker ønsker å benytte eiendommen til boligformål. 
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Kart og arealopplysninger: 

 
 
Fulldyrket jord 28,6 daa 
Overflatedyrket jord 0 daa 
Innmarksbeite 7,3 daa 
Produktiv skog 252,3 daa 
Totalareal 705,4 daa 

 
 
 
Vurderinger: 
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves til boligformål. Men i og med at eiendommen har arealressurser som kan 
nyttes i landbruket gjennom jordleiekontrakter vurderes saken også etter konsesjonslovens § 9 og 
9a også i tillegg til konsesjonslovens § 1. 
 
I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det 
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  
 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen.” 
 
Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009) 
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Rådmannen kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med konsesjonslovens 
formålsparagraf. Hensynet til bosetting er et prioritert formål. 
 
Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14: 

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12. 
 
Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen. 
 
Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet. 
 
Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.» 

 
Rådmannen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett kan 
egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. Kommunestyret har i sitt styringssignal sagt at 
bosetning er prioritert. 
 
Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer” 
 
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på  
1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen. 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antallet sameiere økes. 

Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til 
dem som har yrket sitt i landbruket. 

Første ledd nr. 3 og § 9 a gjelder ikke sak der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon 
fordi de ikke skal oppfylle boplikten etter § 5 andre ledd. I slik sak skal det i tillegg til første ledd 
nr. 1, 2 og 4 blant annet legges vekt på eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold. 
Søkerens tilknytning til eiendommen og søkerens livssituasjon kan tillegges vekt som et 
korrigerende moment.» 

       
1. Søkernes planer vil ivareta hensynet til bosetting i området. De forplikter seg til å bo på 
eiendommen i 5 år sammenhengende.  
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2. Det er i dag ikke selvstendig jordbruksdrift på gården. Konsesjonssøkerne skal leie ut jorda, og 
drive en enkel forvaltning av skogen. Det vurderes som en grei driftsmessig løsning. 
 
3. Konsesjonssøkerne må anses som skikket til å overta eiendommen. 
 
4. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet.  
 
Konsesjonslovens § 9a sier noe om priskontroll ved erverv av landbrukseiendom: 
«Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 dekar 
fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til 
momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres ved 
erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre eiendommen er en 
ren skogeiendom. 

[Departementet kan gi forskrift om at prisvurderingen etter første ledd skal unnlates ved erverv 
av bebygd eiendom med et brukbart bolighus, dersom den avtalte prisen ikke overstiger en 
fastsatt beløpsgrense.]» 

 
Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9a. Det er først når prisen for 
konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes, jfr forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring 
ved konsesjonsfrihet, fulldyrket jord og beløpsgrense ved priskontroll. Det er spesielt viktig at 
prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som gir mulighet til en brukbar økonomi 
også for den som skal overta eiendommen.  
 
I dette tilfellet gjelder det en bebygd landbrukseiendom med 28,6 daa fulldyrket jord og 7,3 daa 
innmarksbeite, hvor det ble gitt kr 1 500 000,- og prisen skal ikke vurderes.  
 
Etter en totalvurdering av at bosetting er et prioritert formål innvilges Ingvild Nyheim og Simon 
Daniel Danielsen konsesjon på ervervet.  
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
  
  

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 



  6 av 6 

 
 
 
 
  
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
15.01.2020 2019/1543 - 

691/2020 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 103/169  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 07.01.2020  

 
 

 
NORPROSJEKT AS 
 
Myrveien 22 
9020 TROMSDALEN 
 
 
 
103/169 - Tillatelse til tiltak ett-trinn - Utbygging av Aursfjord båthavn - Norprosjekt AS 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 118/19. 

 
Byggested: Sætersletta, 9321 Moen Gnr/Bnr: 103/169 
Tiltakshaver: Aursfjord Båthavn og 

Kystkultursenter AS 
Adresse: 9321 Moen 

Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Norprosjekt AS 
998564670 

Adresse: Myrveien 22, 9020 
Tromsdalen     

Tiltakets art:  Mudring, utsprenging og 
etablering av molo 

Bruksareal 
(BRA): 

 m² 

Registreringsdato 
for søknaden: 

07.01.2020 Bebygd areal 
(BYA): 

 m2 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 og havne og farvannsloven (hfl) § 14 
godkjennes søknad om tillatelse til tiltak med siste dokumentasjon mottatt 14.01.2020 for 
anlegging av molo i Ausfjord småbåthavn. Tillatelse til tiltak omfatter kun grunnarbeidene på 
havneanlegget.  
 
Vedtak etter HFL vurderes å være kurant da tiltaket er i samsvar med vedtatt plan og er dermed 
fattet av kommunedirektøren i henhold til delegasjonsreglement punkt 1.5.6.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

- Det skal etableres indirekte belysning på moloenden av sikkerhets- og 
fremkommelighetstilsyn for sjøtrafikken 

 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Foretak med sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Målselv maskin & transport AS 
 
Org.nr.: 818313942 
 

UTF- Ansvarlig utførende bygging av molo, herunder 
sprenging av fjell, masseflytting, utlegging av stein, plastring 
molo, mudring innenfor molo. Tiltakskl. 2 
 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av 
utførelsen for innmåling av molo, tiltakskl.2 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Norprosjekt AS 
 
Org. nr.: 998564670 

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 2 
 
PRO - Ansvarlig prosjekterende av båthavna m/landområde, 
fjelluttak, mudring, frontfylling og moloarbeid, tiltakskl. 2 
 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Detaljplan for Aursfjord småbåthavn på eiendommen Sætersletta Gnr. 103/Bnr.80  
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det foreligger ikke merknader. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Uttalelse/krav fra andre myndigheter: 
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Kystverket har i brev av 28.04.2009 ingen merknader til planen. Kystverket har i e-post til 
kommunen 09.01.2020 anbefalt at det etableres indirekte belysning på moloenden.  
 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
Det vises til geoteknisk måling foretatt i 2007. 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Ikke aktuelt 
 
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 § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
Det vil ikke bli gitt ferdigattest før det dokumenteres at det er etablert indirekte belysning på 
moloenden. 
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
5.12 Havn, kai, molo, småbåthavn 1 12 155,- 
   
Totalt gebyr å betale  12 155,- 
 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1543. 
 
 
 
Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
17.01.2020 2019/1303 - 

1214/2020 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 34/70  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 19.12.2019  

 
 

 
MULTICONSULT NORGE AS 
 
Nedre Skøyen vei 2 
0276 OSLO 
 
 
 
34/70 - Igangsettelsestillatelse 2 - Ewos bergneset 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 118/19. 

 
Byggested: Bergneset, 9050 Storsteinnes Gnr/Bnr: 34/70 
Tiltakshaver: 
Org.nr.:  

EWOS AS 
979184832 

Adresse: Thormøhlens gate 51B, 
5006 Bergen   

Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Multiconsult Norge AS 
918836519 

Adresse: Nedre Skøyen vei 2, 0276 
Oslo  

Tiltakets art:  Bygging over funamenter Bruksareal 
(BRA): 

 1632 m² 

Registreringsdato 
for søknaden: 

19.12.2019 Bebygd areal 
(BYA): 

 455 m2 

 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
med siste dokumentasjon mottatt 17.01.2020 for oppføring av bygning over fundament på 
tørketårn. Det vises til godkjent rammetillatelse av 14.10.2019 og igangsettingstillatelse 1 gitt 
23.10.2019. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
 

-  Igangsettelsestillatelse uten UTF brannalarmanlegg og ledesystem gis under forutsetning 
om at ansvarserklæring må foreligge innen 2 måneder før oppstart av UTF 
brannalarmanlegg og ledesystem. 

 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 
 
Foretak med sentral godkjenning: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/


  2 av 5 

Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Multiconsult Norge AS 
 
Org.nr.: 918836519 
 
 

PRO – Konstruksjonssikkerhet fundamentering og plasstøpt 
betong; Perler og plasstøpte betongfundamenter, tiltakskl. 2 
KONT - Ansvarlig kontrollerende av utf 
konstruksjonssikkerhet betong og utf  konstruksjonssikkerhet 
stål  

Norsk konstruksjonsrådgivning AS 
 
Org.nr.: 922231176 

KONT- Ansvarlig kontrollerende av pro 
konstruksjonssikkerhet betong og pro konstruksjonssikkerhet 
stål, tiltakskl. 2 

ÅF Engineering AS 
 
Org.nr: 915229719 

PRO- Ansvarlig prosjekterende brannsikkerhet; brannkonsept, 
tiltakskl. 2 

SWECO Norge AS 
 
Org.nr.: 967032271 

KONT- Ansvarlig kontrollerende av pro geoteknikk, tiltakskl. 
2 

JM Hansen installasjon AS 
 
Org.nr: 995306433 

PRO- Ansvarlig prosjekterende for brannalarmanlegg og 
ledestrøm, tiltakskl. 2 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Polar Pel AS 
 
Org. nr.: 968431358 

UTF - Ansvarlig utførende peling for betongfundamenter, 
tiltakskl. 2 

 
Det vises for øvrig til godkjente ansvarsretter i rammetillatelse og igangsettelsestillatelse 1.  
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
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Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Bergneset kai- og industriområde 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det foreligger ikke merknader 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Ikke aktuelt  
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med reguleringsplan 
 
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 § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Øvrige opplysninger: 
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på: 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
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Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
 
 
Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
5.4 Andre bygg – BRA > 1000 Igangsettingstillatelse 1 13 492,- 
   
Totalt gebyr å betale   
 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1303. 
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Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
Ekstern kopi til: 
Multiconsult v/Erik Rye Pb. 2274 9269 TROMSØ 

  
 
 
 
 



  
Vår dato Vår referanse 
24.01.2020 2019/1522 - 

1296/2020 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Plan, Landbruk og Drift 
Arkivkode: 90/34  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Marie Sagelv Utmo, tlf 94786194 17.01.2020  

 
 

 
ARKITEKTKONTORET AMUNDSEN AS 
 
Postboks 101 
9251 TROMSØ 
 
 
 
90/34 - Tillatelse i ett trinn - endring av bygg - Coop Nord SA 
 

Etter Plan- og bygningsloven § 20-3 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 118/19. 

 
   

 
Byggested: Malangsveien 850, 9055 

Meistervik 
Gnr/Bnr: 90/34 

Tiltakshaver: Coop Nord SA Adresse: Pb. 6152, 9291 Tromsø    
Ansvarlig søker: 
Org.nr.: 

Arkitektkontoret Amundsen as 
996774058 

Adresse: Pb. 101, 9251 Tromsø     

Tiltakets art: Fasadeendring, nytt overdekket 
inngangsparti og tilbygg for 
teknisk installasjon 

Bruksareal 
(BRA): 

Eksisterende: 1023,7 m² 
Nytt: 4,4m2 

Totalt: 1028,1m2 

Registreringsdato 
for søknaden: 

17.01.2020 Bebygd areal 
(BYA): 

Eksisterende: 586,6 m2 

Nytt: 4,84m2 

Totalt: 591,44 
 
VEDTAK: 
 
Tillatelse: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 20-3 godkjennes søknad om tillatelse til tiltak 
med siste dokumentasjon mottatt 23.01.2020 for endring av bygningsnr 1918449965 på eiendom 
90/34. Endringen består i fasadeendring, nytt overdekket inngangsparti og tilbygg for teknisk 
installasjon. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon. 
 
 
 
Godkjenning av foretak for ansvarsrett: 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Foretak med sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Arkitektkontoret Amundsen as 
 
Org.nr.: 996774058 
 
 

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 2 
PRO - Ansvarlig prosjekterende arkitektur, tiltakskl.1 
 
 

PTG Kuldeteknisk as 
 
Org.nr.: 986165460 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende for varme- 
og kuldeinstallasjoner, tiltakskl. 2 
 

Bravida Norge as 
 
Org.nr.: 987582561 

PRO/UTF- Ansvarlig prosjekterende og utførende for 
ventilasjon- og klimainstallasjoner, tiltakskl. 2 

COWI as 
 
Org.nr: 979364857 

PRO- Ansvarlig prosjekterende for brannkonsept, tiltakskl. 1 

JM Hansen as 
 
Org.nr.: 995306433 

PRO/UTF- Ansvarlig prosjekterende og utførende av 
brannalarmanlegg og ledelys 
 

 
Foretak uten sentral godkjenning: 
Med hjemmel i pbl, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11-1 og 9-1 gis 
ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning: 
 

Foretak Godkjenningsområde 
Haro Interiør AS 
 
Org. nr.: 989278800 

UTF- Ansvarlig utførende for tømrearbeid og montering av 
trekonstruksjoner, tiltakskl. 1 

 
 
SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET: 
 
Administrasjonens drøfting/begrunnelse: 
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl § 
22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder. 
 
 
Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har 
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nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak 
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.  
 
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf pbl § 23-4. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel - næringsformål 
 
Nabovarsling: 
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl § 21-3 og SAK10 § 5-2. Det foreligger ikke merknader. 
 
Gjennomføringsplan: 
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl § 21-2, og SAK10 § 5-3 
 
Byggegrunn, miljøforhold mv: 
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl § 28-1 
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold) 
 
Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12. 
 
Atkomst/avkjørsel: 
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl § 27-4. 
 
Vannforsyning og avløp: 
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl §§ 27-1 og 
27-2. 
 
Beliggenhet og plassering: 
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4. 
 
Kultur- og fornminner: 
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl § 21-5, SAK10 § 
6-2). 
 
Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i pbl § 28-2. 
 
Avfall: 
Tiltak etter pbl kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i medhold av 
loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Ferdigattest: 
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok. 
 
 
ØVRIGE LOVBESTEMMELSER: 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 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. 
 
Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev. 
 
Beskrivelse Antall Beløp 
5.5 fasadeendringer § 20-1 c) Større bygninger 1 6078,- 
   
Totalt gebyr å betale  6078 
 
 
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 § 21-9. 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/1522. 
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Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Saksframlegg  
Dato 30.12.2019 Referanse 
 2019/110 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 242 
Vår saksbehandler   
Kjetil Pedersønn Aasen, tlf    

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
4/20 Formannskapet 05.02.2020 

 
Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd nydyrking 
 
Vedlegg: 
1 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - nydyrking 3/7 
2 Kart 

 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
1. Strategisk næringsplan 2016-2025 
2. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord 
3. Retningslinjer for Næringsfond Balsfjord 
 
 
Saksopplysninger: 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet i 
henhold til retningslinjene for næringsfondet.  
Søknaden gjelder støtte til nydyrking av 17,6 daa fulldyrka jord. 
 
Prosjektet er økning av fulldyrka jord for å ha størst mulig tilgang til dyrka jord i driftssenterets nærhet. 
Det vil bedre økonomien ved mindre transportbehov og gi bedre muligheter for beiting. 
 
Kostnadsplan 

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Nydyrking   108 000       108 000 

Sum kostnad 108 000 
    

108 000 
Finansieringsplan 

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Balsfjord kommune   36 000       36 000 

Eget arbeid   32 000       32 000 

Innleid maskin   40 000       40 000 

Sum finansiering 108 000 
    

108 000 
 
 
 
 
 



Vurdering: 
Rådmannen vurdere søknad om støtte til nydyrking å komme innunder målsetninger satt i Strategisk 
næringsplan - mer landbruksbasert og «grønn» næringsutvikling. Søknaden vurderes også til komme 
innunder Retningslinjene for næringsfondet, da spesielt med tanke på følgende; -styrking av 
konkurranseevnen, stabilitet og utvikling i etablerte næringer og -tiltak innen landbruksnæringen. 
  
Rådmannen vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at tiltaket støttes med kr. 36.000,- 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet bevilger kr. 36.000,- til Ronald Norheim for nydyrking. Støtten gis som 
«bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over 
Kommunalt næringsfond 2020. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
Konstituert rådmann 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0027 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Investeringstilskudd nydyrking

Kort beskrivelse

Vi har investert i ny moderne løsdriftsfjøs for melkeku, kostnad ca 8 millioner.  Økning av melku antallet fra ca 

20 til 40 årskyr.  Økningen førte til et økt arealbehov.  Som et ledd i å øke eget areal ble det i 2019 ferdigstillt 

17,6 da fulldyrka jord.

Prosjektbeskrivelse

Økning av fulldyrka jord for å ha størst mulig tilgang til dyrka jord i driftssenterets nærhet.  Det vil bedre 

økonomien ved mindre transportbehov og gi bedre muligheter for beiting.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Ronald Norheim

Org.nr:969655691
Selnesveien 1525

9042 LAKSVATN

90737667

Kontakt-
person 

Ronald Norheim Selnesveien 1525

9042  LAKSVATN

90737667

Prosjekt-
leder

Ronald Nordheim -

    
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Innovasjon Norge, investeringsstøtte nybygg lausdriftsfjøs.

Balsfjord kommune, kjøp av melkekvote.

Spesifikasjon

Bakgrunn

Nydyrking

Prosjektmål

Øke eget areal i driftsenterets nærhet.

Forankring

Forankret i gnr 3 bnr 7 Luneborg.

Prosjektorganisering

Nydyrkingen.

Samarbeidspartnere

TINE OG Nortutura.
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Aktiviteter

Nydyrking.

Målgrupper

Egen gård.

Resultat

Bedre økonomi ved å øke eget areal.  Reduserer transportbehovet.

Effekter

Bedre miljø.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Skal nydyrke mer areal i nærområdet.

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Nydyrking   108 000   108 000

Sum kostnad 108 000 108 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Balsfjord kommune   36 000   36 000

Eget arbeid   32 000   32 000

Innleid maskin   40 000   40 000

Sum finansiering 108 000 108 000

Geografi

1933-Balsfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

1933003007RNorh.pdf   484 389 25.11.2019



Målestokk 1: 2000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 10.09.2019 12:25
Eiendomsdata verifisert: 10.09.2019 10:49

GÅRDSKART  1933-3/7/0

2/10/0-2/13/0-3/7/0 m.fl.
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

144.3
12.7
38.9

739.6
804.3

9.7
0.0

1749.5

195.9

1749.5

739.6

814.0
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



Saksframlegg  
Dato 30.12.2019 Referanse 
 2019/110 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 242 
Vår saksbehandler   
Kjetil Pedersønn Aasen, tlf    

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
5/20 Formannskapet 05.02.2020 

 
Kommunalt næringsfond - Søknad om tilskudd nydyrking 
 
Vedlegg: 
1 Søknad 
2 Kart 

 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
1.   Strategisk næringsplan 2016-2025 
2. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord 
3. Retningslinjer for Næringsfond Balsfjord 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet i 
henhold til retningslinjene for næringsfondet.  
 
Søknaden gjelder støtte til nydyrking av 27 daa.  
Inkludert i søknaden om støtte er et stykke på 10 daa nydyrket for to år siden, som ikke ble tatt med i 
vurderingen når kommunen hadde en egen tilskuddsordning for nydyrking. Dette arealet er inkludert i 
søknad. 
 
Kostnadsplan 

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Nydyrking 27 daa a kr 10000/daa 
  135 000   135 000 

   
  270 000 

Sum kostnad 135 000 135 000 
   

270 000 
Finansieringsplan 

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM 

Balsfjord kommune    54 000      54 000 

Egne midler og eget arbeid 
  135 000   81 000 

   
  216 000 

Sum finansiering 135 000 135 000 
   

270 000 
 
 
 



 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurdere søknad om støtte til nydyrking å komme innunder målsetninger satt i Strategisk 
næringsplan - mer landbruksbasert og «grønn» næringsutvikling. Søknaden vurderes også til komme 
innunder Retningslinjene for næringsfondet, da spesielt med tanke på følgende; -styrking av 
konkurranseevnen, stabilitet og utvikling i etablerte næringer og -tiltak innen landbruksnæringen. 
  
Rådmannen vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at tiltaket støttes med kr. 54.000,- 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet bevilger kr. 54.000,- til Thorstein Marinosson for nydyrking. Støtten gis som 
«bagatellmessig støtte» i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over 
Kommunalt næringsfond 2020. 
 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
Konstituert rådmann 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0026 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Søknad om nydyrkingstilskudd

Kort beskrivelse

Nydyrker til sammen 27 daa og søker nydyrkingstilskudd for å dekke kostnader med nyrdyrkingen

Prosjektbeskrivelse

Jeg jobber med et nydyrkingsstykke på 17 daa, som gradvis vil bli ferdigstilt og godkjent av kommunen.

 I tillegg gjorde jeg ferdig et stykke på 10 daa for to år siden, som ikke ble tatt med i vurderingen når 

kommunen hadde en egen tilskuddsordning for nydyrking. Jeg søker tilskudd også for dette arealet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Marinosson, Thorstein

Org.nr:988196932
Selnesveien 1895

9042 LAKSVATN

45048132

Kontakt-
person 

Marinosson, Thorstein Selnesveien 1895

9042  LAKSVATN

45048132

Prosjekt-
leder

- -

    
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Aktivt gårdsbruk som i dag har en del leiejord og kjører langt etter fôret. Det er et ønske om å få 

samlet arealgrunnlaget nært gården.

Prosjektmål

Prosjektet har som mål å få dyrket opp mere jord på egen eiendom, tilsvarende 27 daa som det søkes 

tilskudd på.

Forankring

Balsfjord kommune er en aktiv landbrukskommune som satser på landbruksnæringen. Målsetning om

å ta vare på og videreutvikle landbruket.

Prosjektorganisering

Prosjektet er organisert ved at foretaket selv gjennomfører nydyrkingen. Innehaver av foretaket er prosjektleder.

Samarbeidspartnere

Kommunen, Nortura, øvrig næringsliv, din Tur. Air bnb.
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Aktiviteter

Søke nydyrkingstillatelse som er gjennomført.

Søke nydyrkingstilskudd

Nydyrke arealene og så i.

Få godkjenning av arbeidet hos kommunen.

Be om utbetaling av tilskuddet.

Målgrupper

Målgruppen er eget foretak for fôrproduksjon og videre produksjon av kvalitetsprodukter fra gården i 

form av kjøtt, skinn, aktiviteter med hest, salg av hest, et åpent kulturlandskap og turisme på gården.

Resultat

Resultatet vil være en økning i ressursgrunnlaget på 27 daa grovfôrareal.

Effekter

Effekter vil være et mere bærekraftig gårdsbruk og stabile leveranser av produkter.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

2017: Nydyrking og godkjenning av 10 daa.

2019-2020: Nydyrking av 17 daa som vil bli ferdigstilt juli 2020.

Siste halvdel 2020 anmode om utbetaling tilskudd.
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Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Nydyrking 27 daa a kr 
10000/daa   135 000   135 000   270 000

Sum kostnad 135 000 135 000 270 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Balsfjord kommune   54 000   54 000

Egne midler og eget 
arbeid   135 000   81 000   216 000

Sum finansiering 135 000 135 000 270 000

Geografi

1933-Balsfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Nydyrkingstilskudd kart gnr 1 bnr 1 og gnr 2 bnr 7.pdf  3 421 702 21.11.2019



Fra: RF13.50 (ikkesvar@regionalforvaltning.no)
Sendt: 21.11.2019 13:56:30
Til: Postmottak; John Vegar Gystad
Kopi: 

Emne: RF13.50 - Automatisk epost til arkiv 2019-0026
Vedlegg: Soknad-2019-0026.pdf;Nydyrkingstilskudd kart gnr 1 bnr 1 og gnr 2 bnr 7.pdf

Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2019-0026
Søknadsnummer: 2019-0026
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad om nydyrkingstilskudd
Innsendt: 21.11.2019

Prosjekteier: Marinosson, Thorstein
Kontaktperson: Marinosson, Thorstein

Bruker(brukernavn): Thorstein Marinosson (steinimar59@gmail.com)
E-post(bruker): steinimar59@gmail.com

Til servicetorget!

Mvh,
Balsfjord kommune

Filer vedlagt søknad:
- Nydyrkingstilskudd kart gnr 1 bnr 1 og gnr 2 bnr 7.pdf



Målestokk 1: 5000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 21.11.2019 13:54
Eiendomsdata verifisert: 21.11.2019 13:21

GÅRDSKART  1933-1/1/0

1/1/0-2/7/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

144.1
0.0

118.7
250.3
124.7

11.8
0.0

649.6

262.8

649.6

250.3

136.5
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



Saksframlegg  
Dato 30.12.2019 Referanse 
 2019/110 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 242 
Vår saksbehandler   
Kjetil Pedersønn Aasen, tlf    

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
6/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret  

 
Kommunalt næringsfond - Klage på avslag om tilskudd til ny 
avlastningsfjøs 
 
Vedlegg: 
1 Klage på avslag om tilskudd til ny avlastningsfjøs 
2 Avslag på søknad om tilskudd fra næringsfondet - ny avlastningsfjøs - Torbjørn Rognseth 
3 Næringsfondet – Søknader 3. kvartal 
4 Soknad-2019-0010 
5 Kostnadsoverslag Rognseth (4) 

 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
1.   Strategisk næringsplan 2016-2025 
2. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord 
3. Retningslinjer for Næringsfond Balsfjord 
 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden fra klageren om støtte fra kommunalt næringsfond ble behandlet i formannskapet 10.10.19 i 
sak 167/19 med følgende vedtak: Formannskapet bevilger kr. 0,- til Torbjørn Rognseth for bygging av ny 
avlastningsfjøs. 
 
Vedtaket ble sendt søker datert 16.10.19. Klagen på vedtaket er datert 15.11.19. 
 
Klager: Torbjørn Rognseth. Org.nr: 980314553 
 
Klager har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og var dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt kan sies å ha relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og klageren tilfredsstiller 
gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Klageren ønsker å bygge ny avlastningsfjøs og rive gammel avlastningsfjøs. Klageren driver med sau og 
har under lamming brukt gammelfjøsen (som er fra 1929) til avlasting. Den er i dårlig forfatning og 
klager skal bygge ny avlastingsfjøs.  
 
Det ble bygd ny fjøs på gården i 2008 som huser 100-150 sau. Prosjektet er delvis finansiert fra 
Innovasjon Norge, men for å fullføre prosjekt søkes det støtte fra næringsfondet. 
 



 
 
Det ble gjort følgende Landbruksfaglig vurdering ved første gang behandling av søknad: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og er usikker på behovet for ny 
avlastningsfjøs, da kapasiteten i det nybygde fjøset ikke virker fullt ut utnyttet. 
 
 
Vurdering: 
Prosjektet kan gjøre det enklere å drive gården og enklere for nye generasjoner å overta. Det anses likevel 
å være utenfor næringsfondets tildelingskriterier, og det er for stort omsøkt beløp til at fondet kan bidra. 
Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, fortsatt tilrå at 
Torbjørn Rognseth ikke tildeles tilskudd til dette prosjektet. Rådmannen vurderer at klagen datert 
15.11.19 ikke tilfører saken nye opplysninger som ikke allerede var kjent på søknadstidspunktet. 
 
Klagen fra søker er datert 15.11.19. Utsendelse av vedtaket fra kommunen er datert 16.10.19. 
Klagefristen er 3 uker. Rådmannen vurder at klagefristen ikke overholdt og at klagen med bakgrunn i 
dette kan avvises uten realitetsbehandling. Rådmannen vurderer likevel at man ved bruk av noe skjønn 
kan ansees at klagen har blitt fremsatt innenfor 3 ukers fristen - vurdering av reell mottaksdato. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Klagen tilfører ikke nye opplysninger til saken og avises. Vedtak datert 10.10.19 blir stående. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
Konstituert rådmann 

 
 

 
 
 



1 9 NOV 2019 [ o

Til

Balsfjord Kommune

9050 Storsteiness 15.11.2019

Klage på avslag om tilskudd til ny Avlastningsfjs.

Henviser til  sak:  167 /19 og ber om at saksbehandler søknaden på nytt.

Ut i fra ei landbruksfalig vurdering er det viktig med god plass under lamming og oppforing

av "ikke"  slakternodene lam.

Det vil også gi en bedre dyrevelferd og et godt arbeismilio.

Jeg håper at søknaden nå innvilges .

Om ndevendig ber jeg at det gjøres ei befaring om det i tvil om det er behov

for ny avlastnings fjos.

Mvh

Balsfjordveien 896

9055 Meistervik

1



  
Vår dato Vår referanse 
16.10.2019 2019/110 - 

17300/2019 

Balsfjord kommune – for framtida 
 

Rådmannen 
Arkivkode: 242  

 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks  Bankgiro 
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00  77 72 20 01  4710 04 00126 
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret) 
Org.nr. 940 208 580     77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Kjetil Pedersønn Aasen, tlf    

 
 

 
TORBJØRN ROGNSETH 
 
Balsfjordveien 896 
9055 MEISTERVIK 
 
 
 
Avslag på søknad om tilskudd fra næringsfondet - ny avlastningsfjøs - 
Torbjørn Rognseth  
 

Balsfjord formannskap behandlet søknaden i møte 10.10.2019 sak 167/19, og 
fattet slikt enstemmig vedtak: 

 
Formannskapet bevilger 0,- kr for bygging av avlastningsfjøs. 

 
 
 
KLAGERETT 
Vedtak som ikke imøtekommer søknaden fullt ut kan i henhold til forvaltningsloven 
påklages til kommunens klagenemnd som er formannskapet. Søker har rett til innsyn i 
sakens dokumenter. Klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker etter at tilsagn er 
mottatt. Dersom en klage ankommer så sent at det kan være tvil om den er ankommet 
innen fristen, må dato for mottak av dette brev oppgis. I klagen skal det fremgå 
hvilket vedtak det klages på, den eller de endringer som ønskes 
og de grunner som anføres for klagen. Dersom det er behov for det kan 
kommunen være behjelpelig med utforming av en eventuell klage. Klage sendes 
til Balsfjord kommune, Rådhusgata 11, 9050 Storsteinnes. 

 
 
 
 
Einar Nøstvik Guleng 
Konstituert rådmann 
 Kjetil Pedersønn Aasen 
 Kommunalsjef plan og utvikling 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
Vedlegg:  
Klageskjema 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/


Saksframlegg  
Dato 24.09.2019 Referanse 
 2019/110 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 242 
Vår saksbehandler   
John Vegar Gystad, tlf 400 29 630   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
 Formannskapet  
 Kommunestyret  

 
Næringsfondet – Søknader 3. kvartal 
 

Vedlagte dokument:  
 
1 2000 nye private arbeidsplasser 
2 Arktisk kje 
3 HMS tiltak for å styrke konkurranseevnen 
4 Kjøp av melkekvote Jørgen Slettmo 
5 Kjøp av melkekvote Kristin Anka Heim 
6 Landbruksmessa med landbrukspolitisk profil 
7 Nydyrking Hans Andreassen 
8 Opprettelse av bigård 
9 Støtte til bygging av ny avlastningsfjøs 
10 Støtte til kjøp av livdyr og melkekvote 
11 Utvidelse av hundegård Trappers Farm 
12 Utvidelse Cafe Avec 

 
Saksopplysninger: 
I løpet av 2. og 3. kvartal 2019 er det fremmet 12 søknader om støtte fra næringsfondet. 6 søknader er 
støtte til utvikling og drift av landbruk, 2 søknader er regionale strategiske prosjekter relatert til landbruk, 
2 søknader er støtte til opprettelse av binæringer relatert til gårdsdrift, 1 søknad er regionalt strategisk 
næringsutvikling, og 1 søknad er fra lokalt næringsliv. 
 

Tittel Søker Søkt 
HMS tiltak for styrking av konkurranseevnen av Solli 
gård ved Takvatn 

Birgitte Andreassen 132 500,- 

Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote Kristin Anka Heim 450 000,- 
Søknad om tilskudd til kjøp av melkekvote Jørgen Slettmo 600 000,- 
Støtte til kjøp av melkekvote og livdyr Stein Antonsen 300 000,- 
Søknad om støtte til nydyrking Hans Andreassen 46 000,- 
Støtte til å bygge ny avlastningsfjøs Torbjørn Rognseth 525 000,- 
Landbruksmessa i Balsfjord med en næringspolitisk 
profil 

Landbruk Nord, Unni Furumo 200 000,- 

Arktisk kje- ny trendy delikatesse Arktisk kje, Åse Vøllestad 99 000,- 
Opprettelse av bigård Joachim Gullesen Gullesfisk 60 000,- 
Utvidelse av hundegård – Trappers farm Trappers farm, Kjell-Harald Myrseth 33 840,- 
2000 nye private arbeidsplasser i Tromsø-regionen 
innen 2022 

Næringsforeningen Tromsøregionen, 
Trude Nilsen 

80 136,- 

Utvidelse av cafe og kjøkken på Cafe Avec Skogli AS, Kjell Oddvar Skogli 100 000,- 
Totalt  2 626 476,- 



 
For nærmere informasjon om hver enkelt prosjekt vises det til vedlagte søknader! 

 
Søknadene er drøftet/vurdert tverrfaglig i administrasjonen. Rådmannens vurdering og innstilling bygger 
på dette. I sin innstilling overfor formannskapet har rådmannen også vektlagt tildelingskriteriene vedtatt 
av kommunestyret (PS 52/18): 
…  Næringsfondet skal i fremtiden kun benyttes til prosjekter som gir:  

a. Nye arbeidsplasser  
b. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  
c. Styrking av konkurranseevne, stabilitet og utvikling av etablerte lokale virksomheter… 
 

 
Søknad 1. HMS tiltak for styrking av konkurranseevnen av Solli gård ved Takvatn. Søker: Birgitte 
Andreassen Org.nr: 812999532 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Søker ønsker støtte til innkjøp av en MultiOne minilaster. Anskaffelsen vil redusere stor daglig fysisk 
belastning i forbindelse med foring. I tillegg vil maskinen effektivisere driften innen andre 
arbeidsområder på gården, og bidra til økt overskudd og frigi tid, slik at konkurranseevnen totalt styrkes. 
Anskaffelsen vil være et ledd i videreutviklingen av Solli gård ved Takvatn. 
 
Prosjektet antas å gi liten næringseffekt, men det øker grunnlaget for sunn drift for eier. 
 

 
 

Vurdering: 
Det er vanskelig å se at tiltaket kommer innenfor de vedtatte tildelingskriteriene for næringsfondet. 
Likevel fremholdes det at landbruksnæringen er viktig for kommunen, og at tiltaket kan bidra til å trygge 
driften ved gården.   
 
Rådmannen vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at tiltaket på Solli gård, støttes med kr. 13 200,-.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Søknad 2. Nydyrking 
Søker: Hans Andreassen. Org.nr 969266881 
Saksopplysninger 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Søker skal nydyrke 23 daa jord på egen eiendom. Søker kr 2000,- i tilskudd jfr liknende behandling i 
Balsfjord kommune. Har sendt søknad om godkjenning av nydyrking til kommunen. Dette gjelder 23 daa 
på egen eiendom 47/3. Jorda leies ut, og dagens leietaker har behov for mere jord som ligger nært eget 
driftssenter og samlet. Målsetning om å øke jordressursene på gården og leieinntekter for gården, samt 
sikre driftsgrunnlaget for dagens leietaker. 
 

 

Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på ei linje med å støtte nydyrking med kr 2000,- per daa fra 
næringsfondet. Anbefales innvilget fra et landbruksfaglig ståsted.» 
 
Vurdering: 
Balsfjord kommune har støttet flere nydyrkingsprosjekter i 2018 og 2019. Rådmannen viser til 
landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Hans Andreassen tildeles et tilskudd på  
kr. 46 000,- i forbindelse nydyrking av 23 daa på eiendommene gnr 47 bnr 3. 

 

Søknad 3. Tilskudd til kjøp av melkekvote 
Søker: Kristin Anka Heim. Org.nr: 918167951 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Søker ønsker å kjøpe melkekvote og utvide produksjonen med ytterligere 100 000 liter til 244 000 liter. 
Hun er i en fase med planlegging for utbygging av fjøs og økning av produksjonen av kumelk-kvote. For 
å kunne gjennomføre utbyggingen må kvota økes. Fra og med august vil omsetning kun skje gjennom 
staten, men da vil tilgjengeligheten være mye mindre, mao man får små økninger i kvota i gangen. Søker 
er i forhandlinger på kjøp av kvoter og tar sikte på å kjøpe 100 000 liter, og har estimerer en kostnad på kr 
9 per liter. Det forventes nedgang i pris frem mot frist i august. 



 

 

Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på ei linje med å ikke støtte kjøp av melkekvoter fra næringsfondet. 
Prismessig er det stor usikkerhet rundt litersprisen, og det kan virke som prisen er estimert noe høyt.» 
 
Vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på en linje der man ikke støtter kjøp av melkekvoter. Videre anses 
omsøkte beløp som alt for stort til å kunne dekkes fra næringsfondet. Likevel ser Rådmannen at prosjektet 
kan gjøre det enklere å drive lønnsomt på gården, og kan støtte kjøp av kvoter med 50 øre pr liter. 
Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Kristin Anka 
Heim tildeles et tilskudd på kr. 50 000,- i forbindelse med kjøp av melkekvoter. 

Søknad 4. Tilskudd til kjøp av melkekvote 
Søker: Jørgen Slettmo. Org.nr: 920192971 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 

Søker har inne en utbyggingssøknad på 58/2 med utvidelse til ca 53 årskyr pluss oppfôring av ungdyr til 
slakt. Investerer i kvote 100 000 liter, og søker tilskudd for å dekke kostnadene med dette. Har behov for 
å kjøpe 100 000 liter kumelk-kvote for å utnytte potensialet i bruksutbyggingen, og er i forhandlinger med 
et par bruk for kjøp av kvote. Prisnivået ligger på ca 12 kr/l kvote som gir en kostnad på 1,2 million kr. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på ei linje med å ikke støtte kjøp av melkekvoter fra næringsfondet. 
Prismessig er det stor usikkerhet rundt litersprisen, og det kan virke som prisen er estimert noe høyt.» 
 



Vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på en linje der man ikke støtter kjøp av melkekvoter. Videre anses omsøkte 
beløp som alt for stort til å kunne dekkes fra næringsfondet. Likevel ser Rådmannen at prosjektet kan gjøre det 
enklere å drive lønnsomt på gården, og kan støtte kjøp av kvoter med 50 øre pr liter. Rådmannen viser til 
landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Jørgen Slettmo tildeles et tilskudd på kr. 
50 000,- i forbindelse med kjøp av melkekvoter. 

 

Søknad 5. Tilskudd til kjøp av melkekvote og livdyr 
Søker: Stein Antonsen. Org.nr: 997760999 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 

Søker ønsker støtte til kjøp av 3 drektige kviger (90.000,-) og økt melkekvote (210.000,-). Søker har 
bygget ny fjøs og må øke produksjon ved kjøp av kvote og dyr. Søker mener prosjektet er helt nødvendig 
for å komme i mål økonomisk. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på ei linje med å ikke støtte kjøp av melkekvoter fra næringsfondet. 
Prismessig er det stor usikkerhet rundt litersprisen, og det kan virke som prisen er estimert noe høyt.». 
Kjøp av livdyr er en investering som vi er positive til å støtte.  
 
Vurdering: 
Balsfjord kommune har lagt seg på en linje der man ikke støtter kjøp av melkekvoter. Landbruksfaglig er 
vi mer positiv til å støtte kjøp av livdyr. Videre anses omsøkte beløp som alt for stort til å kunne dekkes 
fra næringsfondet. Likevel ser Rådmannen at prosjektet kan gjøre det enklere å drive lønnsomt på gården, 
og kan støtte kjøp av kvoter med 50 øre pr liter. Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut 
fra en helhetlig vurdering, tilrå at Stein Antonsen tildeles et tilskudd på kr. 105 000,- i forbindelse med 
kjøp av livdyr og melkekvoter. 

 

 

 



Søknad 6. Støtte til å bygge ny avlastningsfjøs 
Søker: Torbjørn Rognseth. Org.nr: 980314553 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og søker tilfredsstiller gjeldende 
retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 

Søker ønsker å bygge ny avlastningsfjøs og rive gammel avlastningsfjøs. Søker driver med sau og har 
under lamming brukt gammelfjøsen (som er fra 1929) til avlasting. Den er i dårlig forfatning og søker 
skal bygge ny avlastingsfjøs. Det ble bygd ny fjøs på gården i 2008 som huser 100-150 sau. Prosjektet er 
delvis finansiert fra Innovasjon Norge, men for å fullføre prosjekt søkers det støtte fra næringsfondet. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og er usikker på behovet for ny 
avlastningsfjøs, da kapasiteten i det nybygde fjøset ikke virker fullt ut utnyttet.  
 
Vurdering: 
Prosjektet kan gjøre det enklere å drive gården og enklere for nye generasjoner å overta. Det anses likevel å 
være utenfor næringsfondets tildelingskriterier, og det er for stort omsøkt beløp til at fondet kan bidra. 

Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Torbjørn 
Rogseth ikke tildeles tilskudd til dette prosjektet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Søknad 7. Opprettelse av bigård 
Søker: Joachim Gullesen Gullesfisk. Org.nr: 916905254 
Søker har bostedsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, og som en næringsvennlig  
kommune. Søker tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 

Søker ønsker å opprette bigård med rundt 40 bikuber. Bedriften skal ha 2 hovedsatsinger. Salg av honning 
og andre bie-produkter som propolis og pollen, samt salg av bikuber og dronninger. Det ble kjøpt inn 4 
bikuber og noe annet utstyr i 2018 for å skaffe erfaringer med birøkt før etablering som næringsbirøkter. 
Bedriften har som mål å ha 35-45 bikuber i full produksjon innen 2021. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og ser at prosjektet kan gi flere 
positive effekter for Balsfjord. Det er positivt med bi-næring knyttet til gårdsdrift, det er bra med lokalt 
produsert mat, og det er bra for pollineringen i området.  
 
Vurdering: 
Prosjektet kan i løpet av noen år bidra til skape en eller flere arbeidsplasser. Det er positivt for miljøet og 
pollinering i området. Det vurderes til å være et bra marked for produktene, og det vil være mulig å oppnå 
svært god pris for produktene. Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig 



vurdering, tilrå at Joachim Gullesen Gullesfisk tildeles et tilskudd på kr. 60 000,- i forbindelse med 
opprettelse av bigård. 

 
Søknad 8. Utvidelse av hundegård 
Søker: Trappers Farm, ved Kjell-Harald Myrseth. Org.nr: 920432085 
Søker har forretningsadresse i Øverbygd i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til 
næringsfondet. Omsøkte prosjekt har også noe relevans for Balsfjord som landbrukskommune, men 
spesielt som en næringsvennlig kommune. Søker tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for å kunne få 
tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Trapper’s Farms hundegård skal utvides med 4 seksjoner, 8 hundehus og en løpegård. Den vil da være en 
hundegård beregnet for å huse i alt ca. 16 trekkhunder, der høy dyrevelferd og effektivt stell står i 
hovedfokus for konstruksjonen. Dette er en dobling av det søker har i dag. Trappers Farm sin virksomhet 
ønsker å fortsette å drive i småskala med eksklusive og grønne naturopplevelser for små grupper turister, 
og med Myrseth gård som base. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og ser ikke at det gir noen direkte 
næringseffekt innen landbruk, men at det kan være en positiv binæring på Myrseth gård. 
 
Vurdering: 
Prosjektet kan i løpet av noen år bidra til skape flere arbeidsplasser innen turisme. Det forventes aktivitet 
som kommer Balsfjord til gode. Balsfjord kommune har hjulpet frem prosjektet også på andre måter og 
ved tidligere støtte. Rådmannen viser også til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en helhetlig 
vurdering, tilrå at Trappers Farm tildeles et tilskudd på kr. 33 840,- i forbindelse med utvidelse av 
hundegård. 

 



 
 
Søknad 9. Arktisk kje – ny trendy delikatesse 
Søker: Arktisk kje SA, ved Åse Vøllestad. Org.nr: 914883040 
Søker har forretningsadresse i Tromsø kommune, og er dermed ikke direkte søkeberettiget til 
næringsfondet i Balsfjord. Rådmannen har kommet til at omsøkte prosjekt er relevant for Balsfjord 
kommune, og at søker tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra 
næringsfondet. 
 
Arktisk Kje SA, en sammenslutning av geitebønder i Nord-Norge, søker om midler til å profilere og teste 
ut kjekjøtt i det norske markedet. 
Kjekjøtt er en ressurs som bør bli bedre kjent og brukt. God kvalitet og tilgang på kje tilsier at satsingen i 
markedet nå står for tur. For at produktet skal bli kjent og tatt i bruk, trengs det testing i markedet og 
opplysning til forbrukere og reiselivsnæring om kvalitet og muligheter for bruk av kjekjøtt. Ressursen er 
lite kjent til tross for at man internt i næringa har jobbet med oppfôring og forbedring av kvalitet på 
geitekillingene en del år. En viktig målgruppe er reiselivet. Arktisk kjekjøtt vil kunne markedsføres som 
en arktisk spesialitet, og testing med kokker vil være en god måte å få reiselivsnæringa til å bli kjent med 
produktet. For å kunne bruke begrepet arktisk spesialitet, trengs det godkjenning fra Mattilsynet. Søknad 
om spesialitetsgodkjenning sendes via Matmerk, som saksbehandler og forelegger søknaden for 
Mattilsynet for endelig godkjenning. Dette vil bli gjort i prosjektperioden. 
Markedstesting, utvikling av design og søknad om spesialitetsgodkjenning er noen av aktivitetene som 
skal gjennomføres. 
Arktisk Kje SA er et samvirkeforetak med 28 medlemmer, hvorav 6 har tilhold i Balsfjord. Samvirket ble 
stiftet 16.06.2014. Formålet er oppdrett og salg av kjekjøtt. Organisasjonen har andelshavere i følgende 
11 kommuner: Nordreisa, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Målselv og Tromsø i Troms 
samt Beiarn, Bodø og Lødingen kommuner i Nordland. Prosjektet er spennende i forhold til å skape ny 
lokal levevei av matproduksjon. Arktisk Kje SA vil søke om tilskudd fra de kommuner der de har 
medlemmer for å gjennomføre prosjektet over 3 år. 
 

 
 
Landbruksfaglig vurdering (fagleder landbruk: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og ser at prosjektet kan gi flere 
positive effekter for Balsfjord. Det har allerede vært gjort en god jobb med å heve kvaliteten på 



geitekjøttet, og det er positivt dersom man finner avsetning på dette. Det er bra for regionen med mer 
lokalt produsert og kortreist mat.  
 
Vurdering: 
Prosjektet kan i løpet av noen år bidra til skape flere arbeidsplasser, og det vil kunne skape ny levevei for 
bønder i området. Det vurderes til å være et bra markedspotensial for produktene, og det vil være mulig å 
oppnå god pris for produktene om man lykkes med markedsføringen. Rådmannen viser til landbruksfaglig 
vurdering og vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Arktisk kje tildeles et tilskudd på kr. 99 000,- fordelt 
over tre år. 

 

Søknad 10. Landbruksmessa i Balsfjord – med en næringspolitisk profil 
Søker: Landbruk Nord, ved Unni Furumo. Org.nr: 871404062 
Søker har forretningsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som landbrukskommune, men også som en næringsvennlig 
kommune. Søker tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 
 
Søker ønsker å videreutvikle Landbruksmessa i Balsfjord med mål om å skape en næringspolitisk arena 
for landbruk, slik som Husøydagan har blitt for fiskeri. Landbruksmessa i Balsfjord har et stort 
utviklingspotensial for å kunne bli et fyrtårn for satsning og kunnskap om det Arktiske innen 
primærnæringene i hele regionen. Med kommunene Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen i 
førersetet vil Landbruksmessa kunne bli en faglig arena for primærnæringene for å skape gode 
samarbeidsformer i region. Prosjektet innebærer å ansette en prosjektleder i 50%, lokalisert i Balsfjord.  
 

 

Dette er et spennende prosjekt som har betydelig potensiale. Prosjektet vil bidra til økt sysselsetting og vil 
kunne få ringvirkninger som styrker Balsfjord som landbrukskommune.  
 

Landbruksfaglig vurdering: 
Balsfjord kommune har gjort en landbruksfaglig vurdering av saken og ser at prosjektet kan gi flere 
positive effekter for Balsfjord. Landbruksmessa er allerede et populært samlingspunkt for 



landbruksnæringen. Dette prosjektet kan bidra til å løfte Balsfjord som landbrukskommune, og det kan i 
tillegg skape større fokus på landbruksnæringen som helhet.   
 
Vurdering: 
Prosjektet kan i løpet av noen år bidra til skape flere spennende arbeidsplasser, og det vil kunne løfte 
Balsfjord som landbrukskommune. Rådmannen viser til landbruksfaglig vurdering og vil, ut fra en 
helhetlig vurdering, tilrå at Landbruk Nord tildeles et tilskudd på kr. 200.000,- over to år til prosjektet 
med å utvikle Landbruksmessa. 

Søknad 11. Utvidelse av cafe og kjøkken Cafe Avec 
Søker: Skogli AS, ved Kjell Oddvar Skogli. Org.nr: 919910593 
Søker har forretningsadresse i Balsfjord kommune, og er dermed direkte søkeberettiget til næringsfondet. 
Omsøkte prosjekt har relevans for Balsfjord som en næringsvennlig kommune. Søker tilfredsstiller 
gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra næringsfondet. 

Søker skal utvide Cafelokalet samt kjøkken, da de opplever ofte at lokalet er for lite. Kunder går fordi 
dem ikke finner sitteplass. Når lokalet skal bli større, så må kapasitet på kjøkken utvides. Utvidelsen er 
planlagt å skje når Politiet forlater Storsteinnes, fordi det da blir ledige lokaler ved siden av dagens cafe. 
Dette medfører en ombygging av lokalet, totalt planlegges det med ca. 30 flere sitteplasser, noe som er en 
økning på ca. 50% i forhold til dagens lokale. Fredag og Lørdag kvelder har Cafe Avec åpen pub frem til 
klokken 2400. En utvidelse av arealet vil også øke våre muligheter for aktiviteter i forbindelse med pub- 
kveldene. Utvidelsen medfører blant annet en utskifting av gulv, vegger, noen flere større vindu, inventar 
på kjøkken. 
 

 

Vurdering: 
Cafe Avec har etablert seg som et populært tilbud til lokalbefolkningen på Storsteinnes, og cafeen bidrar 
til å skape liv i sentrum. Tiltaket vil kunne øke både tilbudet, inntjeningen og sysselsetting. Rådmannen 
vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Skogli AS tildeles et tilskudd på kr. 50.000,- til utvidelse av Cafe 
Avec. 

 

 
Søknad 12. 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2020 
Søker: Næringsforeningen i Tromsøregionen, Trude Nilsen. Org.nr: 959886091 
Søker har forretningsadresse i Tromsø kommune, og er dermed ikke direkte søkeberettiget til 
næringsfondet i Balsfjord. Rådmannen har kommet til at omsøkte prosjekt er relevant for Balsfjord 



kommune, og at søker tilfredsstiller gjeldende retningslinjer for å kunne få tildelt midler fra 
næringsfondet. 

Prosjektet skal stimulere til å nå hovedmålet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 
2022. I løpet av fireårsperioden skal det gjennomføres en rekke tiltak som skal stimulere til økt aktivitet, 
først og fremst innen eksisterende bedrifter. Prosjektet skal i stor grad fokusere på økt samarbeid mellom 
næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere, gründere og internasjonalt næringsliv. 
Gjennom å øke kunnskapen om hverandre skapes en felles forståelse som gjør det enklere å forsere 
utfordringer som kan hemme vekst i vår region. 
 

 
 

 

Vurdering: 
Dette er et spennende regionalt prosjekt som kan gi store ringvirkninger i regionen, som igjen vil være 
positive for Balsfjord. Omsøkte beløp er beskjedent med tanke på potensialet det innebærer. Tiltaket vil 
kunne øke både etableringslysten i Balsfjord, og derigjennom sysselsettingen i kommunen. Rådmannen 
vil, ut fra en helhetlig vurdering, tilrå at Næringsforeningen i Tromsøregionen tildeles et tilskudd på kr. 
80.136,- over en fireårsperiode til prosjektet med å skape 2000 nye private arbeidsplasser i regionen innen 
2020. 

 
Status næringsfondet - kommentar: 
Rådmannen har (ultimo september) gjennomgått ubrukte tilsagn om støtte som ikke gjelder lenger.  
Etter tildelinger i juni 2019 gjenstod det kr. 104 599,- på næringsfondet. Kommunestyret besluttet sak 
41/19 å tilføre 1.000.000,- til Næringsfondet. Det totale fondet er da på 1.104.599,- før eventuelle tilsagn 
i denne saken. Rådmannen foreslår å tildele 787.176,- til de innkomne søknadene i denne saken. Med 
forbehold om tilslutning til Rådmannens vurdering, vil fondet gjenstå med 317.423,-  Disse midlene 
påregnes å medgå til søknader som er varslet i 4. kvartal 2019. Avslutningsvis viser rådmannen til at 
næringsfondet sannsynligvis ikke vil få tilført utviklingsmidler til næringsfondet fra fylkeskommunen i 
2020. 
 
 



 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Formannskapet bevilger kr. 13.200,- til HMS tiltak for styrking av konkurranseevnen av 
Solli Gård. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019.  

 
2. Formannskapet bevilger kr. 46.000,- til Hans Andreassen i forbindelse nydyrking av 23 

daa på eiendommene gnr 47 bnr 3. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til 
statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
3. Formannskapet bevilger kr. 50.000,- til Kristin Anka Heim for å kunne kjøpe økt 

melkekvote. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
4. Formannskapet bevilger kr. 50.000,- til Jørgen Slettmo for å kunne kjøpe økt melkekvote. 

Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. 
Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
5. Formannskapet bevilger kr. 105.000,- til Stein Antonsen for å kunne kjøpe 3 livdyr og økt 

melkekvote. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
6. Formannskapet bevilger kr. 0,- til Torbjørn Rognseth for bygging av ny avlastningsfjøs. 

 
7. Formannskapet bevilger kr. 60.000,- til Joachim Gullesen Gullesfisk for opprettelse av 

bigård. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
8. Formannskapet bevilger kr. 33.840,- til Trappers Farm for å utvide sin hundegård. Støtten 

gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering 
over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
9. Formannskapet bevilger kr. 99.000,- fordelt over tre år til Arktisk kje for å kunne utvikle 

og markedsføre kjekjøtt som ny arktisk delikatesse. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” 
i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 
2019. 

 
10. Formannskapet bevilger kr. 200.000,- fordelt over to år til Landbruk Nord for å kunne 

utvikle Landbruksmessa til å få en landbrukspolitisk profil. Støtten gis som 
”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over 
Kommunalt næringsfond 2019. 

 
11. Formannskapet bevilger kr. 50.000,- til Skogli AS for å kunne utvide kjøkken og cafe på 

Cafe Avec. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
12. Formannskapet bevilger kr. 80.136,- fordelt over fire år til Næringsforeningen i 

Tromsøregionen for å kunne skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen 
innen 2020. Støtten gis som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-
avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2019. 

 
 

 



 
 

 
 

Einar Nøstvik Guleng 
konstituert rådmann 
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Søknad

Søknadsnr. 2019-0010 Søknadsår 2019 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond

Prosjektnavn Ny avlastnings fjøs

Kort beskrivelse

Bygge ny avlastnings - fjøs og riving av gamel avlastnings - fjøs.

Prosjektbeskrivelse

Vi driver med sau og under lamming har vi brukt gammelfjøsen ( som er fra 1929) til avlasting . Den er i dårlig 

forfatning og vi skal bygge ny avlasting fjøs. 

Det bli bygd ny fjøs  i 2008 som vi driver med 100-150 sau.

Finansiering : Vi har fått prosjekt delvis finansiert fra innovasjon Norge , men 

for å fullføre prosjekt søker  vi  støtte fra næringsfondet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Rognseth, Torbjørn

Org.nr:980314553
Balsfjordveien896

9055 MEISTERVIK

91549548

Kontakt-
person 

Torbjørn Rognseth Balsfjordveien 896

9055  MEISTERVIK

-

Prosjekt-
leder

Torbjørn Rognseth i 
sammerbeid  med  Nysted 
bygg.

-

    
-

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Har fått innvilget søknad som ble behandlet i fjor høst .Ref. sak nr 107965

Spesifikasjon

Bakgrunn

Har drevet med sau i 22 år

Prosjektmål

Bygge ny avlastnings fjøs slik at om noen år kan neste generasjon overta og drive lettvint.

Forankring

Det en gammel slekts gård som  min oldefar kjøpte  på 1800 talle.  Vi ønsker bygge ny avlastnings fjøs 

for  sikre fremtidig  drift på gården.
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Prosjektorganisering

Byggherre  og Maxbo Nysted

Samarbeidspartnere

Nortura

Aktiviteter

Forsette med å lever slaktemodene lam med god kvalitet .

Målgrupper

Neste generasjon .

Resultat

Få gode tilbakemelding fra Nortura og rådgiver.

Effekter

Bidra til å satse  vidre med sau.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Bygging starter høsten 2019 og ferdigstill høsten 2020

Kostnadsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Se vedllegg   650 000   550 000  1 200 000

Sum kostnad 650 000 550 000 1 200 000

Finansieringsplan

Tittel 2019 2020 2021 2022 2023 SUM

Balsfjord kommune   450 000   75 000   525 000

Inovasjon Norge lån   275 000   275 000

Inovasjon Norge tiskudd   200 000   200 000   400 000

Sum finansiering 650 000 550 000 1 200 000

Geografi

1933-Balsfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Kostnadsoverslag Rognseth (4).doc   42 496 21.04.2019



 Nysted AS    9050 Storsteinnes   Tlf. 77 72 85 00 Fax 77 72 85 01  Org.nr.  976 074 580 
post@maxbonysted.no  

        
   
 
 
Torbjørn Rognseth         09.02.2018 
Balsfjordvn 896 
9055 Mestervik       vår ref: Andreas Svendgård 
 
 
 
 

Kostnadsoverslag redskapshus 
 
 
 
Vi takker for forespørselen og har gleden av å komme med følgende tilbud: 
 

- Opparbeiding tomt 
Avrensk torv, innfylling 20cm kult og 10cm 0-11mm, avrett  
og komprimering       kr 82.775,- 

 
- Grunnmurselementer 300, 200mm EPS, 10 cm B30,M60,D18,  

25% reduksjon, armert, 50mm XPS utenfor veggliv  kr 117.942,- 
 

- 1m lecamur m/armert U-blokk, bindingsverk 148mm tykkelse 
GU, kledd med røde stålplater, A- og saksetakstoler 35grader 
Undertak, opplektring, Kami Terraplegel tekking, ståltakrenner,  
Forkant-, vindski og raftbord, grunnet ett strøk   kr 400.458,- 
 

- 5 stk 11x5 FK, Wisniowski industriport 400x450, m vindusrekke, 
Eurodoor portåpner m/2 sendere. Sidedør 9x21 i samme utførelse kr   64.447,- 

 
- Timeverk tilhørende pkt 2-4       kr 441.000,- 
 
- El.arbeid 150m jordkabel, 10 lysarmaturer, stikk, lysbryter,  

Utelys, lys på loft, lite sikringsskap og jording. Forutsetning at  
Byggherre legger jordkabel      kr  63.250,- 

 
- Tegningsarbeid, ikke inkl byggesøknad    kr   3.750,- 
 
- Frakt, beregnet 3 utkjøringer      kr   2.970,- 

 
Alle priser er inkl mva 
 
Tilbudet er gyldig i 14 dager hvis ikke annet er avtalt. Avvik ved måling av løpende 
materiallengder må påregnes. Hvis varen er utsolgt på leveringstidspunktet, kan vi ikke gjøres 
ansvarlig for kostnader dette medfører kunden. Fakturagebyr tilkommer. 
 
Evt oppstart og framdrift må avtales nærmere 



 Nysted AS    9050 Storsteinnes   Tlf. 77 72 85 00 Fax 77 72 85 01  Org.nr.  976 074 580 
post@maxbonysted.no  

 
 
Vi imøteser enhver henvendelse, er noe uklart, ta kontakt. 
 
 
 
 
Pris totalt inkl mva                                                             kr 1 176 592,- 



Saksframlegg  
Dato 26.01.2020 Referanse 
 2020/17 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 242 
Vår saksbehandler   
Kjetil Pedersønn Aasen, tlf    

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
7/20 Formannskapet 05.02.2020 

 
Kommunalt næringsfond - Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 
2020 - Fagnettverk geodata 
 

Vedlegg: 
1 Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond 2020 - Fagnettverk geodata 
2 Samarbeidsavtale - Balsfjord kommune 
3 Samarbeidsavtale - Tromsø kommune 
4 Signert samarbeidsavtale - Storfjord Kommune 
5 Signert samarbeidsavtale - Lyngen Kommune 
6 Signert samarbeidsavtale - Karlsøy Kommune 

 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
1. Strategisk næringsplan 2016-2025  
2. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord  
3. Retningslinjer for Næringsfond Balsfjord 
 
Saksopplysninger: 
Søknaden er initiert av Næringsforum Tromsøregionen (Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Storfjord, Lyngen). 
Balsfjord kommune er medlem i næringsforumet og søknaden er dermed berettiget i og med dette 
medlemskap. 
 
Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø vil gå sammen om å etablere et fagnettverk for de som 
arbeider med kart, matrikkel, oppmåling m.m. Utgangspunktet er at hver av kommunene har utfordringer 
enten knyttet til kompetanse, kapasitet og/eller rekruttering av fagkompetanse. Fagnettverket skal være en 
arena for erfaringsutveksling, hospitering, samarbeid og faglig bistand for de som arbeider med digitale 
kart, matrikkel, oppmåling, analyser, temakart, AR5, planregister og - forvaltning. 
 
Vi lever i en digital tid der vi er avhengige av geografisk informasjon hver eneste dag. I så vel 
profesjonelle som sosiale sammenhenger benytter vi geografiske data for å visualisere fysiske fenomener 
og hendelser, og til å øke verdien av annen informasjon. Geografisk informasjon har blitt et nødvendig 
kunnskapsgrunnlag for vårt samfunn, samtidig som tilgjengeliggjøring av offentlige kart og geodata er en 
lovpålagt kommunal oppgave. 
 
Målsetningen med nettverket er å bidra til kompetanseheving om faget, verktøy og metoder og 
tilrettelegge for økt samarbeid mellom kommunene om kompetanse og ressurser. Den overordnede 
målsetningen er å kunne yte bedre service til alle brukere av geodata, eksternt og internt.   
 
Kommunene leverer geodata til næringslivet og er selv brukere av geodata i sitt planleggingsarbeid. 
 
 



Kostnadsplan 
Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM 

2-dags samlinger   20 000   20 000      40 000 

Eksterne foredragsholdere 
  25 000   25 000 

   
  50 000 

Lunsj - lunsj samling   33 000   33 000      66 000 

Prosjektdeltakelse samlinger 
  168 250   168 250 

   
  336 500 

Prosjektledelse   50 000   50 000      100 000 

Reisekostnader   15 000   15 000      30 000 

Studietur   60 000   60 000      120 000 

Styringsgruppemøter   20 000   20 000      40 000 

Sum kostnad 391 250 391 250 
   

782 500 
 
Finansieringsplan 
Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM 

Balsfjord kommune - egeninnsats 
  37 750   37 750 

   
  75 500 

Balsfjord kommune - 
finansiering   12 500   12 500 

   
  25 000 

Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark   140 000   140 000 

   
  280 000 

Karlsøy kommune - 
egeninnsats   37 750   37 750 

   
  75 500 

Karlsøy kommune - 
finansiering   12 500   12 500 

   
  25 000 

Lyngen Kommune - egen 
innsats   37 750   37 750 

   
  75 500 

Lyngen Kommune - 
finansiering   12 500   12 500 

   
  25 000 

Storfjord Kommune - egen 
innsats   37 750   37 750 

   
  75 500 

Storfjord Kommune - 
finansiering   12 500   12 500 

   
  25 000 

Tromsø Kommune - 
finansiering   12 500   12 500 

   
  25 000 

Tromsø Kommune, 
egeninnsats   37 750   37 750 

   
  75 500 

Sum finansiering 391 250 391 250 
   

782 500 
 
 
 



Hovedmålsettingen med fagnettverket er:  
- Styrke fagområdet geodata for å kunne levere bedre tjenester til befolkning, næringsliv og internt i 
kommunene  

- Bidra til at frister overholdes og være á jour med oppmåling og matrikkelføring  
- Bidra til økt samarbeid om felles utfordringer - hospitering, opplæring og faglig bistand  
- Løfte fagkompetansen og fagmiljøet i kommunene  
- Et faglig sterkt geodata kontor skal være en støtte for arealplankontor og landbrukskontor  
- Tilrettelegge for økt interkommunalt samarbeid 
 
Vurdering: 
Rådmannen vurdere søknaden om støtte til prosjektet «Fagnettverk Geodata» som en meget god mulighet 
til økt service- og fagnivå inne denne fagretningen. Dette vil komme Balsfjord kommune til gode med økt 
mulighet for faglig samarbeid på tvers av kommunegrenser, men like mye vil det være til nytte for det 
lokale og regionale næringsliv med tanke på sterkere muligheter for gode og rettidige geodata i 
sammenheng med både eksisterende næringsliv og nyetableringer. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet bevilger kr. 25.000,- til prosjektet «Fagnettverk Geodata» initiert av 
Næringsforum Tromsøregion. Støtten gis som «bagatellmessig støtte» i henhold til 
statsstøttereglene i EØS-avtalen. Finansiering over Kommunalt næringsfond 2020. 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 
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Søknad

Søknadsnr. 2020-0001 Søknadsår 2020 Arkivsak

Støtteordning Kommunalt næringsfond 2020

Prosjektnavn Fagnettverk Geodata

Kort beskrivelse

Karlsøy, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Tromsø vil gå sammen om å etablere et fagnettverk for de som arbeider 

med kart, matrikkel, oppmåling m.m. Utgangspunktet er at hver av kommunene har utfordringer enten knyttet 

til kompetanse, kapasitet og/eller rekruttering av fagkompetanse. Fagnettverket skal være en arena for 

erfaringsutveksling, hospitering, samarbeid og faglig bistand for de som arbeider med digitale kart, matrikkel, 

oppmåling, analyser, temakart, AR5, planregister og - forvaltning.

Prosjektbeskrivelse

Vi lever i en digital tid der vi er avhengige av geografisk informasjon hver eneste dag. I så vel profesjonelle som 

sosiale sammenhenger benytter vi geografiske data for å visualisere fysiske fenomener og hendelser, og til å øke

verdien av annen informasjon. Geografisk informasjon har blitt et nødvendig kunnskapsgrunnlag for vårt 

samfunn, samtidig som tilgjengeliggjøring av offentlige kart og geodata er en lovpålagt kommunal oppgave.   

 

Hver av kommunene har utfordringer, enten knyttet til kompetanse, kapasitet og/eller rekruttering av 

fagkompetanse. Gjennom å etablere et fagnettverk for de som arbeider med geodata (kart, matrikkel,

oppmåling, AR5, planregister, digitale kart m.m.) skal det tilrettelegges for erfaringsutveksling, 

hospitering, kompetanseheving, samarbeid og faglig bistand på tvers av kommunegrensene, 

synligjøre det potensialet som finnes i bruk av geodata i by- og samfunnsplanlegging og løfte 

muligheter og felles utfordringer internt og eksternt. 

Målsetningen med nettverket er å bidra til kompetanseheving om faget, verktøy og metoder og 

tilrettelegge for økt samarbeid mellom kommunene om kompetanse og ressurser. Den overordnede 

målsetningen er å kunne yte bedre service til alle brukere av geodata, eksternt og internt.  

 

Kommunene leverer geodata til næringslivet og er selv brukere av geodata i sitt planleggingsarbeid. 

Nettverket skal legge til rette for krysskoblinger som bidrar til økt kunnskap om hverandre, noe som i 

neste omgang vil bidra til økt samarbeid opp mot faglig bistand og kapasitet ved behov. En ser også at

ett slik faglig nettverk vil være viktig for de som sitter alene ute i kommunene med eneansvar for et 

stort fagområde. Det å vite at en har tilgjengelige faglige ressurser i nabokommunene kan være et 

viktig bidra i rekrutteringsarbeidet for de mindre kommunene. Det samme vil mulighetene for 

hospitering, kontorplass og generelt samarbeid kunne være. Videre vil et godt etablert samarbeid 

mellom kommunene være med å bidra til redusert sårbarhet i tjenesteleveransene gjennom 

tverrkommunalt samarbeid. 
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En ser også at et faglig nettverk kan bidra til å sette felles problemstillinger på dagsordenen og løfte 

disse til relevante aktører og samarbeidspartnere. En viktig felles sak er for eksempel tilgangen på 

faglært arbeidskraft / utdanning. Det tilbys i dag ikke utdanning innenfor dette feltet i Nord-Norge. 

Landmålerutdanningen tilbys på Høgskolen på Vestlandet og NTNU Gjøvik. Utdanning innen 

geomatikk/landmåling tilbys på NMBU på Ås. Dette kan være en årsak til at de fleste kommuner ikke 

får tak i nødvendig kompetanse. 

 

Lov av 20. april 2018 nr. 12 innfører krav om autorisasjon for utøvende eiendomslandmålere.  Det nye

regelverket setter ett utdanningskrav på bachelornivå med 2 års praksis, og en overgangsordning for 

de som har 8 års praksis med autorisasjonsprøve. Allerede i dag sliter kommuner over hele landet 

med å skaffe tilstrekkelig landmålerkompetanse og flere kommuner har ufaglært arbeidskraft med 

kun intern opplæring. De nye kravene vil gjøre det enda vanskeligere å skaffe riktig kompetanse.  

 

Et av formålene med dette fagnettverket er å løfte denne type felles problemstilling opp på et 

regionalt og nasjonalt nivå, med håp om at eiendomsoppmåling etter hvert vil være studietilbud ved 

en av landsdelens utdanningsinstitusjoner i fremtiden. Det er per i dag mest prekært for økt 

kompetanse innen landmåling, men også de øvrige fagfeltene innen geodata; kart, matrikkel, 

oppmåling, AR5, planregister, digitale kart er det behov for å bygge opp utdanningstilbudet.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker /
Prosjekteier

Magne Amundsen

Org.nr:940101808
Rådhusgata 2, 9008 Tromsø

9299 TROMSØ

95145184

Kontakt-
person 

Tony Høgtun-Liafjell Rådhusgata 2

9008  TROMSØ

92030986

Prosjekt-
leder

Tony Høgtun-Liafjell Rådhusgata 2

9008  TROMSØ

92030986

Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei

Spesifikasjon

Bakgrunn

Plan- og bygningsloven bestemmer hvordan landets arealer skal brukes og reguleres, og 

arealplanlegging er viktig for at arealene skal bli brukt på en effektiv og rasjonell måte. Pålitelige 

offentlige kart og geodata er blant annet viktig for planlegging, utbygging, sikring av eiendomsrett og 

ressursforvaltning. Kommunene skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag for 

planlegging og utbygging etter plan- og bygningsloven. Kommunene skal ha et planregister som gir 

opplysninger om gjeldende arealplaner og andre bestemmelser som fastlegger hvordan arealene skal 

utnyttes. Kommunene er samtidig en stor bruker av kart- og eiendomsdata i egen samfunnsutvikling. 
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Geodata gir grunnlag for veldig mye i samfunnet vårt som handler om å løse de store utfordringene, 

som klima, næring og beredskap: Kommunene trenger nye og bedre geografiske data for å forebygge 

og håndtere klimaendringer. Beredskapsaktører trenger oppdaterte geodata for å håndtere kriser 

raskt og riktig. Geografisk informasjon er viktig for økonomisk vekst og for å kunne bygge 

bærekraftige samfunn. Offentlige kart og geodata er en ressurs for næringslivet, en driver for 

innovasjon og verdiskapning og er et viktig beslutningsgrunnlag for næringslivet. Næringsutvikling, 

både videreutvikling og nyetableringer, vil være avhengig av oppdaterte geodata. Det samme vil 

gjelde for privatpersoner i en kommune som ønsker å gjennomføre ulike tiltak, oppføring, riving, 

endring av bygg m.m.  

 

Små kommuner har ofte mindre fagmiljø enn større kommuner. Begrensede ressurser gir mindre 

kapasitet til å prioritere utvikling av og ta i bruk nye løsninger. Små kommuner har ofte også 

utfordringer knyttet til det å få tilstrekkelig faglige ressurser og kapasitet, spesielt innenfor ett fagfelt 

hvor det er stor etterspørsel etter kompetansen over hele landet. Mangelen på kompetanse og 

kapasitet gir utfordringer knyttet til å løse de lovpålagte oppgavene. Saksbehandlingstiden øker og 

både næringsliv og privatpersoner får i neste omgang ikke den bistand og informasjonen de har krav 

på.  

 

En av kommunene mangler oppmålingsressurs og må kjøpe ekstern bistand. En kommune har en 

oppmåler som snart går av med pensjon, en tredje kommune bruker pensjonert kapasitet, og har 

behov for både oppmåler og planlegger. En annen kommune mangler oppmåler og har lyst ut 

stillingen tre ganger uten å få riktig kompetanse. Løsningen er å ansette en person uten riktig 

fagkompetanse. Dette medfører økt bruk av ressurser ved at all opplæringen må gjennomføres 

internt, i en sitasjon hvor en allerede har begrensede ressurser og heller ikke har den 

fagkompetansen som etterspørres. Det er dermed behov for hospitering i et annet fagmiljø. Ett tett 

samarbeid med en kommune som har både fagkompetansen og et miljø vil gi riktigere opplæring og 

gi den nyansatte et faglig nettverk å støtte seg mot.  

 

Regional strategisk næringsplan (2018 – 2022) er ett resultat av det nasjonale byregionprogrammet. 

Visjonen for Byregionprogrammet er at økt samarbeid mellom bykommuner og omlandskommuner 

skal gi økt vekstkraftsamlet sett. I forarbeidet med regional strategisk næringsplan var ett av teamene 

de utfordringer flere av kommunene har med å løse de lovpålagte oppgavene knyttet til offentlige 

kart og geodata på grunn av manglende kompetanse- og kapasitet.  
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Dette var bakgrunnen for et møte i Tromsø i august i år hvor næringssjefer og over 15 fagfolk fra 

geodata feltet i de fem kommunene møttes. Konklusjonene fra dette felles møtet var at en har flere 

felles utfordringer som kan løses gjennom økt samarbeid. Det ble enighet om å arbeide videre med å 

utvikle ett faglig nettverk og først i oktober ble det etablert en styringsgruppe med en representant 

fra hver kommune med det formål å tilrettelegge for etablering av et faglig nettverk for geodata.  

 

Ett faglig samarbeid som legger til rette for et større arbeidsmiljø for de som ofte sitter alene ute i de 

mindre kommunene kan gjøre kommunene til en mer attraktiv arbeidsgiver og bidra til en mer 

spennende og lærerik?arbeidsplass. Mulighetene for å delta på en arene for erfaringsutveksling, 

hospitering, intern opplæring, faglig bistand og samarbeid kan bidra til økt rekruttering av etterspurt 

kompetanse og samtidig bidra til at kommunene blir en mer næringsvennlig kommune.

Prosjektmål

Hovedmålet med dette samarbeidet for alle kommunene er å arbeide i fellesskap for å utvikle og 

styrke fagmiljøene innen geodata for i neste omgang kunne levere bedre og mer effektive tjenester til

innbyggere, næringsliv og i internt i egen kommune.   

 

Omlandskommunene er sårbare med hensyn på kapasitet og kompetanse, og har samtidig 

rekrutteringsutfordringer. Dette faglig nettverk skal bidra til økt samarbeid om felles utfordringer og 

legge til rette for erfaringsutveksling, hospitering, opplæring, samarbeid?og faglig bistand på tvers av 

kommunegrensene. Synliggjøre hvordan geodata kan benyttes i samfunnsutviklingen og løfte felles 

problemstillinger som for eksempel utdanningsbehov.  

 

Hovedmålsettingen med fagnettverket er: 

- Styrke fagområdet geodata for å kunne levere bedre tjenester til befolkning, næringsliv og internt i 

kommunene 

- Bidra til at frister overholdes og være á jour med oppmåling og matrikkelføring 

- Bidra til økt samarbeid om felles utfordringer - hospitering, opplæring og faglig bistand 

- Løfte fagkompetansen og fagmiljøet i kommunene 

- Et faglig sterkt geodata kontor skal være en støtte for arealplankontor og landbrukskontor 

- Tilrettelegge for økt interkommunalt samarbeid 
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Ett av de konkrete målene med fagnettverket er at det åpnes for hospitering i Tromsø Kommune for 

nyansatte i omlandskommuner, og at dette blir en del av opplæringstilbudet. Ved behov er det 

mulighet for hospitering også fra/til øvrige kommuner. Videre legges det til rette for at fagpersonell i 

de øvrige kommunene som ønsker det inviteres til å delta på geodata i Tromsø kommune sine faglige 

møter, enten via skype eller personlig oppmøte. Om ønskelig legges det også til rette for åpen dialog 

og veiledning mellom fagpersonell. 

 

Nettverket vil være en felles møteplass der de som arbeider med geodata i kommunene for anledning

til å bli kjent, utvikle relasjoner, diskutere felles utfordringer/case og derigjennom skape ett grunnlag 

for samarbeid om kompetanse og kapasitet, hospitering, internopplæring, kontordeling etc.  Alt faglig

samarbeid gjennomføres innenfor de rammer som ligger i den enkelte kommune.

Forankring

Fra globalt til lokalt - Norge er proaktiv i det internasjonale samarbeidet med ambisjoner om å være 

best på bruk av geografisk informasjon. FNs ekspertkomité for geografisk informasjon (UN-GGIM) har 

gitt retningslinjer for hvordan medlemslandene skal utvikle geografisk informasjon for å realisere 

bærekraftsmålene. Nasjonal geodatastrategi samsvarer med FNs initiativ på området. I tillegg setter 

EUs Inspire-direktiv, krav til samarbeid og felles løsninger for digitale tjenester og deling av data.  

 

I nasjonal geodatastrategi fram mot 2025 - alt skjer et sted er målsettingen at den nye strategien skal 

bidra til at det store fellesskapet; med departementer og etatene, gjerne i samarbeid med private, 

trekker i samme retning for å synliggjøre hvor viktig geodata er og for å sørge for at Norge fortsatt er 

ledende i bruk at geodata (Kommunal- og moderniseringsdepartementet). 

 

Geodataplan Troms 2019 – 2022 beskriver overordnede strategiske valg for planperioden, og 

skisserer mål og tiltak som skal gjennomføres. Fylkeskommunens satsningsområder for denne 

perioden er blant annet å etablere god tilgjengelighet, kvalitet og sikker forvaltning av plandata, sørge

for best mulig fullstendighet og kvalitet i matrikkelen, formidle samarbeid mellom kommunene som 

en effektiv og samfunnsnyttig arbeidsform og økt satsning på kompetanse i kommunene for å løse 

geodata-relaterte oppgaver etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven.  

 

Det foreligger ikke egne strategier for geodata avdelingene i den enkelte kommune imidlertid er de 

tjenester som leveres er en lovpålagt oppgave i henhold til plan- og bygningslovens og kart- og 

planforskriftens kapittel 2. Videre legger Kommuneloven til rette for ulike former for interkommunalt 

samarbeid.  
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Storfjord kommune er i dag dekket innen disse tjenestene, men det kan komme tider der også vi er 

avhengige av hjelp. Det er derfor fornuftig å danne allianser og spre kunnskap over 

kommunegrensene. Systemene utvikler seg og det samme gjør lovverket bl. annet til de som skal 

utføre jobbene. En samkjøring og kunnskapsheving innen dette fagfeltet er veldig fornuftig. 

 

I Karlsøy kommune er en av hovedutfordringene i dag å levere innen lovbestemte tidsfrister. Et 

samarbeid med andre kommuner om faglige bistand, kompetanseheving og erfaringsutveksling kan 

bidra til at denne målsetningen overholdes. For Karlsøy kommune er det viktig å styrke fagområdet 

for å kunne levere bedre tjenester til innbyggere og næringsliv gjennom å løse de lovpålagte 

oppgavene. Et faglig sterkt geodata kontor vil være en støtte for arealplan- og landbrukskontoret og 

bidra til at frister overholdes. 

 

Storfjord kommune er i dag godt dekket innen disse tjenestene. Målet vårt er at vi ikke skal la dette 

bli en sovepute men være med å bygge opp et nettverk som kan gi oss mer kunnskap og kompetanse.

Et slikt nettverket gir deltagerkommunene en trygghet om at det finnes kompetanse som en vil kunne

støtte seg til hvis en trenger det.  

For Lyngen kommune vil ett faglig nettverk være ett enkelt og effektiv verktøy for økt kompetanse 

innen geodata. Saksbehandlerne i kommunen er i stor grad alene om sine oppgaver og trenger sårt 

ett fagmiljø for å diskutere felles utfordringer. Selv om Lyngen kommune i dag har brukbar dekning på 

disse tjenestene, så føler vi oss ikke tilstrekkelig robuste, og må anse oss som sårbare for 

langtidssykdom eller utskifting av personell. Vi håper at dette nettverket skal kunne bidra til rask 

kompetanseheving av nytt personell, så vel som heve nivået på de som allerede jobber med geodata. 

Tromsø kommune arbeider med revisjon av Geodata planen for perioden 2020-2024. Her rettes 

fokuset på mål, handlinger og tiltak i perioden, noe som anses som suksesskriterier for å lykkes. 

Tromsø kommune ønsker å være med i nettverket som kompetansebygger og i fellesskap utvikle 

fagmiljøet videre for å gi best mulig tjenester til innbyggere og næringsliv, på tvers av 

kommunegrensene.

Prosjektorganisering

Prosjekteier/-eiere (Oppdragsansvarlig) 

Regionalt næringsforum er et strategisk samarbeid mellom Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og 

Tromsø kommune. Prosjektet er initiert av styringsgruppen i regionalt næringsforum som har koblet 

sammen lederne for geodata avdelingene i den enkelte kommune. Oppdragsansvarlig vil i så måte 

være styringsgruppen i regionalt næringsforum.  

 

Prosjektansvarlig 
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Styringsgruppen utnevner en styreleder når prosjektet er fullfinansiert og styringsgruppen har sitt 

konstitueringsmøte. Styreleder vil inneha rollen som prosjektansvarlig og være bindeleddet mellom 

prosjekteiere/styringsgruppen og prosjektleder. 

 

Styringsgruppen  

En formell gruppe som representerer prosjekteierne og som fungerer som rådgiver for 

prosjektansvarlig.   

 

Styringsgruppe: 

Arne Rydningen, Balsfjord kommune 

May-Jorunn Corneliussen, Karlsøy Kommune 

Daniel Høgtun, Lyngen Kommune 

Trond Arne Hoe, Storfjord Kommune 

Espen Larsen, Tromsø Kommune 

 

Styringsgruppen utpeker en leder når nettverket er etablert. Fasilitering og gjennomføring av 

aktiviteter/samlinger m.m. håndteres av en ekstern prosjektleder. I første omgang vil denne tillegges 

prosjektleder for Regional strategisk næringsplan. 

 

Prosjektleder 

Den person som leder det operative arbeidet i prosjektet. Vanligvis engasjert av Prosjektansvarlig 

eller Oppdragsgiver. Prosjektleder har ansvar for planlegging, organisering, bemanning, styring og 

kontroll av prosjektet. Prosjektleder er vanligvis sekretær i Styringsgruppen. 

 

Referansegruppe 

Planavdelingen hos Troms og Finnmark fylkeskommune, Kartverket, Plansjef hos fylkesmannen og 

Geoforum Troms er alle positive til prosjektet og ønsker å bidra med faglig kompetanse.
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Samarbeidspartnere

Både Fylkesmannen, Troms og Finnmark fylkeskommune, planavdelingen og Kartverket er viktige faglige 

samarbeidspartnere. Det er gjennomført møter med disse aktørene som alle er positive til prosjektet. 

Kartverket og fylkeskommunen stiller med faglig kompetanse og møtelokaler for gjennomføring av 

fagsamlingene. Fylkesmannen vil bidra med faglig kompetanse og kan være en potensiell finansiør. 

Fylkesmannen har midler til prosjekter som skal stimulere til gode utviklingsprosjekter. Neste utlysning er i 

desember 2019.   

 

Norges Arktiske Universitet vil også være en naturlig samarbeidspartner, både med faglig kompetanse

og som en diskusjonspartner i forhold til arbeidet med å øke utdanningstilbudet innen geodata i 

landsdelen.

Aktiviteter

Fagnettverket er et pilotprosjekt hvor det over 2 år gjennomføres 3 fagsamlinger per år samt en studietur per år.

Gjennom pilotperioden fokuseres det på å utvikle gode nettverk og arenaer for faglige diskusjoner som skal 

løfte den faglige geodata kompetansen i kommunene, og gi en bedre og mer forutsigbar tjeneste til befolkning, 

næringsaktører og internt i kommunene. Studieturene skal bidra til å innhente erfaringer fra tilsvarende 

fagnettverk i andre regioner og bidra til å styrke det faglige samarbeidet i Fagnettverk Geodata 

 

Fagsamlinger 

Det legges opp til tre samlinger per år der en av samlingene har som formål å invitere inn politikere 

og administrasjon i kommunene. Målsetningen er å synliggjøre for politisk og administrativ ledelse på

lokalt og regionalt nivå hvordan geodata kan benyttes effektivt i by- og samfunnsutviklingen samt 

settes fokus på dagens og kommende kompetanse behov. De øvrige to årlige samlingene har som 

formål å gi ett dypdykk i faget der dagsaktuelle problemstillinger og caser settes på dagsordenen. 

Målgruppen her vi være de som arbeider med faget i kommunene.  

 

Innholdet på fagsamlingene utarbeides av styringsgruppen i samarbeid med eksterne 

samarbeidspartnere som fylkesmannen i Troms, Troms og Finnmark fylkeskommune, kartverket, 

GeoForum Troms og andre relevante aktører.  

 

 

Fagsamling 1 – 1. kvartal 2020 og 2021 

Den første fagsamlingen har som målsetning å sette geodata på dagsordenen i ett mer overordnet 

perspektiv og vil være et dagsmøte. 

 

Fagsamling 2 og 3 – 2. og 4. kvartal 2020 og 2021 
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Fagsamlingene 2 og 3 har som formål å gi et mer dypdykk i ulike team og problemstillinger som de 

som arbeider med geodata møter i hverdagen. Fagsamling 2 vil være ett lunsj til lunsjmøte, mens 

fagsamling 3 vil være et dagsmøte. Møtene rulleres i de fem kommunene. 

 

Studietur 

Det er etablert tilsvarende fagnettverk i andre regioner som for eksempel Hedmark og Vest-Finnmark.

Disse nettverkene har hatt ett etablert samarbeid i noen år og et vil være mye å hente ved å ha en 

tettere dialog med disse for å utveksle erfaringer både fra nettverksarbeidet, men også hvordan en 

har valgt å løse de ulike utfordringer med å løse disse lovpålagte oppgavene og hvilke 

samarbeidsformer en ser fungerer – tverrkommunalt samarbeid, plandialog og plansamarbeid også i 

et regionalt perspektiv. 

 

Styringsgruppen legger opp til en studietur per år, der det åpnes for flere deltakere fra den enkelte 

kommune. Om mulig legges det opp til et program som også favner politisk og administrativ ledelse. 

Økt bruk av geodata i samfunnsplanleggingen kan bidra til en langt mer forutsigbar by- og 

kommuneplanlegging dermed kan det også for den øverste ledelsen i kommunen være mye verdi i å 

se hvordan andre regioner har valgt å benytte seg av denne type kunnskap. Dette kan for eksempel 

være bruk av 3D-modellering i byutviklingsarbeidet.

Målgrupper

Hovedmålgruppen for det faglige nettverket er de som arbeider med geografisk informasjon i de fem 

kommunene. Geografisk informasjon er her informasjon om objekter, hendelser og forhold der 

posisjonen (sted på jorda) er en vesentlig del av informasjonen.  Ofte forkortes begrepet til stedsdata 

eller geodata GIS. Geodata omfatter de som arbeider med digitale kart, matrikkel, oppmåling, 

analyser, temakart, AR5, planregister, planforvaltning digitale kart m.m. 

 

Sekundær målgruppe er politisk og administrativt nivå i kommunene, fylket og offentlige institusjoner

som Fylkesmannen, Kartverket, utdanningsinstitusjoner o.l. Aktører som på ulike måter har betydning

for hvordan faget geodata brukes og utvikles i samfunnet.

Resultat

Dette faglig nettverk skal resultere i økt samarbeid om felles utfordringer og legge til rette for 

erfaringsutveksling, hospitering, opplæring, samarbeid?og faglig bistand på tvers av kommunegrensene.  

 

- Økt kvalitet og bedre tjenester til befolkning, næringsliv og internt i kommunene 

- Frister overholdes og en er a jour med oppmåling og matrikkelføring 

- Etablert samarbeid om felles utfordringer i form av hospitering, opplæring og faglig bistand 

- Styrket fagmiljøet i kommunene 



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 10 -

- Legge til rette for mer forpliktende interkommunalt samarbeid om behov 

 

Nettverket vil være en felles møteplass der de som arbeider med geodata i kommunene for anledning

til å bli kjent, utvikle relasjoner, diskutere felles utfordringer/case og derigjennom skape ett grunnlag 

for samarbeid om kompetanse og kapasitet, hospitering, internopplæring, kontordeling etc.   

 

Prosjektet skal lede til økt kunnskap om hvordan geodata kan benyttes i samfunnsplanleggingen, 

samt ha løftet og diskutert fagets kapasitetsutfordringer og utdanningsbehov til relevante aktører.

Effekter

En umiddelbar effekt av en styrking av fagkompetansen og økt samarbeid mellom kommunene er økt kvalitet 

på de tjenester som leveres, samt en mer forutsigbar og mer effektiv saksbehandling som vil gi økonomisk 

besparelser i den enkelte kommune.  

 

I Hedmark og Oppland er det etablert et GIS-samarbeid – både interkommunalt og mellom fylkene. I 

Hedmark har 21 kommuner et interkommunalt samarbeid fordelt på 5 regioner. I Oppland har 26 

kommuner tilsvarende samarbeid fordelt på 6 regioner. I tillegg er det etablert et GIS-samarbeid 

mellom fylkesmennene, de to fylkeskommunene og Statens Vegvesen. Samarbeidet – InnlandsGIS er 

en felleskartportal for regionale parter i de to fylkene. Tilsvarende samarbeid er etablert i 

Alta-regionen hvor Alta Kommune bistår de mindre omkringliggende kommunene med ressurser 

innen blant annet geodata.  

 

Det er behov for et tettere og mer langsiktig samarbeid mellom kommunene om ressurser knyttet 

opp til løsning av de lovpålagte oppgaver rundt geodata. Dette kan for eksempel være samarbeid om 

forvalting av planregister, oppmåling og matrikkelføring. Gode og effektive prosesser knyttet til 

geodata arbeidet i hver enkelt kommune gjennom ett etablert samarbeid om både faglige og 

kapasitetsmessige ressurser er viktige for næringslivet og lokal verdiskapning.  

 

Nettverket vil bidra til at de som arbeider med dette fagfeltet utvikler langvarige relasjoner som kan 

benyttes i denne type tverrfaglig interkommunalt samarbeid. Eksempler på potensielle 

samarbeidsformer i fremtiden er økt dialog om arealplanlegging noe som vil gi ett stort 

læringsutbytte samt økte muligheter for mer effektiv utnyttelse av for eksempel landmålingsressurser.

Ett suksessfullt samarbeid innenfor dette området kan være med å bidra til at andre fagområder 

etablerer tilsvarende tverrfaglig kommunalt samarbeid.

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Milepælsplan fremgår av aktivitetsbeskrivelse
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Kostnadsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

2-dags samlinger   20 000   20 000   40 000

Eksterne 
foredragsholdere   25 000   25 000   50 000

Lunsj - lunsj samling   33 000   33 000   66 000

Prosjektdeltakelse 
samlinger   168 250   168 250   336 500

Prosjektledelse   50 000   50 000   100 000

Reisekostnader   15 000   15 000   30 000

Studietur   60 000   60 000   120 000

Styringsgruppemøter   20 000   20 000   40 000

Sum kostnad 391 250 391 250 782 500

Finansieringsplan

Tittel 2020 2021 2022 2023 2024 SUM

Balsfjord kommune - 
egeninnsats   37 750   37 750   75 500

Balsfjord kommune - 
finansiering   12 500   12 500   25 000

Fylkesmannen i Troms og 
Finnmark   140 000   140 000   280 000

Karlsøy kommune - 
egeninnsats   37 750   37 750   75 500

Karlsøy kommune - 
finansiering   12 500   12 500   25 000

Lyngen Kommune - egen 
innsats   37 750   37 750   75 500

Lyngen Kommune - 
finasiering   12 500   12 500   25 000

Storfjord Kommune - 
egen innsats   37 750   37 750   75 500

Storfjord Kommune - 
finansiering   12 500   12 500   25 000

Tromsø Kommune - 
finansiering   12 500   12 500   25 000

Tromsø Kommune, 
egeninnsats   37 750   37 750   75 500

Sum finansiering 391 250 391 250 782 500

Geografi

5401-Tromsø, 5422-Balsfjord, 5423-Karlsøy, 5424-Lyngen, 5425-Storfjord

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Samarbeidsavtale - Balsfjord kommune.pdf   52 328 24.01.2020



RF13.50 – www.regionalforvaltning.no

- 12 -

Samarbeidsavtale - Tromsø kommune.pdf   95 790 15.01.2020

Signert samarbeidsavtale - Karlsøy Kommune.pdf   64 697 06.01.2020

Signert samarbeidsavtale - Lyngen Kommune.pdf   65 661 06.01.2020

Signert samarbeidsavtale - Storfjord Kommune.pdf   538 286 15.01.2020























Saksframlegg  
Dato 09.08.2019 Referanse 
 2016/420 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: K01 
Vår saksbehandler   
John Vegar Gystad, tlf 400 29 630   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
8/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret  

 
Revidert budsjett utredning av snøskuterløype - Finndalsløypa 
 

Vedlegg: 
1 Varsel om kulturminnebefaring Sametinget 
2 Aksept - kostnader kulturminnebefaring Sametinget 
3 Budsjett kulturminnebefaring Sametinget 

 
Vedlagte dokument:  
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
S 09.08.2019 Revidert budsjett utredning av 

snøskuterløype - Finndalsløypa 
 

I 04.04.2016 Opprettelse av snøscooterløyper i 
Balsfjord 

Finndalsløypas Vel 

I 14.04.2016 Samarbeid om utredning av scooterløyper 
- Arctic Trail trasé 

Målselv kommune 

I 19.04.2016 Samarbeid om utredning av skuterløyper - 
Arctic Trail trasé 

Målselv kommune 

I 25.08.2016 Utredning av ny forskrift for Balsfjord 
Kommune ved opprettelse av scooterløype 

Malangen Resort AS v/Eirik Tannvik 

I 19.04.2017 Underskriftskampanje om ønske av 
snøscooterløype i Balsfjord 

Frøydis Isaksen Olsen 

I 31.08.2017 Opprettelse av snøscooterløype Jarle Høiseth 
I 19.09.2017 Samarbeid om utredning av 

snøskuterløype - sammenkobling 
Finndalsløypa med ny løype fra 
Tverrelvdalen - Reiersdalen i Målselv 

Målselv Kommune - May Britt Fredheim 

I 23.10.2017 Planlegging av snøscooterløyper og 
hensynet til reindriften 

Miljødirektoratet 

I 22.11.2017 Etablering av nasjonal database for 
snøscooterløyper 

Miljødirektoratet 

I 29.01.2018 Snøscooterløyper i Balsfjord kommune Leif Arne Larsen 
S 03.04.2019 Etablering av rekreasjonsløyper for 

snøscooter i Balsfjord kommune 
 

N 08.05.2019 Forslag til scooterløype John Vegar Gystad 
X 08.05.2019 Særutskrift:  Etablering av 

rekreasjonsløyper for snøscooter i 
Balsfjord kommune 

John Vegar Gystad 



I 10.05.2019 Nasjonal database for innrapportering av 
snøscooterløyper - innrapportering av 
løypedata 

Miljødirektoratet 

I 29.05.2019 Forespørsel kulturminneundersøkelse 
skuterløyper Balsfjord kommune 

Wsp - Sundheim, Arne 

I 15.07.2019 Angående forespørsel 
kulturminneundersøkelse scooterløyper 

WSP Norge AS 

 
 
Saksopplysninger: 
Balsfjord kommune ved Formannskapet (11.04.19) og Kommunestyret (30.04.19) har tidligere behandlet saken 
om utredning av Finndalsløypa med sammenbinding mot Målselv som fremtidig rekreasjonsløype for kjøring med 
snøskuter. Det ble besluttet å hyre inn konsulentselskapet WSP med en kostnadsramme på 90.000,- for å få 
gjennomført et forprosjekt på etablering av løypa.  

 
Ny Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) med tilhørende forskrift om endring i forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2015. I nasjonal 
forskrift §4a fremgår det at isfiskeløyper som er vedtatt etter §8 i forskriftene, innen 19. juni 2021 må være 
konvertert til rekreasjonsløype etter forskriftenes §4a. Dette vil med andre ord si at kommunens isfiskeløype -   
Finndalsløypa lukkes 20. juni 2021 dersom vi ikke får etablert denne som rekreasjonsløype. 
Forskriftene lister opp fem sentrale områder som må utredes for at forutsetningene skal være til stede for å åpne 
rekreasjonsløype: 
 

- Grunneieres tillatelse – samtlige må gi et positivt samtykke 
- Ikke i konflikt med reindrifta – viktige vinterbeiteområder og perioder må unngås 
- Naturmangfold – dyre- og planteliv må kartlegges og sårbarhet vurderes 
- Viktige friluftslivsområder – løyper skal ikke ødelegge viktige friluftsområder ift støy etc. 
- Skredfarlige områder – skal unngås, og det skal være opplegg for varsling og stenging 

 
WSP har jobbet med oppgaven etter vedtaket, og ser at det er behov for ytterligere finansiering av forprosjektet. 
WSP har tatt kontakt med relevante instanser, og har fått tilbakemelding fra Sametinget som har sett det 
nødvendig å gjøre en kulturminnebefaring. Sametinget har budsjettert med at kommunen må dekke 96.075,- for 
dette (se vedlagte dokumenter og budsjett fra Sametinget). WSP mener at kommunen må påregne kostnader til 
merking av løypa og at det også kan bli stilt krav en kartlegging av både rovdyr og øvrig fauna. WSP anbefaler at 
kommunen setter av 300.000,- som en totalramme (inkludert WSP sine kostnader) til prosjektet. Dette tallet er 
basert på nabokommunenes erfaringer. Det er ikke sikkert at hele rammen vil bli benyttet, men det er viktig at vi 
klarer å holde fremdrift i prosjektet.  
 

Budsjett: 
 

Kostnad Beløp 
Konsulentbistand WSP 90.000 
Kulturminnebefaring Sametinget 96.075 
Løypemerking (scooterforeningen) 30.000 
Diverse befaringer og kostnader 83.925 
Sum 300.000 

 
Beløpet hentes fra kommunens disposisjonsfond og disponeres av rådmannen. Ubrukte midler tilbakeføres 
fondet etter at prosjektet er sluttført. 
 

 



Vurdering: 

Balsfjord kommune har en aktiv befolkning som er glad i å benytte snøscooter til rekreasjon. Vi har aktive 
snøscooterforeninger og et stort scootermiljø. Kommunen har også en sterkt voksende reiselivsnæring som 
henter sin hoved-omsetning fra vinterturisme. Kjøring med snøscooter er et viktig element i moderne 
opplevelsesturisme på vinterstid.  
 
Rådmannen vurderer det som mest sentralt å få konvertert Finndalsløypa til rekreasjonsløype og få etablert 
tilkoblingstraseen til løypenettet i Målselv. Ved å få etablert denne løypa vil innbyggere og næringsliv i Balsfjord få 
opprettholdt sitt tilbud og i tillegg få åpnet opp et stort løypenett i Målselv, Storfjord og over til Finland og 
Sverige.  
 
Det er beklagelig at saken kommer opp igjen med spørsmål om økt ramme, men det har frem til nå vært usikkert 
om Sametinget ville kreve kulturminnebefaring. Basert på nabokommuners erfaring er det fordelaktig å bevilge 
300.000,- til prosjektet. Dette vil sikre fremdrift i prosjektet, og det vil gjøre at vi unngår å ta saken opp igjen hver 
gang det påløper en uforutsett kostnad.  
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

1. Balsfjord kommune bevilger en totalramme på 300.000,- til arbeidet med å få etablert rekreasjonsløype i 
Finndalen, og en sammenbinding til Målselv. Midlene hentes fra disposisjonsfond og disponeres av 
rådmannen. 

 
 

 
 
 
 

Einar Nøstvik Guleng 
konstituert rådmann 

 
 

John Vegar Gystad 
Næringssjef 

 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

WSP Norge AS 
Sundheim, Arne 
Pb. 213 
9253 TROMSØ 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

19/2687 - 4 19/19404 Skuteløype Finndalen Balsfjord 08.07.2019  

 

Angående forespørsel kulturminneundersøkelse skuterløyper 
Balsfjord kommune - Varsel om befaring 
 
 
Viser til deres e-post av 29.05.2019 samt senere purringer. Vi beklager lang saksbehandlingstid som 
skylles stor saksmengde og få saksbehandlere. 
 
Vi finner det sannsynlig at det kan være automatisk fredete samiske kulturminner langs de aktuelle 
traséene som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring i form av visuelt overflatesøk, 
samt eventuelle prøvestikk og innmåling med GPS før vi kan gi uttalelse i saken. Befaringen må 
gjennomføres når det er snø- og frostfritt og vil bli forsøkt utført i løpet av feltsesongen 2019. Dersom vi 
skal rekke inneværende sesong er det viktig at vi får underskrevet aksept i hende snarest. 
 
Forslaget er å anse som et større offentlig tiltak som i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) §§ 9 og 10 utløser undersøkelsesplikt og påfører tiltakshaver utgiftene ved 
kulturminneforvaltningens befaring. Kostnadene er i henhold til Klima- og miljødepartementets 
retningslinjer for budsjettering av arkeologiske registreringer.  
 
Den totale prisen på vår befaring blir kr. 96 075,- Se vedlagte budsjett. NB: Dersom det ikke blir gjort 
naturvitenskapelige analyser (14C og dendro), påløper det ikke kostnader for disse. Vi understreker at 
dette er øvre grense for utgifter. Vi ber om at brev med vedlegg eventuelt videresendes til person med 
betalingsfullmakt. 
 
En befaring med påfølgende uttalelse kan ikke foretas før vi har mottatt en skriftlig aksept av vårt 
budsjettoverslag fra tiltakshaver. Vedlagt brev til WSP Norge AS følger betalingsaksept som bes returnert 
i underskrevet stand. 
 

Tiltaket kan ikke begynne før vår endelige uttalelse foreligger. 
 
Hvis søknaden skulle bli trukket ber vi om å få beskjed om dette slik at vi kan avlyse befaringen. 
 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms fylkeskommune. 
 
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

André Nilsen 

Tel: +47 78 48 42 79 

mailto:samediggi@samediggi.no
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Thor-Andreas Basso André Nilsen 
konst. fágajođiheaddji / fagleder ráđđeaddi/rådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
WSP Norge AS Pb. 213 9253 TROMSØ 
 
Kopiija / Kopi til:    
Romssa fylkkasuohkan - 
Troms fylkeskommune 

Potboks 6600 9296 Tromsø 

 
Mielddus / Vedlegg: 
Budsjett 19_2687 Skuterløyper Balsfjord 
Aksept 19_2687 Skuterløyper Balsfjord 

 



 

 

Fra:  ____________________________ 

 

Adr.: ____________________________ 

 

 ____________________________ 

 

 ____________________________ 

 

 ____________________________ 

 

 

 

     

Sted:....................................  

 

Dato:.................. 

 

 

 

        Deres ref: 19/2687 

 

 

AKSEPT AV KOSTNADSOVERSLAG 

 

 

Tiltak: Kulturminneundersøkelse skuterløyper Balsfjord kommune   

 

Vi viser til brev fra Sametinget av 08.07.2019 hvor det varsles om befaring i forbindelse med overnevnte 

tiltak. 

 

Som det framgår av Sametingets brev er vi som tiltakshaver pliktig til å dekke utgiftene ved kulturminne-

forvaltningens befaring i henhold til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 10, jf. § 9.  

 

Kostnadsoverslaget på kr. 96 075,- aksepteres.  

 

Vi er klar over at dette er et maksimumsbudsjett, og håper Sametinget kan foreta befaringa så raskt og 

rimelig som mulig. 

 

 

Med hilsen 

 

 

................................................ 

Underskrift 



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 19/2687 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 08.07.2019

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER

timer à kr sum

Forarbeid 5,0 833kr             4 165kr                

Feltarbeid u/overnatting 833kr             -kr                     

Feltarbeid m/overnatting 37,5 1 111kr          41 663kr              

Etterarbeid 7,5 833kr             6 248kr                

Sum timekostnader 50 52 075kr              

REISEUTGIFTER

Reiseutlegg 5 000kr                

Leiebil el. tilsvarende 5 000kr                

Sum reiseutgifter 10 000kr              

KJØP AV TJENESTER

Gravemaskin

Annet teknisk utstyr 10 000kr              

Delsum 10 000kr              

Naturvitenskapelige analyser

14C 20 000kr              

annet 4 000kr                

Delsum naturvitenskap 24 000kr              

Andre konsulenttjenester

Sum kjøp av tjenester 34 000kr              

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

-kr                     

SUM BUDSJETT (maksimum) 96 075kr              

Sámediggi - Sametinget

André Nilsen

Sted/ gård, kommune Harkinn - Finndalen, Balsfjord kommune

Balsfjord kommune

Drivstoff, kilometer m.m.

Leiebil 5 dager á kr. 1000,- per dag

Leie av ATV, 5 dager

4 dendro (treart) analyser á kr. 1000,-

4 karbon 14 (14C) analyser á kr. 5000,-



Saksframlegg  
Dato 15.01.2020 Referanse 
 2015/1730 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 037 
Vår saksbehandler   
Steffen Kvien, tlf 77722045   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
9/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret 18.02.2020 

 
Ny selskapsavtale Senja avfall IKS - økt låneramme fra kr 110 mill til kr 
400 mill 
 
 
Vedlagte dokument:  
1 Ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS 
2 Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2020 inkl ny låneramme 
3 Protokoll representantskapsmøte 061219 - signert 
4 Prosjektbeskrivelse - Nytt energigjenvinningsanlegg ved Senja Avfall 

 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
Journalposter 
X 06.12.2019 Særutskrift: Ny selskapsavtale for Senja 

Avfall IKS 
Steffen Kvien 

I 14.01.2020 Ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS Senja Avfall 
 
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyret er anmodet om å vedta ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS. Bakgrunnen er et planlagt 
nytt energigjenvinningsanlegg som innebærer behov for en betydelig økning i selskapets låneramme. 
 
Kommunestyret behandlet på slutten av fjoråret selskapsavtalen til Senja avfall IKS, jfr ksak 108/19. Den 
saken fanget bla. opp justering av avtalen som følge av ny eierstruktur i forbindelse med 
kommunesammenslåingen til nye Senja kommune. Lånerammen ble ikke endret. 
 
I og med at saken nå har et vesentlig økonomisk tilsnitt (økt ansvar/risiko) legges saken til behandling 
også til formannskapet, jfr delegasjonsreglementet kap 4.2. 
 
Senja avfall IKS ble etablert i 1980. Dagens energigjenvinningsanlegg ble satt i drift i 2007. Balsfjord 
kommune gikk inn selskapet som medeier i 2012, jfr k-sak 59/12. Dagens anlegg vil ikke tilfredsstille 
utslippskrav som er planlagt å gjelde fra 2023. 
 
Representantskapet for selskapet, hvor alle eierkommuner er representert, er selskapets øverste 
myndighet. Representantskapet vedtok 7.12.2018 å prosjektere et nytt energigjenvinningsanlegg. 
 
Vedlagt ligger en prosjektbeskrivelse fra selskapet som gjør nærmere rede for prosjektet.  
Investeringsrammen for det nye prosjektet er satt til kr 350 mill. Selskapet påregner saldo på gamle lån 
ved utgangen av 2021 til ca kr 50 mill. Ut fra dette vil det bli behov for ny låneramme på kr 400 mill.  
 



Representantskapet vedtok 6.12.2019 at lånerammen på kr 110 mill økes til kr 400 mill, jfr vedlegg.  
 
En økt låneramme er ikke gyldig før kommunestyrene i eierkommunene har vedtatt ny selskapsavtale 
med økt låneramme. Kommunestyrene i øvrige eierkommuner forventes å behandle saken siste halvdel av 
februar. 
 
Etter selskapsavtalen er den enkelte eierkommune ansvarlig for selskapets gjeld i samsvar med eierandel. 
Balsfjord kommune har 17,3% eierandel, og Balsfjord kommunes potensielle risiko når det gjelder gjeld i 
selskapet kan synliggjøres slik: 
 

 Låneramme Senja 
Avfall IKS 

Andel Potensiell risiko/ansvar 
for Balsfjord kommune 

Med gjeldende låneramme Kr 110 000 000 17,3% Kr 19 030 000 
Med faktisk lån 1.1.2019* Kr   63 088 040 17,3% Kr 10 914 231 
Med økt låneramme Kr 400 000 000 17,3% Kr 69 200 000 

* gjeldende låneramme i selskapet er større enn selskapets faktiske lån med sikring etter selskapsavtalen  
 
For Balsfjord vil den potensielle risikoen med ny selskapsavtale/ny låneramme øke fra kr 19,0 mill til kr 
69,2 mill, dvs. ei økning på kr 50,2 mill.  
 
Det økonomiske ansvaret som følger gjennom denne type selskapsavtale er sammenlignbart med 
garantiansvar av typen simpel kausjon. Ved simpel kausjon innestår kausjonisten bare for debitors 
manglende betalingsevne, og kreditor kan ikke kreve kausjonisten før han gjennom rettslig pågang har 
konstatert at debitor ikke har midler (i motsetning til selvskyldnerkausjon, hvor kausjonisten også hefter 
for manglende betalingsvilje, og kreditor kan kreve kausjonisten straks lånet er misligholdt). 
 
Vurdering: 
Kommunen har gjennom forurensingsloven ansvar for at innsamling av husholdningsavfall skjer på en 
tilfredsstillende måte, og får dette ivaretatt gjennom Senja avfall IKS.  
 
Det gamle energigjenvinningsanlegg er slik at man ikke kan tilpasse dette til å klare de nye rensekravene 
som kommer fra 2023. Alternativene er å bygge nytt anlegg eller å stenge ned. Konsekvensene av å 
stenge ned anlegget er vidtrekkende, bla. i forhold til fjernvarmeanlegget og transport/miljøperspektiv. 
 
Dersom de øvrige eierkommuner vedtar ny selskapsavtale/låneramme, og Balsfjord kommune ikke, vil 
det i realiteten bety at Balsfjord kommune velger å gå ut av selskapet. I så fall må man på nytt se på 
hvordan husholdningsavfallet i Balsfjord i fremtiden skal håndteres.  
 
Fordi eierkommunene er ansvarlig for selskapets lånegjeld innebærer saken et betydelig økt ansvar og 
dermed risiko for eierkommunene. Det er uomtvistelig at ansvaret og den potensielle risiko øker, men det 
er vanskelig å si noe sikkert om hvor stor risikoen vil være. Rådmannen har ikke foretatt selvstendig 
risikovurdering på prosjektet, men legger til grunn vedlagte prosjektbeskrivelse. 
 
Det er rimelig å anta at avfallshåndtering i fremtiden vil være en bransje med livets rett. God drift av 
selskapet også i fremtiden og selskapets (og bransjens) rammebetingelser være viktige faktorer i forhold 
til risiko. I forhold til rammebetingelser skal det nye anlegget være fleksibelt i forhold til tilpasning til evt 
endrede utslippskrav videre fremover. Eierkommunene kan ha innvirkning på risiko tilknyttet selskapet 
gjennom god og aktiv eierstyring. 
 
Selskapet forventer at den nye investeringen ikke skal medføre økte gebyrer. Dette ut fra at det nye 
anlegget skal å ha bedre/mer rasjonell driftsøkonomi og økt kapasitet, jfr vedlagte prosjektbeskrivelse. 
Økt kapasitet vil medføre reduserte kostnader med transport av avfall, og man forventer økte 
salgsinntekter (fjernvarme/strøm). 
 



 
 
Representantskapet vedtok 6.12.2019 den nye selskapsavtalen m/ny låneramme. Det legges derfor til 
grunn at den nye selskapsavtalen reflekterer en ønsket og fremtidsrettet vei videre for selskapet. Det 
fremmes derfor positiv innstilling i saken.  
 
Rådmannens innstilling: 
 

Den fremlagte selskapsavtale med økt låneramme til kr 400 mill godkjennes. Avtalen trer i kraft 
01.01.2020. 

 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

 
 

 
 
 



Fra:                                    Steffen Kvien
Sendt:                                14. januar 2020 13:24
Til:                                      Postmottak
Emne:                                til ephorte

Hei
 
Ber om at mail nedenfor m/vedlegg legges i ephorte på meg, mappe 2015/1730
 
Takker og bukker
 
steffen
 

Fra: Kjetil Pedersønn Aasen 
Sendt: fredag 13. desember 2019 12.50
Til: Steffen Kvien <steffen.kvien@balsfjord.kommune.no>
Emne: Fwd: Ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS
 
Sak til neste FSK/KST, februar. 
 
Skaff deg Outlook for Android

From: Einar Nøstvik Guleng <einar.nostvik@balsfjord.kommune.no>
Sent: Friday, December 13, 2019 11:28:01 AM
To: Kjetil Pedersønn Aasen <Kjetil.Aasen@balsfjord.kommune.no>
Subject: Vs: Ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS 
 
 

Fra: Tor Helge Sørensen
Sendt: fredag 13. desember 2019 11.26.53 (UTC+01.00) Amsterdam, Berlin, Bern, Roma, Stockholm, 
Wien
Til: Salangen; lars.strom@salangen.kommune.no; Dyrøy; Tore Uthaug; Hogne Eidissen; 'Geir-Inge 
Sivertsen (Geir-Inge.Sivertsen@lenvik.kommune.no)'; Sørreisa; stig.jonny.haugen@sorreisa.kommune.no; 
bengt-magne.luneng@malselv.kommune.no; frode.skuggedal@malselv.kommune.no; Gunda Johansen; 
Einar Nøstvik Guleng; tom.rune.eliseussen@lenvik.kommune.no
Emne: Ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS

Hallo!
I forbindelse med etableringen av nytt energigjenvinningsanlegg hos Senja Avfall, vedtok 
Representantskapet i Senja Avfall IKS på møtet 6.desember å øke lånerammen fra 110 mill. kroner til 400 
mill. kroner. Se vedlagte protokoll.
Vedlagte utkast til selskapsavtale er oppdatert med de endringer som er vedtatt i representantskapets 
møter i høst.
Disse endringene i selskapsavtalen skal godkjennes av kommunestyret. For å holde fremdriften i 
prosjektet, anmoder jeg om at dette gjøres ved første mulige anledning.
 

https://aka.ms/ghei36
mailto:einar.nostvik@balsfjord.kommune.no
mailto:Kjetil.Aasen@balsfjord.kommune.no
mailto:lars.strom@salangen.kommune.no
mailto:Geir-Inge.Sivertsen@lenvik.kommune.no
mailto:stig.jonny.haugen@sorreisa.kommune.no
mailto:bengt-magne.luneng@malselv.kommune.no
mailto:frode.skuggedal@malselv.kommune.no
mailto:tom.rune.eliseussen@lenvik.kommune.no


Benytter anledningen til å ønske dere ei flott førjulstid.
 

Med vennlig hilsen
 
Tor-Helge Sørensen
Administrerende direktør

tlf:     77 85 06 50
mob: 958 43 501
 
 

Med hilsen

Rådmannen
Einar Nøstvik Guleng
Konst. rådmann
tlf 77 72 20 23   950 33 899
www.balsfjord.kommune.no 
Bli kjent med Balsfjord i brosjyren vår 

www.balsfjord.kommune.no
http://www.visbrosjyre.no/balsfjord-kommune/WebView/
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§ 1. Selskapet 

 

Senja Avfall IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 

29.01.1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. 

 

Selskapet har følgende deltakere: 

 

Senja kommune 

Dyrøy kommune 

Sørreisa kommune 

Målselv kommune 

Balsfjord kommune 

Salangen kommune 

 

 

§ 2. Hovedkontor 

 

Senja Avfall IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Senja kommune. 

 

 

§ 3. Formål og ansvarsområde 

 

Selskapets formål er å gi husholdningene og næringsaktører en miljømessig og økonomisk 

forsvarlig avfalls- og slambehandlingstjeneste. Selskapet skal bidra til lokal forvaltning av 

gjenvinnbare resurser. 

Selskapet kan også påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om. 

 

Selskapet kan inngå samarbeidsavtaler med kommuner, andre selskaper og virksomheter. 

 

Selskapet kan selv stifte datterselskap eller delta på eiersiden i andre selskaper, når dette ligger 

innenfor de rammer kommuneloven og eventuelle andre lover/forskrifter angir for kommunens 

deltagelse i selskaper/forretningsdrift. 

 

 

§ 4. Innskuddsplikt og eierandel 

 

Den enkelte kommunes eierandel i selskapet er den andel kommunenes innbyggertall utgjør av 

samtlige kommuners innbyggertall. Eierbrøken revideres ved endring i antall eierkommuner. 

 

Eierandeler 

 

Senja 43,0 % 

Dyrøy 4,0 % 

Sørreisa 9,4 % 

Målselv 19,4 % 

Balsfjord 17,3 % 

Salangen 6,9 % 

Sum 100,0 % 



    

               

 

 

§ 5. Kostnadsfordeling 

 

Eierkommunene skal godtgjøre selskapet for utførelse av renovasjon- og slamtjeneste ihht. 

gjeldende regler for selvkost. 

 

Selskapets øvrige kostnader skal dekkes inn ved salg av tjenester og produkter på markedsvilkår. 

 

 

§ 6. Underskrift 

 

Selskapet forpliktes ved underskrift av administrerende direktør og styrets leder, eller i dennes 

fravær nestleder, i fellesskap. 

 

Selskapet ledes av administrerende direktør som har anvisningsrett innen rammen av vedtatte 

budsjetter. 

 

 

§ 7. Organisering av selskapet 

 

Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:  

• Representantskapet  

• Styret  

• Administrerende direktør 

 

 

§ 8. Representantskapet 

 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet.  

 

Eierkommunene representeres med 1 representant og et varamedlem for hver påbegynte 10% 

eierandel. Følgende fordeling av representanter gjelder: 

 

Senja kommune       5  representanter     

Dyrøy kommune    1 representant  

Sørreisa kommune    1 representant    

Målselv kommune    2 representanter 

Balsfjord kommune    2 representanter 

Salangen kommune    1 representant  

 

Valgperioden følger kommunevalgperioden. 

   

Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert. 

 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

 

 

 



    

               

 

§ 9 Representantskapets møter  

 

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært 

representantskapsmøte skal skje skriftlig,  og minst fire uker før møtet. Innkallingen skal 

inneholde en saksliste. 

 

Ordinært representantskapsmøte skal behandle: 

• Årsmelding og regnskap 

• Valg til styret 

• Valg av revisor 

• Overordnede mål og retningslinjer for driften 

• Budsjettforutsetninger og rammer 

• Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

• Godtgjørelse for styret, samt andre råd og utvalg nedsatt av representantskapet. 

 

Representantskapet skal gjøre vedtak om saker av vesentlig betydning for selskapet eller en eller 

flere av eierne. 

Spørsmål om kjøp av aksjer i andre selskap og inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler 

avgjøres av representantskapet.   

 

Representantskapet gjør sine vedtak med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved 

stemmelikhet, gjør lederens stemme utslaget. 

 

Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles 

med to ukers varsel når tre styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om 

det eller om representantskapets leder finner behov for dette. 

 

Administrerende direktør og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle 

styremedlemmene og Administrerende direktør har møte og talerett.  

 

Representantskapet oppnevner valgkomité bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i 

rekkefølge. 

 

 

§ 10. Styret 

 

Styret velges av representantskapet for 4 år, utenom de representanter som etter loven velges av 

og blant de fast ansatte i selskapet. 

Valget gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, og etter forslag fra eierkommunene. 

 

Styret i selskapet skal ha 6 styremedlemmer, et medlem fra hver av eierkommunene. I tillegg 

består styret av representant(er) valgt av de ansatte etter lov om interkommunale selskaper. Hvert 

styremedlem skal ha 1 personlig varamedlem.  

 

Administrerende direktør eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

 

Representantskapet oppnevner styrets leder og nestleder. 



    

               

 

§ 11. Styrets møter  

 

Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i 

styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. 

 

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende 

varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen 

underskrives av styrets medlemmer.    

De ansattes representant i styret har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder 

arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter, rettstvister 

med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av tariffavtaler.  

 

 

§ 12. Administrerende direktør 

 

Administrerende direktør administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver 

arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de 

vedtak som er fattet av styret og representantskapet.  

Administrerende direktør er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og 

forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 

kunne møte.  

 

 

§ 13 Organisering av tilsynsfunksjoner  

 

Administrerende direktør skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning 

for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på 

en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme.  Styret skal 

sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede 

nødvendige disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.   

 

 

§ 14 Økonomiforvaltning  

 

Det skal føres regnskap for selskapets totale virksomhet og for hvert enkelt tjenesteområde. 

 

Felleskostnader, og kostnader som ikke kan føres tilbake til bestemte tjenesteområder, fordeles 

forholdsmessig. 

Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper, jf. lov om interkommunale selskap.   

Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement og finansreglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

               

 

§ 15 Låneopptak og garantistillelse  

 

Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 400.000.000,-.  

 

Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser.  Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.  

 

Kommunene er utad proratarisk ansvarlige for de lån selskapet opptar. 

 

Kommunenes ansvar for selskapet samlede gjeld fordeler seg i forhold til eierandelen i selskapet. 

Jfr. §4. 

 

 

§ 16 Lokale lønnsforhandlinger  

 

Styrets leder og/eller Administrerende direktør ivaretar selskapets interesser under lokale 

forhandlinger. Styret vedtar forhandlingsresultatet.  

 

Styret fastsetter rammene og administrerende direktørs lønn. 

 

 

§ 17 Møtegodtgjørelse  

 

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret utbetales i henhold til de til enhver tid 

gjeldende satser og reglement for virksomheten.   

 

 

§ 18 Regnskap og revisjon  

 

Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av 

selskapet.   

 

Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets 

regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor. Revisor 

velges av representantskapet.  

 

 

§ 19. Uttreden og oppløsning  

 

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren 

minimum 1 år før uttredelse. Oppsigelsen løper fra førstkommende årsskifte. 

 

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av det enkelte kommunestyre eller 

fylkesting.  

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.  

 

 

 



    

               

 

§ 20. Voldgift  

 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse 

med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres ved voldgift iht. loven om voldgift.  

 

 

§ 21. Ikrafttredelse 

 

Selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den vedtas i kommunestyrene. 

  

 

§ 22. Øvrige bestemmelser  

 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.   
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Saksopplysninger: 

Nytt energigjenvinningsanlegg ved Senja Avfall IKS 

17.01.2020. 

1. Innledning. 

Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som driver vår virksomhet i Midt-Troms. 

Selskapet eies av 6 kommuner; Balsfjord, Målselv, Salangen, Sørreisa, Dyrøy og Senja.  

Senja Avfall ble etablert i 1980 og har ansvar for innsamling og behandling av alt 

husholdningsavfall til eierkommunene. I tillegg samler vi inn og behandler en stor del av 

avfallet fra næringslivet i regionen gjennom våre datterselskaper Senja Avfall Næring AS og 

Senja Avfall Miljø AS. 

Dette saksframlegget beskriver bakgrunn og aktuell løsning for forslaget om å etablere nytt 

energigjenvinningsanlegg ved Senja Avfall.  

Senja Avfall har drevet med energigjenvinning som en del av avfallsbehandlingen siden 1982. 

Dagens anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget tar imot restavfall fra husholdning og noe 

sortert næringsavfall til energigjenvinning. I tillegg har anlegget også tillatelse og tar i mot 

risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall for destruksjon. Energigjenvinning 

omfatter i dag energileveranse til Finnsnes Fjernvarme AS og el.produksjon til eget forbruk. 

2. Status dagens energigjenvinningsanlegg. 

Dagens anlegg har en kapasitet på 1,5 tonn/t (inntil 11.000 tonn/år) med tilhørende 

energiproduksjon på inntil 4,0 MW og tilhørende årlig brutto energiproduksjon på 25-30 

GWh. Avfallsmengden som energigjenvinnes på anlegget i dag, omfatter årlig inntil 9.000 

tonn restavfall fra husholdninger og inntil 2.000 tonn med lokalt næringsavfall og diverse 

typer risikoavfall. Anlegget fra 2007 var rimelig i innkjøp og er preget av enkle tekniske 

løsninger som videre gir høyt vedlikeholdsbehov og sterkt begrenset teknisk mulighet for 

endringer bl.a. for å møte nye planlagte skjerpede utslippskrav som omtales senere i 

saksframlegget. Anlegget må også driftes delvis manuelt som medfører en noe ustabil drift 

og ustabil energiproduksjon. 

3. Bakgrunn for nytt energigjenvinningsanlegg. 

Nye utslippskrav fra 2023. 

Det kreves Utslippstillatelse fra Fylkesmannen for drift av et forbrenningsanlegg. Gjeldende 

norske utslippskrav er basert på EU standard krav som med jevne tidsintervall (10-15 år) 

skjerpes i tråd med utvikling av bedre renseteknologi (såkalt BREF dokument). Det foreligger 

et offisielt BREF dokument (Final Draft, Desember 2018) med forslag til nye krav. 

Dokumentet ble godkjent i 2019 med ikrafttredelse i 2023. For flere av de nye kravene (NOx, 

HCL, TOC i bunnaske) klarer eksisterende anlegg ikke å oppfylle de nye kravene. Aktuell 

løsning for videre drift med energigjenvinning etter innføring av nye utslippskrav i 2023, er 

etablering av et nytt energigjenvinningsanlegg. 
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Økt energigjenvinning til fjernvarme og el.produksjon. 

I dag leveres inntil 15 GWh/år til fjernvarme og til eget forbruk. I kuldeperioder i dag (lavere 

enn -10°C) overstiger fjernvarmebehovet anleggets energiproduksjon (maks. 4 MW) og 

topplastkjel (gassfyring) må settes i drift. Pågående utbygging av fjernvarme i regi av 

Finnsnes Fjernvarme AS har et langsiktig mål om levering av inntil 35 GWh/år. For å 

opprettholde en ønsket leveringsmengde fjernvarme må energiproduksjonen fra 

energigjenvinning økes betydelig, gjerne dobles fra dagens produksjon. En økt 

energiproduksjon gir også mulighet for økt el.produksjon både til eget forbruk og eksternt 

salg. Dagens anlegg gir en årlig el.produksjon på 1,8 GWh. Et nytt anlegg med bedre teknisk 

løsning vil gi årlig en brutto energiproduksjon på inntil 60 GWh inklusiv ca. 9 GWh 

el.produksjon. 

4. Rammebetingelser og avfallsmengder. 

Myndighetene vedtok ny Avfallsmelding 21.juni 2017. Meldingen er basert på EU’s 

målsetting innen sirkulær økonomi. Avfallsmeldingen omtaler: 

• Mål om redusert vekst i avfallsmengder 

• Økt fokus på avfall som ressurs og mål om økt materialgjenvinning 

• Mål om at minimum 80 prosent av avfallet skal sikres god ressursutnyttelse gjennom 

materialgjenvinning og energiutnyttelse. (Senja Avfall oppnådde i 2018 et resultat på 

29 % materialgjenvinning og 54 % energigjenvinning.) 

• Regjeringen vil utrede konsekvenser for miljø, ressurs og økonomi ved eventuelle nye 

mål for materialgjenvinning 

Planlagt kapasitet på nytt energigjenvinningsanlegg er basert på behovet til eierne 

(kommunene) og lokalt næringsliv. Dagens mengder restavfall fra husholdningene levert 

til energigjenvinning er ca. 9000 tonn/år. Større deler av lokalt næringsavfall velegnet for 

energigjenvinning leveres i dag til andre anlegg i Norge og Sverige. En vurdering av 

tilgjengelige avfallsmengder fra lokalt næringsliv velegnet til energigjenvinning tilsier en 

fordeling mellom husholdningsavfall og næringsavfall på ca 50/50 som gir et totalt behov 

på inntil 20.000 tonn/år. Denne fordelingen er også i samsvar med erfaringer fra andre 

anlegg i Norge. I tillegg ønsker vi fortsatt å gi tilbud om mottak av lokalt brennbart farlig 

avfall, risikoavfall og flis fra returvirke. Aktuelle mengder av denne type avfall er 

følgende: 

– Flis fra returvirke: inntil 2.000 tonn (10 %) 

– Farlig avfall: inntil 2.000 tonn (maks 10 %) 

– Risikoavfall fra helsevirksomhet og døde dyr: inntil 500 tonn (maks 2 %) 

• Totalt gir dette et behov på om lag 25.000 tonn/år som tilsvarer et anlegg med 

kapasitet på ca. 3,0 tonn/t, dvs. en dobling av dagens kapasitet. 
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5. Aktuell teknisk løsning og plassering av nytt anlegg. 

Det vil vektlegges å velge en standard og robust teknisk løsning med en garantert årlig 

driftstid på ca 8.000 timer, forventet levetid på 30 år og utrustet med renseanlegg for å 

oppfylle nye, planlagte utslippskrav. Øvrige norske energiggjenvinningsanlegg har årlig 

driftstid på ca. 8000 timer. En aktuell leverandør må kunne vise til referanser fra tidligere 

leveranser av tilsvarende anlegg.  

Det nye energigjenvinningsanlegget er planlagt plassert ved siden av eksisterende anlegg 

som vist på etterfølgende skisse. Foreløpige hoveddimensjoner er 35x50x25 meter (BxLxH).  

 

 

 

 

  

   

     

 

 

 

 

 

Nytt energigjenvinningsanlegg 
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6. Innledende økonomiske forhold. 

I innledende kontakt med 2 aktuelle leverandører er det mottatt foreløpige totale 

budsjettpriser for et anlegg med kapasitet på inntil 25.000 tonn avfall/år. Prisene er anslåtte 

totalpriser og vi oppfatter disse som et øvre nivå: 

– Bygningskostnader:                85 MNOK 

– Tekniske leveranser:  240 MNOK 

– Diverse, usikkerhet:                25 MNOK 

– Øvre ramme for investering: 350 MNOK 

Nye, større anlegg har totale driftskostnader som er lavere enn for et lite anlegg. 

Eksisterende anlegg har relativt høye totale driftskostnader, ca. kr 1.500,- pr tonn avfall. 

Basert på erfaringer fra andre anlegg i Norge samt innspill fra aktuelle leverandører er det 

valgt totale driftskostnader på kr 940,- pr tonn avfall.  

I etterfølgende økonomiske analyse er det sammenlignet økonomisk resultat fra 2018 med 

forventet resultat med forslått nytt energigjenvinningsanlegg. Dette er en forenklet 

beregning for å gi et bilde av forventet økonomisk resultat med et nytt 

energigjenvinningsanlegg:    

  

 

Som tabellen ovenfor viser, forventer vi at den totale kostnaden (forbrenningskostnad) vil 

reduseres med mellom 15-20% som følge av etablering av et nytt anlegg. Hovedårsaken til 

denne nedgangen er dobling av avfallsmengden til energigjenvinning. 
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7. Finansiering 

Denne investeringen tenkes gjort ved lån i Kommunalbanken eller KLP. Dette medfører at 

kommunene vil stå ansvarlig for en låneramme tilsvarende sin eierandel i Senja Avfall IKS. Se 

tabell nedenfor. 

Målsetting med prosjektet er å bygge og idriftsette nytt anlegg i 2023. Det er innhentet 

foreløpige budsjettpriser som tilsier nødvendige investeringskostnader med en øvre ramme 

på kr 350,- mill.   

Lånet er tenkt nedskrevet over anleggets levetid, 30 år.                  

Endelig låneramme vil fastsettes når anbudssum foreligger og kontrakt er underskrevet. 

 
    

Finansieringsmodell 

    

Total ny investering kr 350 000 000   

Rest av eksist. låneramme kr 50 000 000   

Ny total låneramme kr 400 000 000   

    

  Rest av eksisterende  Andel av ny 

Kommune Eierandel % Låneramme Låneramme 

Senja 43 kr 21 500 000 kr 172 000 000 

Sørreisa 9,4 kr 4 700 000 kr 37 600 000 

Dyrøy 4 kr 2 000 000 kr 16 000 000 

Målselv 19,4 kr 9 700 000 kr 77 600 000 

Balsfjord 17,3 kr 8 650 000 kr 69 200 000 

Salangen 6,9 kr 3 450 000 kr 27 600 000 

Sum 100 kr 50 000 000 kr 400 000 000 

    

Det foreslås at den enkelte kommune vedtar fremlagte forslag til selskapsavtale 

inneholdende ny låneramme for Senja Avfall IKS.  

 

8. Overordnet tidsplan og nødvendige tillatelser. 

Utgangspunktet for en overordnet tidsplan er at et nytt energigjenvinningsanlegg skal være i 

drift fra 2023 når nye skjerpede utslippskrav trer i kraft. Gjennomføring av et slikt prosjekt 

krever ca. 1 år anbudsprosess og ca. 2 år byggetid som gjør at oppstart anbudsprosess må 

starte i begynnelsen av 2020.  

De nødvendige tillatelser for bygging og drift av et nytt energigjenvinningsanlegg omfatter 

kommunal byggetillatelse, ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen, endring i 

fjernvarmekonsesjon fra NVE til Finnsnes Fjernvarme og eventuelt krav til 

konsekvensutredning fra lokale bygningsmyndigheter. 
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9. Forslag til innstilling. 

 
1. XXXX kommunestyre vedtar å godkjenne fremlagte forslag til ny Selskapsavtale for 

Senja Avfall IKS. 
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Dato 24.01.2020 Referanse 
 2016/1220 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: Q10 
Vår saksbehandler   
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
10/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret  

 
Oppdatert kostnadsoverslag oppgradering Skutvikelv bru 
 

Vedlegg: 
1 Epost fra Andreas Jahren, ingeniør (Safe control) 
2 Nevina Rapport 

 
Vedlagte dokument:  
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
U 10.01.2020 Svar angående hennvendelse ny Skutvik 

bru i Fjellbygda 
Roar Flydal 

S 24.01.2020 Oppdatert kostnadsoverslag oppgradering 
Skutvikelv bru 

 

N 23.09.2016 Stenging av Skutvikelv bru - kv 9041 
Skutvikveien 

Ylva Sneve 

N 06.01.2017 Skutvikelva bru Ylva Sneve 
S 27.03.2017 KV 9041 Skutvikveien - bevilgning av 

penger til ny bru over Skutvikelv 
 

U 02.05.2017 Særutskrift: KV 9041 Skutvikveien - 
bevilgning av penger til ny bru over 
Skutvikelv 

Plan of forvaltning v/Ylva Sneve - for 
videre oppfølging 

S 27.11.2018 Skutvikelv bru  
X 10.12.2018 Særutskrift:  Skutvikelv bru Ylva Sneve 
S 28.05.2019 Skutvikelv bru - bygging av ny  
U 05.06.2019 Tilrådning fra formannskapet : Skutvikelv 

bru - bygging av ny 
kommunestyret 

U 05.06.2019 Tilrådning fra formannskapet: Skutvikelv 
bru - bygging av ny 

kommunestyret 

X 12.06.2019 Særutskrift:  Skutvikelv bru - bygging av 
ny 

Ylva Sneve 

I 24.07.2019 Fjerne gamle telefonstolper og reparere 
brua på Lund 

Renate Paulsen 

U 02.08.2019 Svar angående fjerne gamle telefonstolper 
og reparere brua på Lund 

Renate Paulsen 

I 07.01.2020 Ny Skutvik bru i Fjellbygda Roar Flydal 
 



 
 
Saksopplysninger: 
I budsjettvedtaket i desember 2019 Kommunestyresak 116/19 Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023, 
kom det i kommunestyrebehandlingen inn nytt punkt 21: 
 
21  
Oppdatert kostnadsoverslag for bygging av Skutvik bru fremlegges for kommunestyret i februar. 
 
Tidligere bevilgninger til Skutvikelv bru ble tatt bort i kommunestyrets behandling av investeringsbudsjettet i 
desember 2019.  
 
Saken har skapt engasjement og kommunen har fått innspill på blant annet bruk av rør. Andreas Jahren uttaler i 
epost som er vedlagt:  
 
«Videre er det uaktuelt for oss å anbefale et stål helrør i fylling på stedet som Flydal snakker om, halvrør kan 
tillates. Hele stålrør er sterkt frarådet og noe vegvesenet ikke lenger benytter. Det vises til vegvesenet sin håndbok 
N400 pkt. 1.1.3.4 hvor det står følgende: Stålrør overflatebehandlet med sink, epoksy osv. skal ikke benyttes som 
vanngjennomløp.  
 
Bakgrunnen for at hele stålrør frarådes er ikke bare lav ph-verdi, men også det faktum at mekanisk slitasje tærer 
betydelig på rørene og medfører til slutt hull, noe vi har sett 10talls eksempler på på rør som ikke er mer enn 20-30 
år gamle! 
 
Videre ligger nevina rapport vedlagt som gir indikasjon på flomkapasitet på stedet, ut fra de genererte flomtallene 
er det behov for et tverrsnitt ved brua omtrent som dagens.  Det er selvsagt en reduksjon i at Skutvikvannet vil 
fungere som en buffer i flomsituasjon. Rør er mye mer utsatt for oppstuving og problemer ved flom, så å redusere 
dagens tverrsnitt virker for oss ikke realistisk, Flydal mener også dagens tverrsnitt bør beholdes slik jeg forstår 
han. Dette gir et helrør med diameter Ø=4meter. Røret må overfylles og kan ikke legges rett på bart berg. Det 
medfører da betydelig heving av eksisterende vegtrase, dette er det ganske store kostnader i! Et halvrør av stål 
som med betonglandkar som cempro har foreslått vil gi en akseptabel løsning også med tanke på flom. En 
rørløsning uten inn- og utløpskonstruksjon krever lengde av rør slik at vegfylling kan avvikles, man får grunnet 
topografien på stedet behov for mye fylling.  
 
Konklusjonen vår er på bakgrunn av ovenstående at vi anbefaler plasstøpt bru, men kan gå med på en løsning 
med halvrør i stål på betonglandkar, eventuelt et stort plastrør men usikker på hvor store disse kan leveres. Flere 
rør ved siden av hverandre er heller ikke noe vi anbefaler på stedet da elva «knekker» rett oppstrøms og mindre 
rør vil gi mer oppstuving.  
 
Spørsmålet til slutt er om det er så mye billigere med rør, det svaret får vi ikke før vi har fått inn nye priser.»  
 
 
Vurdering: 
Fagleder vei har hatt dialog med Safe Control som var prosjekterende da vi lyste ut dette arbeidet sist. De sier 
følgende: 
«Prisestimat Skutvikelva,– 1.5 – 2.0mill inkl.mva. Vi anslår betongbrua å være ca. 500.000 dyrere enn f.eks et 
halvrør som vi har fått innspill på og som vi åpner for.» 
 
Safe Control blir å omarbeide anbudsgrunnlaget slik at det åpner for bruk av alternative løsninger. 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar kostnadsestimatet for Skutvikelv bru til etterretning. 



 
 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 

 
 
 



Fra: Andreas Jahren [mailto:andreas@sce.as]  
Sendt: fredag 24. januar 2020 12:31 
Til: Arnt Hansen <Arnt.Hansen@balsfjord.kommune.no> 
Emne: SV: Skutvikelv bru 
 
Hei 
 
Det er bra med engasjement! 
 
Som jeg har sagt tidligere er vår løsning med en plasstøpt konstruksjon ikke noe fasit, men det gir 
god flomkapasitet og levetid, men selvsagt noe dyrere. Vi anslår ca. 500.000.  
 
Videre er det uaktuelt for oss å anbefale et stål helrør i fylling på stedet som Flydal snakker om, 
halvrør kan tillates. Hele stålrør er sterkt frarådet og noe vegvesenet ikke lenger benytter. Det vises 
til vegvesenet sin håndbok N400 pkt. 1.1.3.4 hvor det står følgende: Stålrør overflatebehandlet med 
sink, epoksy osv. skal ikke benyttes som vanngjennomløp.  
Bakgrunnen for at hele stålrør frarådes er ikke bare lav ph-verdi, men også det faktum at mekanisk 
slitasje tærer betydelig på rørene og medfører til slutt hull, noe vi har sett 10talls eksempler på på rør 
som ikke er mer enn 20-30 år gamle!  
Videre ligger nevina rapport vedlagt som gir indikasjon på flomkapasitet på stedet, ut fra de 
genererte flomtallene er det behov for et tverrsnitt ved brua omtrent som dagens.  Det er selvsagt en 
reduksjon i at Skutvikvannet vil fungere som en buffer i flomsituasjon. Rør er mye mer utsatt for 
oppstuving og problemer ved flom, så å redusere dagens tverrsnitt virker for oss ikke realistisk, Flydal 
mener også dagens tverrsnitt bør beholdes slik jeg forstår han. Dette gir et helrør med diameter 
Ø=4meter. Røret må overfylles og kan ikke legges rett på bart berg. Det medfører da betydelig heving 
av eksisterende vegtrase, dette er det ganske store kostnader i! Et halvrør av stål som med 
betonglandkar som cempro har foreslått vil gi en akseptabel løsning også med tanke på flom. En 
rørløsning uten inn- og utløpskonstruksjon krever lengde av rør slik at vegfylling kan avvikles, man får 
grunnet topografien på stedet behov for mye fylling.  
 
Konklusjonen vår er på bakgrunn av ovenstående at vi anbefaler plasstøpt bru, men kan gå med på 
en løsning med halvrør i stål på betonglandkar, eventuelt et stort plastrør men usikker på hvor store 
disse kan leveres. Flere rør ved siden av hverandre er heller ikke noe vi anbefaler på stedet da elva 
«knekker» rett oppstrøms og mindre rør vil gi mer oppstuving.  
Spørsmålet til slutt er om det er så mye billigere med rør, det svaret får vi ikke før vi har fått inn nye 
priser.  
 
Tar gjerne en telefonprat også hvis du vil. 
 
God helg! 
 
Vennlig hilsen 
  

 
  
Andreas Jahren 
Ingeniør 
Rådgiver Bygg 

mailto:andreas@sce.as
mailto:Arnt.Hansen@balsfjord.kommune.no
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Det pågar fortsatt forskning for å bestemme klimapåslag 

for momentanflommer i små nedbørfelt. Frem til 

resultatene fra disse prosjektene foreligger anbefales et 

klimapåslag på 1.2 for døgnmiddelflom og 1.4 for 

kulminasjonsflom i små nedbørfelt.
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Flomverdiene viser størrelsen på kulminasjonsflommer for 

ulike gjentaksintervall. De er beregnet ved bruk av et 
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Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
11/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret  

 
Kostnadsoverslag oppgradering av Sentrumsveien og gang og sykkelveien 
fra Sentrumsveien til kryss ved Ringveien, samt nødvendig vedlikehold 
Skogveien 
 

Vedlegg: 
1 Kostnadsoverslag med beskrivelse 
2 Kostnadsoverslag Sentrumsveien og Skogveien 

 
Vedlagte dokument:  
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
S 24.01.2020 Kostnadsoverslag oppgradering av Sentrumsveien og gang og sykkelveien fra 

Sentrumsveien til kryss ved Ringveien, samt nødvendig vedlikehold Skogveien 
 

 
 
Saksopplysninger: 
I budsjettvedtaket i desember 2019 Kommunstyresak 116/19 Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020-2023, 
kom det i kommunestyrebehandlingen inn nye punk 17. og 18: 
 
17 Artic Race foregår først i august 2020. En av etappestartene vil skje i Nordkjosbotn. Det er et mål at 

kommunen skal fremstå på en positiv måte. Kostnadsberegning for nødvendig 
oppgradering/vedlikehold av Sentrumsveien legges fram til politisk behandling for ekstrabevilgning i 
første kommunestyremøte 2020 slik at man sikrer at tiltaket kan gjennomføres før arrangementet 
finner sted.  

 
18 Kostnadsoverslag for oppgradering av gang/sykkelveien fra Sentrumsveien til krysset ved Ringveien 

(langs Skogveien), samt nødvendig vedlikeholdsbehov på Skogveien på samme strekning legges fram i 
første kommunestyremøte 2020. 

 

Vurdering: 
 
Rådmannen har fått utarbeidet kostnadsoverslag for disse to bestillingene. Samlet kommer det på 
kr 1 888 162 inkl mva (2019-priser) 
 
 
 
 



 
 
 
Legges 10 prosent prisstigning på fra 2019 til 2020 får vi følgende kostnadsoverslag (kr 2 076 978 eks 
mva): 

 
 
Fagleder vei skriver i sitt notat om vurdering av hva som bør gjøres og skriver følgende: «Det kommer 
også inn noen usikre momenter i forhold til fresing rundt kummer, oppretting av kantstein, 
fjerning/reetablering av fartsdumper og rengjøringa av ekspansjonsfuger, samt reasfaltering av Vollan 
bru.» Notatet ligger vedlagt. 
 
Det anslås at det må bevilges kr 3,2 mill. eks. mva. for å få utført dette slik som beskrevet. Antatt at den 
uspesifiserte delen følge av usikre momenter beskrevet i notatet, fordeles prosentvis likt på de to 
prosjektene blir samlet kostnadsoverslag på KV 4000 S1D1 Skogveien-Ringveien inkl GS veg, beregnet 
til kr 1 254 080,- eks mva. 
 
KV 3900 S1D1 Sentrumsveien inkl./fortau frem til X skogveien (ekskl. Vollan bru) kostnadsberegnes 
med usikre momenter til kr 1 945 920,- eks mva.  
 
Bestillingen fra Kommunestyret gikk på politisk sak for ekstrabevilgning på vedlikehold av 
sentrumsveien og bestilling av kostnadsoverslag på vedlikeholdet av skogveien. 
 
Oppgradering av Sentrumsveien vil øke bæreevnen på veien slik at den tåler økt akseltrykk. 
Tungtrafikken kan da ivareta kjøre og hviletidsbestemmelser i Nordkjosbotn sentrum. Tiltaket kan ses 
som en investering som kan lånefinansieres. 
 



Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar kostnadsoverslagene for KV 3900 S1D1 Sentrumsveien inkl./fortau frem til X 
skogveien (ekskl. Vollan bru) og KV 4000 S1D1 Skogveien-Ringveien inkl GS veg til etteretning. 
 
Det bevilges kr 1 950 000,- til oppgradering i henhold til kostnadsoverslaget på Sentrumsveien. 
Dette finansieres gjennom å ta opp lån. 
 
Kostnadsoverslaget for Skogveien tas opp til vurdering i budsjettarbeidet høsten 2020. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 

 
 
 



Notat 13.01.2020. 

 

Kostnadsoverslag oppgradering av Sentrumsveien og Skogveien på Nordkjosbotn. 

 

Jeg har fått hjelp av Statens vegvesen ved Kåre Nygård, til å lage et kostnadsoverslag over 
kostnadene med å sette i stand Sentrumsveien m/fortau og Skogveien med gang og sykkel veg. 
Prisene er basert på tilbudspriser fra 2019 som Statens vegvesen fikk i forbindelse med den 
utlysningen som ble gjennomført da.  

Vi anbefaler at Sentrumsveien freses og dypstabiliseres for øke veiens bæreevne.  Dette gjøres 
tilføring av ny bærelagsgrus og med tilsetting av skumbitumen i en dybde på 20 cm (6 l/m2).  

Kostnaden til fresing/dypstab. vil være ca. 150 kr per m2.  Til bærelagsgrus anbefales knust fjell (Fk) i 
en tykkelse på 5 cm (ca. kr 145 per m3).   

Vi har tatt utgangspunkt at det freses fra dråpeøya og frem til Vollan bru. Dette være en distanse på 
628 m pluss ca. 16 meter inn mot Ev6/Ev8.  Brua inkludert med brukar røres ikke i denne omgang.                                                                                                                                                                      
I tillegg kommer lengden på fortau til ca. 421m med en bredde på ca. 2,5m.                                 
Anbefalt slitelag Ab16 mengde er 80 kg/m2 på fortau og 110 kg på frest areal for å tilstrekkelig 
tykkelse på slitelagene uten at overstørrelse fra grusbærelag penetrerer gjennom slitelaget.   

Anbefaling for Skogveien med gang og sykkelvei er at GS veg reasfalteres med 80 kg/m2.  Til dette 
anbefales Agb11.  For vegen har vi ikke tatt hensyn til «fartsdumper».  Det anbefaler ei anrikning av 
bærelaget med tilføring av bærelagsgrus og skumbitumen på ca. 3 liter per m2.  Dette vil gjøre at 
vannømfintlighet i bærelaget blir fjernet.  Det legges deretter et slitelag (Ab16) på 110 kg per m2. 

Totalt vil det koste om lag 2,5 mill. kr å få gjort noe fornuftig med disse to veiene (en utbedring som 
vil holde i 10 – 12 år). Dette anslaget er etter 2019 priser, slik at vi må regne med at 2020 prisen vil 
være er ca. 10% høyere. 

Det kommer også inn noen usikre momenter i forhold til fresing rundt kummer, oppretting av 
kantstein, fjerning/reetablering av fartsdumper og rengjøringa av ekspansjonsfuger, samt 
reasfaltering av Vollan bru.  

Om jeg skulle komme med et fornuftig anslag så ville jeg sagt at vi må ha en bevilgning på kr 3,2 mill. 
eks. mva. for å få utført dette slik som beskrevet. 

 

Arnt Hansen 
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Saksopplysninger: 
I forbindelse med at det ble konstatert store skader på Takvassbrusa, ble det i 2019 bevilget 3 375 000 
millioner til etablering av ny bro.  

 
Vurdering: 
Det er store setningsskader på broen, og den ble i 2018 forsterket med stålkonstruksjoner, som en 
midlertidig løsning, for å hindre at landkarene skulle kollapse. 

Broen er nå ferdig prosjektert og klar til utlysning. Det viser seg etter at dette arbeidet er ferdigstilt, at 
kostnadsestimatet for ny bro var noe lavt i forhold til dagens priser. 

Prisestimatet for ny bro, viser at kostnaden vil ligge på ca. 4 000 000 millioner. Da dette beløpet er noe 
usikkert er det ønskelig med en tilleggsbevilgning på kr 835 000,- for å kunne være noenlunde sikker på 
at prosjektet skal kunne gjennomføres.  

Det vurderes også at det under byggeperioden er en god løsning å bruke gammel bru, og legge ny bru på 
siden. Det vil rette opp veien noe, men betyr også at kommunen må erverve noe eiendom til veiformål. 

 



Det er flere næringsaktører på veien (Åsheim maskin, gårdsbruk med melkeproduksjon på ku og 
turismesatsing med hundepensjonat). Disse vil ha behov får ei veiløsning under byggeperioden. 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Det bevilges kr 835 000,- i ekstra bevilgning til takvassbrua. Ekstrabevilgningen finansieres 
gjennom låneopptak. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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Del I - Konkurransebeskrivelse 
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Safe Control Engineering AS 

 

Innholdsfortegnelse 

Konkurransegrunnlaget er bygget opp i henhold til NS 3450:2014, prosjektdokumenter for bygg og anlegg. 

Konkurransegrunnlagets del I, Konkurransebeskrivelse består av følgende dokumenter: 

 
DEL 1 – Konkurransebeskrivelsen .................................................................................................................. 1-1 

1. Innbydelse .......................................................................................................................................... 1-1 
1.1. Kort om anskaffelsen ................................................................................................. 1-1 
1.2. Kort om oppdragsgiver ............................................................................................... 1-1 
1.3. Forbehold om tillatelser eller finansiering ................................................................. 1-1 

2. Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler .................................................................................... 2-1 
2.1. Anskaffelsesprosedyre ............................................................................................... 2-1 
2.2. Konkurranseregler ...................................................................................................... 2-1 
2.3. Kunngjøring ............................................................................................................... 2-1 
2.4. Tilbudsåpning ............................................................................................................. 2-1 
2.5. Fremdriftsplan for anskaffelsen ................................................................................. 2-1 

3. Grunnlag for tilbudet .......................................................................................................................... 3-1 
3.1. Konkurransegrunnlagets oppbygging ........................................................................ 3-1 
3.2. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget .............................................................. 3-1 
3.3. Befaring og informasjonsmøte ................................................................................... 3-1 

4. Krav til tilbudet ................................................................................................................................... 4-1 
4.1. Tilbudets utforming .................................................................................................... 4-1 
4.2. Tilbudets innhold ........................................................................................................ 4-2 
4.3. Offentleglova .............................................................................................................. 4-2 
4.4. Levering av tilbudet ................................................................................................... 4-2 
4.5. Vedståelsesfrist ........................................................................................................... 4-2 
4.6. Tilbudskostnader ........................................................................................................ 4-2 

5. Kvalifikasjonskrav ............................................................................................................................... 5-1 
5.1. Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling ........................................................... 5-1 
5.2. Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet ........................................................... 5-1 
5.3. Tilbyders tekniske og faglige kapasitet ...................................................................... 5-2 

6. Tildelingskriterier ................................................................................................................................ 6-1 
6.1. Vurdering av tildelingskriterier .................................................................................. 6-1 
6.2. Poengberegning .......................................................................................................... 6-1 
6.3. Dokumentasjon for tildelingskriterier ........................................................................ 6-2 

Vedlegg 1 - Tilbudsbrev ................................................................................................................................... I 
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DEL 1 – Konkurransebeskrivelsen 
 
 
1. Innbydelse 
 
Balsfjord kommune oversender herved tilbudsgrunnlag med forespørsel om tilbud på «Nye Takvassbrua».  

1.1. Kort om anskaffelsen 

Anskaffelsen gjelder arbeider for etablering av «Nye Takvassbrua» i ny veglinje oppstrøms dagens bru, samt 

komplett fjerning av eksisterende bru, i Balsfjord kommune, beliggende på kommunal veg 1040, 

Åsheimvegen. Arbeidenes innhold er nærmere beskrevet i konkurransegrunnlagets Del II - 

Kontraktsgrunnlaget, kapittel A og C. 

 

Arbeidene utføres som generalentreprise. Oppdragsgiver har engasjert egen teknisk rådgiver/ 

prosjekterende for oppdraget. Generalentreprenøren skal ha ansvar for utførelsen slik den blir beskrevet av 

oppdragsgiver. Det opprettes et avtaledokument, med basis i NS8406:2009, «Forenklet norsk bygge – og 

anleggskontrakt». Arbeidene er planlagt med oppstart den 02.06.2020, ferdigstillelse innen 02.10.2020. 

1.2. Kort om oppdragsgiver 

Balsfjord er en kommune i Troms og Finnmark fylke. Kommunen grenser til Tromsø i nord, Storfjord i øst, 

Målselv i sør, og Lenvik i vest. Kommunen hadde 5560 innbyggere per 3.kvartal 2019. Kommunens 

oppdragsansvarlig er Arnt Hansen.  

1.3. Forbehold om tillatelser eller finansiering 

Prosjektet er godkjent av Balsfjord kommune og finansiering er bevilget innen en ramme. Oppdragsgiver tar 

likevel forbehold om kommunestyrets endelige godkjenning og finansiering av prosjektet. 
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2. Anskaffelsesprosedyre og konkurranseregler 
 

2.1. Anskaffelsesprosedyre 

Konkurransen gjennomføres som åpen tilbudskonkurranse etter forskrift om offentlig anskaffelse del I og II. 

Alle interesserte leverandører gis adgang til å levere tilbud. 

2.2. Konkurranseregler 

Denne anskaffelsen omfattes av: 

 Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73, inklusive endringer. 

 Forskrift om offentlige anskaffelser 12. august 2016 nr. 974, inklusive endringer. 

Tilbud skal gis i samsvar med dette konkurransegrunnlaget. Tilbyder må selv gjøre seg kjent med de lover, 

regler og forskrifter som gjelder for anskaffelsen, både for anskaffelsen i seg selv og arbeidende som skal 

leveres.  

2.3. Kunngjøring 

Tilbudet er kunngjort i Database for offentlige innkjøp, DOFFIN. 

2.4. Tilbudsåpning 

Tilbudsåpning vil finne sted umiddelbart etter tilbudsfristens utløp. Det vil ikke være anledning for tilbydere 

å være til stede ved tilbudsåpningen. Tilbudsprotokoll fra åpningen vil bli utarbeidet og formidlet til 

interessenter som har levert tilbud. 

2.5. Fremdriftsplan for anskaffelsen 

Oppdragsgivers fremdriftsplan for anskaffelsen. Fremdriftsplanen er veiledende, og oppdragsgiver 

forbeholder seg retten til justering ved behov.  

 

Hendelse Dato 

Kunngjøring  Se dato i DOFFIN/Mercell 

Tilbudsbefaring 02.03.2020- kl.09.00 (Påmelding innen 27.02.2020  kl.12.00) 

Tidsfrist for henvendelser 13.03.2020 

Tidsfrist for tilbud 03.04.2020- kl. 12.00 

Sluttevaluering og innstilling Uke 16 

Tildelingsbrev/intensjonsbrev Uke 16 

Karensperiode/klagefrist 1 uke etter utsendt tildelingsbrev/intensjonsbrev 

Inngåelse av kontrakt Møte etter avtale 
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3. Grunnlag for tilbudet 

3.1. Konkurransegrunnlagets oppbygging 

Dette konkurransegrunnlaget er i all hovedsak bygd opp etter NS 3450:2014 Konkurransegrunnlag for bygg 

og anlegg. Konkurransegrunnlaget består av: 

 
 Del I - Konkurransebeskrivelsen som omfatter alt som har med gjennomføring av konkurransen å 

gjøre. 

 Del II - Kontraktsgrunnlaget som omfatter alt som har med kontrakten å gjøre. 

Del II har følgende oppbygning: 

 Avtaledokumentet 

 A - Generell del 

 B - Kontraktsbestemmelser 

 C - Tekniske krav 

 D - Krav til byggeprosessen 

 E - Frister og dagmulkter 

 F - Vederlaget 

 G - Oppdragsgivers ytelser 

 Vedlegg 

3.2. Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget 

Dersom leverandøren ikke finner at konkurransegrunnlaget gir tilstrekkelig veiledning, eller av andre 

årsaker har spørsmål i forbindelse med forelagte dokumenter, anmodes det om at dette rettes til 

oppdragsgiver via KGV1. Siste frist for spørsmål er angitt i KGV. Alle relevante henvendelser vil bli besvart. 

3.3. Befaring og informasjonsmøte 

Tilbudsbefaring vil finne sted den 02.03.2020, kl. 09.00. Interessenter må melde seg på senest 27.02.2020, 

kl. 12.00. Påmelding gjøres via kommunikasjonsmodulen i Mercell/KVG, og merkes tydelig med «Påmelding 

for tilbudsbefaring» i tittelfeltet.  Befaring avholdes kun dersom minst 2 interessenter melder seg på. 

Oppmøte ved Takvassbrua. 

 
 
1 Konkurransegjennomføringsverktøy, digital løsning for innlevering av offentlige anbud. 
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4. Krav til tilbudet 

4.1. Tilbudets utforming 

4.1.1. Organisering av tilbudsdokumentene 

Følgende dokumentasjon skal følge tilbudet: 
 

NR Beskrivelse av dokument REF. 

1 Signert tilbudsbrev (Benytt vedlagt mal, Vedlegg 1) Vedlegg 1 
2 Utfylt prisskjema (Konkurransegrunnlaget Del II, kapittel F) Del II-F 

3 Utfylte priser i Mengdebeskrivelse  Del II-C.2 

4 Skatteattest for skatt og merverdiavgift Del I-5.1 

5 Firmaattest Del I-5.1 

6 Dokumentasjon av økonomisk soliditet Del I-5.2 

7 Kopi av sentral godkjenning (Alt. redegjørelse for kompetanse) Del I-5.3 

8 Redegjørelse for internkontroll, kvalitetssikring og HMS Del I-5.3 

9 Referanseliste Del I-6.3 

10 Bemanning og CV for nøkkelpersonell Del I-6.3 

11 Redegjørelse for hvordan oppdraget vil bli løst  Del I-6.3 

 

Vedlagt dokumentasjon skal gis filnavn og merkes med nummer og navn som angitt i tabellen over. 

 

Alle filene skal leveres i PDF format. I tillegg skal dokument nr. 3, Utfylte priser i mengdebeskrivelse, leveres 

som GAP2  eller XML for mulighet til digital gjennomgang/kontroll hos oppdragsgiver. Ved 

uoverensstemmelse mellom priser i PDF fil og GAP/XML, regnes PDF versjonen som det bindende 

dokumentet. 

4.1.2. Språk 

Tilbudet skal i sin helhet være på norsk.  

 

 

 

 

 

 
 
2Isy G-prog linker (Gratis) benyttes for utfylling av prisfil. Hjemmeside: https://www.nois.no/produkter/prosjektstyring/isy-linker/ 
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4.2. Tilbudets innhold 

 

4.2.1. Avvik og forbehold 

Eventuelle avvik eller forbehold i forhold til deler av konkurransegrunnlag må tydelig fremkomme i tilbudet. 

Forbehold skal beskrives og vedlegges tilbudet i et eget følgebrev. Ved ikke prissatte forbehold eller avvik, 

vil oppdragsgiver selv bedømme priskonsekvens etter beste evne. Vesentlige forbehold og avvik vil føre til 

at tilbudet avvises.   

4.2.2. Alternative tilbud 

Det er ikke anledning til å gi alternativt tilbud. 

4.2.3. Deltilbud 

Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget. 

4.3. Offentleglova 

Alle dokumenter i saken holdes skjermet for offentlig innsyn frem til valg av leverandør er avgjort, jfr. 

Offentleglova §23.3. Etter dette er kun opplysninger som er å anse som forretningshemmeligheter eller 

eventuelt taushetsbelagte personopplysninger unntatt offentligheten. 

4.4. Levering av tilbudet 

Tilbudet utformes slik det fremgår av konkurransegrunnlagets del I, kapittel 4.1. Tilbudet leveres digitalt i 

oppdragsgivers KGV (Mercell), gjort tilgjengelig via tilbudets kunngjøring i DOFFIN. Tilbudet leveres innen 

03.04.2020- kl. 12.00. 

4.5. Vedståelsesfrist 

Tilbudet skal vedståes i 90 dager fra tilbudsfristen. Kontrakt mellom partene skal inngås innen utløp av 

vedståelsesfrist. 

4.6. Tilbudskostnader 

Kostnader tilbyder måtte ha i forbindelse med tilbudsprosessen, dekkes av tilbyder. 
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5. Kvalifikasjonskrav 
 
Dokumentasjon som det følger av dette kapitlet skal fremlegges som grunnlag for oppdragsgivers vurdering 

av hvorvidt tilbyder kvalifiserer for deltakelse i konkurransen. Denne vurderingen gjennomføres uavhengig 

av den økonomiske del av tilbudet, og før slik vurdering med tanke på tildeling av kontrakt starter. 

5.1. Tilbyders organisatoriske og juridiske stilling 

Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 

4 Foretaket skal ikke ha restanser 

for skatter og avgifter 

Skatteattest for skatt og merverdiavgift. Attesten skal 

ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfrist. 

5 Leverandøren skal være et lovlig 

etablert foretak 

Firmaattest for registrering i det faglige register som 

gjelder i det land der tilbyder er etablert, for eksempel 

Foretaksregisteret i Brønnøysund. Attesten skal være 

dekkende for leverandørens situasjon ved 

innleveringstidspunkt.  

5.2. Tilbyders økonomiske og finansielle soliditet 

Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 

6 Leverandør skal dokumentere en 

økonomisk soliditet som setter 

denne i stand til å gjennomføre 

leveransen. 

Kredittvurdering/rating, ikke eldre enn 6 måneder, og 

som baserer seg på siste kjente regnskapstall. Krav til 

kredittrating er A. Ratingen skal være utført av offentlig 

godkjent kredittvurderings-institusjon.3  

Ved tvil til vedlagte kredittvurdering vil kommunen 

benytte BISNODE for kontroll. 

 

 
 
3 https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/kundehandtering-handel-og-medlemskap/kredittvurdering/ 
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5.3. Tilbyders tekniske og faglige kapasitet 

Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 

7 For ansvarlig utførende for anlegg 

og konstruksjoner i dette 

prosjektet, settes kravet til 

tiltaksklasse 2 etter Plan og 

bygningsloven.  

Kopi av sentral godkjenning i forespurt tiltaksklasse 

eller høyere, eller dokumentasjon på kvalifikasjoner 

som sannsynliggjør at tilbyder oppfyller kravene for 

å erklære ansvarsrett i tilsvarende tiltaksklasse. 

8 Systemer for internkontroll, 

kvalitetssikring og 

styringssystemer, HMS 

Kortfattet redegjørelse for leverandørens IK, KS og HMS 

systemer, samt andre sertifikater av relevans for 

prosjektet 
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6. Tildelingskriterier 
 

Dersom tilbyder er vurdert som kvalifisert til å delta i konkurransen basert på gjennomgang av 

kvalifikasjonskrav satt i konkurransen, vil tilbudet inngå i vurderingen for kontraktstildeling.  

 

Kriteriene som vil bli vurdert er:  

- Tilbudspris for hovedoppdrag og eventuelle opsjoner 

- Kompetanse i tilbudt arbeidsgruppe 

- Oppgaveforståelse 

 

6.1. Vurdering av tildelingskriterier 

Det tilbud som etter en vurdering har den laveste totale kostnaden vil bli valgt. Vektingen i det 

etterfølgende har en fastsatt skala. Oppdragsgiver vurderer etter beste evne innkomne tilbud med 

bakgrunn i fastsatte kriterier og vekttall: 

 

Kriterium Vekttall Innhold Vurderes 

Pris 80 Tilbudspris, Skjema i Del II, 

kapittel F 

Laveste pris får høyest poengsum. 

Kompetanse 10 Redegjørelse for erfaring 

og kompetanse Del I–6.3, 

dokument nr. 9 og 10 

Vurderes etter relevant utdannelse, 

dokumentert fagkunnskap og 

dokumentert erfaring fra tilsvarende 

prosjekter. 

Oppgaveforståelse 

 

 

 

10 Redegjørelse for 

gjennomføringsplan  

Del I–6.3, dokument nr. 11 

Her vurderes om entreprenøren 

tydelig viser at denne har oppfattet 

anleggets utfordringer og viser god 

oppgaveforståelse.  

 

6.2. Poengberegning  

Poengberegningen gjøres i to ledd, en i forhold til tilbudspris og en for øvrige kvalitative kriterier.  

6.2.1. Poengberegning for tilbudspris 

Laveste totalpris dividert med foreliggende tilbudspris, multiplisert med vekttall. (Eksempel: 2 stk. tilbud, 

T1= 100 kr og T2=150 kr. Laveste tilbudspris er 100 kr, vi får T1:100kr/100kr*80= 80 poeng, 

T2:100kr/150kr*80=53 poeng) 
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6.2.2. Poengberegning for øvrige kriterier  

Hvert kriterium vurderes skjønnsmessig, etter beste evne og karaktersettes i en skala fra 1-5 hvor 5 er best. 

Vurderingene poengberegnes ved å ta gitt karakter dividert med 5, multiplisert med vektingstall.  

 

Poengene settes basert på oppdragets faktiske omfang og kompleksitet, slik at kompetanse eller 

oppgaveforståelse som langt overskrider de behov som foreligger i dette konkrete prosjektet relativt sett 

ikke gir tilsvarende høyere score. Tilbyder anmodes om å tilpasse sin besvarelse til det konkrete 

prosjektet for å oppnå høyest mulig score. Mangelfull dokumentasjon eller redegjørelse vil gi trekk i 

poengberegningen.  

 

6.3. Dokumentasjon for tildelingskriterier 

Dok. Nr. Krav Dokumentasjon 

9 Dokumentert erfaring fra 

tilsvarende oppdrag. 

Beskrivelse av leverandørens mest relevante oppdrag 

de siste 3 år. Listen skal angi avsluttede eller pågående 

leveranser av tilsvarende arbeider som beskrevet i 

dette konkurransegrunnlaget. Listen skal angi 

oppdragsgiver, prosjekttype, verdi, tidspunkt for 

oppstart/ferdigstillelse og kontaktperson med 

tilhørende kontaktinformasjon.  

10 Tilbudt organisasjon og personell 

skal ha en tilfredsstillende 

kompetanse og evne til å 

gjennomføre kontrakten. 

Oversikt over leverandørens bemanning i prosjektet og 

CV for tilbudt prosjektleder og anleggsledelse. 

11 Redegjørelse for 

gjennomføringsplan 

 

Det bes om at tilbudet vedlegges en enkel 

gjennomføringsplan med beskrivelse for utførelse av 

hovedmomenter i prosjektet, bemanning, behov for 

rigg/utstyr og fremdriftsplan. Dersom det skal benyttes 

underentreprenører til deler av arbeidene, redegjøres 

det for dette her. 



I 
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Vedlegg 1 - Tilbudsbrev 
 

BALSFJORD KOMMUNE v/Arnt Hansen 
          
TILBUD 
Vedlagt oversendes herved vårt tilbud for «Nye Takvassbrua». Vi kan i henhold til tilbudsgrunnlaget tilby 
oss å utføre oppdraget med pris som vist i vedlagte prisskjema, dokument nr. 2 (Konkurransegrunnlagets 
del II, Kapittel F). 
 
Total tilbudssum:  kr ___________________eks. mva. 
 

KONTAKTINFO 
Firmaets kontaktinformasjon i forbindelse med tilbudet er følgende: 

Firmanavn  

Foretaksnummer  

Adresse  

Postnummer/sted  

Kontaktperson  

Kontaktinfo Epost: Tlf.: 

 
VEDLEGG 
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Innholdsfortegnelse  
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DEL II – Kontraktsgrunnlaget 
 
A. Generell del 
 

A.1. Innledning 

Bakgrunn for tiltakene 

Etter rutinemessige inspeksjoner er det avdekket skader med betydning for bæreevne og trafikksikkerhet 

ved Takvassbrua. De mest kritiske skadene/manglene er knyttet til utvasking under landkar, avskalling på 

brudekke og brudd- og deformasjonskader på rekkverk.  

 
Kort beskrivelse av Takvassbrua 

Takvassbrua i Balsfjord kommune, beliggende på 

kommunal veg 1040, Åsheimvegen, over Takelva. 

Brua har ett spenn med en lengde på 13,5 meter 

og kjørebredde på ca. 3,5 meter. Fri høyde til 

Takelva er ca. 2 meter.  Landkar av betong. 

Hovedbjelker (4 stk.) av stål med brudekke av 

betong. Slitelag av asfalt og rekkverk av stål.  

Arbeidene planlegges utført i en periode med 

statistisk liten risiko for at flom oppstår i elva. 

Vedlagt ligger bilder fra stedet sommerstid i eget dokument.  

 

Kontraktarbeidets omfang 

Arbeidene er beskrevet i konkurransegrunnlagets Del II, kapittel C, med tilhørende tegninger, prosesskode 

og mengder for arbeidene. Her følger en kort beskrivelse av de planlagte arbeidene. Oppdraget inkluderer: 

 

- Støp av to nye landkar, inkl. vinger, på oppstrøms side av eksisterende bru.  

- Montering av prefabrikkerte betongbjelker og påstøp med nytt brurekkverk og avslutning med 

vegrekkverk landsider. 

- Graving, tilbakefylling/tilføring av masser i ny vegtrasé og inntil konstruksjoner. 

- Etablering av ny vegtrase, ca. 80 meter med ny veg inkludert bru. 

- Rivning og deponering til godkjent mottak av eksisterende bru etter ny bru er etablert. Sikring mot 

utkjøring på eksisterende veg med stabbestein  

Flyfoto av eksisterende Takvassbrua, vist med rød pil 
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A.2. Organisasjon og entreprisemodell 

Oppdragsgivers prosjektgruppe med roller og kontaktinformasjon: 

Rolle Firma Navn Tlf. epost 
Byggherre 
 

Balsfjord 
kommune 

Arnt Hansen 909 98 857 Arnt.hansen@balsfjord.kom
mune.no 

Kontaktperson/ 
Teknisk rådgiver 

Safe Control Eng. 
AS 

Andreas Jahren 915 65 227 andreas@sce.as 

 

Arbeidene utføres som generalentreprise. Oppdragsgiver har engasjert egen teknisk rådgiver/ ansvarlig 

prosjekterende for oppdraget. Entreprenøren skal ha ansvar for utførelsen slik den blir beskrevet av 

oppdragsgiver. Det opprettes et avtaledokument, med basis i NS8406:2009, «Forenklet norsk bygge – og 

anleggskontrakt». Prosjektorganisering vil være som skissert i modellen under: 

 

A.3. Dokumentliste 

Kontrakten vil baseres på følgende dokumenter. Ved motstrid mellom ulike dokumenter har dokumentene 
rang etter denne rekkefølgen: 
 

a. Avtaledokumentet dersom slikt dokument er opprettet, samt eventuelle referater eller skriftlig 

materiale fra oppklarende drøftelser eller forhandlinger avholdt etter at tilbud ble inngitt. 

b. Entreprenørens tilbud. 

c. Eventuelle referater eller skriftlig materiale fra befaringer eller konferanser avholdt før tilbud 

ble inngitt. 

d. Tilbuds- eller konkurransegrunnlaget. 

e. Denne standarden (NS 8406). 

Byggherre
Balsfjord kommune

Arnt Hansen

Byggeleder
Generalentreprenør

Ikke valgt

Utførende
Generalentreprenør

Ikke valgt

Prosjekterende
Safe Control Eng. AS
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B. Kontraktsbestemmelser 

B.1. Alminnelige kontraktsbestemmelser 

Som generelle kontraktbestemmelser benyttes NS 8406: 2009 «Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt» 

med endringer som følge av pkt.B.2 

 

B.2. Spesielle kontraktsbestemmelser 

Den aktuelle bestemmelse i NS 8406 i parentes. 

 

(pkt.4) Kontraktsdokumenter:  

Dokumentliste i Konkurransegrunnlagets del II, pkt. A.3 erstatter pkt.4 i NS 8406. Dokumentene skal i 

kontrakten gjelde i angitt rekkefølge. 

 

(pkt.8) Sikkerhetsstillelse: 

Byggherren stiller ikke sikkerhet. 

 

(pkt.12) Bruk av underentreprenører:  

Arbeidet skal utføres av entreprenøren og dennes ansatte i tjenesteforhold, eventuelt ved 

underentreprenører og deres ansatte. Underentreprenører skal godkjennes av byggherren. Byggherren kan 

når som helst, og uten tilleggsvederlag til entreprenøren forlange at underentreprenør fjernes dersom det 

viser seg at denne ikke benytter egne ansatte, eller ikke tilfredsstiller bestemmelsene i foran nevnte 

anskaffelsesreglement. Det er ihht. Forskrift om offentlig anskaffelse §8-13, ikke anledning til å ha flere enn 

2 ledd under tilbyder i leverandørkjeden. 

 

(pkt.23) Betaling av entreprenørens vederlag: 

23.1 endres som følger: 

Kontraktsummen reguleres ikke for lønns- og prisstigning. 

23.4 suppleres med: 

Endringsarbeid skal avtales/ rekvireres skriftlig med endringsmelding før arbeid bestilles. 

 

(pkt.25) Sluttoppgjør: 

25.2 suppleres som følger: 

Ved sluttoppgjør har byggherren rett til å holde tilbake et beløp til dekning av arbeider som ved overtakelse 

er blitt protokollert som ikke utført eller mangelfullt utført. Tilbakeholdt beløp blir ikke utbetalt før alle 

gjenstående arbeid er utført og påpekte mangler er rettet og godkjent av byggherren.  
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C. Tekniske krav 
 

C.1. Tekniske rammebetingelser 

C.1.1. Ytre miljø 

I dette prosjektet utarbeides det ikke egen plan for ytre miljø, men identifiserte faktorer som skal tas 

hensyn til behandles i dette kapittelet, og skal inngå som en del av kontrakten. Følgende punkter 

vedrørende ytre miljø skal tas hensyn til i entreprenørens arbeider:  

 
 Avfallshåndtering 

Alt avfall fra arbeidene skal samles opp og leveres til godkjent mottak.  Det aksepteres ikke utslipp av noe 

slag i elven. Kvitteringer fra deponi og ferdig utfylt avfallsplan leveres byggherren før overtakelse.  

 

 Støykrav og arbeidstidsbestemmelser 

Byggeplassen er beliggende inntil og over Takelva, omkring Elvebakken/Noborg med sprett bebyggelse i 

nærheten. Arbeidene som skal utføres ved brua er av en slik art at det vil være lite eller ingen varig støy fra 

arbeidene, men det forutsettes uansett at entreprenøren følger retningslinjer gitt av Miljødirektoratet i 

skriv nr. T-1442, kapittel 4 «Retningslinjer for begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet» med 

tilhørende veileder.  

 

I perioder hvor det eventuelt planlegges arbeider som kan overstige tillatt støynivå i henhold til T -1442, 

skal entreprenør underrette byggherren minst 2 uker i forveien slik at naboer kan varsles i rimelig tid.  

 

 Trafikkhåndtering 

Eksisterende bru rives først når ny bru og veg er etablert. Omkjøring er derfor ikke nødvendig. Vegen skal 

kun stenges i korte perioder dagtid. Sikring av arbeidsplassen i henhold til gjeldende regler besørges av 

entreprenør etter avtale med byggherre. 

 

 Spesielle forhold vedrørende kulturminner og naturtyper 

Byggeplassen er beliggende inntil og over Takvelva. Det er ikke registrert kulturminner eller naturtyper av 

sårbar art for området eller elva arbeidene skal skje i ifølge miljostatus.no. Det vil bli nødvendig med 

søknad om dispensasjon for de planlagte arbeidene, dette sørger byggherre for. 
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C.1.2. Andre forhold 

 Adkomst 

Adkomst via Fv 857 Takvassveien. Nærmeste adresse til brua Åsheimveien 10, 9334 Øverbygd.  

 
 Riggplass 

Nytt og eksisterende vegareal, samt areal mellom disse, kan benyttes i forbindelse med arbeidene. 

Byggherren har ikke sørget for leie, ervervelse eller offentlige tillatelser for annen grunn enn nevnte 

areal.  

 

Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, 

installasjoner og anlegget for øvrig inngår i entreprenørens ansvar. 

  

 Søknader til andre offentlige myndigheter 

Avklaringer med alle offentlige myndigheter besørges av entreprenør.  

 

 Grunnforhold og installasjoner i grunnen 

Grunnforholdene er kjent og arbeidene er av en slik karakter at geotekniske undersøkelser ikke vil være 

nødvendig i dette prosjektet. Normale prosedyrer for påvisning av kabler og gravemelding besørges av 

entreprenør. 

C.2. Teknisk beskrivelse 

Beskrivelse med prosesskoder og mengder (Statens vegvesens prosesskode 1 og 2). Beskrivelsen er vedlagt 

konkurransegrunnlaget som et eget dokument, samt som digital anbudsfil i GAB og XML format. 

C.3. Tegninger og modeller 

Tegningsgrunnlag er vedlagt konkurransegrunnlaget som eget dokument. 

C.4. Tekniske referansedokumenter 

Følgende normer/ forskrifter og standarder skal gjelde generelt og legges til grunn for utførelsen og kvalitet 

i de planlagte arbeidene: 

  
 Statens vegvesen: 

Håndbok - R761 Prosesskode 1 Standard beskrivelsestekster for vegkontrakter, publikasjoner etc. 

referert til i denne. 

 Statens vegvesen: 
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Håndbok - R762 Prosesskode 2 Standard beskrivelsestekster for bruer og kaier, samt retningslinjer, 

publikasjoner etc. referert til i denne. 

 Statens vegvesen: 

Håndbok - N300 Trafikkskilt 

 

 

Statens vegvesen: 

Håndbok - N301 Arbeid på og ved vei 

 Statens vegvesen: 

Håndbok - N400 Bruprosjektering 

 Statens vegvesen: 

Håndbok - R412 Bruklassifisering 

 Statens vegvesen: 

Håndbok - N101 Rekkverk og vegens sideområder 

 Statens vegvesen: 

Håndbok – V160 Vegrekkverk 

 Statens vegvesen: 

Håndbok – V161 Brurekkverk 

 Statens vegvesen: 

Håndbok – R765 Avfallshåndtering 

 Andre relevante norske og utenlandske standarder, henvist til i Statens Vegvesens håndbøker. 
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D. Krav til byggeprosessen 
 

D.1. Administrative rutiner 

Byggherremøter og rapportering 

Det skal i byggeperioden avsettes en time minimum hver 14. dag til møte med 

byggherren/byggherrerepresentanter. I disse møtene skal redegjørelse for utførte arbeider, videre 

fremdrift, mengdeprotokoller, vernerunder og lignende fremlegges. Relevante representanter fra 

totalentreprenørens prosjekt/anleggsledelse skal delta på møtene.  

 

Avviksbehandling og rapportering skal håndteres i henhold til egen SHA plan, uønskede hendelser og avvik 

skal forelegges byggherren uten opphold når de oppstår. I byggherremøtene oppsummeres uønskede 

hendelser og avvik siden forrige møte. 

 

Øvrig kommunikasjon i byggeprosessen 

I vanlig arbeidstid skal byggherrens representant kunne kontakte stedlig byggeledelse på telefon. 

Byggherrens representanter skal til enhver tid utover faste møter kunne besøke arbeidsplassen ved behov 

for kontroll eller befaring. Representanten skal alltid melde seg til stedlig byggeleder ved ankomst, og be 

om adkomst til steder som er sikret med gjerder osv. Byggeleder og annet personell på stedet skal kunne 

kommunisere godt på norsk med byggherrens representant både ved behov for telefonisk kontakt, eposter, 

møter og ved befaringer. 

 

Faktureringsrutiner 

NS8406, pkt. 23 skal ligge til grunn for entreprenørens fakturering. For eventuelle endringer/ presiseringer i 

forhold til standarden, henvises det til kapittel B.2, Spesielle kontraktsbestemmelser. 

D.2. Kvalitetssikring 

Entreprenørens kvalitetssikringssystem skal tilpasses denne kontrakten i den grad dette er nødvendig for å 

ivareta prosjektets spesifikke utfordringer og oppgaver. Dette gjøres med tilpassede kontrollplaner, 

sjekklister og rutiner for avviksrapportering og avviksbehandling. Større avvik med betydning for kostnader 

og/ eller fremdrift kommuniseres direkte til byggherren fortløpende så snart disse blir avdekket. 

 

Utfylte skjemaer fra sjekklister, kontroller, målinger og avvik fremlegges på byggherremøtene, og skal etter 

varsel om kontroll kunne gjøres tilgjengelig for Uavhengig kontrollerende tredjepartskontroll.  
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D.3. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) utarbeides for å ivareta § 7 i Byggherreforskriften. 

Planen skal bygge på risikoanalysen fra byggherre. Fordi hver arbeidsplass har sine spesielle 

sikkerhetsmessige utfordringer, vil det være behov for en spesifikk SHA-plan for hvert prosjekt. Generell 

risiko som forekommer på alle byggeplasser skal ikke tas med, det ivaretas gjennom entreprenørens 

internkontroll og HMS-system. 

 

SHA permen skal til enhver tid være oppdatert, og tilgjengelig på byggeplass. Utfylte skjemaer fra 

vernerunder, rapporter fra sikker jobb analyse (SJA), rapportering om avvik og andre dokumenter skal 

arkiveres under de respektive kapitler og fremvises byggherren på forespørsel. Det skal beskrives spesifikke 

tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse. Byggherren har foretatt overordnet 

risikovurdering for arbeidene, og identifisert følgende overordnede farer som krever risikoreduserende 

tiltak i forbindelse med oppdraget:  

 
SHA-plan og overordnet risikovurdering for dette prosjektet utarbeides av byggherre og skal være klart til 
byggestart.
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E. Frister og dagmulkter 
 

E.1. Frister 

Byggestart er satt til 02.06.2020. Ferdigstillelse og overtakelsesforretning skal skje senest 02.10.2020.  

E.2. Dagmulkter 

Arbeidene skal ferdigstilles i henhold til avtalt ferdigstillelsesdato. Ved overskridelse av 

ferdigstillelsesfristen vil det bli krevet en dagmulkt kr 2500,- pr. hverdag.  

E.3. Fremdriftsplanlegging 

Entreprenøren skal utarbeide hovedfremdriftsplan for arbeidene til oppstartsmøte. 

 

Fremdriftsplanen danner grunnlag for eventuelle frister knyttet til byggherrens leveranser. Planen skal også 

inneholde frister for eventuelle opsjoner eller andre uavklarte forhold som har innvirkning på prosessen.  

Fremdriftsplanen oppdateres forløpende, og skal benyttes som grunnlag for fremdriftsrapportering og 

faktureringsplan i prosessen.
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F. Vederlaget med prisskjema 

F.1. Prissammenstilling 

Prisene sammenstilles i tabellen under, i henhold til beskrivelsen av prosesser og mengder gitt i kapittel C.  

 

Prosess   Beskrivelse Sum eks. mva. Sum inkl. mva. 

1-8  Nye Takvassbrua   

  TILBUDSSUM   

 

F.2. Regningsarbeider 

Regningsarbeider skal bestilles skriftlig av byggherren, og gjøres opp etter på forhånd avtalte timespriser 

for mannskap og maskiner. Priser for mannskaper inkluderer håndverktøy, pris for maskiner og kjøretøy 

inkluderer operatør/fører.  Prisene skal oppgis eks. mva. i tabellen under. 

Mannskap, Maskiner og utstyr 

Rolle Merknad Timesats kr 

Hjelpearbeider Lærlinger etc.  

Fagarbeider Anlegg, EL, VVS osv.  

Funksjonærer Ingeniører, byggeleder etc.  

Mindre gravemaskin inkl. fører <10T  

Større gravemaskin inkl. fører >10T  

Lastebil inkl. fører   

   

F.3. Påslag 

F.3.1. Påslag for materialkostnader 

 Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, samt påslag på kjøpte tjenester som ikke inngår i liste for 

regningsarbeider, betales i henhold til faktura fra materialleverandør fratrukket eventuelle rabatter med 

tillegg for administrasjon og fortjeneste. Påslaget skal kun regnes i ett ledd.  

 

Beskrivelse Påslag, netto selvkost % 

Adm. og fortjeneste, materialer som ikke inngår i hovedoppdrag   

Tjenester og underentreprenører som ikke inngår i hovedoppdrag  
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F.3.2. Påslag for side og underentrepriser 

Påslag for side og underentrepriser er ikke relevant/kommer ikke til utførelse i dette prosjektet, alle påslag 

for administrasjon og kontroll av eventuelle underleverandører skal inngå i øvrige priser. 

F.4. Regulering 

Angitt tilbudssum reguleres ikke for lønns – og prisstigning. 
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G. Oppdragsgivers ytelser 
 
Oppdragsgiver skal medvirke til gjennomføring av entreprenørens oppdrag slik det fremgår av det som er 

avtalt spesielt for dette prosjektet, samt generelle bestemmelser gitt i NS 8406 for byggherrens 

medvirkning.  

  

Entreprenøren skal snarest mulig etter kontraktsinngåelsen informere byggherren om hvilke opplysninger 

og grunnlagsmateriale byggherren skal fremskaffe, og om det som ellers vil være nødvendig for 

gjennomføring av arbeidet. Eventuelle fristbelagte leveranser fra oppdragsgiver skal angis i prosjektets 

hovedfremdriftsplan, jfr. pkt. E.3. 



0 Forberedende tiltak og generelle kostnader

00.1 D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell 
beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok 
R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster for 
vegkontrakter»  og håndbok R762 «Prosesskode 2- Standard 
beskrivelsestekster for bruer og kaier»

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i 
tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse. Ved 
uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran 
bestemmelsene i standard beskrivelse.

Safe Control Engineering AS 16.01.2020

Sum denne side: 

Sum Hovedprosess 0  ,Overføres til anbudsskjema side G 2 : 
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1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.2
011

-D1 Takvassbrua
STIKKING OG MASKINSTYRING

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter utsetting/utmåling fra foreliggende 
fastmerker/polygonpunkter av høyder, koordinater og 
senterlinjer for alle angitte arbeider. 
Videre all stikning og måling under arbeidets gang for å sikre 
en utførelse i overenstemmelse med de høyde- og 
plasseringsangivelser, mål og toleranser som er angitt i 
beskrivelsen og på tegninger.

x) Kostnaden angis som rund sum. RS

11.3
011

-D1 Takvassbrua
INNMÅLING

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider med oppmåling og 
beregning av mengder for de arbeider som angis med 
enhetspriser.

Oppmålingsrapporter utarbeides av tilbyder og godkjennes av 
byggherrens representant etter hvert som arbeidene skrider 
fram.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

11.4
011

-D1 Takvassbrua
TEKNISK KONTROLL

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) I tillegg til entreprenørens generelle kontroll omfatter denne 
prosessen også kontroller som angitt under de enkelte 
prosesser, samt entreprenørens egenkontroll i samsvar med 
kapittel D.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

11.5 SLUTTDOKUMENTASJON

11.52
011

-D1 Takvassbrua
Sluttdokumentasjon for egenskapsdata

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter registrering og overlevering av 
egenskapsdata for beskrevne arbeider for registrering i 
nasjonal vegdatabank og felles kartdatabase. 
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x) Kostnad angis som rund sum. RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE 
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
011

-D1 Takvassbrua
RIGG OG MIDLERTIDIGE BYGNINGER

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Riggplass ordnes av entreprenøren. Nytt og eksisterende 
vegareal, samt areal mellom disse kan benyttes.

Byggherren har ikke sørget for leie, ervervelse eller offentlige 
tillatelser for annen grunn. 

Alle kostnader forbundet med tilknytning for og forbruk av 
elektrisk kraft, telefon og vann/avløp til rigg, installasjoner og 
anlegget for øvrig inngår i prosessen.

Her medtas videre alle omkostninger til rigg, stillas og 
skjerming som ikke er medtatt under de enkelte prosesser.

c) Rigg skal fjernes umiddelbart etter at arbeidene er ferdigstilt 
og arealer istandsettes til samme stand som før 
byggearbeidene startet.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

14 MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

14.1
011

-D1 Takvassbrua
TRAFIKKULEMPER

*** Spesiell Beskrivelse ***

c) Eksisterende bru fjernes først når arbeidene med ny bru er 
ferdig og trafikken skal kunne gå som normalt i 
anleggsperioden, med unntak av  nødvendig stenging i 
kortere perioder for gjennomføring av beskrevne arberider. 
Eventuell stenging varsles byggherre i rimelig tid. 

x) Kostnad angis som rund sum.
RS

14.4
011

-D1 Takvassbrua
OPPMERKING OG SIGNALER

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Kostnaden angis som rund sum. RS
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14.6
011

-D1 Takvassbrua
SIKRINGSTILTAK

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter generelle sikringstiltak for å hindre uvedkommende 
adkomst på anleggsområdet.

x) Kostnad angis som rund sum. RS

15 RIVING OG FJERNING

15.2
011

-D1 Takvassbrua
BRUER, BRUFUNDAMENTER, ETC.

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplett riving og fjerning av 
eksisterende bru bestående av hovedbjelker og rekkverk av 
stål, landkar, vinger og brudekke av betong og slitelag av 
asfalt, levert til godkjent mottak. Graving og bortkjøring av 
masser inngår i post 81.1 og 81.3. 

c) Begge landkar/vinger er tildels kraftig utvasket, dette må 
hensyntas i forhold til sikkerhet under riveprosessen. 

Deponiavgifter, evt. inntekter, betales/tilfaller byggherre ved 
framvisning av kvittering.

      
 
x) Kostnaden angis som rund sum. RS

16 FLYTTING OG OMLEGGING

16.4
011

-D1 Takvassbrua
Midlertidig flytting og omlegging av eksisterende bekkeløp

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter midlertidig flytting og tilbakefylling av 
eksisterende bekkeløp for gjennomføring av beskrevne 
arbeider.

Byggearbeidene i/mot elvekant planlegges gjennomført i en 
periode med statistisk lav vannføring for stedet.
Det er opp til entreprenøren hvordan vannulempene skal 
håndteres, og hvordan barrieren skal utformes. 
Entreprenøren må planlegge sine arbeider slik at det til 
enhver tid er tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader på 
konstruksjoner som er under bygging. Beskrevne poster for 
betongkonstruksjoner er beskrevet som arbeid over vann da 
ansvaret for hvordan gjennomføring skjer ligger hos 
entreprenør og det da er forutsatt tørrlagt byggegrop.  

x) Mengde måles som rund sum RS
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2 Sprengning og masseflytting

21 VEGETASJON, MATJORD, BERGRENSK

21.2
011

-D1 Takvassbrua
Vegetasjonsrydding

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider med vegetasjonsrydding. Det vil være 
nødvendig å fjerne 3-4 større trær samt busker og røtter. 

x) Mengde angis som rund sum. RS

21.3
011

-D1 Takvassbrua
Avtaking av vegetasjonsdekke og matjord

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter komplett fjerning og bortkjøring av 
vegetasjonsdekke i nødvendig omfang for utførelse av 
beskrevne arbeider. 
 
Totalt ca. 600m2

c) Vegetasjonsdekke fjernes i en beregnet dybde på 300mm ca. 
1 meter til side for ferdig fyllingsfot ny veg. 
Fjernet vegetasjonsdekke skal transporteres bort til godkjent 
deponi avgjort av entreprenør. 

x) Enhet: m3 m 3 180

21.4 Rensk av bergoverflate

21.41
011

-D1 Takvassbrua
Rensk, nøyaktighetsklasse 1

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter manuell rensk og vann- eller luftspyling av bergflate 
hvor landkar og vinger skal etablers. 
Bergflate skal rengjøres en avstand 300mm ut fra landkar og 
vinger. Eventuell ytterligere rensk tilfaller entreprenør.

x) Enhet: m2
m 2 32

21.43
011

-D1 Takvassbrua
Rensk, nøyaktighetsklasse 3

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Omfatter rensk av bergflate dersom berg ligger mindre enn 
eller lik 1 meter under eksisterende vegetasjonsdekke. 

x) Enhet: m2 m 2 600

26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN

26.7 Sprengt stein fra lager til fylling i linjen

26.72
011

-D1 Takvassbrua
Sprengt stein fra lager, målt i fylling

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter opplasting, transport, tipping, utlegging og 
komprimering av sprengt stein fra lager.

x) Enhet: m3 m 3 700
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5 Vegfundament

52 FILTERLAG OG SPESIELLE FROSTSIKRINGSLAG

52.2 Separasjonslag/filterlag av fiberduk

52.22
011

-D1 Takvassbrua
Fiberduk bruksklasse 3

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter etablering av fiberduk bruksklasse 3 mellom lag av 
sprengt stein og forsterkningslag.

x) Enhet: m2 m 2 200

53 FORSTERKNINGSLAG

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult

53.21 Forsterkningslag fra linjen eller sidetak

53.212
011

-D1 Takvassbrua
Forsterkningslag sortering 22/125

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter komplett levering, utlegging og komprimering av 
forsterkningslag av knuste steinmaterialer ved begge 
bruender og berørt vegareal som underlag for bærelag. 
Tykkelse 350mm.

x) Mengde måles som prosjektert anbrakt volum: Enhet m3 m 3 150

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE MATERIALER

54.1
011

-D1 Takvassbrua
Bærelag av knust grus, Gk

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag 
bestående av knust grus ved begge bruender og berørt 
vegareal som underlag for bindelag.
Sortering 0-32.
Tykkelse: 100mm.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 m 3 40
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6 Vegdekke

63 RIVING, SKJÆRING, FRESING OG OPPRETTING AV FASTE 
DEKKER

63.1 Riving og skjæring av faste dekker

63.11 Riving av faste dekker

63.111
011

-D1 Takvassbrua
Riving av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter riving av eksisterende asfaltdekke i eksisterende 
veg.
Antatt tykkelse 0-200mm

x) Enhet: m2 m 2 130

63.12 Skjæring av faste dekker

63.121
011

-D1 Takvassbrua
Skjæring av asfaltdekke

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter skjæring av eksisterende asfaltdekke for fjering av 
eksisterende asfalt på østside av Takelva, samt på vestside 
for fjerning av eksisterende bru.
Antatt tykkelse 0-200mm

x) Enhet: m m 11

65 ASFALTDEKKER

65.1 Asfaltdekker bindlag

65.11
011

-D1 Takvassbrua
Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Klebing er medtatt i prosess 65.4.

b) Prosessen omfatter asfaltering over bru og begge landsider.

Bindelag: Agb11, tykkelse 30mm.

x) Mengden måles som prosjektert areal midt i laget med 

Safe Control Engineering AS 16.01.2020

Sum denne side: 

Akkumulert Hovedprosess 6 : 
Y:\04_RAPPORTARKIV\Konkurransegrunnlag\02_SCE\Balsfjord kommune\011-D1 - Takvassbrua\Beskrivelse\2 - Kapittel D - Beskrivelse 2018 Takvasssbrua.ga1

 Prosjekt: Beskrivelse 011-D1 Takvassbrua Side E8 

 Hovedprosess 6:  Vegdekke

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



skråning 1:1. Enhet: m2 m 2 330

65.2 Asfaltdekker slitelag

65.21
011

-D1 Takvassbrua
Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Klebing er medtatt i prosess 65.4.

b) Prosessen omfatter asfaltering over bru og begge landsider.

Slitelag: Agb11, tykkelse 40mm.

x) Mengden måles som prosjektert areal midt i laget med 
skråning 1:1. Enhet: m2 m 2 330

65.4
011

-D1 Takvassbrua
Klebing av asfaltdekker

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging 
av siste lag med asfalt.

x) Mengden måles som prosjektert areal klebing. Enhet: m2 m 2 330

68
011

-D1 Takvassbrua
TIL BRUK FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter asfaltarbeider med skjæring, fresing av asfalt og 
ekstra arbeider med utlegging for etablering av overgang
(buttskjøt) mellom ny og eksisterende veg på østsiden, det 
henvises til tegninger. Materialer inngår i øvrige poster for 
asfalt.

x) Enhet: m stk 2
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7 Vegutstyr og miljøtiltak

75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.2 Rekkverk

75.23 Rekkverk av metallskinner

75.232
011

-D1 Takvassbrua
Enkelt rekkverk av stål på stålstolper

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter levering og montering av veirekkverk på 
landsider inkl. stolper og tilhørende fundamenterings- og 
forankringsarbeider tilpasset stedlig kurvatur. Det stilles ikke 
krav til endeforankring med wire eller overgang med avfaset 
w-bakskinne etter reglene for overgangsrekkverk. 
Trestolper tillates dersom det er ønskelig.

Prosessen skal også omfatte endeavslutnigner av 
vegrekkverk. Rekkverk mot vest avsluttes med boksehanske 
eller tilsvarende. Rekkverk mot øst avsluttes med ikke-
energiabsorberende endeavslutning etter SVV håndbok V160 
pkt. 4.3.1.2.

x) Mengden måles som lengde prosjektert rekkverk, medregnet 
avslutninger.

m 48
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8 Bruer og kaier

81 LØSMASSER

81.1
011

-D1 Takvassbrua
Gravearbeider over vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for 
graving for fjerning av løsmasser under 
vegetasjonsdekke/matjord, samt konstruksjoner av betong. 
Estimert gravedybde ca. 0-1 meter.

Totalt ca. 600m2

b-e) Løsmasser fjernes i en gjenommsnittlig dybde på 700mm 
under fjernet vegetasjonsdekke ca. 1 meter til side for ferdig 
fyllingsfot ny veg. Det forventes i denne dybden å treffe fjell.
Løsmasser skal transporteres bort til godkjent deponi avgjort 
av entreprenør. 

x) Mengden måles som prosjektert fast volum. Enhet:m³ m3 420

81.5 Masser under og inntil konstruksjoner over vann

81.53
011

-D1 Takvassbrua
Fylling med knuste masser inntil konstruksjoner over vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, utlegging og komprimering av masser inntil
nye betongkonstruksjoner og tilbakefylling for bortgravde 
masser for beskrevne arbeider. 

b) Det skal benyttes knuste steinmaterialer med sortering 
22/120.

x) Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3 m 3 150

83 KONSTRUKSJONER I GRUNNEN (PELER, STØTTEVEGGER 
ETC.)

83.7 Forankringer og bolter i berg og jord for konstruksjoner

83.71
011

-D1 Takvassbrua
Forankringer i berg

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider og kostnader med komplette og 
godkjente permanente forankringer i berg.

b) Ø25, L=4000mm, gyses 1800mm i berg med nonset 50 el. 
tisvarende.

c) Plasseres i center vegg, ca. c/c 1000mm. Kapping i topp må 
påregnes.
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x) Enhet: stk stk 40

84 BETONG

84.1 Stillas, provisoriske avstivinger og overbygg

84.11
011

-D1 Takvassbrua
Prosjektering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter prosjektering av stillas og avstivinger som har 
bærende funksjon for utførelse av beskrevne arbeider.

x) Kostnad angis som rund sum. Enhet: RS RS

84.12
011

-D1 Takvassbrua
Oppsetting, vedlikehold og fjerning

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Enhet: RS RS

84.2 Forskaling

84.21
011

-D1 Takvassbrua
Plan forskaling over vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter alle arbeider, materialer og utstyr for 
komplett forskaling av landkar/vinger og bruoverbygning. 
Understøttelse av forskaling for bruoverbygning inngår i post 
84.11 og 84.12.

Landkarkonstruksjoner og vinger: ca. 190m2

 Overbygning: ca. 95m2

b) Alle synlige flater bordforskales med stående nye bord.

Alle utstående hjørner avfases med 20 mm trekantlekt 
dersom annet ikke er angitt.

x) Enhet: m² m 2 285

84.24 Spesialforskaling

84.243
011

-D1 Takvassbrua
Forskaling av hulrom, sparerør etc.

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Omfatter forskaling for drenering av vann gjennom 
landkarvegger ned i mot berg stratergisk plassert i laveste 
punkter. Åpning minimum ø100mm. 

x) Enhet: stk stk 8

84.244
011

-D1 Takvassbrua
Forskaling av spalter (fugeåpninger)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter materialer og arbeider til forskaling av spalter 
mellom bruoverbygning, landkar og brulager. 
Forskalingsmaterialene skal fjernes etter støp slik at fri spalte 
dannes, det henvises til tegninger. 

b) Spalte mellom frontvegg og skjørt forskales med 50mm EPS 
eller annen egent metode.

x) Mengden måles som prosjektert areal av spalten, målt i 
spaltens plan. m 2 1,7

84.25 Tillegg for forskaling av spesielle konstruksjonsdetaljer

84.253
011

-D1 Takvassbrua
Tillegg for sidekant, fortauskant og lignende

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for forskaling av bruoverbygning i bruas 
lengderetning. Herunder bruas sidekant og innerkant av 
kantdrager.

Sidekant: ca. 46,4m
Innerkant kantdrager: ca. 46,4m

x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 93

84.254
011

-D1 Takvassbrua
Tillegg for dryppneser

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tillegg for dryppnese. Det henvises til tegninger for 
detalj av dryppnese.

c) Dryppnese avsluttes mot endeskjørt.

x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 45,1
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84.26 Utførelsesdetaljer

84.261
011

-D1 Takvassbrua
Tilpasning av forskaling mot berg over vann

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter tilpasning av forskaling mot berg eller andre 
uregelmessige flater for forskaling av nye landkar/vinger. 

x) Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: m m 61

84.3 Armering

84.31
011

-D1 Takvassbrua
Armering kamstål B500NC

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, kapping, bøying, montering og binding til 
ferdig bundet armering for beskrevne arbeider med 
varierende dimensjoner(Ø12-Ø20mm) med stålklasse 
B500NC i henhold til NS 3576-3.

x) Armeringen måles som netto mengde armering etter 
bøyelister. tonn 9

84.4 Betongstøp

84.41 Betongstøp over vann, normalvektsbetong

84.412 Betong SV-Standard

84.4122
011

-D1 Takvassbrua
Betong B45 SV-Standard

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering, utstøping og avretting av betong for 
beskrevne arbeider, herdetiltak og beskyttelse av betongen 
mot skadelige påvirkninger samt flikk og etterarbeid.

Landkarkonstruksjoner og vinger: ca. 38 m3
Påstøp: ca. 37 m3

x) Megnden måles som prosjektert volum. Enhet:m³ m 3 75

84.45 Bearbeiding av fersk betong, fri (uforskalt) flate

84.451
011

-D1 Takvassbrua
Avretting og pussing av fri (uforskalt) overflate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter avretting og pussing av frie horisontale flater på 
landkar/vinger og kantdrager.
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Landkar/vinger: ca. 12m2

Kantdrager: ca. 23,2m2

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2. m2 35,2

84.453
011

-D1 Takvassbrua
Avretting og pussing av brudekke som skal belegges med 
fuktisolering

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter avretting og pussing av frie horisontale flater på 
brudekke som skal fungere som underlag for fuktisolering.

x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2. m2 110

84.7 Monteringsferdige betongelementer

84.71
011

-D1 Takvassbrua
Bjelke- og plateelementer

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter framstilling, levering, transport, lagring og 
skadefri montasje av MOT 600 elemente med tilhørende 
forskalingsplater.
MOT-bjelker klargjøres for samvirke med den plasstøpte 
bruplaten og dimensjoneres etter NS-EN 1991-2:2003
+NA:2010, dimensjonering skal inngå i prisen og vil bli 
kontrollert av byggherre etter saksforskriften for tiltaksklasse 
2. Det vil tillates å innstøpe gjengehylser eller tilsvarende for 
bæring av forskaling til plasstøpte kanter. 

I prosessen skal medtas nødvendig rigg for monteringen.

3 stk MOT 600, Lelement=22,547 m, 0,65 tonn/m 44 tonn
Forskalingsplater  12,4tonn

c) Prosessen skal utføres i hendhold til Statens Vegvesen 
Bruhåndbok-3 Elementbruer.

x) Mengde måles som vekt av prosjekterte elementer. tonn 56,4

87 BRUBELEGNING, UTSTYR OG SPESIALARBEIDER

87.1 Fuktisolering, membran, fugeterskler og rissanvisende fuger

87.13 Full fuktisolering type A3

87.134
011

-D1 Takvassbrua
Fuktisolering type A3-4 med C60BP2 og Topeka 4S

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter etablering av fuktisolering type Topeka 4s.

c) Tykkelse 12mm
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x) Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2. m2 110

87.2 Rekkverk

87.21
011

-D1 Takvassbrua
Rekkverk i stål

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og montering av kjøresterkt H2 
brurekkverk, det henvises til tegninger for fastsettelse av 
detalj- og formforutsetninger, samt krav til minimum 
lysåpning. 

Prosessen skal også omfatte levering, montering og 
innstøping av 24 stk boltesatser som angitt på tegninger. 

x) Mengden måles som antall meter prosjektert rekkverk. 
Enhet: m m 44

87.27 Rekkverksdetaljer

87.271
011

-D1 Takvassbrua
Endeavslutning

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter etablering av endeavslutninger av brurekkverket slik 
at ikke horisontale deler avsluttes rett. 

x) Mengden måles som antall endeavslutninger. Enhet: stk. stk 4

87.273
011

-D1 Takvassbrua
Overgang mellom bru- og vegrekkverk

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Mengden måles som antall overganger. Enhet: stk stk 4

87.3 Brulagre

87.31
011

-D1 Takvassbrua
Deformasjonslagre (blokklagre)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og montering av blokklager 150x300, 
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tykkelse 52mm, i henhold til EN 1337-3, type B.   

x) Mengden måles som antall lagre per lagerstørrelse og type: 
Enhet: stk stk 6

87.4 Fugekonstruksjoner

87.44
011

-D1 Takvassbrua
Andre fugetyper

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter etablering av to lag asfaltmembran el. tilvsvarende, 
i vertikal spalte mellom og vinger, kantdrager og endeskjørt. 

x) Mengden måles som antall spalter. Enhet: stk m2 2,5

88 INSPEKSJON OG VEDLIKEHOLD

88.7
011

-D1 Takvassbrua
Til disposisjon for øvrig drift og vedlikehold

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter levering og utsetting av 4 stk stein (ikke 
betongstein) med tilnærmet rette sider, skal fungere som 
hinder mot kjøring ut i elv via veg vestside etter eksisterende 
bru er fjernet.

Minimum steinstørrelse BxLxH=0,75x0,75x0,75meter

x) Kostnad angis som antall stk stein, enhet stk. stk 4
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MÅL(A1)

DATO

OPPDRAG NR TEGNING NR REVISJON

KAA
AJKONTR.

SOM VIST
2020.01.14 011-D1 - B-01

REV REVIDERING GJELDER DATOKONTRTEGNET
A ANBUDSTEGNING KAA AJ 2020.01.14

A19080

4900 Tvedestrand

BALSFJORD KOMMUNE

NYE TAKVASSBRUA
SITUASJONSPLAN OG VEGSNITT
FORMTEGNING

Generelle anmerkninger:

1) Generelt:
Elementbru av MOT 600 med samvirke.

2) Regelverk:
Håndbok N400 Bruprosjektering (2015) + NA-rundskriv 2017 / 09
Håndbok N100 Veg- og gateutforming
Håndbok N101 Rekkverk og vegens sideområder (2013)
Håndbok R762 Prosesskode 2 (2018)
Bruhåndbok 3 - Elementbruer

3) Lastdata:
Trafikklast etter Eurokode 1 (NS-EN 1991-2:2003+NA:2010)
Trafikk last på fylling etter ¨Forskrift om trafikklast¨

7) Belegning:
Topeka 4S (bru) - 12mm
Bindelag, Agb 11 - 30mm
Slitelag, Agb 11 - 40mm

8) Rekkverk:
H2 brurekkverk på bru.

9) Lagre:
Neoprenblokklager (150x300x52mm)

10) Henvisninger:
Tegning 011-D1 - B-02
Tegning 011-D1 - B-10

4) Typisk materialkvaliteter:
Betong: B45 SV-Standard
Armering: B500NC
-Omfaringslengde = 50 x d

5) Overdekning:
Overkant påstøp: 50mm
Underkant påstøp: 60mm
Kant: 60mm
Landkar: 75mm
Såle: 75mm
Toleranse: +/- 10mm

6) Fundametering:
Landkar er fundamentert direkte på fjell
med fjellbolter Ø25c1000
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Klage  på vedtatt områdereguleringsplan Tamok Fjellbygd 
 

Vedlegg: 
1 Særutskrift:  Ny 2. gangs behandling av område plan for Tamok Fjellbygd 
2 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd, 26.01.2018 
3 Planbestemmelser Tamok Fjellbygd, datert 26.01.18 
4 PS 33/18 – Klagebehandling av vedtatt områdereguleringsplan for Tamok Fjellbygd 
5 PS 30/18 – Områderegulering for Tamok Fjellbygd 
6 Anmodning om frafall av innsigelser, datert 29.11.2017 
7 Fylkesmannens svar på kommunens løsningsforslag av innsigelser fra statlige sektormyndigheter, 

datert 22.01.2018 
8 Plankart Tamok fjellbygd, datert 26.01.2018 
9 KU for tema reindrift – NORUT rapport 13/2016, datert 26.05.2016 
10 Klage på vedtak - etter ny andre gangsbehandling av områderegulering Tamok Fjellbygd 
11 Klage på vedtak vedrørende reguleringsplan - Tamok fjellbygd 

 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
Y 22.12.2015 Referat informasjonsmøte Tamok 

Fjellbygd 
 

Y 29.11.2017 Planbestemmelser Tamok Fjellbygd 
29.11.2017 

 

Y 29.11.2017 Plankart Tamok Fjellbygd 28.11.2017  
Y 29.11.2017 Vedlegg 17: Vurderinger drikkevann  
Y 29.11.2017 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 

29.11.2017 
 

Y 01.12.2017 Plankart Tamok Fjellbygd 01.12.17  
Y 01.12.2017 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 

01.12.2017 
 

Y 04.12.2017 Referat oppstartsmøte  
Y 04.12.2017 Innspill oppstartvarsel NVE  
Y 04.12.2017 Innspill oppstartsvarsel Sametinget  
Y 04.12.2017 Innspill oppstartsvarsel Unni og Lloyd 

Rehnlund 
 

Y 26.01.2018 Planbestemmelser Tamok Fjellbygd 
26.01.18 

 

Y 26.01.2018 Plankart Tamok Fjellbygd 05.12.2017  
Y 26.01.2018 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 

26.01.2018 
 

Y 12.02.2018 Innspill oppstartsmelding Troms 
Fylkeskommune 

 



S 27.01.2020 Klage  på vedtatt områdereguleringsplan 
Tamok Fjellbygd 

 

U 27.04.2015 Diskusjonen om KU Tamok fjellbygd - 
oppstartsmøtet 

Iries Hallen m.fl. 

I 27.04.2015 Diskusjonen om KU Tamok fjellbygd - 
oppstartsmøtet 

Iries Hallen 

I 13.05.2015 Diskusjonen om KU Tamok fjellbygd - ny 
vurdering 

Iris Rita Hallen 

U 13.05.2015 Diskusjonen om KU Tamok fjellbygd - ny 
vurdering 

Iris Rita Hallen 

I 17.07.2015 Varsel om oppstart av detaljregulering 
Tamok fjellbygd del av 43/23 - plan-ID 
1933-256 

Iris Rita Hallen 

I 09.09.2015 Innspill til detaljregulering / 
konsekvensutredning for Tamok fjellbygd 

Fylkesmannen i Troms 

I 16.09.2015 Innspill til detaljregulering for Tamok 
fjellbygd 

Fylkesmannen i Troms 

I 16.09.2015 Ad oppstart av Tamok fjellbygd Könkämä sameby/Rosta reinbeitedistrikt 
I 03.05.2016 Ønsker møte ifm Tamok Fjellbygd Könkämä sameby 
I 05.01.2017 Oversendelse av områdeplan med vedlegg 

- Tamok Fjellbygd 
Tamok AS v/Aadne Olsrud 

I 12.01.2017 Tamok fjellbygd - planbeskrivelse 090117 Tamok AS 
I 12.01.2017 Tamok fjellbygd - planbestemmelser 

090117 
Tamok AS 

I 12.01.2017 Tamok fjellbygd - plankart 090117 Tamok AS 
S 17.01.2017 Områderegulering for Tamok fjellbygd - 

høring og offentlig ettersyn 
 

N 17.01.2017 Tamok fjellbygd - avtale om utarbeidelse 
av områdeplan 

Ylva Sneve 

U 27.01.2017 Særutskrift: Områderegulering for Tamok 
fjellbygd - høring og offentlig ettersyn 

Plan og forvaltning v/Ylva Sneve - for 
videre oppfølging 

U 03.02.2017 Områderegulering for Tamok Fjellbygd- 
høring og offentlig ettersyn 

STATSKOG SF m.fl. 

I 10.02.2017 Områderegulering for Tamok Fjellbygd- 
høring og offentlig ettersyn 

Universitetet i Tromsø - Stephen Wickler 

I 20.02.2017 Merknader - uttalelser til planforslaget for 
Tamok Fjellbygd 

Unni Olsen Rehnlund 

I 06.03.2017 Uttalelse vedrørende områderegulering for 
Tamok Fjellbygd 

Troms Kraft 

I 08.03.2017 Uttalelse til områderegulering for Tamok 
Fjellbygd - 43/23 - offentlig ettersyn - fv 
87 - Balsfjord kommune sendt fra Statens 
vegvesen 

Vegvesen 

U 13.03.2017 Utvidet høringsfrist Tamok fjellbygd Fylkesmannen i Troms 
I 15.03.2017 Høringsuttalelse til detaljregulering 

Tamok fjellbygd 
Anne Nesbakken 

I 15.03.2017 Høring - Tamok Fjellbygd Knut Andreassen og Lars Andreassen 
U 16.03.2017 Høring av reguleringsplan for Tamok 

fjellbygd - utsatt frist 
Troms fylkeskommune 

I 17.03.2017 Remissyttrande angående Tamok 
Fjellbygd 

Nils O. H. Vasara-Hammare 

I 23.03.2017 Merknad til høring på områderegulering 
for Tamok Fjellbygd 

Sametinget 



I 23.03.2017 Uttalelse til høring om områderegulering 
for Tamok Fjellbygd 

Troms fylkeskommune 

I 28.03.2017 Samordnet høringsuttalelse fra Mattilsynet 
- NVE og Fylkesmannen - reguleringsplan 
for Tamok fjellbygd 

Fylkesmannen - Jæger, Iris 

I 29.03.2017 Høringsuttalelser til områderegulering for 
Tamok Fjellbygd - innsigelse 

Fylkesmannen i Troms 

I 08.05.2017 Referat fra regionalt planforum 090616 Troms fylkeskommune 
I 26.06.2017 Kopi - NVE trekker innsigelse - 

Reguleringsplan for Tamok fjellbygd på 
43/23 - Planid 1933-256 - Balsfjord 
kommune 

NVE 

I 29.11.2017 Tamokelva nedbørfelt ved grendehus 
Nevrina rapport fjellbygd 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

U 30.11.2017 Anmodning om frafall av innsigelser for 
Områdeplan-Tamok Fjellbygd 

FYLKESMANNEN I TROMS 

S 05.12.2017 2.gangs behandling av områderegulering 
for Tamok Fjellbygd - 43/23 

 

X 12.12.2017 Særutskrift:   2.gangs behandling av 
områderegulering for Tamok Fjellbygd - 
43/23 

Kristin Norbye-Bekkelund 

I 19.12.2017 Kopi - Anmodning om frafall av 
innsigelser for Områdeplan Tamok 
Fjellbygd 

Mattilsynet 

I 08.01.2018 Drikkevannsforsyning Tamok Fjellbygd Aadne Olsrud 
I 22.01.2018 Frafall av innsigelse - reguleringsplan 

43/23 
Mattilsynet 

I 24.01.2018 Områderegulering av Tamok Fjellbygd - 
Fylkesmann svar på kommunens 
løsningsforslag av innsigelser fra statlige 
sektormyndigheter 

Fylkesmannen i Troms 

S 30.01.2018 Områdereguleringsplan for Tamok 
Fjellbygd 

 

X 08.02.2018 Særutskrift:  Områdereguleringsplan for 
Tamok Fjellbygd 

Kristin Norbye-Bekkelund 

U 12.02.2018 Kunngjøring av vedtatt områderegulering 
for Tamok Fjellbygd 

FYLKESMANNEN I TROMS m.fl. 

I 05.03.2018 Vedrørende høring - Tamok fjellbygd Knut Andreassen 
I 06.03.2018 Klage på vedtak om områderegulering - 

Tamok Fjellbygd 
Anne Nesbakken 

I 08.03.2018 Kommentar til kunngjøring av vedtak - 
Tamok Fjellbygd - områderegulering 

Statens vegvesen 

I 16.03.2018 Klage på vedtak av 080218 - Områdeplan 
Tamok Fjellbygd 

Könkämä Sameby v/ ordfører Nils O. H. 
Vasara-Hammare 

S 18.04.2018 Klagebehandling av vedtatt 
områdereguleringsplan for Tamok 
Fjellbygd 

 

I 25.04.2018 Klagebehandling av vedtatt 
områdereguleringsplan for Tamok 
Fjellbygd 

På vegne av Siida i Könkämä sameby 
v/Anne Nesbakken 

U 27.04.2018 Særutskrift: Klagebehandling av vedtatt 
områdereguleringsplan for Tamok 
Fjellbygd 

FYLKESMANNEN I TROMS 



I 25.05.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak - 
områdereguleringsplan for Tamok 
fjellbygd 

Fylkesmannen i Troms 

I 04.06.2018 Purring på opplysninger om status i 
klagesak 

Anne Nesbakken 

I 01.11.2018 Klage over plan 43/23 - 
områdereguleringsplan for Tamok 
fjellbygd 

Fylkesmannen i Troms 

I 01.11.2018 Klagen tas til følge - vedtaket oppheves FYLKESMANNEN I TROMS 
I 17.01.2019 Vedrørende områdeplan Tamok Fjellbygd Aadne Olsrud 
S 15.05.2019 Ny 2. gangs behandling av område plan 

for Tamok Fjellbygd 
 

I 06.06.2019 Din saksfremstilling - ny behandling av 
områdeplan Tamok Fjellbygd 

Anne Nesbakken 

X 12.06.2019 Særutskrift:  Ny 2. gangs behandling av 
område plan for Tamok Fjellbygd 

Einar Hamnvik 

U 17.06.2019 Ny kunngjøring av vedtatt 
områdereguleringsplan for Tamok 
fjellbygd 

Aadne Justin Olsrud m.fl. 

N 14.06.2019 Kunngjøring av reguleringsplan - annonse Hans Hugo Henriksen 
I 08.07.2019 Klage på vedtak om områderegulering 

Tamok Fjellbygd 
Anne Nesbakken 

I 09.07.2019 Klage på vedtak vedrørende 
reguleringsplan - Tamok fjellbygd 

Könkämä sameby v/ Nils O. H. Vasara-
Hamare 

I 26.08.2019 Ønsker et møte vedrørende 
reguleringsplan - Tamok fjellbygd 

Aadne Olsrud 

 
Saksopplysninger: 
Aadne Olsrud har fått utarbeidet en reguleringsplan for eiendommen 43/23. Planen er utarbeidet av 
Fjellfrosk rådgivning. Oppstart for planarbeidet ble kunngjort 13.07.2015. Planen ble førstegangs 
behandlet av formannskapet og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn 25.01.2017. Etter høringsrunden og 
behandling av merknader og innsigelser tok formannskapet etter delegasjon fra kommunestyret planen til 
andregangs behandling og vedtok planen 07.02.2018. Dette vedtaket ble påklaget av Anne Nesbakken og 
Könkämä sameby. Klagen gikk etter behandling i kommunen videre til Fylkesmannen som opphevet 
vedtaket 01.11.2018 som følge av saksbehandlingsfeil. Kommunestyret hadde ikke adgang til å delegere 
vedtaksmyndigheten til formannskapet. Kommunestyret tok planen til andre gangs behandling 05.06.2019 
og vedtok planen med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelser.  
 
Reguleringsplanen ligger inne som felt FT6 i kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i kommunestyret 
i Balsfjord 21. september 2011, sak 48/11. 
 
Kunngjøring av planvedtaket er journalført 14.06.2019. Kommunen mottok 2 klager på vedtaket, begge er 
journalført inn 08.07.2019 (24 dager etter kunngjøring). Det er innen fristen som er satt i 
kunngjøringsskrivet fra kommunen. 
 
Klage fra Könkämä sameby (vedlegg 11) 
 
Momenter i klagen: 

- Samebyen har i uminnelige tider drevet reindrift i området, og hevder eiendomsrett alternativt 
bruksrett på området. Området er omfattet av områdeprotokoll til reinbeitekonvensjon fra 2010 
som ikke er ratifisert. 

- Gjennomføring av reguleringsplanen vil medføre stor skade på reindrifta, i strid med 
grunnleggende rettigheter og dermed norsk lov. 

- Konsekvensutredningen om reindrifta har ikke et innhold som kreves jfr plan og bygningsloven. 



- Samebyen og svenske reindriftsmyndigheter er ikke blitt involvert. 
- Gjennomføring av reguleringsplanen strider mot folkerettslige forpliktelser. 
- Strider mot samebyens eiendomsrett. 
- Strider mot samebyens rett til kultur. 
- I praksis er vedtak om reguleringsplan et vedtak om å frata samebyen beiteområder. 

 
 
Klage fra Anne Nesbakken (vedlegg 10) 
 
Momenter i klagen: 

- Mangler og feil ved sakens opplysninger. 
o Merknadene var ikke kjente ved utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel i 2011. Det 

forelå ingen opplysninger i 2011 om at Tamok fjellbygd ville berøre sentral flyttlei. Det lå 
heller ingen opplysninger om sannsynlige endringer i beitebruken som følge av ny 
konvensjon eventuelt rettslige avklaringer. 

o Konsekvensutredningen beskriver ikke kollektivets (samebyens fellesflokk om sommeren) 
bruk av flyttlei og trekkleier gjennom området, og blir mangelfull. Det foreligger ingen 
avtaler  mellom samebyen og utbygger. 

o Flyttlei har et særskilt vern i reindriftslovens § 22. Tamok fjellbygd er planlagt på tvers av 
en øvre og nedre flyttlei i kjerneområdet i sommerbeitet. En beslutning som resulterer i at 
rein ikke lenger kan drives og forflyttes fritt og uhindret gjennom området, vil gi store 
driftsmessige og økonomiske konsekvenser for både samebyen og enkeltreineiere. 

- Mangler og feil ved KU og planbeskrivelse. 
o Mangelfull og feilaktig med hensyn på fellesflokkens beitebruk i området. Det medfører 

uttilstrekkelig vurdering av konsekvens og lite realistiske forslag til avbøtende tiltak. 
o Konsekvensutreder anbefaler klager å kreve ny konsekvensutredning. 
o Inngreper vil gi store negative effekter på trekk mellom delområder på forsommeren og 

senere drivinger av fellesflokk gjennom Tamokdalen. 
o Øvre flyttlei er den eneste traseen som kan brukes på barmark. I konsekvensutredningen 

beskrives flyttleien som trekklei. Øvre flyttlei må holdes åpen. 
o Konsekvensutredningen har feilaktig angivelse av flyttleien. Den går ikke over 

Melkarfjellet/Melkaraksla, men følger tregrensa rundt Melkaraksla. Øvre del av 
utbyggingsområdet berører hele oppsamlingsområdet i Mielkeriehppi. Utbygging vil 
forsterke erfarte barriereeffekter. 

o Utbygging vil føre til økt ferdsel til alle årstider, i områder der det bør være et minimum av 
ferdsel. 

o Konsekvensutredningen ser på mulig virkning for en mindre siida, men ikke virkning for 
driftsmønsteret til fellesflokken. 

o De samlede virkningene av allerede gjennomførte arealtap og pågående inngrep i 
samebyens sommerbeiteressurser er ikke vurdert. 

o Vesentlig ubalanse i sommerbeiteressurser og høst- og vinterbeiteressurser. Samebyen 
tåler ikke ytterligere tap av ressurser. Ressursene må tilbakeføres til opprinnelige 
rettighetshavere for å unngå en videre negativ utvikling. 

o Klager stiller spørsmål ved plankonsulentens rolle i planprosessen. I det ene tidspunktet 
som representant for utbygger, på det andre tidspunktet som saksbehandler for kommunen 
og sentral i meklingsprosessen. 

o Ikke fremkommet noen vesentlige endringer i inngrepets art og omfang etter høring og 
meklingsprosess. 

o Frafall av innsigelse reindrift på grunnlag av ufullstendige opplysninger om bruk. 
- Områdereguleringen overskrider terskel for inngrep,jfr reindriftsloven §§ 22 og 63. 

o Tingrettslige rettigheter ved alders tids bruk gjennom flere hundre år. 
o Utbyggingen medfører vesentlig skade og ulempe for reineiere i Könkämä. 
o Fremtvinger endringer i eksisterende driftsmønster og umuliggjør gjennomføring av ny 

konvensjon. 



o Sannsynlig avbøtende effekt av de skisserte avbøtende tiltakene lar seg ikke begrunne 
faglig, hverken ut fra erfaringskunnskap eller ut fra forskning på unnvikelses- og 
barriereeffekter. 

o Inngrepets konsekvens må forstås som stenging av flyttlei og trekkleier. Det medfører 
avskjæring av sommerbeiteressurser i Tamokdalen, Rostafjell og Markenes. Realiseringen 
av reguleringen vil være i strid med reindriftsloven på grunn av overskriding av 
tålegrense/terskelen for inngrep i flyttlei om minimumsressursen sommerbeite. 

o Balsfjord kommune har ikke kompetanse til å fatte vedtak i medhold av plan og 
bygningsloven som legger vesentlige begrensinger på reindriften. 

- Merknader til saksdokumentene – planbeskrivelse og planbestemmelser. 
o Saken er ikke godt nok opplyst jfr forvaltningslovens § 17. Spesielt med tanke på den 

kollektive beitebruken og driftsmønsteret for fellesflokken. 
o Ikke fått en faglig begrunnelse fra sektormyndighet hvorfor innsigelsen ble frafalt. 
o Rett til fri og uhindret bruk av flyttleier er en sentral del av reindriftsretten, og § 22 utgjør 

det eneste arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven. 
o Ny konvensjon omfatter ingen datoavgrensing for beitebruk i Tamok, Rosta, Markenes og 

en kan da heller ikke gi tidsavgrensinger for når en skal ta hensyn til flytting av rein og 
dermed tilgangen til flyttleiene. 

o Konsekvensutrednignen konkluderer med at flyttlei kan påvirkes. I denne saken er det ikke 
et spørsmål om flyttleien påvirkes av tiltaket, spørsmålet er i hvilken grad de påvirkes og 
hvorvidt terskelen for inngrep overskrides. 

o Samlet setter tiltaket med omfattende enn de eksempler fra forvaltningen og rettsystemet 
klager har gjort seg kjent med, hvor innsigelser er fastholdt på grunnlag av at terskelen for 
inngrep vil overskrides, eller at det som følge av rettslige kjennelser er ytt erstatning fordi 
terskelen for inngrep ble overskredet. 

o Terskeleffekt vurderes både i anleggsfase og driftsfaase. Anleggsfasen oppgis til å strekke 
seg over 20-30 år. Anleggsfasen antas ikke til å kunne konsentreres til vintermånedene. 

o Konsekvensutreder har ikke forstått den kollektive beitebruken. Øvre flyttlei er beskrevet 
som trekklei. Nedre flyttlei er uegnet på barmark. 

o Utbygging av hyttefelt med tilhørende aktivitet vil dermed forsterke allerede erfarte 
negative effekter av økt ferdsel. 

o Risikoanalysen mangler analyse av risiko for eksisterende næring, f.eks 
dyrevelferdsmessig og økonomiske konsekvenser av barriere- og unnvikelse. Kommunen 
kan ikke avveie fordeler og ulemper uten å ta hensyn til ROS for eksisterende næring. 

o Planbeskrivelsen er ikke oppdatert som følge av høringsuttalelser fra reindriftsnæringen. 
 
 
 
 
Balsfjord kommune er underinstans i klager på reguleringssaker og Fylkesmannen er klageinstans. 
Rettslig grunnlag for Balsfjord kommune som underinstans er forvaltningslovens § 29 første ledd 
første punktum, § 33 annet ledd og § 33 fjerde ledd første punktum: 
 
§ 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 
 
§ 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog §31» 
 
§ 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal 
sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» 

 
Problemstillingen er om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om 
saken inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak. 



 
Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens § 33 annet ledd. Det åpner i 
utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. 
Men det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, 
dette ut fra hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet. 

 
Det fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd at «parter og andre som har rettslig 
klageinteresse i saken» kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse som part, er 
nærmere definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». 
Klagerne er tilknyttet reindrifta i Könkämâ sameby som har bruksrett til eiendommen som 
reguleres, og må anses å ha rettslig klageinteresse med klagerett. Klagene er sendt innen 3 
ukers frist, og tas til realitetsbehandling. 

 
Vurdering: 
Klagen fra Könkämä sameby: Kommunen kjenner til at Könkämä sameby har interesser i området, og de 
har gitt innspill underveis i planprosessen. Det riktige blir å si at de har opparbeidet bruksrett til området 
gjennom alders tids bruk og ikke eiendomsrett. Eiendomsretten tilhører private grunneiere i området. 
 
Det er gjennomført en konsekvensutredning som er utført av kompetente folk på reindrifta. De ha pekt på 
ulemper for reindrifta i konsekvensutredningen. 
 
Balsfjord kommune har i planprosessen forholdt seg til norske myndigheter i forhold til reindrifta, dvs 
lokalt nå Fylkesmannen i Troms og Finnmark som skal sitte på fagkunnskapen om reindrift og forvalte 
reindriftas interesser i Norge uavhengig av nasjonalitet på reindriftsutøveren. 
 
Rådmannen registrerer at Könkämä sameby mener et vedtak om reguleringsplan er et vedtak om å frata 
beiteområder. Det ble fremmet innsigelse fra reindriftsforvaltningen, og denne ble senere frafalt. 
Balsfjord kommune kunne derfor vedta reguleringsplanen. 
 
Klagen fra Anne Nesbakken: 
 
Det er riktig at begrepet flyttlei ikke ble brukt i 2011. De opprinnelige planene ble redusert i omfang og 
konsentrert til ene siden av dalen etter innspill fra Reindriftsforvaltningen i Troms. Uttalelsen fra 
Reindriftsforvaltningen gikk også med kopi til Könkämä, slik at de var informert og kunne komme med 
egne innspill. Reindriftsagronomen bruker begrepet trekklei. I kommunens ROS-analyser for de ulike 
tiltakene som ble meldt inn står følgende om området sør for Tamokelva: Område for svensk reindrift. 
Verdi III. Konsekvens av tiltak -2, Vurdering økt aktivitet i området på grunn av hyttebygging. 
Influensområdet vil være betydelig. 
 
Plankonsulenten har ikke vært saksbehandler i denne saken, og rådmannen finner ingen grunn til å 
kommentere dette punktet videre. 
 
I forhold til terskelverdier for inngrep er det vurderinger som må gjøres av reindriftsforvaltningen, evt 
komme frem i konsekvensutredninger. På vedtakstidspunktet forelå det ikke lenger innsigelser til planen. 
Reindriftas innsigelser ble frafalt. 
 
På lik linje med vurderingen av klagen fra Könkämä peker rådmannen på at konsekvensvurderingen av 
reindrifta er utført av folk som vurderes som kompetent til dette. Innsigelsen fra reindrifta er frafalt. 
 
Planprosessen har fulgt vanlige prosessløp. Arealet er satt av i kommuneplanens arealdel, og 
reguleringsplanen er kunngjort oppstart på vanlig måte, slik at reindrifta har hatt muligheter for å komme 
med innspill underveis. Kommunen har også stilt krav om konsekvensutredning i forhold til reindrifta. 
Rådmannen vurderer at saken er utredet tilstrekkelig i forhold til forvaltningenslovens § 17. 



 
Tidsavgrensing for bruk av områdene er ikke tenkt som en hindring for reindriftsutøverne til å flytte rein, 
men som et tydelig signal om at området er brukt som sommerbeite for rein fra svensk side, og at 
aktiviteten i de regulerte områdene må styres til vinterhalvåret. Det er ikke en speiling av bestemmelsene 
om at reinflytting ikke kan skje på vinterhalvåret. 
 
Oppsummering: Rådmannen ser ikke at klagene inneholder nye momenter som gjør at kommunestyret 
bør oppheve planen. Klagen bør derfor ikke tas til følge og saken videresendes til Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark som er klageinstans. 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar ikke klagene fra Könkäma sameby og Anne Nesbakken om reguleringsplan 
for Tamok Fjellbygd til følge. 
 
Klagen sendes videre til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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1. 2. gangs behandling av områderegulering for Tamok Fjellbygd - 43/23.  K.sak 106/17 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Fylkesmannen har returnert saken til kommunen for fornyet behandling. For mer informasjon og nærmere 
begrunnelse for vedtaket vises det til vedlagte brev fra Fylkesmannen i Troms, datert 30.10.2018. 
 
Fylkesmannen har kommet til at Balsfjord kommune v/formannskapets vedtak 7.2.2018 i sak 30/18, er 
beheftet med en formalfeil fordi planvedtaket er truffet av feil organ, formannskapet. På generelt grunnlag 
viser Fylkesmannen bl.a. til at reguleringsplansaker vil, som hovedregel, falle utenfor kjerneområdet for 
de sakstyper hvor det kan være aktuelt å treffe hasteavgjørelser etter kommunelovens  
§ 13.  
Etter en grundig drøfting konkluderer Fylkesmannen med at feilen er av en slik art at vedtaket er åpenbart 
ugyldig, og må oppheves. I medhold av plan- og bygningsloven § 1-9, jf. delegasjonsfullmakt fra 
departementet, har Fylkesmannen i Troms fattet slikt vedtak:  
 
«Balsfjord formannskap sitt vedtak av 7.2.2018, i sak 30/18, om å vedta plan 43/23, områdeplan for 
Tamok fjellbygd, oppheves.»   
 
 
 
 
 



Kommentar til ivaretakelse av reindriften og mindre vesentlige endringer 
Formannskapets vedtaket av 7.2.2018 i sak 30/18, om egengodkjenning av planen, ble lagt ut til offentlig 
ettersyn 9.2.2018, og det kom inn to klager på vedtaket. Klagene kom fra henholdsvis Könkäma sameby 
og fra Anne Nesbakken som fullmektig for siida innenfor denne samebyen.  
Siden vedtaket om godkjenning av områdeplanen for Tamok Fjellbygd nå er opphevet, og planen må 
fremmes til ny behandling, anser kommunen ikke det hensiktsmessig å gå inn på detaljer i klagene. For å 
opplyse saken best mulig i forbindelse med ny behandling, kommenterer kommunen i det etterfølgende 
ivaretakelsen av reindriften i områdeplanen og mindre vesentlige endringer gjort etter 1. gangs 
behandling.  
 
 
Balsfjord kommunestyre behandlet klagene fra henholdsvis Könkäma sameby og fra Anne Nesbakken 
den 25.4.2018, i sak 33/18. Klagene besto i hovedsak av merknader til forhold som var kjente allerede i 
utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel av 2011. Planområdet for Tamok Fjellbygd var i 2011 ett av 
flere tiltak som ble foreslått og som ble vurdert etablert i Tamokdalen. Hensynet til reindriften var sterkt 
medvirkende til at de fleste foreslåtte tiltakene ble forkastet. Også planområdet for Tamok Fjellbygd ble 
begrenset i omfang ut fra hensyn til reindriften, bl.a. til kun å omfatte arealer sør for Tamokelva. Planen, 
med de revisjoner som ble gjort, ble så vurdert som samlet sett å ha større positive enn negative 
konsekvenser for samfunn og miljø – her nevnes spesifikt de negative virkningene for reindriften. Det må 
også nevnes at det var flere innsigelser til denne planen fra sektormyndigheter, men disse ble frafalt.  
 
Områdeplanen for Tamok Fjellbygd er utarbeidet i tråd med overordnet arealplan av 2011. Det er 
utarbeidet konsekvensutredning for reindriften. Den ble gjennomført av NORUT AS med seniorforsker 
Jan Åge Riseth med assistanse av Inge Danielsen. Riseth er høyt kvalifisert og har gjennomført en rekke 
konsekvensutredninger om reindrift. Danielsen er reindriftutøver og var engasjert for å vurdere eventuelle 
praktiske forhold for reindriften, herunder tiltakets innvirkning på flyttleier og om, og eventuelt hvilke, 
avbøtende tiltak som var nødvendige. Reindriften, med representanter fra Könkäma sameby har vært med 
i møte med kommunen, deltatt i planforum og også vært kontaktet av utrederne. Forholdene for 
reindriften har også vært gjenstand for omfattende drøftinger med Fylkesmannen. Da områdeplanen var 
ute på 1.gangshøring, ble det reist innsigelser til planen, også på reindriftsområdet. Områdeplanen ble 
deretter justert. Fylkesmannen kom, etter en samlet vurdering der utbyggingsinteresser veies opp mot 
reindrift og vassdragsforvaltning, til at innsigelsene kunne frafalles. Da saken kom til 2.gangs behandling 
(feilaktig av formannskapet), var alle innsigelser frafalt.  
 
Ved den fornyede behandlingen av saken anmoder Fylkesmannens lovavdeling kommunen om å foreta en 
særskilt vurdering av om de endringer som ble gjort krever at det nye planforslaget sendes ut på ny høring 
og legges ut til offentlig ettersyn før det eventuelt treffes et nytt planvedtak. Kommunen har lagt til grunn 
at endringene er mindre vesentlige, og at man ved å ha imøtekommet innsigelsene, forenkler tilgangen til 
flyttveiene.  
 
Andre endringer i planen berører et lite antall delområder. Dette gjelder område BKB3 nede ved vei øst i 
planområdet som er redusert med 3 daa og der byggegrense gir bredere grøntområde (GF8) som buffer 
mellom flyttlei og bebyggelse enn i opprinnelig planforslag. Langs nedre flyttlei er det for øvrig noen små 
justeringer av arealene uten at noe av planlagt bebyggelse kommer nærmere flyttleien. Traséene for 
heiser/skitrekk er noe endret, men i samme antall. Trasèene er trukket mer mot vest (bebygd område) slik 
at LNF-R arealet midt i planområdet nå er mer sammenhengende. Til sist kan nevnes at området BFT7 
øverst i planområdet er redusert fra 42,8 daa til 32,2 daa, samtidig som utnyttelsesgraden er redusert fra 
20% til 10%. All bebyggelse ligger nedenfor skoggrensen. Tiltakene er gjort for å tilpasse planområdet til 
reindriften så godt det lar seg gjøre.  
 
Kommunen tar til orientering at klagerne er uenige i vurderingene som er gjort av utreder, Balsfjord 
kommune og Fylkesmannen i Troms når det gjelder reindriften. Kommunen har betydelig handlingsfrihet 
ved å vurdere hvilke motstridende hensyn som skal veie tyngst ved arealplanlegging. Mindre vesentlige 
endringer som er gjort i planen og planbestemmelsene mellom 1. og 2. gangs behandling, bl.a. i forhold 



til reindrift, er grundig beskrevet i vedlegg 201 til K. sak 106/17 - 2. gangs behandling av 
områderegulering for Tamok Fjellbygd - 43/23. Hva angår endringer i forhold til reindrift siteres følgende 
fra saksutredningen: 

«Rådmannens kommentar: I forbindelse med Fylkesmannens innsigelse på vegne av reindrifta, er 
planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart endret for å ivareta reindriftas interesser i området. 
Se vedlagt oversendelsesbrev til Fylkesmannen i Troms for redegjørelse av de endringer som er gjort 
(vedlegg 20).» (Vår understreking) 

 
For mer informasjon vises det til vedlegg nr. 4. Anmodning om frafall av innsigelser - reguleringsplan 
43/23,  side 3-4.   
 
 
Rådmannens kommentar: 
Fylkesmannens vedtak om opphevelse av Balsfjord formannskap sitt vedtak av 7.2.2018, i sak 30/18, om å 
vedta plan 43/23, områdeplan for Tamok fjellbygd, tas til etterretning. Fylkesmannens gjennomgang av 
saken og vurdering i den forbindelse tas til orientering. Områdereguleringsplan for Tamok fjellbygd 
legges fram på nytt til politisk behandling i formannskap og kommunestyre uten endringer i forhold til 
saksframlegg og dokumentasjon i PS 30/18, i møte 7.02.2018. Områdeplanen, når den blir vedtatt av 
Balsfjord kommunestyret ved fornyet behandling, vil som vanlig bli lagt ut til offentlig ettersyn med 
fornyet klageadgang. 
 
 
Vurdering 
Rådmannen viser til foranstående gjennomgang av tiltakene som er gjort for å imøtekomme innsigelsene 
ved å tilpasse planområdet til reindriften, og hvordan det er redegjort for mindre vesentlige endringer i 
planen og planbestemmelsene for kommunestyret i forbindelse K. sak 106/17, 2. gangs behandling av 
områderegulering for Tamok Fjellbygd - 43/23. Kommunestyret fikk seg forelagt all relevant informasjon 
om de mindre vesentlige endringene i forannevnte sak på en forsvarlig måte.  
Når innsigelsene er falt bort har kommunen betydelig handlingsfrihet ved å vurdere hvilke motstridende 
hensyn som skal veie tyngst ved arealplanlegging. I lys av dette kan rådmannen ikke se at forannevnte 
mindre vesentlige endringer utløser krav om ny høring og offentlig ettersyn før det treffes et nytt 
planvedtak. 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Områdeplan for Tamok Fjellbygd med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, alle datert 
26.01.2018, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Behandling i Formannskapet - 22.05.2019: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Tilrådning fra Formannskapet - 22.05.2019: 
 

Områdeplan for Tamok Fjellbygd med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, alle datert 
26.01.2018, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

Behandling i Kommunestyret - 05.06.2019: 
 

 
1 Anmodning om frafall av innsigelser for Områdeplan – Tamok Fjellbygd, datert 29.11.2017. (Ref. 2015/910-18334/2017) 



Tilrådning fra formannskapet enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra  Kommunestyret - 05.06.2019: 
 

Områdeplan for Tamok Fjellbygd med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, alle 
datert 26.01.2018, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 
 
Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
møtesekretær 
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Forslagsstiller ønsker å bygge ut et turisme- og fritidstilbud med overnatting/hytter, 
heis- og løypetraseer i henhold til område avsatt til formål turisme- og 
fritidsbebyggelse. Utbyggingen skal skje i flere faser. I samråd med planmyndighet 
utarbeides planen som en områderegulering. Prosjektet medfører også at 
adkomstveg fra fylkesveg 87 må bygges om. 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Planen var i utgangspunktet tenkt som detaljregulering, men på grunn av størrelsen 
på området, samt grad av usikkerhet i utbyggingsfasen kom man fram til at 
områdeplan ble mer riktig. Balsfjord kommune er derfor forslagsstiller, men har 
inngått avtale med Tamok AS om at de står for planarbeidet.  
  
Tamok AS er forslagsstiller, på vegne av Balsfjord kommune. Aadne Olsrud er 
grunneier.  
 
Fjellfrosk AS har vært plankonsulent avslutningsvis etter at Arkitekt Kjersti Jenssen 
AS og Hamsa v/ Iris Hallen har stått for en stor del av planleggingen i startfasen. 
  

1.3 Tidligere vedtak i saken 
Planområdet ligger inne som felt FT6 i kommuneplanens arealdel, vedtatt i 
kommunestyret i Balsfjord 21. september 2011, sak 48/11.  
 
Ny avkjørsel vedtatt i formannskapet i Balsfjord 13.04.16 sak 46/16. 

1.4 Vurdering av behovet for konsekvensutredning 
Balsfjord kommune har i epost av 06.05.15 stilt krav om konsekvensutredning i 
henhold til forskrift om konsekvensutredning, § 3, bokstav c, jf. vedlegg II punkt 12, 
etter samlet vurdering i henhold til vedlegg III.  
 
I henhold til forskriftens § 5, første ledd, ble det ikke stilt krav om at det skal 
utarbeides planprogram. En kort oppsummering av konsekvensutredningene ligger i 
planbeskrivelsen, punkt 10, mens hele dokumentet ligger som vedlegg.  

2 Planprosessen 

2.1 Medvirkning, varsel om oppstart 
Det var viktig for tiltakshaver å komme i dialog med reindriftsutøverne i området for 
i fellesskap å finne løsninger som begge parter kan leve med. Det ble derfor invitert 
til et møte med representanter for Könkämä sameby 22.10.14.  
 
En annen kritisk faktor var avkjørselen fra fylkesvegen. Det ble derfor avholdt en 
befaring med Statens Vegvesen 20.08.14. 
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Varsel om oppstart ble sendt til grunneiere, høringsinstanser og andre berørte 
13.07.15, med frist for merknader 07.09.15. Det ble også annonsert oppstart i Nye 
Troms. 
 
03.09.15 ble det avholdt åpent informasjonsmøte i Tamokdal Grendehus. Der deltok 
tiltakshaver, representanter fra Balsfjord kommune, konsulenter og spesielt inviterte 
naboer/berørte. Møtet ble annonsert i tillegg til at invitasjon ble sendt ut. 
 
Planforslaget ble også lagt fram og drøftet med relevante myndigheter i Planform 
15.oktober 2015, i planforum 9.juni 2016, samt i oppfølgingsmøte med 
Fylkesmannen i Troms vedrørende oppfølging av utredning for naturmangfold den 
17.juni 2016.  
 
Planen ble 1.gangs behandlet 25.01.2017 og lagt ut til høring i perioden 01.02.17 – 
16.03.17. Det kom inn innsigelser på deler av planen og det har vært avholdt flere 
møter med Fylkesmannen i Troms, samt Mattilsynet og NVE.  
 

3  Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Det har pågått et prosjekt for å utvikle et område for turisme og fritidsbebyggelse i 
Melkeraksla siden 2006. Det kom med som Melkeraksla skiheisanlegg, FT6, i 
arealdelen til kommuneplanen vedtatt i kommunestyret i sak 48/11 21.09.11. 
Innsigelsen fra områdestyret ble imøtekommet blant annet ved at det omsøkte 

arealet ble redusert i omfang og nå bare omfatter sørsiden av dalen. Det ble stilt krav 
om utarbeidelse av reguleringsplan for området.  

Andre krav i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel: 

 For krav til infrastruktur gjelder til enhver tids gjeldende reglement for 
Balsfjord kommune når det gjelder vann, avløp og renovasjon. 

 Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages bestemmelser om 
universell utforming. Byggeområder med tilhørende uteareal skal planlegges 
utformet med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger og med veier og 
gangveier som gir god fremkommelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle reguleringsplaner som omfatter 
vassdrag. Ved prosjektering av alle nye tiltak etter § 20-1 må det tas hensyn 
til mulig flomfare langs alle typer vassdrag.  

 Ved arealsaksbehandling og ved større utbyggingsprosjekter skal det 
redegjøres for håndtering av overvann.  

 I områder under marin grense må det gjennomføres geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfaren. 

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging (T-1422) legges til grunn for all planlegging. 

 Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i 
samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, 
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kulturlandskapet og den tradisjonelle byggeskikken. 
 Ny bebyggelse skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en 

helhetlig form-, farge og volumoppbygging samt fremme gode uterom.  
 Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke bryter med 

horisontlinjer eller kommer i konflikt med andre markerte landskapstrekk.  
 I forbindelse med plan- og byggesaker skal man søke å bevare verdien til 

kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk betydning.  
 For Tamokelva som renner til Målselv setter kommuneplanen en byggegrense 

på 100 meter helt til kommunegrense, dersom ikke annet bestemmes i 
reguleringsplan. Vassdraget tilhører forvaltningsklasse 2.  

3.2 Justering av planområdet 
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan. Den har ikke mulighet til å ta med 

det detaljeringsnivået som er nødvendig for å plassere bygninger og infrastruktur 
best mulig tilpasset i terrenget. Etter flere befaringer finner forslagsstiller det 
nødvendig å be om en justering av områdegrensen for å få en god utnyttelse av 
arealene. Totalarealet blir mindre ved justeringen:  

 
          Areal avsatt i kommuneplanens arealdel      Areal i områdeplan. 

 

3.3 Godkjenning av ny avkjørsel 
Avkjørselen fra fylkesveg 87 var trafikkfarlig. Det kunne derfor ikke påregnes økt 
bruk av denne ut over det som følger av dagens formål. Etter befaring med Statens 
Vegvesen ble det enighet om å legge avkjørselen til nærmeste bakketopp.  

Avkjørselsvei ble godkjent, iverksatt og godkjent for bruk før endelig vedtak for 
foreliggende reguleringsplan. Parkering i forbindelse med nytt veikryss, SPP1 og 
SPP2, fremmes som del av denne reguleringsplanen.  
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Den videre adkomsten inn mot selve planområdet følger kommunal vei i 
eksisterende trasé og har fått formålet SV1. Fra kryss i kommunal vei går privat 
vei SV2 og inn i planområdet. 
 
Nye avkjørsler eller utvidet bruk av eksisterende avkjørsler fra fylkesveger skal 
godkjennes av Statens vegvesen. Fra kommunal veg godkjenner kommunen.  
 
Forslagsstiller har ervervet arealet som er nødvendig for å få til en slik løsning. 
Kommunen har vedtatt den nye avkjørselen i formannskapet 13.04.16 i sak 
46/16. 

 

3.4 Oppstartsmøtet 
Momenter i referatet: 

 Balsfjord kommune stiller i utgangspunktet krav om at rammer og 
prinsipper for kommunaltekniske anlegg skal vurderes og avklares før 
planen legges frem for 1.gangsbehandling. Ny avkjørsel til fylkesvegen er 
avtalt med Statens Vegvesen og godkjent av kommunen. I dette tilfellet er 
utbyggingen av vann-, avløps- og overvannsløsning i privat regi og 
avhengig av respons fra markedet og valg av eierstruktur/organisering.  

 ROS-analysen skal være en del av konsekvensutredningen 
 Det bør lages en vurdering av planforslaget med tanke på universell 

utforming. 
 Planområdet og hvert delfelt skal gi et helhetlig uttrykk når det er ferdig 

utbygd. 
 Krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om 

konsekvensutredning, § 3, bokstav c, jfr vedlegg II punkt 12, etter samlet 
vurdering i henhold til vedlegg III. 
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4  Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Området som reguleres er en del av avsettingen FT6 i kommuneplanens arealdel 
(område for vintersportssted ved Sæter, Olsrud og Tverrelva i Tamokdalen). Det er 
stort sett bjørkeskog opp til skoggrensa, mens dalbunnen er dominert av elva med 
eng, skog og dyrket mark mellom elvebredden og fjellsiden. Atkomstvegen fra 
fylkesveg 87 går over naboeiendommen Sætra.  
Forslagsstiller har etablert en skogsbilvei gjennom området. Det ligger også en 
nedlagt skytebane, et grendehus og en fotballøkke innenfor området som er lite i 
bruk.  

 

 
 

 

 

Type areal  Eiendom 43/23 Planområdet Ikke berørt av regulering 

Fulldyrka 30,9 12,4 18,5 
Innmarksbeite 11,5 8,9 2,6 
Skog, middels bonitet  2326,5 478,1 1848,4 
Skog, lav bonitet 632,0 183,8 448,2 
Uproduktiv skog 794,1 404,4 389,7 
Myr 131,2 50,7 80,5 
Jorddekket fastmark 128,2 0,0 128,2 
Skrinn fastmark 635,5 95 540,5 
Bebygd/samferdsel/vann 30,6 20,2 10,4 
Ikke klassifisert 0,1 0,0 0,1 
Sum eiendom 43/23 4720,6 1253,5 3467,1 
Andre eiendommer  60,2  
Sum hele planområdet  1313,7  
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5 Beskrivelse av planforslaget 
Planforslaget tar for seg et område på vel 1300 daa som må utvikles over tid.  Bruken 
av arealene er i varierende grad detaljplanlagt, og dette kommer fram i 
bestemmelsene for de enkelte formålene.  Realisering og rekkefølge vil i stor grad 
være etterspørselsstyrt.  
 
I første fase er det følgende formål som skal realiseres: 

 Ny adkomst, SV1, fra fylkesveg 87 med parkering SPP1 og SPP2. 
 Ombygging av grendehus til service hus og enkel overnatting i BFT1. 
 Løypetraseer, BST1 til og med BST11, og heistraseer BSA1 til og med og BSA 

8. Traseene kan ved realisering avvike noe for best mulig å tilpasses terreng 
og sikkerhet. 

 Etablering av adkomstveg, SV2, nord for grendehuset sammen med. adkomst 
til hovedparkering SPP3, og hytteparkering SPP 4-8. 

 Realisering av hyttefeltene i BFR1 og BFR2. 
 Realisering av kombinasjonsfelt i BKB3. 
 Lagerbygning og vannverk i BL. 
 Varmestue/servering i BFT2. 
 Forretning/tjenesteyting i BKB4. 
 Offentlig og privat tjenesteyting i BOP1 og BOP2. 
 Forretning inkludert servering i BF. 
 Tilrettelegging med mindre installasjoner innenfor GF1 til og med GF7. 
 Utvikling av næringsaktivitet i BFT3, planlagt utsiktstårn og 

varmestue/servering. 
 Utvikling av næringsaktivitet i BFT4, skikafé/varmestue. 

 
Andre fase utgjør detaljregulering av følgende felt:  

 BKB 1, 2, 5 og 6  
 BFR 3 og 4, 
 BFT 5, 6 og 7  
 

Naturlig utvikling av planområdet vil være at terrengmessig lavereliggende 
utbyggingsfelt bygges ut først. Det vil si at man bygger seg oppover fra BKB3, BFR1 
og 2 til BFR3 og 4. Det samme vil gjelde for BKB5, BKB2 og BKB1, der det er naturlig 
at man bygger oppover i den rekkefølgen. Det vil være en balanse mellom etablering 
av infrastruktur og utbygging av overnattings-, serverings-, servicetilbud og annen 
næringsaktivitet.  
 
BFT-feltene, fritids og turistformål 1-7, vil følge en annen rekkefølge, ettersom disse 
har variable funksjoner, i tillegg til å være basert på behov og etterspørsel. BFT1 og 2 
vil komme ganske umiddelbart, dette er servicebygg med overnatting (BFT1) og 
varmestue med servering (BFT2), strategisk plassert ca. midt i bakken. Videre vil 
BFT4 også etableres ganske raskt, her er det planlagt skikafé/varmestue, som vil 
ligge veldig gunstig til mot toppen av skitrekket. BFT3, med planlagt utsiktstårn og 
varmestue/servering vil sannsynligvis ikke komme før senere, i likhet med BFT6 der 
man planlegger framtidig utbygging av skikafé/restaurant. Det stilles for øvrig krav 
om detaljregulering for BFT6 før utbygging.   
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Utbygging i BFT5 og BFT7 ser en for seg vil kunne skape store opplevelsestilbud for 
Tamok Fjellbygd. Disse områdene vil kunne gi attraksjoner som er unike og spesielle 
nettopp for Tamok Fjellbygd, og noe som ikke finnes mange andre steder i slikt 
format. BFT5 er satt av til turisme for naturopplevelser, herunder 
nordlysopplevelser, med observatorier o.l. BFT7 er satt av til framtidig utbygging, 
der det innenfor feltet kan oppføres enkeltstående utleiehytter og firmahytter. Se 
pkt. 4.11 og 4.13 i bestemmelsene for utdypende vilkår for BFT5 og BFT7. 
 
Tidspunkt for når BFT5 og BFT7 kan tenkes utviklet vil avhenge av 
investeringsmidler og etterspørsel. Dette er felt som kan tiltrekke mange besøkende 
på vinterstid, og attraksjonene som etableres her kan være med på å danne – i tillegg 
til å sikre- grunnlag for videre utvikling og drift av Tamok Fjellbygd. BFT7 vil i så 
måte også være en «joker» i området. Det stilles krav til detaljregulering både for 
BFT5 og BFT7. Av hensyn til reindrifta vil aktivitet her være lettere å styre ettersom 
det kun vil være tillatt med næringsvirksomhet, og ikke legges til rette for privat 
hyttesalg.      
 
Adkomst: 
Ved avkjørselen fra fylkesveg 87, er det lagt inn et parkeringsområde. Det er lagt inn 
parkering for de som i dag parkerer langs fylkesvegen for å gå på toppturer i 
området.  Det er tillegg lagt inn to friområder som kan gi plass for bord, benker og 
informasjon.   
 
Avkjørselen vil også være ny adkomst for Gnr. 43 Bnr.111. 
 
Den videre adkomsten (SV2) inn i planområdet følger eksisterende trasé fram til 
BKB5, for så å gå rett fram slik at trafikken legger seg nord for eksisterende 
grendehus.  Dermed blir grendehusets nye funksjon som servicebygg og overnatting 
liggende sammen med grønnstruktur, heiser og løypetraseer og parkering SPP3.  
SV2 fortsetter videre rundt forhøyningen med område for kombinert formål BKB3.  
Vegen ender her i en snuplass med parkering for BFR1, BFR2, BFR3 og BFR4, samt 
BKB3.  Denne sørlige delen av SV2 blir adkomstvei til BFR4. 
 
Heistraseer: 
Det er planlagt fire heistraseer innenfor planområdet. Trasé 1 består av BSA 1 og 
BSA2, og vil være en heis med T-krok eller liknende. Trasé 2 har benevnelsen BSA7, 
som også vil være en heis med T-krok eller liknende, men kortere og beregnet for 
barn og uøvde. Trasé 3 består av BSA4, BSA5 og BSA6, og er tenkt som stolheis. Trasé 
4 i sør er tenkt som T-krok- eller tallerkenheis som tar personer til øverste topp i 
skianlegget, denne består av BSA3 og BSA8. 
 
Løypenettet vil få variasjon i grad av preparering og skogrydding.  Hovedtraseen i 
sør og vest vil også kunne fungere som trekkveg for rein.  Det er derfor lagt inn en 
hensynssone som kobler seg opp mot løypen slik at eventuelle rein kan ledes 
naturlig ut av området.   
 
Det er lagt inn flere grønnstrukturer med formål Friområde.  Her kan det etableres 
lavvo, bålplass, bord, benker og mindre installasjoner som fremmer formålet.  Øvrige 
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mellomliggende områder er Friluftsområder inn under LNFR.  Her skal det kun 
foretas vanlig skjøtsel, og det er ikke tillatt med flatehogst. 
 
Langs Tamokelva og Tverrelva er det lagt inn hensynssone med bestemmelser som 
sikrer kantvegetasjonen langs denne. 

6 Konsekvensutredning 
 

Tema Beskrivelse av 
verdier 

Verdi Konse
kvens 

Vurdering Data-
grunn
lag 

Naturverdier, 
biologisk mangfold 

Ingen 
kjente/registrerte, 
utført KU 

   1 

Landskap Landskapsregion 34 
Indre bygder i Troms. 
Særegent fjellområde 

IV -1 Ny bebyggelse tilpasses landskapet i form og 
farge 

2 

Kulturminner 
kulturmiljø 

Ingen 
kjente/registrerte 

  Generell aktsomhet i planbestemmelsene  

Forurensing støy Utslipp fra bebyggelse, 
støy fra heiser 

III -1 Forholdet til nærliggende bebyggelse og støy. 3 

Energi og klima Ekstremvær, økende 
snøskredfare pga 
klimaendringer, øker 
transportbehovet 

III -1 Økt aktivitet vil øke transportmengden til 
området. 

3 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag, 
reindrift 

Område for svensk 
reindrift 

III -2 Økt aktivitet i området på grunn av 
hyttebygging. Kulturminneundersøkelse 
gjennomført, ingen funn. Tilbudt avtale om 
samarbeid. 

1 

Skogbruk Ca 35 daa furufelt F6, 
ca 25 daa 
granplantefelt G11, 
lauvskogareal G11-14, 
skogsbilveg i flg 
kommunen 

I -3 Skogsbilveien må ivaretas og ikke stenges. Mulig 
område for skogbruk. Konsekvenser vurdert 

1 

Jordbruk/jordvern Ca 19 daa dyrka mark 
og 9 daa innmarksbeite 

III -1  1 

Friluftsliv, 
rekreasjon, 
tilgjengelighet til 
uteområder 

Berører adkomst for 
allment friluftsliv. 
Muligheter for 
friluftsliv av ulik 
karakter i området, 
tilrettelegger for 
friluftsliv 

II 2 Adkomst med allmenn parkering sikres, 
tilrettelegger for økt friluftsliv i området 

1 

Barn og unge Egnede områder for lek 
og opphold av ulik 
karakter og til ulike 
årstider. 
Aktivitetstilbud til barn 
og unge knyttet opp 
mot 
vintersportsaktiviteter 

IV 1 Tilrettelegger for aktiviteter for barn og unge 3 

Tettstedsutvikling I et lengre perspektiv 
vil planen for området 
kunne gi et potensial 
for at det kan utvikles 
et livskraftig senter i 
Tamokdalen basert på 
bosetting og 
sysselsetting relatert til 
reiselivsvirksomhet 

I 2 Bidrar til mulig utvikling av Tamokdalen som 
vintersportssted, og dermed utvikle et tettsted 

2 

Næring og 
sysselsetting 

Legger til rette for ny 
næringsvirksomhet i 
dalen basert på 
områdets naturgitte 
fortrinn. I et langsiktig 
perspektiv kan det 
utvikles en stor 

I 3 Styrke næringsgrunnlaget og utviklingen av 
Tamokdalen som vintersportssted 

2 
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livskraftig 
reiselivsvirksomhet 
som vil gi tiltrengt lokal 
sysselsetting 

Kommunalt 
tjenestetilbud 

Ca 28 km til base for 
omsorgstjenester i 
Balsfjord, 40 km til 
kommunesenter 

IV 0 Kan skape behov for kommunalt tjenestetilbud i 
tilknytning til området 

1 

Transportbehov Ca 14 km til nærmeste 
handel/service,  
20 km til nærmeste 
drivstoffsalg, før evt 
utbygging i 
Tamokdalen. 
Kollektivtransport til 
skolene, individuell 
transport for øvrig. Vil 
kunne medføre sterk 
økning i trafikken på fv 
87 

III 1 Noe avstand til handelssenter og serviceanlegg. 
Behov for kollektivtransport til området om 
dette utvikler seg til større vintersportssted 

2 

Folkehelse Tilrettelegger for 
vinteraktiviteter. 
Minimere naturinngrep 

III 1 Aktivitetstilbud fremmer folkehelsen 2 

Samfunnssikkerhet 
ROS 

Skredfarlig veg mellom 
området og nærmeste 
tettsted i kommunen,  

III -1 Unngår potensielt farlige skredområder for 
bebyggelse. Tar høyde for flom i elva i 
planleggingen. 

1 

Strandsone Område nærmest 
Tamokelva, 
byggegrense 

II -1 Vernet vassdrag, avklaring med NVE, se punkt 
9.4 

1 
 

Kommunens konklusjon: 
 

I konsekvensutredning i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel 
inngikk også arealer nord for fylkesvegen, deriblant et anlegg for motorsport. Etter å 
ha analysert konsekvenser og risiko og sårbarhet, konkluderte Balsfjord kommune 
slik for område FT6: 
 
Det er påvist noen negative konsekvenser av planlagt arealbruk, da særlig for 
skogbruket og reindriften, men også dyrka/dyrkbar mark blir berørt. Landskapets 
særpreg kan ivaretas gjennom byggeskikk mv. Dyrket mark kan ivaretas i 
reguleringsplan. Prosjektgitte ROS-forhold må klareres ved regulering.  
 
På tross av negativ innvirkning på reindrift og skogbruk vurderes arealbruken samlet 
sett å gi større positive enn negative konsekvenser for miljø og samfunn i kommunen. 
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7 Risikovurdering 
 

OK=sjekket og i orden. UN=utredes nærmere i byggesaken. IA=ikke aktuelt i denne saken.  

Tema Kontrollert Merknad 

Naturgitte forhold   

a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) 
(skrednett.no) 

OK Ingen bygninger i skredfarlig område. Hensynssone 
H310 satt i framtidig område BFR4. 

b) Flom http://www.nve.no   Mulighet for delvis oversvømmelse av område rundt 
grendehuset ved vårflom, må hensyntas ved 
planlegging av bebyggelse/anlegg. 

c) Tidevann/havnivåstigning IA  

d) Radon http://radon.nrpa.no/  UN Ligger i aktsomhetsområde moderat til lav. Ivaretas 
gjennom gjeldende forskrift i byggesaken. 

e) Værforhold (lokale fenomener) OK Ekstremvær med stort snøfall kan forekomme 

Infrastruktur   

a) Kraftlinjer og transformatorer 
(nærhet til elektromagnetiske felt) 

OK  

b) Trafikk  OK Lite transport av farlig gods. Dagens avkjørsel fra 
fylkesvegen er trafikkfarlig. Rekkefølgebestemmelse 
om at ny atkomst skal være etablert før det 
igangsettes bygging i planområdet.  

c) Industri og næringsliv i 
nærmiljøet/næringskonflikter 
(farlig industri, eksplosiver, 
fryserier, olje, bensinstasjoner, 
propan og gass, syrer, 
avfallsdeponier/fyllplasser) 

OK Ingen konflikt i forhold til øvrig næringsliv 

d) Byggegrunn/sigevann 
(forurenset grunn og 
sjøsedimenter) 

UN Grunnforhold ikke utredet, tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene at dette må utredes før 
byggetiltak iverksettes. 

Prosjektgitte forhold   

a) Utbyggingsrekkefølge OK Rekkefølge omfatter første og andre fase. 

b) Friområder og lekeområders 
plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk, 
kraftlinjer/transformatorer) 

OK  

c) Adgang til kollektivtrafikk OK Begrenset kollektivtilbud langs fylkesvegen, 
utbyggingen vil øke dette behovet 

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt 
trafikkmønster) 

OK  

e) Reguleringsbestemmelser OK Rekkefølgebestemmelser vann/avløp og avkjørsel. 

f) Tilrettelegging for nødetatene – 
brannvannsforsyning – ajourføring 
av beredskapskart. 

OK Nærmeste ambulansestasjon er i Nordkjosbotn, ca. 30 
km unna. Det er legekontor og helsepersonell på Holt i 
Målselv, ca. 14 km unna. Slokkevann skal gjøres 
tilgjengelig i utbyggingsfeltene, for å sikre mengde.  
For å kunne starte slukking fram til brannmannskaper 
kommer vil man ha utstyr på plass til dette. 

g) Drikkevannsforsyning og 
plassering i forhold til potensiell 
fare (selve kilden og objekters 
plassering ved dette) 

OK 
UN 

Utredes nærmere ved detaljplanlegging og i byggesak. 
Plangodkjenning fra Mattilsynet skal foreligge før 
tiltak kan iverksettes. 

h) Skjæringer og fyllinger – høyder 
og terrengvinkler – autovern og 
gjerder 

IA  

http://www.nve.no/
http://radon.nrpa.no/
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7.1 Risikomatrise 

 

Risikomatrise Tamok Fjellbygd (Kilde for utforming: T-1490) 
Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt 
Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes 
Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller ikke er mulig, vurderes 
tiltak som begrenser konsekvenser. 
 

Før utbygging: 
Hendelse/situasjon Aktuelt

? 
Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Grunnforhold  Ja 1 2 2  

Skred/ras Ja 1 1 1 Ikke i områder som skal 
bebygges. 

Brann Ja 1 1 1  
Trafikk Ja 1 2 2  
Flom Ja 1 1 1  

Kraftledning/trafo Nei     
 
 

Etter utbygging: 
Hendelse/situasjon Endret pga 

utbygging? 
Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 

Grunnforhold  Ja 1 2 2 Må kartlegges før tiltak 
Skred/ras Nei 1 1 1 Ikke i områder som skal 

bebygges. I BFR4 skal 
området i hensynssonen 
klareres som sikkert før 
tiltak kan iverksettes. 

Brann Ja 2 2 4 Tett bebyggelse øker 
sannsynlighet og 
konsekvens. Viktig å 

       
Konsekvens 
 
 
Sannsynlighet 

1.Ubetydelig 2.Mindre 
alvorlig/ 
en viss 
fare 

3. 
Betydelig/ 
kritisk 

4. 
Alvorlig/farlig 

5.  
Svært alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært 
sannsynlig 

5 10 15 20 25 

4. Meget 
sannsynlig/ 
periodevis, 
lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. 
Sannsynlig/ 
flere 
enkelttilfelle
r 

3 6 9 12 15 

2. Mindre 
sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

2 4 6 8 10 

1. Lite 
sannsynlig / 
ingen 
tilfeller 

1 2 3 4 5 
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minimere risiko ved 
plassering av hytter, 
samt sørge for 
slokkevannforsyning, 
varsling og slukkeutstyr 
tilgjengelig. 

Brukstillatelse av 
bygg vil ikke bli gitt 
før forskriftsmessig 
slokkevann er 
etablert. Plassering av 
hytter/bygg på mest 
brannsikker måte. 

Trafikk Ja 1 2 2 Risiko først og fremst 
tilknytta avkjørsel til 
fylkesveg, men også 
internt i planområdet.  
Nytt kryss etablert. 

Flom Nei 1 1 1 Ny bebyggelse utenfor 
flomsoner 

Kraftledning/trafo Ja 1 1 1 Høyspent i kabel over 
elva, trafo ved gammel 
standplass. Nye trafoer 
etableres ved utbygging. 

Personskader/ulykker 
som følge av økt 
turisme og mennesker 
i fjellet. 

Ja 3 2 6 Ved økt aktivitet og bruk 
av området, særlig i 
forbindelse med topptur 
turisme, og annen 
vinteraktivitet med ski 
og snowboard er det 
sannsynlig at det vil bli 
en økning i 
personskader. Her vil 
det sannsynligvis bli 
mest aktuelt med 
benbrudd eller 
hodeskader som følge av 
at man har ramlet i 
nedfarten.  

 

Vurdering av hendelser markert i gult: 
Personskader/ulykker som følge av økt turisme og mennesker i fjellet: Økning i antall 
turister/besøkende i området vil også føre til økning i personskader. Mulige 
risikoreduserende tiltak: Det kan informeres om vær og føreforhold, skredfare. 
Hovedtraseer vil prepareres/tråkkes i ulik grad. Det vil imidlertid ikke hindre de som 
ønsker å kjøre i upreparerte løyper/ løssnø. Dette er en risiko som vanskelig lar seg 
styre utover nevnte tiltak- Risiko ansees derfor som akseptabel og noe som følger med 
denne type turistetablering/næringsetablering.  
 

7.2 Grunnforhold 
Planområdet ligger godt over marin grense, delvis på tykk morene, delvis på 
elveavsetning. Det tas med i rekkefølgebestemmelsene at ytterligere vurdering av 
grunnforholdene i henhold til TEK 17 må skje i forbindelse med konkrete byggetiltak. 
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Løsmassekart for planområdet. Det ligger delvis på tykk morene og delvis på elveavsetning.  

(Kilde geo.ngu.no) 
 

7.3 Flom 
Det er kjent at vannstanden i Tamokelva kan nå det lavereliggende området rundt 
grendehuset. Dette har aldri hatt konsekvenser for bygningsmassen. Vannet har ikke 
kommet så høyt at det har hatt direkte befatning med huset. Det er heller ikke 
nevneverdig strøm i dette området. 

 

 
 

Framtidig vei mellom grendehuset og elva bør vurderes bygd opp noe med solide 
steinmasser slik at den til en viss grad fungerer som flomsikring. Det som eventuelt 
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må bygges på dette flate området må ha tilstrekkelig elevasjon i forhold til 
grunnvann / flomvann at man unngår vannskader i framtiden. Kjeller i dette 
området er ikke tilrådelig.  

 

7.4 Skredfare 
 

 
 
I følge NVE Atlas er det potensielt utløsningsområde og utløpsområde for snøskred i 
eller like ved planområdet. Forslagsstiller Aadne Olsrud innehar selv kompetanse på 
skred i henhold til NVEs nivå 4b, og mye lokalkunnskap. Hans vurdering av 
skredfaren: 
 
På bakgrunn av historikk, feltvurderinger herunder vurdering av værforhold, 
akkumulert snømengde, fremherskende vindretning, måling av bratthet, 
løsnevinkler, utløpsområder etc, er det ikke noe som tilsier at planlagt bebyggelse 
eller annen planlagt infrastruktur i planområdet vil være i faresoner for snø eller 
fjellskred.  
 
Det er ikke kjent at det har gått snøskred i området. Det er heller ikke fysisk mulig 
for det aller meste av området pga. liten bratthet og terrengets beskaffenhet. 

7.5 Brann 
Det er utrykningstid på 29 minutter fra Øverbygd. Der er det en heldøgnsbemannet 
stasjon med en brannbil med tank på i underkant av 4000 liter og en tankbil på 
13000 liter for påfylling av vann ved behov. Utrykningstiden fra Balsfjord er 41 
minutter. Det tilrettelegges med brannvannsforsyning på sentrale plasser i 
planområdet. Det planlegges da å etablere tanker med vann som vil være tilgjengelig 
i en nødssituasjon. Vannet skal sikres, slik at det kan brukes både på sommeren og 
vinteren. Nøyaktig lokasjon og størrelse på tanker vil avklares før utbygging i samråd 
med brannfaglig kompetanse. Dette for å best kunne vurdere mengdebehovet samt 
hvor den best egnede plasseringen av slokkevann vil være, med tanke på de ulike 
tiltakenes art. Veinettet dimensjoneres i henhold til kommunal norm, med snuplass 
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ved enden. 

For ytterligere å høyne brannberedskapen for området planlegger utbygger å 
anskaffe brannpumper, slanger etc. for raskt å kunne starte slokkearbeidet i en evt. 
krisesituasjon. 

7.6 Medisinsk assistanse 
Nærmeste ambulansestasjon er i Nordkjosbotn, ca 30 km unna. Det er legekontor og 
helsepersonell på Holt i Målselv, ca 14 km unna.  

7.7 Kraftledninger 
Det er ikke større kraftledninger eller trafoer i eller i nærheten av planområdet.  

7.8 Radon 
 

 
(Kilde: geo.ngu.no/kart/radon) 
 
I NGUs kart over aktsomhetsområder for radon, ligger planområdet i et område med 
moderat til lav aktsomhetsgrad. Radon i inneluft avhenger imidlertid ikke bare av 
geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av 
radonforebyggende tiltak. Dette er derfor et forhold som også må ivaretas i 
forbindelse med byggesaken. 

7.9 Trafikk 
Tiltaket vil generere en markert økning i trafikken langs fylkesvegen 87 og internt i 
området (på Sæterveien) både i anleggsfasen og etter utbyggingen. Nåværende 
kryssløsning mellom Sæterveien og fylkesvegen er trafikkfarlig.  
 
Kommunen har vedtatt ny kryssløsning for å forbedre trafikksikkerheten i dagens 
situasjon. Den nye kryssløsningen vil danne grunnlag for et større potensial for et 
framtidig større trafikkvolum på Sæterveien uten at det vil representere et farlig 
trafikksikkerhetsbilde i krysset mot fylkesveg 87. Dette krysset var etablert høsten 
2016. 
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I forslaget til detaljregulering krysser løypetraseen den allerede etablerte 
skogsveien. Dette vil ikke medføre risiko, i og med at veien ikke skal brøytes og kun 
brukes på sommerstid.  

7.10 Biologisk mangfold 
Det er ikke gjort funn i tromsatlas.no, atlas.nve.no eller artskart.artsdatabanken.no. 
Etter dialog med Fylkesmannen er det likevel gjort en konsekvensutredning for 
naturmangfold (se pkt. 8.4). 

7.11 Kulturminner 
Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner i planområdet. 
Kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen vurderer det heller ikke som 
sannsynlig at hittil ukjente kjente kulturminner vil bli berørt, men minner om 
tiltakshavers aktsomhets- og hensynsplikt 
 
Det er ikke registrert kulturminner i kultursok.no i eller i nærheten av planområdet.  
 
Sametinget har befart området uten å registrere automatisk vernede samiske 
kulturminner. 

7.12 Støy 
I den opprinnelige planen som ble vurdert i sammenheng med kommuneplanens 
arealdel, var også et område for motorsport med på motsatt side av elven. Den er 
ikke aktuell, så prosjektet genererer ikke mer støy enn det som kommer fra heisene 
når de etableres. 
 
Årsdøgntrafikk for fv 87 er i andre sammenhenger oppgitt til mellom 400 og 1000. 
Med over 200 meter avstand fra vegen til nærmeste bebyggelse i planområdet er 
trafikkstøyen ikke over anbefalte grenser. 

8 Planens virkning 

8.1 Byggeskikk og estetikk 
Den sentrale delen av planområdet består i dag av et lite brukt grendehus, en 
gjengrodd fotballbane og en nedlagt skytebane. Det øvrige arealet er flommark, 
skogsvei og skog med aktiv skogsdrift.  
Grendehuset vil restaureres, men beholde samme form som i dag. Ny bebyggelse skal 
plasseres slik at opprinnelig terrengform opprettholdes.  Det stilles krav til bruk av 
naturmaterialer og ikke reflekterende materialer, og fargesetting som harmonerer 
med naturen rundt.   

8.2 Lokalklima 
Tamokdalen kjennetegnes av lange, kalde vintre og mye snø. Siste år var høyeste 
temperatur 24,6 grader (22.08.2015) og laveste -28,0 grader (07.01.2016). Mest 
nedbør på et døgn var 48,3 mm (02.11.2015). Største snødybde var 141 cm 
(11.04.2015) 
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Utbyggingen medfører ikke endringer som antas å påvirke lokalklimaet ut over det 
en vanlig skogsdrift ville ha gjort. Det er ingen kjente spesielle værfenomener i 
området. 

8.3 Universell utforming 
I bestemmelsene er det lagt inn fellesbestemmelse om universell utforming:  
 
Kjøreveg og adkomst til planområdet skal utarbeides med utgangspunkt i 
framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer kravene 
som oppstår ved søknad om tiltak, p.t. gjennom TEK 17.   
 
Det legges opp til at veier, parkering, fellesarealer og adkomst til hytteområdene blir 
tilrettelagt for personer med ulikt funksjonsnivå.  

8.4 Naturmangfold 
Det er gjort en egen ekstern konsekvensutredning for biologisk mangfold. Dette ut 
fra at Fylkesmannen vurderte å ikke ha tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag etter 
naturmangfoldlovens § 8.  

 
Fylkesmannen viste i sin vurdering til at det kunne være viktige rikmyrer innenfor 
planområdet og at det skulle være sikker og nyere registrering av hekkelokalitet for 
sårbar rovfugl under to kilometer fra områdets øvre del.  
 
Konsekvensutredningen påviste fem mindre rikmyrer i planområdet, hvorav tre er 
myrer med middels/stor verdi, samt hekkelokalitet sårbar art av middels verdi. Det 
er ikke påvist truede eller sårbare arter, eller viktige naturtyper i eller ved 
planområdet. I forbindelse med plasseringen av bygg og anlegg i terrenget anbefales 
å legge vekt på å unngå rikmyrene. I landskapsøkologisk sammenheng vurderes det 
at planområdet med buffersoner har begrenset verdi for rovfugl.  Utredningen 
konkluderer med at det er få konflikter i forhold til verdifull natur i dette prosjektet. 
 

8.5 Gjennomføring 
Atkomsten skal være opparbeidet, kontrollert og godkjent av veimyndighetene før 
det i igangsettes bygging i planområdet. 
 

8.6 Teknisk infrastruktur 
Mulige vannkilder er via bekkeinntak i Melkarskarelva, eventuelt via borede brønner 
i løsmasser i dalbunnen ved Tamokelva. Vannforsyningen herunder drikkevann, 
gjennomføres i samsvar med planbestemmelsene, jfr. pkt. 2.1 og 2.2.  
Planområdet ligger godt over marin grense, delvis på tykk morene, delvis på 
elveavsetning. Vannverk modelleres etter modell av Øverbygd vannverk som ligger 
noe lengre ned i samme vassdrag.  
 
Avløp utføres som felles anlegg for et større flertallet av boenheter eller 
desentraliserte løsninger for mindre anlegg der det er hensiktsmessig og forsvarlig. 
En plan for dette utarbeidet i samarbeid med fagkyndige skal foreligge før tiltak 
iverksettes, noe som tas inn i rekkefølgebestemmelsene. 
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Strømforsyning 
Elforsyningen er knapp til området slik det er i dag. Høyspentlinje og trafo ligger på 
nordsiden av elva, utenfor planområdet, med lavspentledning i stolper over elva og 
inn til grendehuset.  
 
Det settes av to tomter til nye trafoer som bygges i sikker høyde over flommålet, 
disse har fått benevnelsen H370 i plankartet. Internt fordeles strøm til hyttefelt og 
andre installasjoner nedgravd i vei og traseer for skikjøring. 

8.7 Landskap 
Det vil bli synlige traseer for heis og løyper i en ellers skogkledt skråning. 
Skogsdriften innenfor planområdet skal i størst mulig grad være som tidligere. 
Barskog vil likevel i stor grad bli bevart for å opprettholde landskaps- og 
naturkvaliteter for området. Etablerte skogsbilveier skal opprettholdes og vil 
vinterstid inngå som snødekte nedfarter og traseer. 
 
Planlegging av fritidsboliger og turistanlegg og plasseringen av disse skal tilpasses 
best mulig til terrenget og dempe helhetsvirkningen på landskapet. 

8.8 Kulturminner/kulturminnevern 
Det er ikke registrert automatisk vernede kulturminner i området. Sametinget har 
befart området, uten at det ble registrert automatisk fredete kulturminner i det 
området som reguleringen omfatter.  
 
Tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt i henhold til Lov om kulturminner av 1978, 
§ 8 blir tatt inn i planbestemmelsene. 

8.9 Rekreasjon 
Det legges opp til at allmenheten skal ha adgang til området, og til og med 
oppfordres til å bruke det. Tilrettelegging bl.a i form av parkering, løypekjøring og 
overnattingsmuligheter som ligger i planene. 

8.10 Barns interesser 
Barn og familier er en viktig målgruppe for prosjektet. Det legges opp til varierte 
utendørsaktiviteter tilpasset ferdighet og funksjonsnivå. 

8.11 Sosial infrastruktur 
I og med at det er et anlegg for fritid/rekreasjon og ikke fast bosetting, vil det ikke gi 
økt behov for skoler, barnehager eller andre kommunale tjenester. Det kan bli behov 
for et bedre kollektivtransporttilbud enn dagens.  

8.12 Landbruk 
Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket har liten eller ingen effekt på 
landbruket i området.  

8.13 Reindrift 
Planområdet ligger i et konvensjonsområde for svensk reindrift. Rein trekker i 
området i forbindelse med flytting på våren og høsten. Den planlagte utbyggingen 
berører flyttlei som anvendes ved inn- og utflytting til Markenesområdet. 
Det er i forbindelse med planarbeidet utarbeidet en konsekvensutredning der plan 
og influensområdet er beskrevet med følgende (utdrag fra s.20):   
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«Vi har beregnet influensområdet til 3.5 km2 forutsatt av at det lar seg gjøre å flytte 

gjennom Tamok fjellgrend etter at del 1. av utbygging har skjedd (se figur 12). Etter hvert 

som større deler av tiltaksområdet blir bygd ut, er det god grunn til å anta at 

influensområdet vil bli større ved at det blir flere "brukere" av nærområdet og deler av 

Tamokdalen. Den negative effekten av dette vil avhenge av antallet "brukere" i tid, 

frekvens av bruk og hvor stort område som tas i bruk. I et for reindriften "worst case" vil 

dette kunne få følger for de deler av dalføret som er attraktive for friluftsaktiviteter. Hvis 

disse attraktive områdene ligger i nærhet av hverandre er det også sannsynlig at store 

deler av Tamokdalen vil kunne bli berørt. Det er også uunngåelig at desto flere hytter som 

blir realisert innen tiltaksområdet dess mer vil Tamok fjellgrend oppfattes som en barriere 

av reinen.» 

 
I konsekvensutredningen er følgende sagt om virkningen av tiltaket for 
utbyggingsalternativet (s.22):   
 
«Arealet som skal bebygges på kort og lang sikt innenfor reguleringsplan er i ubetydelig 

grad brukt som beiteland. Reinen oppholder seg ikke permanent innenfor dette området i 

vår/sommersesongen. Flyttlei er historisk beskrevet å gå vest for planområdet over 

gårdene Høiset og Olsrud (Blåbærfjellet) og opprinnelige planer om aktivitet her ble tatt 

ut ved godkjenning av arealplanen i 2011. Reineier Blind har de siste årene flyttet 

gjennom dalbunnen øst for Tamokelva tidlig om våren for å rekke fram til kalvingsområde 

i Akselfiellet. Reinen drives derfor raskt gjennom nedre del av området på våren. Høyt 

tempo holdes også fordi topografien gjør at reinen lett kan spres seg og søke opp i høyden 

tilbake mot øst. Det er kun Blind som drive på denne måten som nok må sies å avvike fra 

historisk beskrevet flyttlei. På den annen side er dette å oppfatte som en flyttlei til 

sommerbeiteområde som ikke anses som beiteområde for Könkämä av norsk myndigheter. 

Denne senere form for flytting er kun blitt mulig pga inngrep som private gårds- og 

skogsbilveier, broer og skogsgater. Det har heller ikke vist seg å være en vesentlig 

hindring at det langs denne lei er oppført bygninger, skytebane, fotballbane, lysløyper 

mm. Området har vært aktivt brukt til idretts- og friluftsliv i flere tiår.» 

 
Det er i konsekvensutredningen forslått tre typer avbøtende tiltak: justeringer i 
reguleringsplanen, supplerende infrastruktur samt avtaler om bruk og oppfølgende 
tiltak. Forutsatt at de forslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan 
denne etableringen gjennomføres med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen 
vår og høst, ifølge konsekvensutredningen.  
 
Plankartet er justert, der området for FT7 blant annet er redusert i forhold til 
opprinnelig forslag. Avtaler om bruk og oppfølging av tiltak er omtalt i bestemmelse 
2.9 - Hensyn til reindriften, der man legger opp til årlig driftsmøte for å diskutere 
avbøtende tiltak og drift.  

 
Bestemmelse 2.3 tar høyde for at en evaluering (inkludert reindrift) skal utføres 
senest etter at 60 % av første fase er gjennomført. Basert på funn i evalueringen vil 
kommunen, som planmyndighet, ta stilling til om bestemmelsene/vilkårene for de 
ulike utbyggingsfeltene skal utføres. 
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8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Dersom prosjektet lykkes, vil det gi varig forandring av Tamokdalen. Målet er å snu 
en negativ utvikling og øke folketallet og næringsutvikling.   

 
Kommunen ønsker en endring, og har synliggjort det ved å sette av arealer til 
prosjektet etter å ha veid opp positive mot negative konsekvenser av prosjektet i 
forbindelse med utarbeiding av kommuneplanens arealdel. 

 
Kommunen har bevilget finansiering av ny avkjørsel og omlegging av veien fra 
fylkesveg til kommunal veg Sæterveien. Det blir privat anlegg for vann og avløp. 

 
Gjennomføringen av prosjektet vil bidra direkte og indirekte med arbeidsplasser i et 
område som ellers har et begrenset tilbud. Dette kan redusere pendling og øke 
skatteinntektene til kommunen. 

9 Innkomne innspill 

9.1 Fylkesmannen i Troms 
 Støtter kommunens krav om konsekvensutredning og forutsetter at reindrift, 

biologisk mangfold og ROS utredes i hht KU-forskriften 
 Det er også jordbruksinteresser i området i tillegg til skog. FM forutsetter derfor  

at landbruk tas inn som et KU-tema. 
 Forutsetter at byggegrense på 100 meter fra Tamokelva overholdes. Dersom det 

er planlagt tiltak innenfor byggegrensa må dette inngå som en del av 
planforslaget. 

 Eventuelle inngrep i 100-meterssonen må ses i sammenheng med KU for 
naturmangfold og ROS. 

 Forutsetter at kontakten med Könkämä sameby opprettholdes og at de 
involveres i det videre planarbeidet. Gjør oppmerksom på at ny konvensjon 
foreslår området vest for Tamokdalen som konvensjonsbeite uten regulering på 
beitetid. 

 Der det kartlegges fare, risiko og/eller sårbarhet skal dette følges opp gjennom 
plankart og/eller planbestemmelser. På reguleringsplannivå må reell fare 
kartlegges. 

 Anbefaler utarbeiding av planen som områdeplan med ulik grad av detaljering, 
slik at det gis direkte grunnlag for byggesaksbehandling for de feltene som er 
nærmest realisering.  

9.2 Troms Fylkeskommune 
 Tolker varselet til at planområdet ikke omfatter skiheis/løypetraseer. 
 Ber om at friluftsliv blir tatt med i konsekvensutredningen og at det ikke legges 

opp til en utbygging som begrenser mulighetene for friluftsliv. 
 Ikke påvist automatisk freda kulturminner, men minner om aktsomhets- og 

meldeplikt og ber om at dette tas inn i planbestemmelsene. 
 Planen bør inneholde fotomontasjer som viser landskapspåvirkningen. 
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Tolkningen av varselet er ikke riktig. Det er lagt opp til både skiheis og løyper i 
planområdet. I kommuneplanprosessen ble det sett på mulighet for heisanlegg på 
naboeiendommen. Denne er ikke del av forslaget til reguleringsplan. 

9.3 Könkämä sameby 
 Feil at området ble lite brukt av reindriften før skogsveien ble bygd. Området har 

siden urminnes tid vært et viktig område for reindrift. Mener dette beviser slurv 
med fakta, stiller krav om eget møte med Tamok Fjellbygd der også 
Fylkesmannen i Troms og Balsfjord kommune medvirker. 

 En praktisk/juridisk bindende avtale for å unngå at reindriften blir hindret av 
utbyggingen krever også befaring/møte med ovennevnte parter 

 Utbyggingen ødelegger området for reinbeiting og avskjærer reinens vandring til 
området Rostafjell.  Krever derfor befaring før 
detaljregulering/konsekvensutredning for området blir gjennomført. 

 Det er avholdt møte med Könkämä sameby og Balsfjord kommune. Det ble gitt 
tilbud om bindende avtale om tiltak for å unngå at de blir hindret i å drive reinen 
gjennom området som før. Det ble ikke oppnådd enighet. Konsekvensutrederne 
har også hatt kontakt med samebyen under sin utredning. 

9.4 NVE 
NVE beklager at de ikke har anledning til å gi konkrete tilbakemeldinger på varsel 
om oppstart. Henviser til sjekklister og vil behandle reguleringsplanen når den 
kommer på høring. 
 
Tiltakshaver har henvendt seg til NVE angående mulighet for forbygning mot elv for å 
hindre flomskader i planområdet. NVE var negative til dette da de mente et slikt tiltak 
ville være et for omfattende og ikke økonomisk regningssvarende. I tillegg var NVE 
opptatt av å bevare kantsonen til elva.  
 
Tiltakshaver foreslo at planlagt vei i planområdet kunne fungere som flombegrensende. 
NVE mente at det kunne la seg gjøre, men at en vei neppe kunne hindre vann fra å 
trenge inn i mot eksisterende bygg (grendehuset). En slik vei må bygges noe opp i 
terrenget og i hovedsak legges i allerede bebygd område (over parkeringsplass og 
fotballbane) og følge naturlig høydedrag i terrenget.  
 
Tiltakshaver ble bedt om å skissere en slik løsning. Denne ble diskutert per telefon og 
med felles kartgrunnlag med NVE og justert til å ligge inn på eksisterende skogsbilvei der 
ny vei passerer ei rikmyr.  Løsningen er tegnet in som ny vei langs nordlige grense av 
planområdet. 

 

9.5 Unni og Loyd Rehnlund 
De nærmeste naboene til planområdet ønsker å vite hvorfor det er avsatt en stripe til 
anlegg på deres eiendom. 

 
Denne stripen er del av godkjente arealplan. Reguleringsplanen omfatter ikke areal på 
naboeiendommer, kun areal på tiltakshavers eiendom.  
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9.6 Sametinget 
Finner det sannsynlig at det fins ikke-registrerte kulturminner i området, men 
ønsker befaring. Denne er gjennomført. I tilleggsinnspill datert 13.10.15 opplyser de 
om at det ikke ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det området 
som reguleringen omfatter. De minner om aktsomhetsplikten i hht Lov 9.juni 1978 
nr 50 om kulturminner §§ 8 og 9. 
 
I tilleggsinnspillet forutsetter Sametinget at KU reindrift blir utarbeidet. De ønsker 
utredet den samlede virkningen for Könkämä sameby – Tamok/Rosta 
reinbeitedistrikt, også sett sammen med andre utbyggingstiltak innen distriktet. 
Sametinget henviser til § 3-1 c i plan- og bygningsloven som sier at der 
reindriftsinteresser berøres, så skal de samlede effektene av planer og tiltak innenfor 
det enkelte reinbeitedistriktet bli vurdert. Dette vil på et folkerettslig grunnlag også 
kunne omfatte annen samisk ressursutnyttelse som inngår i livsgrunnlaget.  
 
Sametinget forutsetter at det legges opp til en reell medvirkningsprosess og dialog 
for den berørte samebyen/distriktet i den videre planprosessen.  
 

9.7 Statens vegvesen 
Planområdet forutsettes lokalisert og tilknyttet fylkesvegen. Statens vegvesen blir 
dermed direkte berørt av planarbeidet, både som forvalter av fylkesvegen og i rollen som 
statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet.  
 
Når ny infrastruktur planlegges, ber Statens vegvesen om at vegnormalen Håndbok N100 
«Veg- og gateutforming», legges til grunn i planleggingsarbeidet, for å sikre gode 
trafikksikre løsninger for alle trafikantgrupper i området. I dette ligger krav om 
opparbeidelse av ny krysstilknytning mot fylkesvegen og gode tilrettelagte løsninger for 
myke trafikanter i planområdet. Ny krysstilknytning må innarbeides i plantegning med 
tilhørende sikttrekanter. Statens vegvesen forutsetter at eksisterende trafikkfarlige 
kryssløsning mot fylkesvegen stenges, når nytt kryss opparbeides. Ny kryssløsning må 
opparbeides før det igangsettes utbygging i området og dette må framkomme som 
rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene.  
 
Etableringen av et turistanlegg med mange hytter, vil generere relativ stor trafikk til og 
fra området. Vegvesenet ber derfor om at man vurderer om det bør etableres 
busslommer ved det nye vegkryss på fylkesvegen. Dette tiltaket må i så fall innarbeides i 
reguleringsplanen.  
 
Universell utforming 
Prinsippene for universell utforming forutsettes lagt til grunn i det videre planarbeidet. 
 
Statens vegvesen ønsker dialog og involvering i arbeidet med plassering og valg av ny 
kryssløsning mot fylkesvegen.   
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10 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget 

10.1 Naturmangfold 
NVE fikk i 1996 utført en vurdering av naturmangfold langs- og i Tamokelva i en 
strekning på vel 3 km. Også dalsidene opp mot fjellene ble omtalt. Planområdet er en 
mindre del av deres undersøkelsesområde.  
 
To områder pekes ut som muligens lokalt verneverdige. Et område øst for 
planområdet, der elva passerer gjennom ei trang kløft, men ikke minst området fra 
gården Sæter og vestover (også utenfor landområdet), der elva meandrerer over i 
stor flate, nevnes som lokalt verneverdig. Ingen av disse to områdene er i etterkant 
fremmet for vern. Selve planområdet er ikke vurdert å være verneverdig. 
 
Planområdet er i seg selv et areal vurdert til å være sterkt preget av menneskelig 
aktivitet, men omgis av en generelt artsrik flora med innslag av mange forskjellige 
vegetasjonstyper. Flere vegetasjonstyper er representert i soner og mosaikker. 
Utbyggingen berører ikke disse. 
 
Det er ikke gjort funn i tromsatlas.no, atlas.nve.no eller artskart.artsdatabanken.no.  
 
Gjennomførte konsekvensutredning viser fem rikmyrer av middels til middels/stor 
verdi samt hekkelokalitet for sårbar rovfugl. Utredningen konkluderer med at det få 
konflikter i forhold til verdifull natur i dette prosjektet. 
 

10.2 Landbruk 
Konsekvensutredningen konkluderer med at tiltaket har liten eller ingen effekt på 
landbruket i området eller kommunen.   
 
Det meste av skogsdriften vil kunne fortsette parallelt med utbyggingen av området. 
Skogsdriften kun innenfor planområdet gir et marginalt økonomisk bidrag som 
eventuelt må komme i tillegg til arealer for større virkeuttak. 
 
Dyrka arealer har ikke vært drevet på over 15 år, er delvis flomutsatt og er ikke 
økonomisk forsvarlig å drive gitt dagens driftsformer. Det er ønskelig å legge til rette 
for styrt og planlagt beiting, fortrinnsvis for geit, i nedfartene. 

10.3 Reindrift 
Norut har vært engasjert for å utarbeide konsekvensutredning for tema reindrift. 

Utredningen bygger på befaring, møte med Könkämä sameby og Balsfjord kommune, i 

tillegg til en omfattende studie av dokumenter og rapporter. Hele rapporten ligger som 

vedlegg. Dette er en oppsummering av konklusjonen: 
 
Planområdet på 1,3 km2 dekker ei dalside fra elva i dalbotnen til området omkring 

skoggrensa. Det omfatter i hovedsak hytteområder, både til salg og utleie, heisområder og 

løypetraséer, men også kafé/diverse servicebygg. I første omgang planlegges det inntil 48 

hytter. Detter kan i løpet av 20-30 år øke med inntil 300 boenheter. Primært tar 

utbyggingen sikte på vinterturisme, men hytter som selges vil også kunne brukes året 

rundt. 

 

http://tromsatlas.no/
http://atlas.nve.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Omfanget av influensområdet vil i utgangspunktet kunne bli svært så forskjellig i størrelse 

om gjennomflytting på våren lar seg gjøre eller ikke, og om det er mulig å kanalisere 

ferdsel fra folk som bruker Tamok fjellgrend til områder som ikke er sårbare for 

reindriften i Könkämä i det tidsrom som samebyen bruker Tamokdalen. Hvis 

gjennomflytting og styring av ferdsel fra folk lar seg gjennomføre, vil influensområdet bli 

relativt lite sammenlignet med hva det vil kunne bli ved at gjennomflytting ikke lar seg 

gjennomføre og at ferdsel fra folk fører til redusert bruk av Tamokdalen. Om så skjer at 

gjennomflytting ikke lar seg gjennomføre uten tiltak vil man måtte inn med egnet 

infrastruktur (overnattingshage med anlegg for opplasting på lastebil) eller hjelpegjerder 

for å kunne passere gjennom Tamok fjellgrend.  

 

Tradisjonell beregningsmetodikk for beiteverdi er redegjort for, men ikke benyttet da vi 

anser usikkerheten omkring beitetap som for store. For å systematisere skjønnsmessige 

vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser har vi brukt den såkalte konsekvensvifta 

definert av Statens Vegvesen. Beitetapene i plan – og influensområdet er ikke kalkulert 

som følge av usikkerhet.  Ved videre utbygging og større aktivitetsnivå kan 

influensområdet øke som følge av mer omfattende forstyrrelser. 

 

Flyttlei kan påvirkes av tiltaket. Dette gjelder de mulige problemer som kan oppstå ved 

flytting av rein gjennom området i forbindelse med flytting, spesielt, vår, men også 

tenkelig, om høsten. Sperring av flyttlei er ikke tiltatt, og reindriftsloven pålegger at ny 

flyttlei i så fall skal åpnes og at denne skal godkjennes av LMD. Vi legger til grunn at 

avbøtende tiltak skal kunne sikre gjennomflytting ved bruk av eksisterende flyttlei. 

Støttegjerde vil anslagsvis koste 70 kr. Eks. mva. pr. løpemeter.  

 

Dersom det ikke lar seg gjøre, vil konsekvensene av inngrepet kunne bli meget store. 

Alternativet vil i så fall være behov oppbygging og bruk av permanent gjerde og 

lastebiltransport. Med utgangspunkt i 1500 rein har Norut kalkulert de faste kostnadene til 

99.000 kr. Eks. mva. og de årlige transportkostnadene til 37.500-45.000 kr. Eks. mva.  

 

Det forslås tre typer avbøtende tiltak; justeringer i reguleringsplanen, supplerende 

infrastruktur samt avtaler om bruk og oppfølgende tiltak. Disse tiltakene er nødvendige 

for å sikre kontrollert gjennomflytting ved gjennomføring av utbygging. 

Reguleringsplanen må sikre at flyttlei er fysisk åpen som område i den grad det er mulig i 

naturtilstand også innenfor regulert område. Om nødvendig kan støttegjerde på utsatte 

steder i tiltaksområdet sikre at flyttingen foregår mest mulig kontrollert. Avtale om bruk 

skal sikre at det ikke oppstår blokkering/forstyrrelser ved flytting/utflytting som ellers er 

unngåelig. Avtale om oppfølgende tiltak skal sikre at det er mulig å justere avtaler/vilkår 

dersom erfaring tilsier at tiltak ikke fungerer/ fungerer for dårlig. 

 

Tiltakshaver har lagt opp til både begrensing av bygging og permanent plassering av 

hindringer i flyttleitraséen. Det bør sikres en størst mulig bredde på passasjen i 

tiltaksområdet. Samebyen bør fortrinnsvis involveres i detaljutformingen av 

reguleringsplanen. 

  

Det bør også etableres hensynssone® for reindrift i reguleringsplanen (§ 12-6), evt. 

reguleres til reindriftsformål (§ 12-5, pkt. 5) selv om dette kanskje kan synes mindre 

aktuelt. I motsetning til i kommuneplanens arealdel kan det gis detaljerte bestemmelser til 

hensynssonene i reguleringsplanen (§ 12-7). For reindrifta kan bestemmelsene ha 

hjemmel i plan- og bygningsloven, fremgå av vedtak eller etter bestemmelser etter 
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reindriftsloven. Når det etableres en hensynssone for å sikre en bestemt flyttlei, kan det 

f.eks. gis utfyllende bestemmelser i forhold til å begrense aktiviteten i og ved flyttleia når 

denne benyttes. Vi forstår at tilsvarende etter hvert er gjennomført for Camp Tamok. 

 

Det bør være avtale om ansvar for oppsetting av midlertidig hjelpegjerde til hjelp for 

gjennomflytting om reineierne finner det nødvendig. Dette settes opp i forkant av flytting 

og tas ned etter at flytting er gjennomført. Dette kan knyttes til planbestemmelser eller 

avtale. Det anbefales at Tamok Fjellbygd og Könkämä sameby inngår en 

samarbeidsavtale. En slik avtale kan omfatte bl.a. at: 

 

- Tiltak for å kanalisere hytteeieres evt. sommerbruk av fjellet til områder som 

begrenser forstyrrelse av beitende rein  

- Informasjonsopplegg til gjester-hytteeiere om reindrift og opptreden i 

reindriftsområder, gjerne også med kommunenes medvirkning 

- Avtale om at opplegget for drift og samarbeid evalueres etter at første byggetrinn er 

gjennomført, eller senest etter 5 år fra byggestart.  

 

Forutsatt at gjennomflytting lar seg gjennomføre, vil de ekstra kostnadene i 

utgangspunktet bli små og begrense seg til eventuelle investeringer til støttegjerde. Under 

disse forutsetningene betyr tiltaket at det ikke påføres varig nye driftskostnader.   Forutsatt 

at de forslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan denne etableringen 

gjennomføres med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen vår og høst. 

10.4 Friluftsliv 
0-alternativet vil ha negativ konsekvens for friluftslivet da ankomsten til området er 
sterkt begrenset på grunn av trafikkfarlig kryssløsning. Den økende tilstrømningen 
som skjer i dag, uten utbygging, må begrenses.  
 
Den planlagte utbyggingen vil føre til sterkt økende friluftsaktivitet. I første omgang 
innenfor og i takt med framveksten av nye friluftslivsformer. Etter hvert også økt 
aktivitet innenfor en stor bredde av friluftsaktiviteter. 
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Formål 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 8 og § 12 – 5 er arealet regulert med 
formålsgrenser til følgende: 

Pbl § 11-8 Hensynssone,  

a. Sikringssone     

H140-1 og H140-2 Frisikt 

c. Sone med angitte særlige hensyn    

H310 Ras- og skredfare 
H370-1 Høyspentanlegg og kabler 
H370-2 Høyspentanlegg og kabler 
H410-1 Teknisk infrastruktur avløp -  infiltrasjonsanlegg 
H520-1 Hensyn Reindrift 
H520-2 Hensyn Reindrift 
# 1 Grønnstruktur kantsone Tamokelva 
# 2 Grønnstruktur kantsone Tverrelva 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg 

Fritidsbebyggelse, BFR1, BFR2, BFR3 og BFR4 
Fritid- og turistformål, BFT1, BFT2, BFT3, BFT4, BFT5, BFT6 og BFT7 
Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB1, BKB2 og BKB3 
Forretning/tjenesteyting, BKB4 
Campingplass, framtidig sentrumsområde BKB5 
Forretninger/servering, BF  
Lager og vannverk, BL 
Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP1 og BOP2  
Skianlegg - heis, BSA1, BSA2, BSA3, BSA4, BSA5, BSA6, BSA7 og BSA8 
Skiløypetraseer, BST1 til og med BST11  

Pbl § 12 - 5. ledd nr.2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, SV1, SV2, SV3, SV4, SKV1, SKV2, SKV3 og SKV4 
Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT1 til og med SVT10 
Parkering, SPP1, SPP2, SPP3, SPP4, SPP5, SPP6, SPP7 og SPP8 
Energinett - trafo, BE1 og BE2 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.3, Grønnstruktur 

Friområde, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7 og GF8 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.5, Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

Friluftsformål, LF1 til og med LF48 
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2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

 Atkomsten fra Fylkesveg 87 skal tilfredsstille vegmyndighetenes krav til 
utforming og sikt, og være opparbeidet, kontrollert og offentlig godkjent før 
det igangsettes videre utbygging i planområdet.  Samtidig stenges 
eksisterende atkomst LL2 mot fylkesveg 87. 

 Før tiltak iverksettes innenfor byggeområdene både i første og andre 
utbyggingsfase skal forskriftsmessig anlegg for vann, avløp, overvann og 
slokkevann for gjeldende tiltak være etablert.  

 Første utbyggingsfase omfatter utbygging som angis direkte i områdeplanen:  
- Ny adkomst, SV1, fra fylkesveg 87 med parkering SPP1 og SPP2. 
- Ombygging av grendehus til service hus og enkel overnatting i BFT1. 
- Løypetraseer, BST1 til og med BST11, og heistraseer BSA1 til og med og 

BSA 8. Traseene kan ved realisering avvike noe for best mulig å tilpasses 
terreng og sikkerhet. 

- Etablering av adkomstveg, SV2, nord for grendehuset sammen med. 
adkomst til hovedparkering SPP3, og hytteparkering SPP 4-8. 

- Realisering av hyttefeltene i BFR1 og BFR2. 
- Realisering av kombinasjonsfelt i BKB3. 
- Lagerbygning og vannverk i BL. 
- Varmestue/servering i BFT2. 
- Forretning/tjenesteyting i BKB4. 
- Offentlig og privat tjenesteyting i BOP1 og BOP2. 
- Forretning inkludert servering i BF. 
- Tilrettelegging med mindre installasjoner innenfor GF1 til og med GF7. 
- Utvikling av næringsaktivitet i BFT3, planlagt utsiktstårn og 

varmestue/servering. 
- Utvikling av næringsaktivitet i BFT4, skikafé/varmestue. 

 
 Andre utbyggingsfase omfatter detaljregulering av følgende områder: 

- BKB 1, 2, 5 og 6. 
- BFR 3 og 4.  
- BFT 5, 6 og 7. 
 

2.2  Vannforsyning 

Før utbygging av BKB 3 og 4, BFR 1 og 2 skal vannforsyningssystemet registreres, 
med krav om plangodkjenning for vannforsyning. Hensynssone for drikkevannskilde 
skal etableres. Plangodkjenningssøknad for vannforsyning skal opplyse om både 
råvannskilde, vannbehandling og forsyningsområde. I tillegg skal det legges fram 
informasjon om vannkvalitet i vannkilden, type abonnenter, ledningsnett og tiltak 
som skal bidra til å gi en sikker vannforsyning. Søknaden skal dokumentere at 
vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften.  

 
Ved detaljregulering av følgende områder: BKB 1, 2, 5 og 6, BFR 3 og 4, BFT 5, 6 og 7, 
skal plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg foreligge, før utbygging 
kan iverksettes. Hensynssoner for eventuelle nye drikkevannskildene skal også 
etableres. 
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Mattilsynet skal godkjenne vannforsyningen i planområdet.  

2.3 Evaluering  

Tiltakshaver skal i samarbeid med kommunen, senest etter 5 år fra godkjent 
områdeplan, evt. etter 60% utbyggingsgrad (av tillatt BRA) i første fase, utføre en 
evaluering av utbyggingen og avbøtende tiltak. Det skal tas utgangspunkt i dagens 
situasjon (situasjon før iverksettelse av plan for Tamok fjellbygd).  
 
Evalueringen skal inneholde utbyggingens påvirkning på reindrift. I tillegg skal 
evalueringen ta for seg vannforsyning, både drikkevann og slokkevann; herunder 
kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet for videre utbygging. 

 
Dersom videre detaljregulering skal settes i gang før denne evalueringen er utført, 
stilles det krav om en egen evaluering i forkant av aktuelle regulering.   
 
Basert på funn i evalueringen vil kommunen, som planmyndighet, ta stilling til om 
bestemmelsene/vilkårene for de ulike utbyggingsfeltene skal tilpasses. 

2.4 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeide stanses, og 
melding sendes til Sametinget/Sámediggi og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune for 
videre vurdering  

2.5 Universell utforming 

Kjøreveg og adkomst inn i området skal utarbeides med utgangspunkt i 
framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. I tillegg kommer kravene 
som oppstår ved søknad om tiltak, p.t. gjennom TEK 17.  

2.6 Utforming av byggeområdene  

Hytter og mindre bygninger skal i hovedsak fundamenteres på søylepunkt der 
kledning trekkes ned til minimum 0,5 meter over terreng og følge opprinnelig 
terrengform.  Ved hytter med gulv på grunn, skal fyllinger helst unngås. Opprinnelig 
terreng skal også her bevares i størst mulig grad. Utnyttelsesgrad er beskrevet under 
det enkelte formål.  Prinsipielt skal byggehøyder holdes under og ikke bryte med 
byggeområdets/nærmeste omgivelse sitt «skogstak». Unntak for dette kan tillates i 
BKB2 for hotellbygg med inntil 6 etasjer med maks tillatte mønehøyde 20 m over 
gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. I BFT3 tillates utsiktstårn på 3 etasjer, med 
maks tillatte mønehøye på 13 m over gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. 

2.7 Byggeskikk og materialbruk 

Bebyggelsen skal gis en harmonisk og helhetlig utforming innenfor de enkelte 
byggeområdene. Det tillates både saltak og pulttak, men det skal tilstrebes en 
sammenheng i byggestil mellom nærliggende grupperinger av bygninger. Utvendig 
kledning skal være i tre og/eller stein med farger hentet fra omgivelsene.  Taktekking 
skal fortrinnsvis være naturmateriale.  Ved alternativ taktekking skal materialene 
være ikke-reflekterende. Bygningene skal ha takvinkel på minimum 6,5 grader.                                                

2.8 Parkering og adkomst til tomt 

Parkering og adkomst til tomt beskrives under de enkelte byggeformål. 
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2.9 Hensyn til reindriften 

Fra 1.mai – 15.oktober skal det tas spesielt hensyn til trekkende og beitende rein.  
Dette innebærer at man regulerer virksomhet og bruk av planområdet, i de aktuelle 
tidsrommene der reinen trekker forbi. I tillegg skal det sørges for god informasjon til 
hytteeiere og besøkende om å vise hensyn til reindrifta og rein som beiter i 
planområdet i dette tidsrommet.  
 
For å kunne drive næringsaktivitet med minst mulig forstyrrelser for reinen 
forutsettes det at det etableres et forum for dialog med reindriftsutøvere som 
opererer i området, per tiden Könkämä sameby. Dette skal Balsfjord kommune, som 
planmyndighet fasilitere. Kommunen inviterer da representant(er) fra Tamok 
Fjellbygd og berørt reinbeitedistrikt til drøftingsmøte.  
 
I forumet skal man orientere hverandre om sine aktiviteter i de tidsrom reinen 
trekker i området. Møte i forumet skal holdes årlig, fortrinnsvis i perioden mars-mai 
dersom ikke annet avtales, for å vurdere samarbeid og driftsopplegg. Dette gjør at 
aktivitet kan tilpasses etter flyttingen. Avbøtende tiltak skal avklares, samt aktuelle 
tidsrom for tiltakene der det anses som nødvendig. 
 
I samråd med reinbeitedistriktet (Könkämä sameby) skal det utarbeides en plan for 
informasjonsutveksling, her spesielt når Tamok Fjellbygd skal varsles om at reinen er 
på vei, samt prosedyrer for hvordan området skal klargjøres før reinen flytter forbi. 
Dette gjør at Tamok Fjellbygd kan bidra til en smidig flytting av reinen. 

 

3  Hensynssone 

3.1  H140 Frisikt 

Arealet er avsatt til frisiktsone.  Vegetasjon eller andre elementer innenfor områdene 
skal ikke hindre fri sikt, og vegetasjon skal ikke være høyere enn 0,5 meter. 

3.2  H520-1 og H520-2 Hensyn reindrift 

Hensynssone H520-1 er satt av for å drive ned/opp rein som sporadisk skulle komme 
inn i reguleringsområdet fra trekklei sør i planområdet. 
Hensynsone H520-2, går i stor grad parallelt med SV2, og er satt av til flyttlei for rein. 
Hensynssonen skal ikke bebygges. Sonen skal lett tømmes for biler og andre 
gjenstander i de sesonger og tidsrom reindriften varsler om bruk av denne flyttleien.  

3.3 #1 og #2 Hensyn grønnstruktur 

Arealet er satt av til grønnstrukturer langs Tamokelva og Tverrelva.  Skjøtsel skal 
utføres varsomt og opprettholde vegetasjonen langs elvebredden. I anleggsfasen skal 
ikke kantsonen berøres, hverken med maskiner eller ved masselagring. Det tillates 
anlegg for vannforsyning/avløp.  

3.4 H310 Hensyn ras og skred 

Sonen ligger innenfor faresone for snøskred. Nærmere vurdering av faren for 
snøskred må foreligge ved utarbeidelse av detaljregulering for BFR4. Eventuelle 
avbøtende tiltak må på plass før utbygging kan igangsettes innenfor hensynssonen 
H310. 



 6 

3.5 H370-1 og H370-2 Høyspentanlegg og kabler. 

Trafostasjoner. Kabler innenfor reguleringsområdet legges i grunnen og følger veger 
og løypetraseer så langt det er mulig. 
 

4 Bebyggelse og anlegg  

4.1 Fritidsbebyggelse, BFR1 og BFR2 

Innenfor arealene skal det oppføres enkeltstående hytter i henhold til 
utbyggingsskisse. Plassering av bygninger er angitt direkte i plankartet. Det er ikke 
anledning til parkering på egne hyttetomter eller annet sted innenfor BFR1 og BFR2.  
Parkering for enhetene er lagt til SPP3, SPP4 og SPP5, mens gjesteparkering er lagt til 
SPP3.  Adkomst til hyttene er langs gangveier.  Disse kan bearbeides med fast dekke i 
naturmaterialer, og være tilgjengelige for person- og vareleveranser og 
utrykningskjøretøy.  Gangveiene bør så langt som mulig også være traseer for 
infrastruktur.  Hyttene skal ha maks 2 etasjer.  Maks tillatte mønehøyde er 6,5 meter 
fra gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå.  Utnyttelsesgrad er BRA=40% for BFR1, 
og BRA=20% for BFR2. Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene.  

4.2 Fritidsbebyggelse, BFR3 OG BFR4  

Det stilles krav om detaljregulering for BFR3 og BFR4. I detaljplanleggingen stilles det 
følgende vilkår: Innenfor arealene skal det oppføres enkeltstående hytter. Parkering 
for nedre del BFR3 er lagt til SPP7 mens øvre del får parkering på hver enkelt tomt.  
Gjesteparkering er lagt til SPP3.  Adkomst til hyttene er langs gangveier.  Disse kan 
bearbeides med fast dekke i naturmaterialer, og være tilgjengelige for person- og 
vareleveranser og utrykningskjøretøy.  Gangveiene kan også være traseer for 
infrastruktur.  Ved søknad om tiltak skal detaljregulering for hele formålet være 
utarbeidet.  Detaljreguleringen skal inneholde tomteinndeling og byggegrenser.  
Hyttene skal ha maks 2 etasjer.  Maks tillatte mønehøyde er 6,5 meter fra 
gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå.  Utnyttelsesgrad er BRA=20% for BFR3 og 
BRA=15% for BFR4. Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB1 

Det stilles krav om detaljregulering av BKB1. I detaljplanleggingen stilles det følgende 
vilkår: Framtidig område der det skal oppføres hytter for fritidsformål og utleiehytter 
for turismeformål. Området kan deles opp i mindre områder som detaljreguleres hver 
for seg. Adkomst til BKB1 fra SV2. Hyttene kan ha inntil to etasjer. En parkeringsplass 
for hver tomt. Maks tillatte mønehøyde er 6,5 meter fra gjennomsnittlig opprinnelig 
terrengnivå. Utnyttelsesgrad er BRA=35%. Vann og avløp: ivaretatt i 
fellesbestemmelsene. 

4.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB2 

Det stilles krav om detaljregulering for BKB2. I detaljplanleggingen stilles det 
følgende vilkår: Framtidig område for funksjoner som vil etterspørres i et 
sentrumsområde: Hoteller, restauranter, pub’er, kafeer, konferanselokale, dagligvare, 
sportsutstyr, uteleie mv. Det tillates inntil seks hoteller med opptil seks etasjer, der 
det enkelte hotellet kan tilby inntil 72 rom.  Maks tillatte mønehøyde på hotellene er 
20m. Sentrumsområdets uterom skal utformes med sterkt hensyn til gående og gis 
universell tilgjengelighet.  
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Det kan oppføres hytter for fritidsformål og utleiehytter for turistformål. Området 
kan deles opp i mindre områder som detaljreguleres hver for seg. Hyttene kan ha 
inntil to etasjer. En parkeringsplass for hver hyttetomt. Maks tillatte mønehøyde er 
6,5 meter fra gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Utnyttelsesgrad BRA=65 %. 
Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB3 

Innenfor arealet skal det oppføres utleiehytter i to grupperinger omkring tun med 
hexagon struktur i henhold til utbyggingsskisse. Plassering av tunene er angitt direkte 
i plankartet. Ved søknad om tiltak, og før utbygging kan iverksettes, skal 
utbyggingsskisse for hele formålet være utarbeidet.  Utbyggingsskisse skal vise 
plassering av den enkelte hytte i begge grupperingene. Parkering for enhetene er lagt 
til SPP5 og SPP6 der SPP6 skal ha tilstrekkelig antall HC plasser ut fra antall hytter 
som har universell utforming.  Adkomst til hyttene er langs gangveier.  Disse kan 
bearbeides med fast dekke i naturmaterialer.  Gangveiene kan også være traseer for 
infrastruktur.  For bygninger nærmest Tamokelva er byggegrense sammenfallende 
med formålsgrense. Hyttene kan ha inntil to etasjer.  Maks tillatte mønehøyde er 6,5 
meter fra gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Utnyttelsesgrad BRA=35%. Vann 
og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.6 Kurs- og konferanselokaler, BKB4 

Område for forretning og tjenesteyting, med hovedvekt på kurs- og 
konferansefasiliteter. Adkomst fra SV2, forbeholdt service- og tjenesteyting. 
Parkering legges til SPP3. Maks tillatte mønehøyde er 9 meter fra gjennomsnittlig 
opprinnelig terrengnivå. Utnyttelsesgrad BRA=35%. Vann og avløp: ivaretatt i 
fellesbestemmelsene.  

4.7 Campingplass, framtidig sentrumsformål BKB5 

Innenfor arealet skal det tilrettelegges for camping med oppstillingsplasser for 
campingvogner, bobiler og telt.  Før området tas i bruk til formålet skal det utarbeides 
detaljregulering som viser plassering av sanitærfasiliteter, strømuttak og 
oppstillingsplasser.  Det er ikke tillatt med etablering av byggverk eller plattinger. 
Ved behov skal arealet erstattes med sentrumsformål sidestilt med BKB2. Vann og 
avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene.   

4.8 Lager, BL 

Område for lager, garasje, verksted for utstyr og maskiner for alpinanlegget, samt 
areal avsatt for vannverk. Maks tillatte mønehøyde er 10 meter fra gjennomsnittlig 
opprinnelig terrengnivå. Utnyttelsesgrad BRA=40%. Vann og avløp: ivaretatt i 
fellesbestemmelsene. 

4.9 Fritids- og turistformål, BFT1 

Innenfor arealet inngår eksisterende bygning som skal inneholde bespisning, 
sanitæranlegg og overnatting.  Bygningen kan utvides innenfor tomtegrense som vist 
på plankartet. Det tillates også anneks for lager og vaktmester. Innenfor området skal 
det også etableres areal for varelevering. Parkering legges til SPP3. Maks mønehøyde 
skal ikke overstige høyden for eksisterende bygning. Maks utnyttelsesgrad BRA=65%. 
Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene.   
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4.10 Fritids- og turistformål, BFT2, BFT3 og BFT4  

Innenfor arealene skal det etableres varmestuer/kafédrift.  Maks mønehøyde er 5,5 
meter, med unntak for BFT3 der det kan bygges utsiktstårn på inntil 3 etasjer og 
byggehøyde 10 meter over gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Tårnet skal gis 
en skulpturell og arkitektonisk utforming. Utnyttelsesgrad BRA=15% for alle 
områdene hver for seg. Det skal ikke etableres allmenn adkomstvei og parkering. 
Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.11 Fritids- og turistformål, BFT5 

Det stilles krav om detaljregulering av BFT5. I detaljplanleggingen stilles det følgende 
vilkår: Arealene er satt av til framtidig utbygging for turisme for naturopplevelse så 
som nordlysopplevelser. Ved søknad om tiltak skal detaljregulering for hele formålet 
være utarbeidet.  Detaljregulering skal også inneholde adkomstvei og byggegrenser. 
Det skal ikke etableres allmenn adkomstvei og parkering. Overnattingsenheter kan ha 
en etasje.  Maks tillatte mønehøyde bestemmes i detaljreguleringen. Utnyttelsesgrad 
BRA=15%. Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.12 Fritids- og turistformål, BFT6 

Det stilles krav om detaljregulering av BFT6. I detaljplanleggingen stilles det følgende 
vilkår: Arealet er satt av til framtidig utbygging av skikafé/restaurant. Ved søknad om 
tiltak skal detaljregulering for hele formålet være utarbeidet.  Detaljregulering skal 
også inneholde adkomstveger og byggegrenser. Det skal ikke etableres allmenn 
adkomstvei og parkering.  Anlegget kan ha inntil to etasjer hvorav en underetasje der 
terrenget er skrånende. Bygget skal kunne integreres med startpunkt/rampe for 
skipark/terrengpark mot nord.  Anlegget skal gis god arkitektonisk utforming og 
tilpasses horisontlinjen og terrenget for øvrig. Maks tillatte mønehøyde utarbeides i 
detaljreguleringen. Utnyttelsesgrad BYA=15%. Vann og avløp: ivaretatt i 
fellesbestemmelsene. 

4.13 Fritids- og turistformål, BFT7 

Det stilles krav om detaljregulering av BFT7. I detaljplanleggingen stilles det følgende 
vilkår: Arealene er satt av til framtidig utbygging. Området ligger skjermet fra det 
øvrige anlegget og samtidig nær trekklei for rein og i villmarkspreget natur. Dette 
stiller særskilte krav til at både utforming og aktiviteter gjennomføres med stor 
varsomhet.  Innenfor formålene kan det oppføres inntil 6 fullservicehytter for utleie, 
en større fjellstue/«lodge», et bygg som kan inneholde et kultursenter med 
utleielokaler for relatert virksomhet (skrivestue, atelier, kunstverksted ol) samt et 
mindre antall hytter for utleie. Byggene skal oppføres slik at de ligger samlet og har 
høy arkitektonisk kvalitet – også på uterom. Byggene skal tilpasses terreng og 
landskap, samt utformes og plasseres slik at innvirkning på reindrift ivaretas på en 
best mulig måte. 
 
Ved søknad om tiltak skal detaljregulering for hele formålet være utarbeidet.  
Detaljregulering skal også inneholde adkomstveger, tomtedeling og byggegrenser. 
Det skal ikke etableres allmenn adkomstvei og parkering. Hyttene kan ha inntil to 
etasjer.  Maks mønehøyde utarbeides i detaljreguleringen. Utnyttelsesgrad BRA=10%. 
Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene.  
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4.14 Forretning, BF 

Område for utstilling, kunst og håndverk og annen handel og servering. Adkomst via 
gangvei/trapp i terrenget. Byggehøyde inntil 2 etasjer med maks tillatte mønehøyde 
6,5 m over gjennomsnittlig opprinnelig terrengnivå. Utnyttelsesgrad BRA=35%. Vann 
og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.15 Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1 og BOP2 

Område BOP1 settes av til kontor/møterom/opphold/overnatting for skiskoleinstruktører. 
Adkomst via gangvei/trapp i terrenget. Byggehøyde inntil 2 etasjer med mønehøyde 
6,5 m. Utnyttelsesgrad BRA=35%. 

   
Område BOP2 settes av til kontor/møterom/opphold/overnatting for turguider. 
Adkomst via gangvei/trapp i terrenget. Byggehøyde inntil 2 etasjer med mønehøyde 
6,5 m. Utnyttelsesgrad BRA=35%. 
Vann og avløp: ivaretatt i fellesbestemmelsene. 

4.16 Skianlegg BSA1, samt BSA2, BSA3 og BSA8 

Arealene er satt av til skiheiser med T-krok.   

4.17 Skianlegg BSA4, BSA5 og BSA6 

Arealene er satt av til stolheis og vil gå over kryssende skiløyper. 

4.18 Skianlegg BSA7 

Arealene er satt av til mindre skiheis, tautrekk, T-krok, tallerken eller likende. 

4.19 Skiløypetraser BST1 til og med BST11 

Arealet er satt av til løyper med varierende grad av uttak av skog og preparering/ 
tilrettelegging i form av terrengjusteringer og drenering. De fleste løypene skal ikke 
planeres, og det skal legges stor vekt på å bevare naturlig formasjon og særpreg i 
vegetasjon i terreng.  
 

5 Samferdselsanlegg  

5.1 Kjøreveg, SKV1 

Arealet er satt av til fylkesveg 87.  

5.2 Kjøreveg SV1 

Arealet er satt av til kommunal vei.  

5.3 Kjøreveg SV2 

Arealet er satt av til privat vei.   

5.4 Kjøreveg SV3 

Arealet er satt av til skogsbilvei ikke åpen for alminnelig ferdsel, ikke vinteråpen.  

5.5 Kjøreveg SV4 

Arealet er satt av til traktorvei ikke åpen for alminnelig ferdsel, ikke vinteråpen. 
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5.6 Annen veggrunn, teknisk anlegg SVT1 til og med SVT10 

Arealet er satt av til grøfter og teknisk anlegg for øvrig. 

5.6  Parkering SPP1til og med SPP8 

 Arealene SPP1 og SPP2 er satt av til parkering innfartsvei til Tamok Fjellbygd. 
Arealet SPP3 er satt av til hovedparkering for Tamok Fjellbygd for dagsbesøk, 
turistbusser og besøkende til hyttene. Nære hyttefelt (BFR1 og BFR2) vil delvis ha sin 
parkering her på eget markert område. SPP3 vil kunne ta imot ca 400 biler. 
Arealene SPP4 (10 P-plasser), SPP5 (4 P-plasser) SPP6 (5 P-plasser + 2 HC-plasser), 
SPP7 (7 P-plasser) og SPP8 (17 P-plasser) er parkering for hytter i BFR1, BFR2 og 
BFR3. Minst 2 HC-plasser reserveres for BKB3 (utleiehytter). 

 

6 Grønnstruktur 

6.1 Friområde, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6, GF7 og GF8 

Arealene er satt av til friområde.  Innenfor områdene kan det etableres lavvoer, 
bålplasser, mindre installasjoner, bord og benker som fremmer bruken som 
friområde.  Skjøtsel av stedlig vegetasjon skal utføres varsomt. 

7 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift 

7.1 Friluftsformål, LF1 til og med LF48 

Arealene er satt av til friluftsformål.  Skjøtsel og drift av skog skal understøtte 
friluftsformålet, og det er ikke tillatt med flatehogst.  
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Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  
Refereres ikke. 
 
Saksopplysninger: 
Områderegulering for Tamok Fjellbygd ble vedtatt i Formannskapet den 7.2.2018, etter 
delegert myndighet gitt av kommunestyret den 6.12.2017. 
 
Planen ble kunngjort den 9.2.2018, med en klagefrist på 3 uker fra mottatt kunngjøring. 
 
I forbindelse med kunngjøringen mottok Balsfjord kommune to merknader og to klager på 
planen. Merknadene var fra Statens vegvesen, og grunneiere Lars og Knut Andreassen. 
Klager mottatt var fra Könkämä sameby, og Anne Nesbakken (på vegne av siidaer i Könkämä 
sameby.   
 
Merknadene er notert og tatt videre. Klagene vil behandles her.  
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Klagene er mottatt innenfor fristen og ansees som rettidig fremmet. De tas derfor til 
behandling.  
 

Kort sammenfatning av klagen fra Könkämä sameby (se klagen i sin helhet vedlagt): 

Samebyen har drevet tradisjonell reindrift i det samiske reindriftsområdet som 
reguleringsplanen omfatter i uminnelige tider. Samebyen har på den måten etablert en 
sivilrettsligs bruksrett til området etter internasjonal og norsk (alders tids bruks) rett. Området 
omfattes i tillegg av områdeprotokollen som ligger til grunn for forslag til ny norsk-svensk 
reinbeitekonvensjon som er signert men ikke ratifisert.  
 
Gjennomføring av reguleringsplanen vil forårsake omfattende skade på reindriften drevet av 
Samebyen og dens medlemmer, i strid med deres grunnleggende rettigheter og dermed også 
norsk lov. Hvor omfattende denne skaden blir har ikke blitt utredet på den måten norsk lov 
krever, ettersom dette ikke er omtalt i KU som ligger til grunn for vedtak av planen.  
 
Könkämä sameby anser den vedtatte planen som ugyldig av følgende grunner:  

 Konsekvensutredningen (for reindrift) som ligger til grunn for planen, er ikke utført med 
et materielt innhold som kreves av en KU, jfr PBL. 

 Kommunen har ikke involvert Samebyen som svensk myndighet i arbeidet med 
konsekvensutredningen, slik norsk lov sier.  

 Gjennomføring av planen vil stride imot Norges folkerettslige forpliktelser. 
 Gjennomføring av planen vil stride imot Samebyens eiendomsrett, også norsk rett 

(alders tids bruk). 
 Gjennomføring av planen vil stride imot samebyens medlemmers rett til kultur, og da 

også norsk rett.    
 
Hvert punkt gjør planen ugyldig. Ugyldigheten forsterkes dersom man ser punktene og de 
alvorlige bristene som er gjort i planen og prosessen i lys av hverandre. 
 
Könkämä sameby mener de åpenbare bristene i planen gir et inntrykk av at planen var 
«forutbestemt» i motsetning til å være forutsetningsløs. Samebyen føler seg tvunget til å stille 
seg spørsmål om denne reguleringen hadde blitt akseptert dersom dette hadde vært en 
inngripen i «norsk» reindrift.  
  
 
Kort sammenfatning av klagen fra Anne Nesbakken på vegne av siidaer i Könkämä sameby (se 
klagen i sin helhet vedlagt): 
 
Realisering av vedtak om områderegulering vil innebære vesentlige begrensninger på gjeldende 
driftsmønster og overskride tålegrensen/terskelen for inngrep i flyttlei, jf. reindriftslovens §§ 
22, 63 og § 65.  
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Konsekvensutredning og planbeskrivelse er mangelfull og dels feilaktig med hensyn på 
reindriftens bruk av området, noe som også medfører ufullstendig vurdering av reguleringens 
konsekvens.  
 
Sektormyndighet med ansvar for reindrift, har enten frafalt innsigelsen på grunnlag av 
ufullstendige opplysninger om bruk, eventuelt at terskel for inngrep er vurdert annerledes i 
denne saken, enn i de øvrige sakene klager er kjent med som har omhandlet inngrep i flyttleier, 
jamfør forvaltningsloven § 17 om sakens opplysning, samt ulovfestede prinsipper for forsvarlig 
saksbehandling i forvaltningen.  
 
Balsfjord kommune har ikke anledning til å fatte vedtak i medhold av plan- og bygningsloven 
som legger vesentlige begrensninger på reindriften. Spesielt har ikke Balsfjord kommune 
materiell kompetanse til å fatte et vedtak i strid med arealdisponeringsforbudet i 
reindriftslovens § 22.  
Det anmodes om at påklaget vedtak gis oppsettende virkning i påvente av klagesaksbehandling. 

Videre utdypning i klagen fra Nesbakken:  

 Rett etter alder tids bruk.  
 Sannsynlig avbøtende effekt av de skisserte avbøtende tiltakene lar seg ikke begrunne 

faglig.  
 Videreføring av gjeldende bruk, samt utvidet bruk slik det skisseres i ny konvensjon, vil 

følgelig kreve en uforholdsmessig stor innsats, som ikke vil kunne opprettholdes over 
tid.  

 Reindriftas bruks- og driftsmønster av området Tamok-Rosta er mangelfullt beskrevet.  
 Negativ virkning av økt ferdsel i området generelt. 
 Ikke gjort en helhetlig vurdering av alle tiltak innenfor beiteområdet og virkninger på 

reindrifta. 
 Ikke gjennomført en ROS analyse som omfatter risiko for reindrifta. 

 

Vurdering: 
Det klages på: 

 Planens gyldighet på bakgrunn av mangelfull/lite tilfredsstillende konsekvensutredning 
for reindrift, som ligger til grunn for vedtatt plan.  

 Dårlig/mangelfull medvirkning til planen og planprosessen. Der samebyen ikke har blitt 
hørt i sine uttalelser og innvendinger. 

Basert på dårlig kunnskapsgrunnlag, som følge av de to punktene over mener Samebyen at 
planen må ansees som ugyldig.  

Rådmannen har i arbeidet med å løse innsigelsen knyttet til reindrift i denne 
områdereguleringen forholdt seg til reindriftsfaglig myndighet – Fylkesmannen i Troms.  

Balsfjord kommune innehar ikke selv reindriftsfaglig kompetanse som kreves for å gjøre 
vurderinger knyttet til reindrift i denne saken. Kommunen har derfor basert seg på 
tilbakemeldinger gitt av Fylkesmannen i Troms, som reindriftsfaglig myndighet. Kommunen har 
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ansett saken som tilstrekkelig opplyst, og reindriftas interesser ivaretatt, all den tid det ikke er 
kommet noen annen tilbakemelding på dette fra Fylkesmannen og innsigelsen er frafalt.  

Rådmannens innstilling: 
 

Klage tas ikke til følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 
 
Behandling i Kommunestyret - 25.04.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra  Kommunestyret - 25.04.2018: 
 

Klage tas ikke til følge.  
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse. 
 

 
 
 
Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
sekretær 

 
 

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 

Ekstern kopi til: 
MATTILSYNET Felles postmottak Postboks 383 2381 BRUMUNDDAL 
Aadne Justin Olsrud Tamokveien 1717 9334 Øverbygd 

  
Vedlegg: 

1 Klage på vedtak av 080218 - Områdeplan Tamok Fjellbygd 
2 Klage på vedtak om områderegulering -  Tamok fjellbygd 2 
3 Oversendelsesmail 
4 Fullmakter 
5 Vedlegg I 
6 Vedlegg II 
7 Vedlegg III 
8 Vedlegg IV Utdrag av områdeprotokoll samt kart 
9 Vedlegg V Oversiktskart reinbeiteområder 
10 Kartutsnitt 1919-konvensjonen 
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Balsfjord kommune 

Arkivkode: L12 
Vår saksbehandler   
Kristin Norbye-Bekkelund   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
30/18 Formannskapet 07.02.2018 

 
Særutskrift:  Områdereguleringsplan for Tamok Fjellbygd 
 
 
Vedlagte dokument:  

1. Særutskrift: 2.gangs behandling av områderegulering for Tamok Fjellbygd 
2. Frafall av innsigelse - reguleringsplan 43/23 
3. Områderegulering av Tamok Fjellbygd - Fylkesmann svar på kommunens løsningsforslag av 

innsigelser fra statlige sektormyndigheter 
4. Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 26.01.2018 
5. Planbestemmelser Tamok Fjellbygd 26.01.18 
6. Plankart Tamok Fjellbygd 05.12.2017 

 
Saksopplysninger: 
 
2.gangs behandling av områdeplan for Tamok Fjellbygd var fremmet som sak i formannskapet og 
kommunestyret den 6.12.2017. Se vedlegg 1 for fullstendig saksfremlegg.  
 
Innsigelsen fra Mattilsynet var ikke løst på dette tidspunktet, og det var ikke ønskelig å vedta en plan før 
dette var i orden. Det ble derfor fattet følgende vedtak: 
 

 
 
 
I brev av 19.1.2018 frafaller Mattilsynet sin innsigelse til områdeplan for Tamok Fjellbygd (vedlegg 2), 
med følgende vilkår: 
 
«Under forutsetning av at Balsfjord kommune tar ut av plankartet den nye foreslåtte hensynssonen 
H410_1 med borebrønner etc, og at videre vannforsyningen herunder drikkevann, gjennomføres i 
samsvar med planbestemmelsene, jfr. pkt. 2.1 og 2.2, kan Mattilsynet tilrå en egengodkjenning av 
planforslaget. 
 
Balsfjord kommune har da et grunnlag for å godkjenne områdereguleringen med kart og bestemmelser 
slik at selve planprosessen kan avsluttes. Tilrettelegging for vannforsyning kan så iverksettes gjennom 
planbestemmelsene punkt 2.1 og 2.2 som en egen prosess mellom tiltakshaver, Balsfjord kommune og 
Mattilsynet.» 
 
Se også brev fra Fylkesmannen i Troms vedrørende løsning av innsigelser, vedlegg 3.  

http://bkweb/ephorteweb/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=213594&DB_DOKID=286964


 
Endringene som Mattilsynet krever er gjort, og nytt plankart, ny planbeskrivelse og nye planbestemmelser 
der man imøtekommer vilkårene er utarbeidet. Se vedlegg 4-6.  
 
Hensynssonen H410_1 med borebrønner er fjernet fra plankartet. Henvisninger til denne hensynssonen er 
også fjernet fra bestemmelsene og planbeskrivelsen. I planbeskrivelsen er i tillegg vedlegg 17: 
vurderinger drikkevann, tatt ut – ettersom denne vurderingen også tar for seg drikkevannskilden som er 
tatt ut av planen.   
 
Vurdering: 
Rådmannen vurderer det dithen at alle innsigelser til områdeplan for Tamok Fjellbygd nå er 
imøtekommet og planen kan vedtas. 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Områdeplan for Tamok Fjellbygd med planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 26.01.2018, og 
plankart, datert 05.12.2017, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
 
Behandling i Formannskapet - 07.02.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra Formannskapet - 07.02.2018: 
 

Områdeplan for Tamok Fjellbygd med planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 26.01.2018, 
og plankart, datert 05.12.2017, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
 

Storsteinnes 08.02.2018 
Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
møtesekretær 
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FYLKESMANNEN I TROMS 
 
Postboks 6105 
9291 TROMSØ 
 
 
 
Anmodning om frafall av innsigelser for Områdeplan-Tamok Fjellbygd  
 
Balsfjord formannskap vedtok i møte den 25.januar, 2017, at forslag til områderegulering for 
Tamok Fjellbygd skulle legges ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsperioden var fra 
1.februar til 16.mars 2017, med utsatt høringsfrist til 27.3.2017 ettersom Mattilsynet ikke hadde 
mottatt planen til offentlig ettersyn.  
 
I høringsrunden mottok kommunen følgende innsigelser:    

 
 
Innsigelse fra NVE:  
NVE mente at planmaterialet som forelå ikke ga tilstrekkelig avklaring av hensyn til 
verneverdier i verna vassdrag og hadde derfor innsigelse til veitrase langs verna vassdrag. NVE 
hadde i tillegg merknader til at hensynssone for flom ikke var avsatt i plankartet med tilhørende 
planbestemmelser samt at vannuttak ikke var beskrevet nok for å kunne bruke 
samordningsparagraf i vannressursloven. 
 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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Det ble i etterkant av mottatt innsigelsesbrev avholdt et møte. Dette resulterte i et innsendt 
forslag, datert 24.4.2017, med endringer for å etterkomme innsigelsen og merknader.  

 
Veitraseen er i et begrenset område nå dradd inn på eksisterende vei. Veien fram til – og etter 
denne omleggingen (markert i gul farge) - følger opprinnelig planforslaget. 
 
Det er i bestemmelsene 3.3 lagt inn en hensynssone for grønnstruktur. Denne hensynssonen 
følger veitraseen og legger begrensninger på bruk av kantsonen.  

3.3 #1 og #2 Hensyn grønnstruktur 
Arealet er satt av til grønnstrukturer langs Tamokelva og Tverrelva.  Skjøtsel skal utføres 
varsomt og opprettholde vegetasjonen langs elvebredden. I anleggsfasen skal ikke 
kantsonen berøres, hverken med maskiner eller ved masselagring. Det tillates anlegg for 
vannforsyning/avløp.  
 

For at veien i noen grad skal være flomskadeforebyggende, bygges den opp slik at den kan 
motstå at sørpe og is ved flom hindres i å komme sør for veien. Siden grunnen i hovedsak består 
av morenegrus, vil veien neppe hindre at vann vil kunne flomme inn sør for veien. Veien bør 
heller ikke hindre vann som kommer ned lia i sør ikke kommer ut mot Tamokelvas løp. Det bør 
derfor anlegges tilstrekkelig med stikkrenner slik at vann kan passere gjennom veien. Dette vil 
bidra til lavere strømningshastighet for vannmassene ved flom og bidra til noe økt reaksjonstid 
og enklere evakuering av personer og verdier ved behov. 
 
I brev av 22.6.2017 trekker NVE innsigelsen utfra fremlagte forslag til ny veitrase. 
 
Innsigelse fra Mattilsynet: 
Mattilsynet mente det var store mangler ved planen hva drikkevann angikk. Mattilsynet sa videre 
at det i områdereguleringsplanen må følges opp og ivaretas det en kommer frem til gjennom 
utredning og beskrivelse av drikkevann for området. 
Mattilsynet fremmet innsigelse til manglende utredning og beskrivelse av hvordan 
drikkevannsforsyning skal løses innenfor planområdet. 
 
For å imøtekomme Mattilsynets innsigelse er drikkevann i større grad omtalt i planbeskrivelsen, 
særlig kapittel 8.6 -teknisk infrastruktur. Her vises det også til vedlegg 17, vurdering drikkevann, 
som er nytt og er vedlagt dette brevet. Det er i tillegg lagt inn bestemmelser som spesielt tar for 
seg vannforsyningen. Vannforsyning er spesielt omtalt i bestemmelse 2.1- andre kulepunkt og 
punkt 2.2:   
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2.1 Rekkefølgebestemmelser 
 Før tiltak iverksettes innenfor byggeområdene både i første og andre 

utbyggingsfase skal forskriftsmessig anlegg for vann, avløp, overvann og 
slokkevann for gjeldende tiltak være etablert.  

2.2  Vannforsyning 
Før utbygging av BKB 3 og 4, BFR 1 og 2 skal vannforsyningssystemet registreres, med 
krav om plangodkjenning for vannforsyning. Plangodkjenningssøknad for vannforsyning 
skal opplyse om både råvannskilde, vannbehandling og forsyningsområde. I tillegg skal 
det legges fram informasjon om vannkvalitet i vannkilden, type abonnenter, ledningsnett 
og tiltak som skal bidra til å gi en sikker vannforsyning. Søknaden skal dokumentere at 
vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften. 

 
Ved detaljregulering av følgende områder: BKB 1, 2, 5 og 6, BFR 3 og 4, BFT 5, 6 og 7, 
skal plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg foreligge, før utbygging kan 
iverksettes. 
Mattilsynet skal godkjenne vannforsyningen i planområdet.  

 
 
Det er også lagt inn en ny hensynsone i plankartet: H410-1 Drikkevannskilde- borede brønner i 
løsmasser. 
 
 
Innsigelse fra Fylkesmannen i Troms: 
 
Reindrift 
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplanen slik den foreligger da den ikke i 
tilstrekkelig grad sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. 
Videre ivaretar ikke reguleringsplanen flyttleiene i området på en tilfredsstillende måte.  
 
Innsigelsene har i stor grad vært rettet mot bestemmelsene, som Fylkesmannen mener ikke 
ivaretar reindriftas interesser i tilstrekkelig grad. Vi vil særlig trekke frem disse punktene:  

- Fylkesmannen savner planbestemmelser som regulerer kommersiell bruk. 
- Det er ønskelig med en tidsavgrensning med føring av bruken av området som turistmål. 
- Fylkesmannen ser et behov for en tydeligere rekkefølgebestemmelse for de ulike 

byggetrinnene. 
 
For å imøtekomme de første to punktene er det lagt inn en ny bestemmelse: 2.9 - Hensyn til 
reindrift  

2.9 Hensyn til reindriften 
Fra 1.mai – 15.oktober skal det tas spesielt hensyn til trekkende og beitende rein.  
Dette innebærer at man regulerer virksomhet og bruk av planområdet, i de aktuelle 
tidsrommene der reinen trekker forbi. I tillegg skal det sørges for god informasjon til 
hytteeiere og besøkende om å vise hensyn til reindrifta og rein som beiter i planområdet i 
dette tidsrommet.  
 
For å kunne drive næringsaktivitet med minst mulig forstyrrelser for reinen forutsettes det 
at det etableres et forum for dialog med reindriftsutøvere som opererer i området, per 
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tiden Könkämä sameby. Dette skal Balsfjord kommune, som planmyndighet fasilitere. 
Kommunen inviterer da representant(er) fra Tamok Fjellbygd og berørt reinbeitedistrikt 
til drøftingsmøte.  
 
I forumet skal man orientere hverandre om sine aktiviteter i de tidsrom reinen trekker i 
området. Møte i forumet skal holdes årlig, fortrinnsvis i perioden mars-mai dersom ikke 
annet avtales, for å vurdere samarbeid og driftsopplegg. Dette gjør at aktivitet kan 
tilpasses etter flyttingen. Avbøtende tiltak skal avklares, samt aktuelle tidsrom for 
tiltakene der det anses som nødvendig. 
 
I samråd med reinbeitedistriktet (Könkämä sameby) skal det utarbeides en plan for 
informasjonsutveksling, her spesielt når Tamok Fjellbygd skal varsles om at reinen er på 
vei, samt prosedyrer for hvordan området skal klargjøres før reinen flytter forbi. Dette 
gjør at Tamok Fjellbygd kan bidra til en smidig flytting av reinen. 

 
 
Det er også lagt inn en ny bestemmelse i punkt 2.3 –evaluering: 

2.3 Evaluering  
Tiltakshaver skal i samarbeid med kommunen, senest etter 5 år fra godkjent områdeplan, 
evt. etter 60% utbyggingsgrad (av tillatt BRA) i første fase, utføre en evaluering av 
utbyggingen og avbøtende tiltak. Det skal tas utgangspunkt i dagens situasjon (situasjon 
før iverksettelse av plan for Tamok fjellbygd).  
 
Evalueringen skal inneholde utbyggingens påvirkning på reindrift. I tillegg skal 
evalueringen ta for seg vannforsyning, både drikkevann og slokkevann; herunder 
kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet for videre utbygging. 
Dersom videre detaljregulering skal settes i gang før denne evalueringen er utført, stilles 
det krav om en egen evaluering i forkant av aktuelle regulering.   
Basert på funn i evalueringen vil kommunen, som planmyndighet, ta stilling til om 
bestemmelsene/vilkårene for de ulike utbyggingsfeltene skal tilpasses. 
 

 
Bestemmelsene skal ivareta reindriftas interesser med tanke på aktivitet og drift av anlegg, samt 
videre utbygging.  
 
Rekkefølgebestemmelser for utbygging er delt inn i første fase- det som er angitt direkte i 
områdeplanen, og andre fase- som omfatter øvrige felt der det stilles krav til videre 
detaljregulering. Vi vil her også vise til bestemmelse 2.3- evaluering, som skal finne sted etter en 
viss framgang i utbygging av første fase, samt før videre detaljregulering kan settes i gang.  
 
Det er i planbeskrivelsens kapittel 5 lagt til og utdypet hvordan man tenker omkring videre 
utbygging av området, herunder også rekkefølge.   
 
Videre er området for BFT6 redusert fra 4.1 daa til 3.8 daa, og område BFT7 er redusert fra 42.8 
daa til 32.2 daa. Det er også presisert i bestemmelse 4.13, som omtaler BFT7 at byggene skal 
oppføres slik at de ligger samlet og utformes og plasseres slik at innvirkning på reindrift ivaretas 
på best mulig måte.   
 



  5 av 6 

 
Det er for øvrig også lagt til et avsnitt i planbeskrivelsen, kapittel 7 – planens virkning, 7.13, som 
omhandler reindrift. 
 
 
Vassdragsmiljø 
Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i hensynet til vassdragsmiljøet innsigelse til etablering av 
veg og bebyggelse innenfor 100-metersbeltet til Tamok-elva. 
 
Området BKB3 er redusert fra 15.9 daa til 12.6 daa, der man har sløyfet deler av området som 
ligger nærmest veien/elva. Formål- og byggegrense er flyttet for å imøtekomme innsigelse fra 
Fylkesmannen. Se figur under:  
 

 

 
 
Viser også til bestemmelse 3.3 som gjelder hensynsone for grønnstruktur og tar for seg 
kantsonen langs veien.  
 
 
Med bakgrunn i endringene som er gjort i planbestemmelsene, planbeskrivelsen og plankartet 
anmoder Balsfjord kommune om at innsigelser til områdeplan for Tamok Fjellbygd frafaller.  
 
 
 
 



  6 av 6 

Ylva Sneve  
enhetsleder  
 Kristin Norbye-Bekkelund 
 rådgiver 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 29.11.2017 
2 Planbestemmelser Tamok Fjellbygd 29.11.2017 
3 Plankart Tamok Fjellbygd 28.11.2017 
4 Vedlegg 17: Vurderinger drikkevann 

 
 

Ekstern kopi til: 
NVE Region Nord Kongens gate 14-16 8514 NARVIK 
Mattilsynet Region Nord Skippergata 16 9008 TROMSØ 
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Balsfjord kommune
Rådhuset
9050 STORSTEINNES

Områderegulering av Tamok Fjellbygd i Balsfjord kommune - Fylkesmannens
svar på kommunens løsningsforslag av innsigelser fra statlige
sektormyndigheter.

Fylkesmannen i Troms viser brev datert den 29.11.17, med løsningsforslag til innsigelser reist
til Områdeplan for Tamok Fjellbygd i Balsflord kommune.

Det har vært flere drøftingsmøter mellom kommunen, tiltakshaver og berørte myndigheter.
Balsfjord kommune har justert plankart og planbestemmelser for å imøtekomme innsigelsene,
og oversender løsningsforslaget, datert den 29.11.17, med en anmodning om å frafalle
innsigelsene. I e-post den 15.01.18, oversender kommunen en alternativ plassering av
vannforsyningen i planområdet. E-posten er videresendt fra Fylkesmannen til Mattilsynet den
15.01.18.

Nevnte plan går inn i «Samordningsprosjektet» hvor Fylkesmannen i Troms skal samordne
uttalelser fra regionale statlige sektormyndigheter. NVE, Mattilsynet og Fylkesmannen reiste
innsigelser i brev datert den 27.03.17. Siden planen går inn i Samordningsprosjektet,
oversender Fylkesmannen også et samlet svar på løsning av innsigelsene.

Kommunens forslag til løsning av en innsigelse har hver regional statlig sektormyndighet tatt
selvstendig stilling til, og meldt fra til Fylkesmannen hvilket standpunkt som inntas.

Innsigelse fra NVE
I brev av 22.06.17 frafaller NVE innsigelsen, på basis av kommunens justeringer av plankart
og bestemmelser. Innsigelsen er løst i en tidlig fase i prosessen.

Flomfare og vassdragsforvaltning er tilstrekkelig ivaretatt.

Innsigelser fra Fylkesmannen:
Etter en samlet vurdering av kommunens justeringer av plankart og bestemmelser hvor
utbyggingsinteresser veies opp mot reindrift og vassdragsforvaltning. frafaller  Fylkesmannen
innsigelsen.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Plan, reindrift og www.fylkesmannen.no/troms

samfunnssikkerhet
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Reindrift
Kommunen ønsker å sikre reindriften samtidig som utbygger må gis muligheter til å utvikle
forretningskonseptet. Reindriftsinteressene i området er vesentlig å ivareta. Kommunen har
derfor innarbeidet vilkår om et dialogforum som skal sikre gjensidig kommunikasjon mellom
Tamok Fjellbygd og reindriftsdistriktet, jfr. bestemmelse 2.9. Videre er det lagt inn vilkår om
evaluering av utbyggingen og de avbøtende tiltakene for å se om det er behov for justeringer
av planen, jfr. bestemmelse 2.3. Vilkåret om evaluering angår særlig utbygging av området
BFT7 som ligger nærmest flyttveien og er til størst ulempe for reindriften. Området er også
redusert fra 42, 8 da til 32,2 da og med vilkår om en konsentrert utbygging og en lav BRA.

Vassdragsforvaltning
Vassdragsmiljøet langs Tamokelva er også tilfredsstillende ivaretatt etter justeringer av
plankart og bestemmelser.

Innsigelsen fra Mattilsynet
I brev av 05.12.17 opprettholder Mattilsynet innsigelsen til drikkevannsforsyningen i
planområdet. Innsigelsen knytter seg først og fremst til foreslått lokalisering av
grunnvannsbrønner med hensynssone. Mattilsynet er fornøyd med planbestemmelsene, jfr.
pkt. 2.1 og 2.2.

Kommunen opplyser i brev av 29.11.17 at det i plankartet er lagt inn en ny hensynssone
H410 1 Drikkevannskilde borede brønner i løsmasser. Lokaliteten er tidligere ikke lagt fram i_
prosessen. Mattilsynet finner at denne sonen med brønnplasseringer har en ugunstig
plassering som ikke vil oppfy1le nødvendige krav til drikkevann, og opprettholder derfor
innsigelsen til drikkevannsforsyningen.

Samlet vurdering av innsigelsene og planprosessen:
Miljer, samfunnssikkerhet og reindrift:
På grunnlag av kommunens justering av planbestemmelser og kart er innsigelsen fra NVE og
Fylkesmannen tilfredsstillende løst.

Vannforsyning:
Det er ikke utarbeidet tilstrekkelig gode løsninger for drikkevannsforsyningen for
planområdet. Mattilsynet kan ikke tilrå de foreslåtte kartfestingene for vannforsyning, men
anser planbestemmelsene for drikkevann for å være tilfredsstillende, jfr plan-bestemmelsene
punkt 2.1 og 2.2.

I e-post datert 15.01.18 oversender kommunen v/Vegar Gystad en vannforsyningsløsning som
er utviklet i lag med Balsfjord kommunalteknikk KF, basert på blant annet rapport fra Sweco.
Denne løsningen er oversendt til Mattilsynet den 15.01.18 via Fylkesmannen, for snarlig
vurdering.

I e-post til Balsfjord kommune og Fylkesmannen datert 19.01.18, uttaler Mattilsynet:
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Mattilsynet kan ikke se at det er grunnlag for å innarbeide vannforsyningen i
plankartet på det foreliggende grunnlaget. Kartfesting av lokaliteter uten forutgående
godkjenningsprosedyrer vil bli møtt med innsigelse, jfr våre tidligere innspill til
planen.

Mattilsynet finner at planbestemmelsene punkt 2.1 og 2.2 stiller vilkår om
vannforsyning som ivaretar vårt fagområde og ansvarsforhold i planområdet på en
tilfredsstillende og forsvarlig måte.

Under forutsetning av at Balsjjord kommune tar ut av plankartet den nye foreslåtte
hensynssonen H410 1 med borebrønner etc , og at videre vannforsyningen herunder
drikkevann, gjennomføres i samsvar med planbestemmelsene, Ifr pkt. 2.1 og 2.2, kan
Mattilsynet tilrå en egengodkjenning av planforslaget.

Balsfjord kommune har da et grunnlag for å godkjenne områdereguleringen med kart
og bestemmelser slik at selve planprosessen kan avsluttes. Tilrettelegging for
vannforsyning kan så iverksettes gjennom planbestemmelsene punkt 2.1 og 2.2 som en
egen prosess mellom tiltakshaver, Balsfjord kommune og Mattilsynet.

Mattilsynet stiller seg til rådighet for vider arbeid med vannforsyningen til
planområdet.

Mattilsynet kan mao. ikke tilrå lokalitetene for vannforsyningen som kommunen foreslår i
brev datert 29.11.17 eller e-post datert 15.01.18.

Planprosessen.
Vannforsyning er sentralt i utbygging og utvikling av det planlagte turistanlegget, og
Balsfjord kommune må finne en løsning som Mattilsynet kan tilrå.

Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å avvise innsigelsen fra Mattilsynet iht.
fullmakter gitt i Samordningsprosjektet. Etter Fylkesmannens vurdering, vil heller ikke en
mekling basert på foreliggende plangrunnlag føre frem.

For å avslutte en lengre planprosess, kan en løsning være å ta ut forslag til lokalisering av
vannforsyning fra plankartet, og så arbeide videre med vannforsyningen som egen prosess i
henhold til planbestemmelsene. Alle innsigelser har da funnet en løsning. Kommunen vil
dermed ha et grunnlag for å vedta planen med kart og bestemmelser som har full tilslutning
fra berørte faginstanser. Fylkesmannen anbefaler denne løsningen.

Alternativet er at vannforsyningen avklares i planfasen direkte, noe som vil forlenge
planprosessen ytterligere.

Det er opp til Balsfjordkommune som planmyndighet, å avklare hva kommunen anser som
mest hensiktsmessig prosess videre.
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Fylkesmaimen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med
planen.

Med hilsen

Elisabeth Vik Aspaker
fylkesmann

Per Elvestad
plandirektør

Kopi til:





NVE Region Nord Kongens gate 14-16 8514 NARVIK
Mattilsynet Region Nord Skippergata 16 9008 TROMSØ
Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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Resymå / Summary:
På bakgrunn av oppdrag fra Tamok AS, har vi gjennomført en konsekvensutredning for temaet reindrift i forbindelse med
reguleringsplan for Tamok Fjellbygd i Balsfjord kommune. Tamok AS planlegger utbygging av et område for turisme- og
friluftsformål i område satt av for dette i kommuneplan for Balsfjord kommune. Planområdet på 1,3 km2 dekker ei dalside
fra elva i dalbotnen til området omkring skoggrensa. Det omfatter i hovedsak hytteområder, både til salg og utleie,
heisområder og løypetras&r, men også kafC/diverse servicebygg. 1 første omgang planlegges det inntil 48 hytter. Detter kan
i løpet av 20-30 år øke med inntil 300 boenheter. Primært tar utbyggingen sikte på vinterturisme, men hytter som selges vil
også kunne brukes året rundt.

Omfanget av influensområdet vil i utgangspunktet kunne bli svært så forskjellig i størrelse om gjennomflytting på våren lar
seg gjøre eller ikke, og om det er mulig å kanalisere ferdsel fra folk som bruker Tamok fjellgrend til områder som ikke er
sårbare for reindriften i Könkämä i det tidsrom som samebyen bruker Tamokdalen. Hvis gjennomflytting og styring av
ferdsel fra folk lar seg gjennomføre, vil influensområdet bli relativt lite sammenlignet med hva det vil kunne bli ved at
gjennomflytting ikke lar seg gjennomføre og at ferdsel fra folk fører til redusert bruk av Tamokdalen. Om gjennomflytting
ikke lar seg gjennomføre uten tiltak vil man måtte inn med egnet infrastruktur for å kunne passere gjennom Tamok
fjellgrend.

Flyttlei kan påvirkes av tiltaket. Sperring av flyttlei er ikke tiltatt, og reindriftsloven pålegger at ny flyttlei i så fall skal åpnes
og at denne skal godkjennes av LMD. Vi legger til grunn at avbøtende tiltak skal kunne sikre gjennomflytting ved bruk av
eksisterende flyttlei. Støttegjerde vil koste omtrent det samme som permanente gjerder, anslagsvis 70 kr. eks. mva. pr.
løpemeter. Om gjennomflytting ikke lar seg gjøre, vil konsekvensene av inngrepet kunne bli meget store. Det vil da være
behov oppbygging og bruk av permanent gjerde og lastebiltransport. Med utgangspunkt i 1500 rein har vi kalkulert de faste
kostnadene til 99.000 kr. eks. mva. og de årlige transportkostnadene til 37.500-45.000 kr. eks. mva.

Det forslås tre typer avbøtende tiltak: justeringer i reguleringsplanen, supplerende infrastruktur samt avtaler om bruk og
oppfølgende tiltak. Forutsatt at de forslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan denne etableringen
gjennomføres med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen vår og høst.

Emneord: konsekvensutredning, område for turisme og friluftsformål, flyttlei, infrastruktur

Noter:

UTGIVER: Norut, P.O. BOX 6434, N-9294 Tromsø, Norway
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1. SAMMENDRAG
På bakgrunn av oppdrag fra Tamok AS, har vi gjennomført en konsekvensutredning for
temaet reindrift i forbindelse med reguleringsplan for Tamok Fjellbygd i Balsfjord
kommune. Tamok AS planlegger utbygging av et område for turisme- og friluftsformål
i område satt av for dette i kommuneplan for Balsfjord kommune. Tamokdalen er utpekt
som strategisk satsingsområde for turisme, ikke minst for vinterturisme i henhold til
Balsfjord kommunes kommuneplan av 2011 og også i kommunens strategiske
næringsplaner, senest 2016, hvor forliggende forslag legger opp til bl.a. å støtte opp om
skiturisme og andre vinteropplevelser.

Reguleringsplan for Tamok fjellbygd skal følge forskrift om konsekvensutredning FOR-
2014-12-19-1726. Kravet er hjemlet i forskriftens § 3 bokstav c, jfr. vedlegg II pkt. 12
og vedlegg III pkt. g. I hht. forskriftens § 5, første ledd, stilles det imidlertid ikke krav
om at det skal utarbeides planprogram ved oppstart av planarbeidet. Forskriftens
vedlegg IV, pkt. b legger også til grunn at hvor reindriftsinteresser berøres skal de
samlede virkningene av planer og tiltak innenfor det aktuelle reinbeitedistriktet
vurderes.

Rapporten bygger på befaring i planområdet sammen med tiltakshaver og møter med
tiltakshaver og et felles møte mellom Könkåmå sameby og Balsfjord kommune
29.2.2016. I tillegg bygger rapporten på skriftlig materiale og nettbasert materiale fra
Reindriftsforvaltningen og Sametinget i Sverige, historisk dokumentasjon framskaffet
av familien Blind, møtebøker og dokumenter i forbindelse med arealdelen av
kommuneplanen for Balsfjord, rapporter og korrespondanse i forbindelse med tidligere
utbyggingssaker og arbeidet med ny reinbeitekonvensjon, samt annen relevant litteratur
i henhold til referanseliste.

Balsfjord kommuneplans samfunns- og arealdel danner grunnlaget for hva som skal
utredes. Det vesentligste ved mandatet er slik vi forstår det å vurdere de samla effektene
av utbyggingen sett i lys av tid1igere og planlagte inngrep og muligheter for avbøtende
tiltak samt en kostnadsvurdering som gir grunnlag for å kunne velge et
utbyggingsalternativ hvor utbygging og reindrift kan tilpasse seg hverandre.

Rapporten går innledningsvis igjennom de uoversiktlige forholdene som er skapt av
svenske og norske myndigheters ulike syn på og håndtering av svenske reindriftssamers
bruk av og rettigheter til sine tradisjonelle områder på norsk territorium etter utløpet av
reinbeitekonvensjonen av 1972 i 2005, og før ny konvensjon er trådt i kraft. Denne
rapporten legger til grunn at reguleringssaken bør behandles på samme måte som om
Könkåmå samebys bruk av Markenesområdet var fullt ut anerkjent av norske
myndigheter. Gjennomgang av historiske kilder viser samsvar mellom gamle flyttleier i
Tamokdalen og de som er benyttet de siste årene.

Planområdet på 1,3 km2 dekker ei dalside fra elva i dalbotnen til området omkring
skoggrensa. Det omfatter i hovedsak hytteområder, både til salg og utleie, heisområder
og løypetras&r, men også kaf&diverse servicebygg. I første omgang planlegges det
inntil 48 hytter. Detter kan i løpet av 20-30 år øke med inntil 300 boenheter. Primært tar
utbyggingen sikte på vinterturisme, men hytter som selges vil også kunne bmkes året
rundt.
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Omfanget av influensområdet vil i utgangspunktet kunne bli svært så forskjellig i
størrelse om gjennomflytting på våren lar seg gjøre eller ikke, og om det er mulig å
kanalisere ferdsel fra folk som bruker Tamok fiellgrend til områder som ikke er sårbare
for reindriften i Könkåmå i det tidsrom som samebyen bruker Tamokdalen. Hvis
gjennomflytting og styring av ferdsel fra folk lar seg gjennomføre, vil influensområdet
bli relativt lite sammenlignet med hva det vil kunne bli ved at gjennomflytting ikke lar
seg gjennomføre og at ferdsel fra folk fører til redusert bruk av Tamokdalen. Om så
skjer at gjermomflytting ikke lar seg gjennomføre uten tiltak vil man måtte inn med
egnet infrastruktur (overnattingshage med anlegg for opplasting på lastebil) eller
hjelpegjerder for å kunne passere gjennom Tamok fiellgrend.

Tradisjonell beregningsmetodikk for beiteverdi er redegjort for, men ikke benyttet da vi
anser usikkerheten omkring beitetap som for store. For å systematisere skjønnsmessige
vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser har vi brukt den såkalte konsekvensvifta
definert av Statens Vegvesen. Beitetapene i plan —og influensområdet er ikke kalkulert
som følge av usikkerhet. Ved videre utbygging og større aktivitetsnivå kan
influensområdet øke som følge av mer omfattende forstyrrelser.

Flyttlei kan påvirkes av tiltaket. Dette gjelder de mulige problemer som kan oppstå ved
flytting av rein gjennom området i forbindelse med flytting, spesielt, vår, men også
tenkelig, om høsten. Sperring av flyttlei er ikke tiltatt, og reindriftsloven pålegger at ny
flyttlei i så fall skal åpnes og at denne skal godkjennes av LMD. Vi legger til grunn at
avbøtende tiltak skal kunne sikre gjennomflytting ved bruk av eksisterende flyttlei.
Støttegjerde vil anslagsvis koste 70 kr. eks. mva. pr. løpemeter.

Dersom det ikke lar seg gjøre, vil konsekvensene av inngrepet kunne bli meget store.
Alternativet vil i så fall være behov oppbygging og bruk av permanent gjerde og
lastebiltransport. Med utgangspunkt i 1500 rein har vi kalkulert de faste kostnadene til
99.000 kr. eks. mva. og de årlige transportkostnadene til 37.500-45.000 kr. eks. mva.

Det forslås tre typer avbøtende tiltak; justeringer i reguleringsplanen, supplerende
infrastruktur samt avtaler om bruk og oppfølgende tiltak. Disse tiltakene er nødvendige
for å sikre kontrollert gjennomflytting ved gjennomføring av utbygging.
Reguleringsplanen må sikre at flyttlei er fysisk åpen som område i den grad det er mulig
i naturtilstand også innenfor regulert område. Om nødvendig kan støttegjerde på utsatte
steder i tiltaksområdet sikre at flyttingen foregår mest mulig kontrollert. Avtale om bruk
skal sikre at det ikke oppstår blokkering/forstyrrelse ved flytting/utflytting som ellers er
unngåelig. Avtale om oppfølgende tiltak skal sikre at det er mulig å justere
avtaler/vilkår dersom erfaring tilsier at tiltak ikke fungerer/ fungerer for dårlig.

Forutsatt at gjennomflytting lar seg gjennomføre, vil de ekstra kostnadene i
utgangspunktet bli små og begrense seg til eventuelle investeringer til støttegjerde.
Under disse forutsetningene betyr tiltaket at det ikke påføres varig nye driftskostnader.
Forutsatt at de forslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan denne
etableringen gjennomføres med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen vår og høst.
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2. INNLEDNING
På oppdrag fra Tamok AS, er vi bedt om å gjennomføre en konsekvensutredning for
temaet reindrift i forbindelse med reguleringsplan for Tamok Fjellbygd i Balsfjord
kommune. Oppdraget er utført som et samarbeid mellom reineier Inge Even Danielsen
og Norut med Danielsen og seniorforsker Jan Åge Riseth som utøvende utredere.
Tamok AS planlegger utbygging av et område for turisme og friluftsformål.

Rapporten bygger på møter og felles befaring i planområdet samt vår deltagelse i et
møte mellom tiltakshaver, Könkämä sameby og Balsfjord kommune; alt gjennomført
29.2.2016. I tillegg bygger rapporten på skriftlig materiale og nettbasert materiale fra
Reindriftsforvaltningen og Sametinget i Sverige, historisk dokumentasjon framskaffet
av familien Blind, møtebøker og dokumenter i forbindelse med arealdelen av
kommuneplanen for Balsfjord, rapporter og korrespondanse i forbindelse med tidligere
utbyggingssaker og arbeidet med ny reinbeitekonvensjon, samt annen relevant litteratur
i henhold til referanseliste.

Figur 1. Tamokdalen

Figurene 2 og 3 viser utsnitt av Landbruksdirektoratets offisielle reindriftskart lagt ut på
reindriftsavdelings hjemmeside reindrift.no. Figur 2 er på overordnet nivå og framstiller
distrikter, trekk og flyttleier omkring Tamokdalen.

, rj
4. Last ned kartdata

Bakgrunnskart

Reindrift  

l ege lorkla

Konvers)onsormåde

Konversjonsornråde

HyUle,

o Flyttle,

TrekkIel

Trekkl.

Valgte kartlag

Figur 2. Reindrifiskart. 27 Mauken og 26 Rosta. www.reindrift.no

Fi ur 1 er et oversiktsbilde fra Google Maps av den aktuelle delen av Tamokdalen.

Lagre og skriv ut
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Figur 3 er fokusert på øvre deler av Tamokdalen og distrikt 26 Rosta og inkluderer også
en framstilling av sesongbeiteområder.

Figur 3. ReindrUiskart. Tamokdalen og 26 Rosta. www.reindrift.no

Disse to figurene viser at det er klar forskjell på hvordan sentralmyndighetene
framstiller norske og svenske samers reindrift i Norge. Norske samers reindrift
framstilles så fullstendig som det kartteknisk lar seg gjøre, med årstidsbeiter, flyttleier,
anlegg og bruksområder. Svenske samers sommerbeiter på Norges territorium er bare
skravert som konvensjonsområder uten noen mer detaljert angivelse av den konkrete
bruken. Dette kartet har derfor begrenset informasjonsverdi når det gjelder svenske
samer og samebyers bruk i området. Det framgår imidlertid at planområdet ligger
innenfor konvensjonsområdet Rosta.

Sametinget i Sverige er tillagt ansvaret for reindriftsforvaltningen i Sverige og også
kartfesting av svenske samebyers arealbruk. Sametingets hjemmeside sametinget.se
viser videre til hjemmesider for de enkelte samebyer hvor det ligger kart som bl.a. viser
årstidsbeitene for de enkelte samebyene. Könkåmå samebys formelt anerkjente
arealbruk i samsvar med reinbeitekonvensjonen av 1972 er angitt i figur 4. Mer
detaljerte opplysninger om Könkåmå samebys flyttleier og arealbruk er framkommet i
saksbehandling og korrespondanse og vil bli referert i utredningens del 3.

http://ftp.sametinget.se/webb/sameby/ars/101 konkama arstid
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Figur 4. Årstidsbeiter i Kankämii sameby
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Av figur 4 går det fram at dalsidene bl.a. på øst og nordsidene av Rostadalen,
Tamokdalen med sidedalene Vassdalen og Postdalen samt Signaldalen er
kalvingsområder. Alt beiteland på norsk side er dessuten klassifisert som
forsommerland og trivselsland1. Samebyen foretar kalvemerking i Vassdalen mellom
Signaldalen og Tamokdalen.2

Reinbeitekonvensjonen av 1972 utløp 1.mai 2002, men ble forlenget med tre år til 1.mai
2005. Ett forslag til ny konvensjon ble lagt fram av en felles kommisjon i 2001. Det
foreligger et signert forslag fra forhandlingsutvalgene som fram til 2009 forhandlet om
ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, men dette er ikke ratifisert av
nasjonalstatene. Selv om nasjonalstatene har signalisert at det er en prioritert oppgave å
få på plass ny reinbeitekonvensjon er det pr. i dag knyttet usikkerhet til når ny
reinbeitekonvensjon kan komme på plass. Myndighetene i Norge og Sverige har inntatt
en svært så forskjellig strategi i mangel på reinbeitekonvensjon som skal forvalte den
grenseoverskridende reindriften ved at Norge har vedtatt å forlenge konvensjonen av
1972 ut over 1.mai 2005 ved å vedta den såkalte reinbeiteloven,3 mens Sverige ikke
ønsket å forlenge denne og at det er Lappekodicillen av 1751 som gjelder.

Forslaget til ny konvensjon innebærer at Könkåmå sameby får utvidet sitt
sommerbeiteområde i Norge til å omfatte Markenesområdet; området mellom Øvergård,
Nordkjosbotn, E6, Storvatnet, Andorvatnet, Fjellfroskvatnet og Rv 87 gjennom
Tamokdalen med Markenesdalen og Kjusakdalen som sentrale dalfører (se kart i
figurene 7og 9 senere).

En siida (driftsgruppe) i Könkåmå har noen av de siste årene flyttet inn i
Markenesområdet i samsvar med konvensjonsforslaget. Dette har vært omstridt. Våren
2011 vedtok Områdestyret for reindrifta i Troms pålegg om utflytting av rein fra
området med trussel om tvangsutdriving dersom pålegget ikke ble etterkommet.4 Våren
2012 påla politiet etter anmodning fra reindriftsagronomen reineiere fra Könkåmå
sameby å stanse itmflytting til Markenes. Hålogaland lagmannsrett avsa i 2013 dom for
at reinbeitingen i Markenesområdet ikke var straffbar og at politiets pålegg var ugyldig.
I dommen heter det bl. a. at

«Reinbeitekonvensjonen av 1972 påvirker ikke de sedvanemessige rettigheter til
reinbeite som reindriftsutøvere fra det ene landet har i det andre landet, jf
konvensjonens artikkel 8. Prøving av spørsmål om sedvanerettens omfang
begrenses derfor ikke av konvensjonen, men skjer på grunnlag av privatretten i
Norge om alders tids bruk.»

og ellers at

«[f]or lagmannsretten er det ikke nødvendig å ta stilling til anførselen OM at
Könkåmå sameby har ervervet rettigheter i området gjennom alders tids bruk.

I www.sametinget.se 

2 http://www.istorfiord.com/folketallet-fordobles.5781364-184600.html 

3 Dette er blitt kritisert både av den tidligere svenske sjefsforhandleren (Norberg 2007) og av jurister

(Skogvang, 2009, jfr. Hågvar, 2008 )
4 http://www.reindrift.no/asset/2664/1/2664 1.pdf
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Av forannevnte framgår det imidlertid at anførselen ikke er uten begrunnelse»
(Rettens Gang, 2013:1420).

Vi leser dette slik at rettsvesenet i Norge er åpen for å si at Kiinkämä samebys bruk av
Markenesområdet er rettmessig, men domstoler tar som kjent ikke stilling til mer enn
det som strengt tatt er nødvendig for å avgjøre det stridsspørsmålet de er blitt forelagt.

Den planlagte utbyggingen berører flyttlei som anvendes ved inn- og utflytting til
Markenesområdet. Som utredere legger vi til grunn at reguleringssaken bør behandles
på samme måte som om Könkåmå samebys bruk av Markenesområdet skulle være fullt
ut anerkjent av norske myndigheter.

Den planlagte utbyggingen i regi av Tamok Fjellbygd er behandlet i Balsfjord
kommunes arealdel av kommuneplanen. I det opprinnelige planforslaget var det
foreslått flere nærings- og turistområder i Tamokdalen. Både Områdestyret for reindriftl
og Fylkesmannen2 framsatte innsigelser mot omfanget både av hensyn til reindrift og
naturverninteresser3. Områdestyrets innsigelser ble imøtekommet av Balsfjord
kommunestyre og flere planlagte utbygginger ble tatt ut av planen i sin helhet.4

Den opprinnelige planen til Tamok AS (FT6) omfattet utbygging på begge sider av
dalen. I innsigelsen til Reindriftsforvaltningen i Troms het det «FT6 kreves redusert i
omfang og til bare å omfatte en side av dalen. Lite område nært Melkarskardet kreves
tatt ut av planen» Både Reindriftsforvaltningen og Fylkesmannen frafalt sine innsigelser
da dette ble etterkommet av kommunestyret i møte 21.09.2011.

Reguleringsplanen som nå fremmes av utbygger, omfatter kun sørsiden av dalen.

1 Møtebok Områdestyret for Troms 21.06.2011
2 Fylkesmannen i Troms Brev av 7.7.2011 til Balsfjord kommune «Merknader og innsigelser til

kommuneplanens arealdel for Balsfjord kommune 2011-2013»
3 Fylkesmannen
4 Balsfjord kommune Saksframlegg/Møtebok 2011/1-824/2011 Kommuneplanens arealdel -2.gangs

behandling
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3. DAGENS SITUASJON

3.1 Reindrift og naturinngrep

3.1.1 Reinens beitebruk
Det er en grunnleggende utfordring for all reindrift å ha tilstrekkelig tilgang til
nødvendige beiteressurser, dvs, tilstrekkelig tilgjengelig beite til alle årstider.
Værforhold og fenologil varierer fra år til år. Det er derfor også nødvendig med
beitearealer som gir rom for å ivareta denne variasjonen. I tillegg til de mest intensivt
brukte områdene, er det også behov for områder som brukes år om annet når behov
oppstår. Et driftsområdes totale beitekapasitet vil være betinget av beitebalansen
mellom de ulike årstidsbeitene. En sesongmessig underdekning vil innebære redusert
tilvekst eller avkastning i og med at redusert næringsopptak gjør dyrene dårligere i stand
til å møte neste sesong. Det viktigste elementet i beitebalansen er årstidsbalansen
mellom tilgjengelige vinterbeiter og barmarksbeiter. Disse to hovedsesongbeitene har
ulike vekstmønster og ulik dynamikk mellom rein og beite. Vinterbeitene bestemmer
mulig flokkstørrelse, mens sommerbeitene bestemmer produksjonen (Klein, 1968).

3.1.2 Inngrepseffekter
Konkurrerende arealbruk har ført til økende fragmentering av beitelandet.
Inngrepseffekter kan deles inn i direkte effekter, indirekte effekter og kumulative
effekter (World Bank, 1997).
De direkte effektene ved naturinngrep omfatter som regel fysisk tap av land og
forstyrrelse av dyr i nærheten av inngrepet. Det er utført mye forskning på effekten av
direkte forstyrrelse av både rein og andre drøvtyggere. De fleste undersøkelsene viser at
direkte forstyrrelser nær inngrep med påfølgende fluktreaksjoner gir små og kortvarige
effekter på enkeltdyr (Se Vistnes, Nellemann & Strøm Bull, 2004).

Indirekte effekter omfatter unngåelseseffekter i lengre avstand enn der dyrene blir utsatt
for direkte forstyrrelser. Adferdsstudier viser at dersom rein utsettes for kontinuerlige og
langvarige forstyrrelser, at dyr som for eksempel stadig møter på trafikk vil bruke mer
energi og få lavere kroppsvekt enn ueksponerte dyr. Dette vil særlig være kritisk om
våren når dyra er i dårlig kondisjon og simler har stort energibehov (op.cit.).

Kumulative effekter er sumeffektene av tidligere og nåværende inngrep.
Infrastrukturtiltak som hver for seg kan ha begrenset effekt vil til sammen føre til store
akkumulerte effekter. Virkninger av "bit-for-bit" inngrep akkumuleres kvantitativt inntil
man når terskler der virkningene kan gjøre kvalitative sprang. Dvs, et tilsynelatende
begrenset inngrep under uheldige omstendigheter kan få uforholdsmessig store effekter.
Effekten av et nytt inngrep vil således i stor grad være betinget av hvordan effektene det
skaper samvirker med effektene av tidligere inngrep. Man kan derfor ikke vurdere hvert
inngrep for seg. Inngrepene må ses i en sammenheng.

Permanente inngrep må derfor sees i et langsiktig perspektiv. Reindrifta og
reindriftskulturen har tålegrenser og den samlede effekten av mange inngrep har endret
reindrifta mange steder. Et reinbeitedistrikt med gode beiteforhold og god beitebalanse

1 Variasjoner i årsrytmen, f.eks. tidlig/sein vår
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fra naturens side, vil derfor generelt ha en større bufferevne overfor inngrep og
forstyrrelser enn et mindre godt distrikt. Sett i et langtidsperspektiv er reindrifta kommet
under et betydelig press fra andre arealbrukere (Danell, 2004; Riseth, 2002), særlig de
siste tiårene. FNs utviklingsprogram (1JNEP, 2001) angir i et trendscenario at dersom
naturinngrepene fortsetter i samme tempo som nå, vil reindrifta ra vanskeligheter med å
overleve når vi ser noen tiår framover. I Norge er presset på reindriftsarealene påvist å
være størst i sørsamisk område og for kystnære beiter (Vistnes & al., op. cit.). Som
referert foran legger KU-forskriften også til grunn at de samlede effektene av planer og
tiltak innenfor det enkelte reinbeitedistriktet skal vurderes.

Kumulative effekter kan være vanskelig å forutse rimelig presist. Vi anser at det kan
være formålstjenlig å gå veien om å vurdere effekten på reindriftas fleksibilitet (Beach
& Stammler, 2006). Konkret kan reduksjon av sommerbeitekapasiteten i første omgang
synes å ha liten umiddelbar effekt i et distrikt som er klart begrenset av
vinterbeitekapasiteten. Senere kan det imidlertid vise seg at nettopp dette inngrepet
betyr at man mister tilpasningsevne gjennom at man hadde hatt behov for disse arealene
fordi nye inngrep fordrer omlegginger i driftsmønsteret. I et slikt tilfelle vil det aktuelle
distriktet i første omgang tape fleksibilitet, som i neste omgang gjør effekten av ett nytt
inngrep større enn den ville blitt med opprinnelig fleksibilitet intakt.

3.2 Könkämä sameby

3.2.1 Generelt
Nåværende Kiinkämä sameby, som er Sveriges nordligste sameby og har sine
vinterbeiter i Karesuandoområdet, har historisk hatt sine sommerbeiter i meget store
deler av nåværende Troms fylke og hadde fortsatt det fram til den første norsk-svenske
reinbeitekonvensjonen trådte i kraft i 1923. De mistet da tilgang til Kvaløya og
Ringvassøya. Senere har både samfunnsutviklinga og begrensninger gjermom nye
konvensjoner sterkt begrenset tilgangen til sommerbeiteområder i Norge. De mest
omfattende begrensningene kom i reinbeitekonvensjonen av 1972. Etter denne har
Ki5nkåmå sameby kun formell adgang til Rosta distrikt som ligger i Storrjord, Balsfjord
og Målselv kommuner og er avgrenset av riksgrensen, Treriksrøysa, Kitdalen, E6,
Tamokdalen og Rostadalen. Ifølge hjemmesiden til Sametinget i Sverigel er dagens
grunnleggende fakta om Ki5nkåmåsameby:

"Könkdrnd sameby dr Sveriges nordligaste fjällsameby och Iigger i Norrbottens idn. Den
grånsar både mot Norge och Finland. Samebyn har sina åretruntmarker i Kiruna
kommun och sommarbetesmarker på norsk sida. Areal:4252 km2. Vinterbetesmarker :
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Kiruna kommun. Antal renskiiitselföretag:
Samebyn har 59 registrerade renskötselföretag. Högsta renantal: Det år lånsstyrelsen i
Norrbottens lån som fastståller högsta tillåtna renantal. De fyra nordligaste samebyarna
har ett gernensamt högsta renantal på 36 500 djur i vinterhjord."

En uautorisert kilde angir:

https://www.sametingetse/könkämä
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"Samebyns renhjord år vintertid delad i sju vintergrupper (siidat) och sommartid
i tre grupper. Majoriteten av samebyns medlemmar mårker renkalvarna i
Vassdals-anläggningen i Rosta renbetesdistrikt i Norge. En grupp har sedan
giltighetstiden för 1972 års renbetskonvention uppffiirde 2005 haft gemensam
sommarrenskiitsel med Mauken-Tromsdalen renebetesditrikt i Norge. En annan
grupp har sedan sommaren 2010 haft sin renhjord sommartid i Marknes-
området. Samebyn har ungefår 13.000 renar (201 1)."l

Et oversiktskart over Könkåmå samebys område er angitt i figur 5.

•

Figur5.Känkåmåsamebys
(http://ftp.sametinget.se/webb/samebv/ars/101 konkama arstid )

årstidsbeiter.

Figuren angir at hovedkalvingslandet i all hovedsak ligger på svensk side av grensen og
at man har sekundært kalvingsland (skravert) på norsk side. En annen figur på samme
nettsted angir alt land på norsk side som trivselsland. Dette kan ha sammenheng med
følgende: Som tidligere nevnt har også Könkåmå sameby mistet mye av sitt gamle
sommerland på norsk side av grensen. Fagutvalget til Reinbeitekommisjonen av 1997
understreker også at samebyen har svært begrenset tilgang på grønnbeite på svensk side
av grensen. Stordelen av grønnbeitet finnes på norsk side i områdene Tamok og Rosta.
Høysommerbeiter og luftingsland ligger i sin helhet i Norge. Basert på dette er det vår
(utreders) vurdering at om man ser på sammenhengen mellom årstidsbeitene kan man
på mange måter si at vårsommer- og høysommerland er minimumsfaktor innen
samebyen sett i forhold til de øvrige årstidsbeiter samebyen disponer på svensk side av
grensen. Samebyen er derfor helt avhengig av sommerbeiter på norsk side av grensen
(Reinbeitekommisjonen, 2001a). Samebyen har også mange strategiske områder på
norsk side av grensen. Disse er framstilt i figur 6.

Av figur 6 går det fram at Könkåmå sameby har fire mindre anlegg på norsk side, alle i
betydelig distanse fra tiltakene i henhold til reguleringsplanen og kommuneplanen. For
øvrig angis noen vanskelige passasjer i f.jellene som ligger i grenseområdet der bratte
fjell i Tamok/Rosta går over i flatere fjell og vidder på svensk side.
Som fagutvalget og reinbeitekommisjonen har argumentert for har K15nkåmåsameby
stort behov for å få tilbake noen av sine gamle sommerbeitområder. Markenesområdet
ble brukt av en driftsgruppe i Könkåmå til 1961 og de mistet det formelt ved
reinbeitekonvensjonen av 1972. Som nevnt har også en gruppe fra samebyen tatt

I https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nk%C3%A4m%C3%A4 sameby
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området i bruk noen av de senere årene. Det foreslåtte utvidede konvensjonsområdet er
vist som figur 7.
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3.2.2 Landskap og tilpasningssituasjon
I reindriftssamisk landskapsforståelse har naturlige grenser og barrierer en sentral plass
da det både gir begrensinger og åpner muligheter beite og driftsmessig. Professor Israel
Ruong (1982) slo på generelt nivå fast at reindriftsformen vil være en funksjon av
landskapet. Vi kan utvide dette til å si at landskapsformene også er viktige i forhold
reindriftas tilpasningsevne til inngrep og forstyrrelser.

I en konkret analyse av Könkämä tar vi utgangspunkt i at sommerbeitene på norsk side
av grensen er oppdelt av en rekke daler som Tverrelvdalen, Finndalen, Vassdalen,
Postdalen og Mortensdalen. Landskapet er utpreget alpint med en høy andel
impediment. Selv om hoveddalene Tamokdalen og Vassdalen er u-daler er landskapet
likevel er preget av mange daler eller store deler av daler som kan betegnes som v-daler.
Etter vår (utreders) oppfatning har dette både sine positive og negative sider beite- og
driftsmessig. Beitemessig har det sine fordeler ved at reinen kan bevege seg raskt
vertikalt opp og ned i terrenget og fmne ønsket beite ikke langt fra luftingsområder når
det er varmt, eller at den kan finne beite og ly for været ved kjølig vær i
røytingsperioden. En ulempe ved et slikt landskap kan ofte være at attraktivt beiteland
blir noe fragmentert og at effekten av driftsforstyrrelser blir større enn hva det vil bli om
beiteområdene var sammenhengende. Hvis forstyrrelsene blir store nok, kan så skje at
reinen trekker unna i dalens lengderetning og unnvikelsessonen blir større enn hva den
ville ha vært om reinen hadde områder den kunne bruke på tvers av lengderetningen av
dalen. Dette er noe som igjen kan gi fordeler rent driftsmessig om man skal foreta
utdriving fra et område og som gjør at noen daler fremstår som lettsamlet så fremt at
man ikke er avhengig å flytte på tvers av dalene.
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Figur 8. Reinbeitekommisjonen 1913 gjengitt av Hauglid (1991, I: XIV)

3.2.3 Flyttleier

4
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I forhold til det planlagte tiltaket er flyttleier spesielt relevant. Det finnes god
dokumentasjon på historiske flyttleier, fra slutten av 1800-tallet (Blind, ca.1880) og
tidlig på 1900-tallet, spesielt i forbindelse med den første reinbeitekonvensjonen
mellom Norge og Sverige (Reinbeitekommisjonen, 1913; Reinbeitekonvensjonen,
1919,). I tillegg intervjuet Lars J Walkepåå (2009) i perioden 1969 til 1976 ett trettitals
eldre samer pluss at han senere foretok oppfølgende felt- og arkivstudier om flyttleiene
brukt fram til 1960-tallet.

Den eldste kilden (Blind, ca.1880) viser flyttleier i begge dalsider i denne delen av
Tamokdalen, uten at det er nærmere angitt når på året de brukes. Konvensjonskartet
(Reinbeitekonvensjonen, 1919) viser sommerflyttingslei på nordsida av dalen og
høstflyttingsvei på sørsida. Det samme er også beskrevet i konvensjonsteksten (Svensk
fdrfatningssamling, 1919 nr. 895). Reinbeitekommisjonens kart (1913) gir en mer
omfattende beskrivelse med (1) vårflyttlei før kalving i dalbunnen, (2) vårflyttlei etter
kalving på nordsida av dalen og (3) høstflyttlei på sørsida av dalen.

Walkepåås kart er sammenstilt i figur 9.
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I følge Walkepåå synes flyttleia gjennom Postdalen og nord gjennom Tamokdalen til
Øvergård og videre gjennom Kjusakdalen og Markenesdalen å ha vært en hovedflyttlei
for flytting til og fra Sverige og ut til øyer og halvøyer ved kysten. Den kanskje mest
relevante flyttleia i forhold til denne utbyggingssaken er vårflyttleia for simleflokken
benytta før kalving, se nedenfor midten i figur 8. Det var vanlig å flytte inn i Norge de
første dagene av mai. I Walkepåås beskrivelse av denne flyttleia inngår:

«via Vassdalens, ("åhchevåggi, nedre del till Tamokdalen, Dåpmotvuovdi, i hiijd
med gården Høyset. Herifrån gick flyttningsleden vidare nedstråms
Tamokdalens åstra sida fårbi gårderna Fossmo, Sæter, Fredheim, Tryggstad,
Elverum och fram til Stormyra. Från Stormyra gick flyttningsleden våsterut
åver Tamokelven och vidare genom dalsånkan mellom Reingjerdfjellet,
Geatkevårri och Håhttagåisi, vidare åver skardet, cåhca, och ned til
Fjellfrøskvatnet, Geatkejåvri och våsterut långs denna sjå » (Walkepåå
2009:259-261).

Utbygger (Aadne Olsrud og Arne Rydningen, pers. med.) opplyser i tilknytning til vår
befaring at denne flyttleia er benyttet noen år i det siste når en gruppe fra Könkåmå er
flyttet inn til Markenes gjennom Tamokdalen før kalving. Omkring denne flyttleias
innløp til Tamokdalen er det åpne myrer som fortsatt gjør flyttleia tilgjengelig. Nedover
i selve Tamokdalen er det tilvokst med skog, men et nett av skogsbilveier gjør at den
gamle flyttleia fortsatt kan brukes.

«Ved innflytting om våren er det kun forsvarlig å bruk flyttlei på sør/sør-øst
siden av dalen pga rasfare i nord/nord-vestlig dalsider. På høsten brukes
flyttleier og trekkleier på begge sider av dalen. Det er viktig å understreke at det
naturlige trekket ikke må hindres i disse områdene. Hovedflokk kan drives etter
en korridor, men streifdyr og småflokker som kommer opp av skogområder og
daler og trekker etter hovedflokken kan bli stående i områdene pga
barriereeffekt dersom det naturlige trekket hindres. Det vil innebære tap»
(Blindfamilien, 20 16).

På bakgrunn av kildene legger vi (utreder) til grunn at for flytting om våren før kalving
er det flyttleia på sør/sør-østsida av dalen/dalbunnen som er relevant. Trasen har vært
brukt de senere årene er den samme som både Walkepåå (2009) og
Reinbeitekommisjonen (1913) har beskrevet og tegnet inn på sine kart (figurene 8 og 9).

4. METODIKK

4.1 Beregning av tapt beite og beiteverdi
Vi har her brukt tradisjonell beregningsmetodikk utviklet av statskonsulent L. Villmo
og beitekonsulent E. Lyftingsmo.

Vurdering av beitekapasitet
Reinbeitekapasiteten for et område sier noe om hvor stort reintall en kan ha innenfor et
område uten at en reduserer beiteressursene (bæreevne). I det følgende vil det bli gitt en
kort beskrivelse av parametre som inngår i beregningene av de ulike beitekapasitetene.

16



Bruttoavkastning (f.f.e) og bruttoavling: Den norsk-svenske reinbeitekommisjon i 1964
og 1965 foretok en undersøkelse på bruttoavkastningen og kjemisk analyse i férenheter
av ulike plantesamfunn for bestemmelse av energi (férenheter), råprotein og
mineralstoffer. Omregning til feitingsforenheter (f.f.e.) pr. arealenhet ble gjort ved hjelp
av fordøyelseskoeffisienter. Ved hjelp av dette har en så kunnet utrykke produksjonen i
feitingsforenhet (f.f e.) pr. arealenhet. Vi har valgt å kalle produksjonen i f.f e. for
bruttoavling.

Bruttoavling: For lavbeiter vil bruttoavling være avhengig av lavens dekning og lavens
tykkelse. For å få et mål på dette har vi gradert dette etter prosent av arealet med tett
lavdekning. For eksempel vil et lavbeite med en prosentandel tett lavdekning på 35-40
% ha en brutto avling på 35 f.f.e.

Utnyttingsgraden: Utnyttingsgraden av et beite har nær sammenheng med beiteverdien.
Plantesamfunn med høy beiteverdi vil bli sterkere avbeitet enn plantesamfunn med låg
beiteverdi. En har ved en rekke undersøkelser i ulike distrikter satt opp tabeller for
gjennomsnittlige utnyttingsprosenter for rein på de ulike vegetasjonstyper.
Utnyttingsprosenten for de ulike beitetyper vil variere med årstiden og beiteperioden i
området. Jo lengre beitetid jo større utnyttingsprosent. Vi må derfor ta hensyn til når og
hvor lenge det kan være aktuelt å bruke området. Resultatet en kommer fram til ved å
multiplisere bruttoavkastningen med utnyttingsprosenten er nettoavkastningen (Villmo,
1982).

Forbehov: Det diskuteres om man skal bruke ffirenheter eller tørrstoff når man skal
regne ut hva en rein spiser pr.dag. Forskning viser at en gjennomsnittlig rein har et
f6ropptak på ca.3 kg tørrstoff pr. dag (Storeheier et al., 2003; Staaland og Hove, 2000).
Dette tilsvarer ca. 3,75 kg tørrhøy med antatt fuktighet på 20%, (Tove Aa Utsi, pers.
med.). Vi har valgt å holde oss til fårenheter. En beregner et forbehov hos rein til
gjennomsnitt for vinterperioden til 2,0 f.f.e og 3,0 f.f.e. pr. dyr pr. dag i
barmarksperioden. For bruk i begge disse sesongene regner vi derfor et gjennomsnitt på
2,5 f.f.e. pr. dyr pr. dag.

økonomisk beregning av beitetap: Ut fra tidligere arbeider vet vi at prisen pr f6renhet
f.f.e ligger i snitt fra 3-6 kr/f.f.e, avhengig av hvilken fôrtype man regner ut fra. Prisen
på tørrhøy er ca.3 kr/kg. Hvis man regner 2 kg tørrhøy pr fårenhet vil dette gi en pris på
6 kr/fle. En rundball med surffir på 700-800 kg regnes som 100 f.f e. Prisen på denne
vil normalt være rundt 300 kr. Dette gir en pris på 3 kr/f.f.e. Ved kjøp og bruk av
rundball vil det i tillegg påløpe ganske store fraktkostnader. Prisen på reinffir var
vinteren 2016 ca. kr 5.50 kr/kg. Det tilsvarer omtrentlig en f.f.e. Alle priser er pr eks.
mva. Som et snitt av dette, bruker vi derfor 6 kr/ f.f.e i de videre beregninger.

Alternativt kan beitetapet beregnes ut fra en formel for tapt produksjon på det antall rein
som beitet kan vedlikeholde:

Antall rein som det er kapasitet til * Produksjon pr. rein i vårflokk*
Produksjonspris
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De to metodene har i andre utredninger gitt resultater som ligger rimelig nært hverandre
om man regner på sesongbeiter. I denne utredninga går vi ikke inn på
beitetapsberegning da vi finner at det strengt tatt ikke er påkrevd i forhold til de
viktigste spørsmålene i denne saken.

4.2 Konsekvensutredning
Konsekvensutredninger er hjemlet i PBLs § 32-2 og skal gjennomføres i samsvar med
Kommunal- og moderniseringsdepartementets forskrift om konsekvensutredninger.1
Ved konsekvensutredninger er det standard prosedyre at det beskrives et nullalternativ
som skal tjene som et sammenlikningsgrunnlag for utbyggingsalternativ(er). Håndboka
for konsekvensutredninger fra Statens Vegvesen, som ofte brukes som mal for slike
utredninger, sier at nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens situasjon og bl.a. skal
inkludere alle relevante vedtatte planer med betydning for tiltaket (Vegdirektoratet,
2014). Nullalternativet skal i vårt tilfelle beskrive effektene for reindrifta gitt at
utbyggingen som konsekvensutredes ikke iverksettes. Hensikten med dette alternativet
er som det framgår av sitatet, at det skal finnes et sammenlikningsgrunnlag. Normalt er
det påregnelig at det vil skje endringer i andre forhold som påvirker deltemaet (her:
reindrift) som utredes. Det vil være vesentlig å kunne skille effekter av slike endringer
fra endringer som skyldes selve tiltaket som er gjenstand for konsekvensutredning.

4.3 Analysemetode
For å systematisere skjønnsmessige vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser ved
konsekvensutredninger er det i Norge etablert en praksis hvor det er vanlig å bruke en
skala som omfatter både positive og negative effekter. Den standarden man vanligvis
refererer er den såkalte konsekvensvifta (Vegdirektoratet, 2014), se figur 11.
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Figur 11. Konsekvensvifte (Vegdirektoratet, 2014:130)

haps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1726
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Figuren er basert på at effekter kan være alt fra neglisjerbare (ubetydelige) til meget
store, men både positive og negative slik at skalaen i alt får ni mulige konsekvenser som
utfall, dvs, liten, middels, stor og meget stor punkter i begge retninger. Konsekvensen
framkommer som et resultat av kombinasjon av de to dimensjonene verdi og omfang.
Man angir en verdi av et område (f.eks. som reinbeite) og tenker seg at man
multipliserer dette med omfang av inngrepet (hvor stort område influerer utbyggingen
inn på) og får ut en konsekvens av beitetapet.

4.4 Mandatet
Balsfiord kommune har som planmyndighet lagt til grunn at reguleringsplan for Tamok
fjellbygd skal følge forskrift om konsekvensutredning FOR-2014-12-19-1726. Kravet er
hjemlet i forskriftens §3, bokstav c), jfr. vedlegg II pkt 12, etter samlet vurdering i
henhold til vedlegg III definerer hva som er områder vesentlige virkninger for miljø og
samfunn skal vurderes for. Det skal vurderes om planer kan få vesentlige virkninger
etter tredje ledd dersom det er sannsynlig at planen vil kunne komme i konflikt med
eller medføre; pkt a —q. Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger
skal det ses hen til tiltakets størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre
gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak, og virkningenes omfang, kompleksitet,
varighet, frekvens og reversibilitet. Vesentlige virkninger defineres i pkt g, og
vesentlige virkninger skal redegjøres for dersom tiltaket påvirker:

«utøvelsen av samiske utmarksnæringer, eller er lokalisert i reindriftens
særverdiområder eller minimumsbeiter og vil kunne komme i konflikt
med reindriftsinteresser»

Foreliggende rapport tar utgangspunkt i følgende mandat som er drøftet med
oppdragsgiver:
(1)Antatte problemstillinger:

Behov for å kartlegge reindriftens bruk av planområdet og influensområdet
Spesielt sårbare område for reindrifta må avgrenses geografisk og tidsmessig

(2) Krav til utredning -Virkning av planen —
Hvordan vil regulering påvirke reindriftas bruk av området
Anslag av eventuelt beitetap —
Vurdere samla effekter av plan og tiltak innenfor området —
Avbøtende tiltak skal vises, eksempelvis tiltak som sikrer flyttvei og tiltak

som begrenser negative påvirkninger av reindrifta
Det skal hvis relevant foretas beregninger som viser driftsmessige

konsekvenser og kostnader ved avbøtende tiltak

4.4.1 Tolkning av mandatet
Vi kommenterer her vår forståelse av hovedpunktene i mandatet. Det vesentligste ved
mandatet er slik vi forstår det å vurdere de samla effektene av utbyggingen ved holdt
opp mot effekter for reindrifta samt å vurdere muligheter for avbøtende tiltak slik at
utbygging og reindrift kan gis muligheter tilpasse seg hverandre på en mest mulig
smidig måte. Vi unnlater som nevnt å beregne beitetap da usikkerheten omkring i
hvilket omfang beiter går tapt, er relativt stor. Vi har valgt å fokusere på
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gjennomflyttingsmuligheter og avbøtende tiltak som kan bidra til å avhjelpe potensielle
problemer som skapes av utbyggingen.

4.4.2 Plan- og Influensområdet
Planområdet er et omtrent 1,3 km2 stort område som dekker ei dalside fra elva i
dalbotnen til området omkring skoggrensa. Det omfatter i hovedsak hytteområder, både
til salg og utleie, heisområder og løypetras&r, men også kaf&diverse servicebygg. I
første omgang planlegges det inntil 48 hytter, men i følge utbygger har man ambisjoner
om, i løpet av 20-30 år, å etablere inntil 300 boenheter avhengig av hvordan det utvikler
seg (Arne Rydningen, pers. med.). Primært tar utbyggingen sikte på vinterturisme, men
hytter som selges vil også kunne brukes året rundt.

Omfanget av influensområdet vil i utgangspunktet kunne bli svært så forskjellig i
størrelse om gjennomflytting på våren lar seg gjøre eller ikke, og om det er mulig å
kanalisere ferdsel fra folk som bruker Tamok fjellgrend til områder som ikke er sårbare
for reindriften i Könkämä i det tidsrom som samebyen bruker Tamokdalen. Hvis
gjennomflytting og styring av ferdsel fra folk lar seg gjennomføre vil influensområdet
bli relativt lite sammenlignet med hva det vil kunne bli ved at gjennomflytting ikke lar
seg gjennomføre og at ferdsel fra folk fører til redusert bruk av Tamokdalen. Om så
skjer at gjennomflytting ikke lar seg gjennomføre uten tiltak vil man måtte inn med
egnet infrastruktur (overnattingshage med anlegg for opplasting på lastebil) eller
hjelpegjerder for å kunne passere gjennom Tamok fiellgrend.

For beiting vil vinteraktiviteter normalt ha liten betydning, men de kan skape problemer
dersom rein som skulle være flyttet tilbake til vinterbeite er blitt hindret og går igjen i
nærområdet. Som anført av Blindfamilien1 skapte dette store problemer i perioden
2009-2013. Vår- og sommer aktiviteter som genereres fra bruk av hytter og
servicefunksjoner vil måtte påregnes å ha unnvikelseseffekter ved at ferdsel fra
hyttefolk opp mot og i fjellet ovenfor eller bortenfor utbyggingsområdet vil kunne føre
til at rein reduserer bruken av influensområdet. Dette kan bli spesielt problematisk på
våren når reinen beiter lavt i terrenget fordi det er der den kan finne grønt beite.

Vi har beregnet influensområdet til 3.5 km2 forutsatt av at det lar seg gjøre å flytte
gjennom Tamok f.jellgrend etter at del 1. av utbygging har skjedd (se figur 12). Etter
hvert som større deler av tiltaksområdet blir bygd ut, er det god grunn til å anta at
influensområdet vil bli større ved at det blir flere "brukere" av nærområdet og deler av
Tamokdalen. Den negative effekten av dette vil avhenge av antallet "brukere" i tid,
frekvens av bruk og hvor stort område som tas i bruk. I et for reindriften "worst case-
vil dette kunne få følger for de deler av dalføret som er attraktive for friluftsaktiviteter.
Hvis disse attraktive områdene ligger i nærhet av hverandre er det også sannsynlig at
store deler av Tamokdalen vil kunne bli berørt. Det er også uunngåelig at desto flere
hytter som blir realisert innen tiltaksområdet dess mer vil Tamok f:jellgrend oppfattes
som en barriere av reinen.

I E-mail fra Anne Nesbakken 11.05.2016
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Figur 12. Plan- og influensområdet

Vi har da lagt til grunn at området mot nord, nordvest og nordøst avgrenses av
Tamokdalen og utbyggingsområdet. Siden dette er et sommerbeiteområde for reindrifta,
vil det interessante for denne utredninga være å vurdere om evt. sommerbruk fra
hytteeiereibrukere av Tamok Fjellgrend vil forstyrre reindrifta. Dette da vinterbruk ikke
forventes å forstyrre reindrifta forutsatt at gjennomflytting lar seg gjennomføre uten
vesentlige problemer. Vi legger da til grunn at utfartsretningen fra hyttefeltet for
sommerbruk vil være innover mot Mielkevåjåvri og at unnvikelsesretningen for rein vil
være innover Melkeskaret med dalsider og elvefar som naturlige begrensninger. Om
"tradisjonell" gjennomflytting ikke lar seg gjennomføre, vil det etter vår mening være å
nødvendig å etablere mulighet til alternativ flytting gjennom området. Det vil si at
reinen må transporteres gjennom tiltaksområdet med egnet transportmiddel.
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5 VIRKNINGER AV TILTAKET
I dette kapittelet gir vi våre konkrete vurderinger av hovedpunktene i mandatet, mens de
to påfølgende kapitlene fyller ut i forhold til avbøtende tiltak og kostnader.

5.0 Nullalternativet
Nullalternativet er som nevnt det utgangspunktet som konsekvensene av tiltaket skal
vurderes mot; planområdet slik det framstår pr. dato.

Ingen utbygging av Tamok Fjellbygd. I og med at kommunen har vedtatt
kommuneplanens arealdel som gir anledning til reguleringsplan for Tamok Fjellbygd og
samtidig har etterkommet (minst to andre) innsigelser mot andre utbyggingsprosjekter i
Tamokdalen vil det etter all sannsynlighet ikke komme andre tiltak i dette området da
det også er sannsynlig at det vil inngå i fremtidig konsesjonsområde for Könkåmå
sameby. I det signerte forslaget til ny reinbeitekonvensjon kan konvensjonsteksten
forstås dithen at konvensjonsområdene får en arealbeskyttelse som går utover det som
vanligvis gjelder for reindriften i Norge. Det vises i den sammenheng til forslaget til ny
reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige som har en egen bestemmelse i
områdeprotokollen § 48 om tiltak som vesentlig kan vanskeliggjøre reindriften i et
beiteområde i henhold til protokollen og som har slik ordlyd:

"Om en nasjonal myndighet i det ene landet, innen konvensjonen om grense-
overskridende reindrift har trådt i kraft, har tillatt et tiltak som vesentlig kan
vanskeliggjøre reindriften i et beiteområde i henhold til denne protokoll, skal det
landet se til at behovet for reinbeite sikres for berørt reinbeitedistrikt eller
sameby fra det andre landet"1

Vi legger også til grunn at pågående klimaendringer mest sannsynlig vil fortsette, og
sett i perspektiv over noen tiårs perspektiv vil det bety lengre barmarkssesong,
forbusking av lågalpine områder, høyere skoggrense, vanskeligere overgangssesonger
og mer usikre vintre. Dette nevnes fordi det influerer på reindriftas fleksibilitet og
tilpasningssituasjon og dermed kan få betydning for vurdering av de langsiktige
effektene av inngrepssaker.

5.1 Utbyggingsalternativet
Utkast til reguleringsplanen er framstilt i figur 13.
Basert på erfaringsmessig kunnskap fra gården Olsrud, kommenterer utbygger,
formulert av Arne Rydningen, forholdet mellom reindriftas bruk og utbyggingen slik:

• Arealet som skal bebygges på kort og lang sikt innenfor reguleringsplan er i ubetydelig
grad brukt som beiteland. Reinen oppholder seg ikke permanent innenfor dette området
i vår/sommersesongen. Flyttlei er historisk beskrevet å gå vest for planområdet over
gårdene Høiset og Olsrud (Blåbærfjellet) og opprinnelige planer om aktivitet her ble tatt
ut ved godkjenning av arealplanen i 2011. Reineier Blind har de siste årene flyttet
gjennom dalbunnen øst for Tamokelva tidlig om våren for å rekke fram til
kalvingsområde i Akselfiellet. Reinen drives derfor raskt gjennom nedre del av området

I Referert i brev fra LMD av 17.02.2016 til Anne Nesbakken «Bekymringsmelding knyttet til
arealplanprosesser i Balsfjord kommune»
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på våren. Høyt tempo holdes også fordi topografien gjør at reinen lett kan spres seg og
søke opp i høyden tilbake mot øst. Det er kun Blind som drive på denne måten som nok
må sies å avvike fra historisk beskrevet flyttlei. På den annen side er dette å oppfatte
som en flyttlei til sommerbeiteområde som ikke anses som beiteområde for Könkämä
av norsk myndigheter. Denne senere form for flytting er kun blitt mulig pga inngrep
som private gårds- og skogsbilveier, broer og skogsgater. Det har heller ikke vist seg å
være en vesentlig hindring at det langs denne lei er oppført bygninger, skytebane,
fotballbane, lysløyper mm. Området har vært aktivt brukt til idretts- og friluftsliv i flere
tiår.

Figur 13. Utkast til reguleringsplanen (Fra Tamok AS)

Omtalte flyttvei på våren går primært nede ved dalbunnen der arealet er lite egnet til
bygging av hytter og bygg for permanent opphold pga flom. På denne flaten vil
reguleringen kun åpne for opprusting av eksiterende tiltak, forbedring av veisystem og
parkering, samt heisstasjon og lager som er aktuelle tiltak nær eksisterende grendehus.
I skogbeltet vil det blir bygd hytter for utleie og salg, servicebygg, andre
overnattingstilbud med mere. I første omgang er det plan om inntil 48 hytter, men
reguleringsplan vil sette av områder for ytterligere hyttebygging og overnattingstilbud,
servering og andre støttefunksjoner og infrastruktur. I dette området av
reguleringsplanen finnes i dag flere plantefelt, skogsbilveier og et gammelt skiferbrudd.
Det er tatt ut en god del virke, noe som har gitt et åpnere skoglandskap. Bonitet i dette
området er middels- til lav- og uproduktiv lauvskog. Området har i generasjon vært
brukt av gården til matauk som bær- og soppsanking samt litt jakt på småvilt. De siste
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årene har området i økende grad vært benyttet til friluftsformål. Gjennom dette området
vil det bli bygd 1-2 heiser (stol/T-krok for å frakte personer fra dalbunn opp til ca
600m). I nedre del av området vil det anlegges mindre barneskitrekk og lekearealer.

• Området over skoggrensen er i dag tilgjengelig via skogsbilvei. I nedre del av dette
området vil endepunkt for heis(er) komme samt mindre varmestue/kafe.

Vi finner det påkrevet å kommentere utbyggers redegjørelse for nåværende og historisk
bruk av flyttlei i første avsnitt. Vi anser at det er helt på det rene, som også vi har
redegjort for foran, at den flyttleia som Blind siida har brukt de senere år, er svært
veldokumentert både gjennom Walkepåås (2009) omfattende studier og
Reinbeitekommisjonens (1913) framstilling. Tidligere bruk av flyttleier på nordsida av
Tamokdalen endrer ikke dette. At reindriftssamene nå drar fordel av lokalbefolkningens
bruk og skjøtsel gjennom at denne flyttleia etter om lag 50 års fravær av flytting fortsatt
er åpen, vil vi for øvrig anse som en fordel for relasjonene mellom partene.
Könkåmå sameby ved ordffirande Nils Vasara-Hammarel har på utreders anmodning
oversendt følgende kommentar til planen:

Planområdet för Tamok Fjellbygd, del av gnr 43, bnr 23 i Balsfjord kommune, år ett
centralt och viktigt betesområde för Könkåmå sameby. Genom Tamokdalen går en
viktig flyttled som traditionellt nyttjats av Könkämå sameby. Området dår Tamok
Fjellbygd planeras har också sedan urminnes tid varit ett viktigt kårnområde fir
renskötseln i Könkåmå sameby.

Enligt den pIan som Tamok Fjellbygd presenterat år det i en första aktuellt att
detaljreglera ett område på 1313,6 dekar med uppemot 50 stugenheter, 2 bostadstomter
och en ny avkörningsvåg från fylkesvåg 87. I tillågg till detta ska grendehuset få ett nytt
anvåndningsområde, och ett nytt ca& ska anläggas uppe på höjden. Det framkommer
också i planen fOr Tamok Fjellbygd att ifall den fOrsta fasen blir vållyckad så kommer
ytterligare stugor att byggas inom det avsatta området FT 6. Då kan det åven bli aktuellt
med att anlägga en större hiss och en anläggning för övernattning, servering och
uthyrningsverksamhet.

För Könkåmå sameby innebår planerna hår ovan en avsevård olågenhet för rensloStseln.
Med över 50 stugor, skidanläggningar, caf&r o dylikt kommer inte renar långre att
kulma beta i detta område och i nårheten av detta område. Dessutom kommer den
planerade turistanläggningen Tamok Fjellbygd att skåra av den flyttningsvåg som går
genom Tamokdalen till området Rostafjell och de sl5dra och sydvåstliga delarna av
Marknesområdet som traditionellt nyttjas av könkåmåsamerna. I praktiken medför
projektet Tamok Fjellbygd att en stor del av Könkåmå samebys båsta sommarbetesmark
blir omöjlig att utnyttja för könkåmåsamernas renar.

Vi konstaterer at samebyen påpeker to typer potensielle problemer, tap av beiteland i og
ved utbyggingsområdet samt sperring av flyttvei både til Rostafjell og til
Markenesområdet. Etter vår oppfatning er begge påpekningene relevante. Vår oppgave
er for det første å vurdere omfang og alvorlighetsgrad av det første problemet og
muligheter for forebygging og begrensing av det andre.

1 E-mail fra Nils Vasara-Hammare til Jan Åge Riseth 11.05.2016
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5.2 Direkte virkninger
De direkte virkningene av tiltaket er de som direkte følger av tiltaket, bl.a. at arealer
bygges ned, men også direkte sperring av flyttlei.

5.2.1 Beitetap
Utbyggingsområdet utgjør ca. 1.3 km2 direkte arealmessig inngrep i Rosta
reinbeitedistrikt. Utbyggingsområdet og det området dette vil influere på har vi beregnet
til totalt 3.5 km2 forutsatt at gjennomflytting lar seg gjennomføre før kalving på våren.
Vegetasjon- og naturtypene som berøres er vurdert til å ha stor verdi ut fra at samebyen
ikke disponerer sommerbeiteområder som står i forhold til de øvrige årstidsbeitene. Vi
forutsetter i det videre at hele utbyggingsområdet går tapt som beiteland og at bruken av
et influensområde på 2,2 km2 kan bli redusert som følge av etablering av Tamok
fjellgrend. Hvorvidt dette vil skje avhenger av om det blir etablert en sommerbruk av
det beskrevne influensområdet (se foran, bl.a. figur 12). Dette er for usikkert og det evt.
beitetapet her, er ikke det som er kritisk for reindrifta i forhold til det planlagte
inngrepet. Om dette skulle oppstå som et problem, vil det være rom for å komme tilbake
til det på et seinere stadium i saksgangen.

5.2.2 Sperring avflyttled Utflyttingsproblemer
På møtet med Ki5nkämå sameby 28.2.2016 ble det fremhevet at tiltaket ikke var
ønskelig og at det var særlig problematisk ved at det ble å stenge flyttlei forbi gården
Olsrud i Tamokdalen, noe som er gjentatt og utdypet i uttalelsen fra samebyen. Så vidt
utrederne forstår har det blitt flyttet på begge sider av gården Olsrud nedstrøms i
Tamokdalen om man ser flyttingene i et historisk perspektiv. Det går en flyttvei langs
Blåbærfiellet og to flyttleier på sørsiden av elva.

Flyttveiene på sørsiden av elva kan karakteriseres som en nedre og øvre flyttvei,
sistnevnte er mere en trekkrute enn en flyttvei. Den nedre følger i hovedsak dalbotnen
langs myrdrag og i de senere år også skogsveier og den øvre går over Melkarfjellet /
Melkaraksla i og over skoggrensen og videre på sørsiden Tverrelva i Melkarskaret og
lia over skoggrensen av Middagsfjellet. Flyttveien etter dalbotnen er, etter hva vi kan
forstå, stort sett benyttet under flytting til kalvingslandetl og den øvre er brukt, og
brukes ved flytting etter at kalving har skjedd. Dette gjelder i begge retninger. Den
gruppe i samebyen som har flyttet til områdene nord for Tamokdalen før kalving, har
benyttet nedre flyttvei de år hvor det er flyttet langs bakken. Gruppen har passert elva
ved Engvoll/ Elverumsveien. Flytting etter Tamokdalen betinger rask gjennomflytting
da det ikke er egnet overnatting- eller beiteområde etter dalen på dette tidspunktet av
året. Gruppen har også benyttet reintransportbil noen år, da ble reinen kjørt til
Nordkjosbotn / Markenesdalen og sluppet der.

På høsten har reinen trukket over elva og til Rostafiellet. Da trekker reinen normalt etter
hvert videre mot øst via Melkarskaret og delvis langs ruta som her er omtalt som øvre
flyttlei. Tiltaket kan komme i konflikt med flyttvei nedstrøms etter Tamokdalen ved at
det planlagt i område hvor reineierne må ned i dalbunn av Tamokdalen for å kunne

I Som referert foran påpeker familien Blind at «ved innflytting om våren er det kun forsvarlig å bruk
flyttlei på sør/sør-øst siden av dalen pga rasfare i nordinord-vestlig dalsider.»
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passere Tverrelva/Mielkejoka da elva da terrengets beskaffenhet umuliggjør annen
passering av elva og videre flytting etter dalen.

Konflikten består i at deler av tiltaksområdet vil oppfattes som en barriere av reinen.
Hvor stor barriereeffekten vil være, avhenger av plassering av de forskjellige
komponenter i tiltaket og hvor håndterbar flokken som skal passere i en kontrollert
gjennomflytting er. I denne sammenhengen kan også stolheisen oppfattes som en
barriere såfremt den visuelt fremstår som et gjerde, eller om den avgir lyd under gitte
vindforhold. Om flokken vegrer å la seg lede/drive forbi tiltaket vil også terrengets
beskaffenhet, og det at du må ned over i terrenget for å passere Tverrelva/Mielkejohka,
bidra til at reineiernes handlingsrom til å presse flokken i ønsket retning blir begrenset.
Om man presser for hardt, kan det skje at flokken tar oppover i terrenget i stedet for ned
i terrenget. Hvis så skjer, kan passering av strukturer som flokken oppfatter som barriere
vanskeliggjøre flytting gjennom slike områder ytterligere, eller det kan bli umulig.

Utbygger har over redegjort for at områdene på sletta nært elva ikke er egnet til hytter
og andre bygg på grunn av flom og har også nevnt muntlig at ved å avstå fra plassering
av faste installasjoner her kan man bidra til at flytting gjennom området skal kunne
forgå. Bl.a. har man flyttet planlagt oppstillingsplass for bobiler vekk fra flyttetras&n.
Fortrinnsvis burde en slik trasé være minst 100 m bred. Utbygger (Arne Rydningen,
pers. med.) anslår at en trasé i noe varierende bredde fra 60-70 til 120 m skal kunne
holdes åpen. Det opplyses også at ved flytting på tidlig vår (før kalving) er det
is/snødekke på elva slik at traseen i praksis vil være 150-400 m til langt uti mai.

Om det viser seg nødvendig med midlertidig hjelpegjerde gjennom deler eller hele
tiltaksområdet vil kostnadene ved dette være omtrent det samme som for permanente
gjerder. Stolper kan antageligvis skaffes noe billigere enn stolper til gjerder som skal stå
gjennom hele året, men lettmaterialer som vev eller annet plastmateriale er noe dyrere
enn gjerder av stål. Mer eksakte priser på gjerder er det ikke mulig å anslå før man
eventuelt har hentet inn anbud fra tilbydere. Hvor mange meter gjerde det er behov for
må vurderes etter at de deler av utbyggingen som kan være til hinder for
gjennomflytting er utført. Vi (utreder) foreslår at avklaring av dette skjer i dialog med
Ki5nkämä sameby eller de aktuelle reineiere. Arbeidet med oppsetting og riving av
lettgjerde vil antagelig dreie seg om 1 dagsverk pr.år, anslagsvis 1600 kr. pr. dagsverk.

5.3 Indirekte og kumulative virkninger
5.3.1 Indirekte virkninger
Vi har over forutsatt at flytting gjennom utbyggingsområdet lar seg gjennomføre uten
vesentlige hindringer. Gitt at dette premisset holder vil de indirekte virkningene bare bli
unnvikelsesatferd fra rein innover mot Rosta i et område på totalt ca. 3,5 km2.

Dersom flyttingen ikke lar seg gjennomføre, vil adgang til betydelige deler av
Markenesområdet bli sperret eller man må etablere alternativ flyttlei. Det mest
nærliggende alternativet vil være transport med lastebil. Det vil kreve oppbygging av
permanent gjerdeanlegg. Vi forutsetter da at det vil være mulig å etablere et
arbeidsgjerde/ overnattingsgjerde i tilknytning til vinterbrøytet vei på egnet sted i
Tamokdalen f eks. ved Tamokvannet.
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Kostnadene vil avhenge av hvor mange rein dette gjerdet skal kunne handtere. Om man
tar utgangspunkt i 1500 rein vil man anslagsvis trenge 700 m med gjerdematerialer.
Dette har en materialpris på ca. 35 kr pr meter eks. mva. Arbeidskostnader for å bygge
gjerder ligger på ca. 35 kr pr meter eks. mva. Mer eksakte priser på gjerder er det ikke
mulig å anslå før man eventuelt har hentet inn anbud fra tilbydere. I tillegg vil det måtte
etableres et mindre gjerde i egnet materiale til bruk under opplasting av den rein som
skal transporteres. Tradisjonelt er slike opplastningsgjerder laget av grinder av trebord.
Et slikt opplastningsgjerde vil anslagsvis koste 50 000. Det finnes også andre
alternativer bl.a. transportable små arbeidsgjerder, men de er vesentlig dyrere. Selv det
blir relativ kort transportavstand om det blir nødvendig å etablere opplastningsgjerder i
forbindelse med flytting på våren så vil kostnadene til transport kunne bli 25-30 kr.
pr.rein eks.mva da arbeidet med opplastning og lossing vil ta noe tid.

Regneeksempelfor 1500rein:
Fastekostnader:
Arbeidsgjerde/overnattingsgjerde: 700m * 70kr eks. mva /m =49.000 kr. eks. mva
Opplastingsgjerde 50.000 kr. eks. mva
Sum =99.000 kr. eks. mva

Årlige transportkostnader: 25-30 kr. pr.rein eks. mva* 1500rein =37.500-45.000 kr. eks.mva

Ved høyere reintall blir kostnadene noe høyere p.g.a. behov for større
arbeids/overnattingsgjerde og større transportkostnader.

5.3.2 Kumulative virkninger
I Tamokdalen har det de siste årene vært etablering av to virksomheter som
representanter fra samebyen har oppfattet som negativt for reindriften og som de har
forsøkt å få stanset med bakgrunn i at det er negativt for deres reindrift. Det er
etablering av Camp Tamok og godkjenning av bruksendring for Postdalen geitseter i
Tamokdalen, for etablering av nytt arealfeste med formål sommeroppstalling av
polarhunder. Heretter omtales det som Geitsetra.

Camp Tamok er en opplevelsesbedrift som tilbyr tjenester rettet mot fritids- og
turistformål. Camp Tamok tilbyr skreddersydde programmer for de som er interessert i
tilbud de kan gi. De tilbyr mellom annet kjøring med hund og rein og overnatting i
"naturen". Det ligger i sone avsatt med hensyn til reindriften. Hensynssonen er
gjeldende i perioden 15. april-31.oktober. I denne perioden skal det ikke være hund
innenfor hensynssonen, og ingen drift av næringsformål med formål turisme. Familien
Blind forklarer1 at de i perioden 2009 har hatt store tap på grunn av barriereeffekter av
hunder i campen vår og høst, kombinert med rovdyrtap. Av vår gjennomgang av
saksdokumentene forstår vi det slik at den grunnleggende årsaken til mye av disse
problemene er at etableringen av Camp Tamok skjedde uten at Ki5nkämä sameby var
involvert på forhånd og at de tidsbegrensninger og vilkår for drift der som nå gjelder
først er kommet i ettertid. Søkere bak ny festekontrakt på Geitesetra har fått
festekontrakt og tillatelse til å drive ny næringsvirksomhet med sommeroppstalling av

I E-mail fra Anne Nesbakken 11.05.2016
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polarhunder. Virksomheten skal foregå på 15 daa på det gamle seterområdet. Denne
virksomheten er satt i gang.

Så vidt vi (utredere) er kjent med, er dette de tiltak som er i etablert i Tamokdalen de
siste årene. Øvrig virksomhet i dalen, som i hovedsak følger at det som hører under
landbruksbegrepet har etter hva vi kan skjønne, vært i avtagende etter Tamokdalen. Når
det gjelder andre tiltak og virksomhet innen det område som Ki5nkåmå disponerer til sin
reindrift har vi for liten kjennskap til å vurdere de kumulative effektene av dette. Det
gjelder også om vi ser kun på Tamok/Rostu konvensjonsområde. Vi er riktignok kjent
med at det foreligger planer om noen småkraftutbygginger i Storfjord kommune, men
velger i mangel av detaljert kunnskap om samebyens områdebruk og inngrepssituasjon
å vurdere de kumulative effektene av tiltaket kun i forhold til Camp Tamok og
Geitsetra.

I og med at det er satt føringer i tidsrom for virksomhet tilknyttet Camp Tamok vil det i
hovedsak være Geitsetra som vil samvirke med Tamok fjellgrend i mulig negativ effekt
for reindriften i samebyen. Den representerer noe som normalt fører til at reinen
unnviker eller reduserer beitebruk i nærhet av unnvikelseskilden. Oppstalling av
polarhunder vil i nesten alle tilfeller føre til at det oppstår hundeglam fra
oppstallingsområdet. Støy fra slike områder er spesielt merkbart under foring og når det
skjer annen aktivitet i hundegårdene. Hundeglam eller uling fra hundedyr er noe reinen
reagerer på ved å trekke unna støykilden. Størrelsen på de områder reinen kan unnvike
ved støy fra hunder vil variere med terrengets beskaffenhet, vær og vind og tid på året
og hvilket segment av flokken som utsettes for dette. Simler med kalv er de som er mest
var for forstyrrelser. De er mest vare i tiden etter kalving og frem til at kalven blir sterk
nok til å følge flokken.

Om samebyen har rein i området Tamok i tiden etter at Camp Tamok har lov til å drive
turistvirksomhet dvs. etter 31. oktober, vil denne virksomheten også være med på å
forsterke de kumulative effektene av disse virksomhetene.

Geitsetra og Tamok fiellgrend vil føre til at reinen urmviker nærområdene til disse
arealene. Samlet sett blir influensområdet større enn hva det vil være med kun et
område. Da samebyen har begrenset med sommerbeite, og sommerbeitet er noe
oppstykket, er det grunn til å anta at disse virksomhetene vil ha negativ betydning for
reinen bruk av området.

I og med at Postdalen er viktig som oppsamlingsområde i forbindelse med
kalvemerking er antagelig effektene av Geitsetra mer negativ enn hva Tamok fjellgrend
vil representere hvis man ser kun på driftsforstyrrelser som fører til merarbeid og
utfordringer med å gjennomføre nødvendig arbeid med flokken. Dette under
forutsetning av at reguleringsplanen ivaretar mulighetene til å flytte relativt uhindret
gjennom Tamok fjellgrend før kalving.
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5.4 Oppsummering av tiltakets omfang og virkninger
Tabell 1. Tiltakets konsekvenser for reindrifta

Direkte og indirekte konsekvenser for reindrift




Verdi Omfang Konsekvens

Utbyggingsområde




Middels
-stor

Middel
s -liten

MIDDELS STOR (NEGATIVE)

Flyttlei




Meget
stor

Meget
stor

MEGET STOR (NEGATIVE)*




Kumulative effekter for reindrift




Verdi Omfang Konsekvens

Andre inngrep




Stor Lite MIDDELS STOR (NEGATIVE)




Sum effekter for reindrift
Totalt





MIDDELS —MEGET STOR*
(NEGATIVE)

* dersom avbøtende tiltak ikke gjennomføres

Dersom flytting gjennom utbyggingsområdet kan realiseres, vurderer vi de negative
konsekvensene som middels negative. Dersom de ikke gjør det, vil konsekvensene være
meget store negative og krever alternativ flytting som avbøtende tiltak.

6. FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK

6.1 Justering av reguleringsplanen
Tiltakshaver har lagt opp til både begrensing av bygging og permanent plassering av
hindringer i flyttleitras6en. Det bør sikres en størst mulig bredde på passasjen i
tiltaksområdet. Samebyen bør fortrinnsvis involveres i detaljutformingen av
reguleringsplanen.

Det bør også etableres hensynssone(r) for reindrift i reguleringsplanen (§ 12-6), evt.
reguleres til reindriftsformål (§ 12-5, pkt. 5) selv om dette kanskje kan synes mindre
aktuelt. I motsetning til i kommuneplanens arealdel kan det gis detaljerte bestemmelser
til hensynssonene i reguleringsplanen (§ 12-7). For reindrifta kan bestemmelsene ha
hjemmel i plan- og bygningsloven, fremgå av vedtak eller etter bestemmelser etter
reindriftsloven. Når det etableres en hensynssone for å sikre en bestemt flyttlei, kan det
f.eks. gis utfyllende bestemmelser i forhold til å begrense aktiviteten i og ved flyttleia
når denne benyttes. Vi forstår at tilsvarende etter hvert er gjennomført for Camp Tamok.

6.2 Supplerende/alternativ infrastruktur
Det bør være avtale om ansvar for oppsetting av midlertidig hjelpegjerde til hjelp for
gjennomflytting om reineieme finner det nødvendig. Dette settes opp i forkant av
flytting og tas ned etter at flytting er gjennomført. Dette kan knyttes til
planbestemmelser eller avtale.

6.3 Avtaler og informasjon
Det anbefales at Tamok Fjellbygd og K6nkåmå sameby inngår en samarbeidsavtale. En
slik avtale kan omfatte bl.a. at:
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Tiltak for å kanalisere hytteeieres evt. sommerbruk av fjellet til områder som
begrenser forstyrrelse av beitende rein
Informasjonsopplegg til gjester-hytteeiere om reindrift og opptreden i
reindriftsområder, gjeme også med kommunenes medvirkning
Avtale om at opplegget for drift og samarbeid evalueres etter at første
byggetrinn er gjennomført, eller senest etter 5 år fra byggestart.

KONKLUSJON
Dersom flytting gjennom utbyggingsområdet kan realiseres, vurderer vi de negative
konsekvensene som middels negative. Dersom de ikke gjør det, vil konsekvensene være
meget store negative. I verste fall kan flyttlei bli stengt, og da kommer tiltaket i konflikt
med reindriftslovens § 22 om flyttlei. Dersom flytting gjennom Tamok Fjellbygd ikke
kan gjennomføres som forutsatt, må LMD samtykke i omlegging av flyttlei og det må
etableres faste gjerdeanlegg og et opplegg for reintransport med lastebil.

Vi tilrår at avbøtende tiltak, som foreslått i vårt avsnitt 6, gjennomføres for å sikre
gjennomflytting og for øvrig begrense forstyrrelser mest mulig.
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Klage på vedtak om områderegulering Tamok fjellbygd  
 
Siida i Könkämä sameby opprettholder og oppdaterer tidligere inngitt klage på vedtak om 
områderegulering Tamok Fjellbygd etter ny andre gangs behandling, Balsfjord kommune sak 
2015/910-1110/2017.  
 

Klagens begrunnelse  
 

1. Mangler og feil ved sakens opplysning – saksfremlegg til kommunestyret ved 
ny andre gangs behandling av områdereguleringen 

Ved behandling av klage på områdereguleringsplan har fylkesmannen vist til 
forvaltningsloven § 33 annet ledd om saksforberedelse i en klagesak og at underinstansen 
«skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til». Underinstansen har plikt til å 
kontrollere om nye momenter som kommer frem i klagen er riktige, og foreta eventuelle 
andre undersøkelser som er nødvendige for å kunne gjøre en forsvarlig vurdering av forhold 
som tas opp i klagen. Videre sier fylkesmannen at: 

«I dette tilfellet har Balsfjord kommune i underinstansbehandlingen behandlet 
klagernes anførsler meget sparsommelig. Det fremgår her at kommunen ikke selv 
innehar «reindriftsfaglig kompetanse som kreves for å gjøre vurderinger knyttet til 
reindrift i denne saken», og at den derfor har basert seg på tilbakemeldinger fra 
Fylkesmannen i Troms, som reindriftsfaglig myndighet. Under henvisning blant annet 
til at sektormyndigheten hadde frafalt sin innsigelse, måtte saken ifølge kommunen 
anses å være tilstrekkelig opplyst med hensyn til reindriftens interesser.  

Fylkesmannen kan ikke se at dette er en tilfredsstillende tilrettelegging av saken for 
klageinstansen, og understreker at kommunen – som underinstans må ta stilling til 
klagers anførsler og begrunne hvorfor disse ikke kan grunngi en endring»  

Til tross for denne klare føringen for kommunens saksforberedelse, går det fram av 
saksfremlegget til kommunestyret før ny andre gangs behandling av planen at: 

mailto:anne.nesbakken@gmail.com
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«Siden vedtaket om godkjenning av områdeplanen for Tamok Fjellbygd nå er opphevet, og 
planen må fremmes til ny behandling, anser kommunen ikke det hensiktsmessig å gå inn på 
detaljer i klagene.» 

I det etterfølgende redegjør kommunen for hvordan reindriften er ivaretatt i planen, men uten 
å vurdere klagers argumenter for at de tiltak som skisseres, ikke ivaretar hensynet til 
reindriften.  

Kommunen kan ikke omgå sin plikt til sakens opplysning med henvisning til at dette er en ny 
behandling og at man dermed ikke behøver å ta stilling til de argumentene som klagende 

parter har fremmet, de såkalte «detaljer i klagene». Kommunen har plikt til å opplyse saken 
og ta stilling til de argumentene som nå er kjent som følge av klage etter tidligere behandling 
av saken.  

Ikke bare manglet saksfremlegget til kommunestyret sentrale argumenter fra klage etter 
første gangs behandling. Saksfremlegget inneholdt også flere feilaktige opplysninger, dette til 
tross for at saksbehandler ble gjort oppmerksom på feilene før saken ble lagt fram. Deler av 
innspill til saksbehandler Einar Hamnvik i epost datert 4. juni gjengis her som del av denne 
klagens begrunnelse:   

«Jeg registrerer at områdeplan er satt opp til ny behandling denne uka, denne gangen i 
kommunestyret. Jeg registrerer at du er saksbehandler og vil gjerne som snarest gjøre 
oppmerksom på enkelte av feilene og manglene i din saksfremstilling, samt potensielle 
problemstillinger som kommunestyret bør opplyses om før de fatter sin beslutning: 

 1. Din omtale av klagenes innhold 

Klagene består ikke av merknader som var kjente ved utarbeidelsen av kommuneplanens 
arealdel i 2011. Tvert imot var ingen av samebyens interesser (så som flyttleier, 
oppsamlingsområder, slippområder, trekkleier med mer) opplyst ved behandling i 2011. Det 
var kun opplyst at en var kjent at området utgjorde sommerbeite for svensk reindrift.  

Det var ikke gjennomført noe møtevirksomhet eller konsultasjoner med samebyen i forkant 
av beslutning om arealplan i 2011. Det var heller ikke innhentet uttalelser.  

Endringene som ble gjort den gangen, var som følge av innsigelser fra Områdestyret. 
Innsigelsene omhandlet norsk reinbeitedistrikt sine interesser. Det forelå ingen opplysninger i 
2011 om at Tamok Fjellbygd ville berøre sentral flyttlei. Det forelå heller ingen opplysninger 
om sannsynlige endringer i beitebruken som følge av ny konvensjon eventuelt rettslige 
avklaringer. Det framgår for øvrig heller ikke av aktuelle saksfremlegg. 

2. Din omtale av konsekvensutredningen/KU og prosess 

Riseth er sikkert kompetent utreder, men har i KU dessverre glemt å beskrive kollektivets 
(samebyens fellesflokk om sommeren) bruk av flyttlei og trekkleier gjennom området. Når 
faktum ikke er beskrevet korrekt, blir også konsekvensvurderingen mangelfull.  

Klageinstansen har pekt på at kommunen, på lik linje med enhver annen forvaltningsinstans, 
må ta stilling til klagens begrunnelse. Mangler ved KU er sentral begrunnelse i klagene som 
er inngitt.  

I ditt saksfremlegg til kommunestyret, omtales konsulentenes kompetanse, og planprosess, 
men ikke det klagene konkretiserer som mangler ved faktumbeskrivelsen. Du presenterer 
justeringer i planer, men det går ikke fram av saksfremlegget hvordan disse endringene skal 
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sikre fri og uhindret forflytning av rein. Det vises til møter, men det går ikke fram hva 
samebyen faktisk har uttalt i de møtene det refereres til.  

Det foreligger pr dato ingen enighet eller noen avtaler mellom samebyen og utbygger. Disse 
forholdene burde det vært opplyst om i ditt saksfremlegg til kommunestyret.  

3. Grunnpremisset i plb § 3-1 og kommunens vedtakskompetanse ved inngrep i flyttlei  

Et sentralt premiss for kommunestyrets behandling av planer etter plb er at beslutningene 
skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, jf plb § 3-1 
c).  Bestemmelsen er hjemlet direkte i grunnlovens § 108 og er også forankret i folkeretten.  

Videre, arealkategorien flyttlei, - er gitt et særskilt vern gjennom reindriftsloven § 22. Tamok 
Fjellbygd er planlagt på tvers av en øvre og en nedre flyttlei innen kjerneområdet i 
sommerbeitet. Det hører også til saken at det allerede er gjennomført inngrep som har gitt 
negative konsekvenser for et nærliggende avsnitt av samme flyttlei.   

Det er med andre ord ikke en ordinær interesseavveining kommunestyret skal foreta, men en 
interesseavveining hvor det foreligger hensyn som har et særskilt vern etter flere lover. Jeg 
kan ikke se at disse grunnpremissene framgår av ditt saksfremlegg. Kommunestyret bør 
derfor orienteres om dette når saken behandles, slik at de er innforstått med premissene før 
de fatter sin beslutning.  Det må opplyses for kommunestyret, at beslutning om inngrep som 
resulterer i at rein ikke lenger kan drives og forflyttes fritt og uhindret gjennom området, vil 
gi store driftsmessige og økonomiske konsekvenser for både samebyen og enkeltreineiere.  

All forskning om unnvikelse og barriere-effekter tilsier at hyttefelt og alpinanlegg på tvers av 
sentrale trekk- og flyttleier vil gi store negative konsekvenser. Kommunestyret bør følgelig 
opplyses om risikoen for å fatte en beslutning som kan vise seg lovstridig.»  

Det følger av forvaltningsloven § 17, at forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt 
opplyst som mulig før vedtak treffes. Klager anser at kommunens saksfremstilling til 
kommunestyret inneholder feil og utelatelser og at viktige premisser for kommunestyrets 
behandling av saken ikke er opplyst.  

 
2. Mangler og feil ved KU og planbeskrivelsen  
 

Konsekvensutredning og planbeskrivelsen er mangelfulle og dels direkte feilaktige, spesielt 
med hensyn på fellesflokkens beitebruk i området.  Dette medfører utilstrekkelig vurdering av 
reguleringens konsekvens og dermed lite realistiske/ikke gjennomførbare forslag til 
avbøtende tiltak.  
 
Klager har hatt kontakt med konsekvensutreder Riseth og påpekt mangler ved KU (juni 
2019). Riseth har som forklaring til manglene uttalt at de hadde hatt kort tid på oppdraget, og 
at de ikke hadde tilgang til arealbrukskart tilsvarendende det som normalt foreligger for 
norske reinbeitedistrikt. De var heller ikke kjent med nye planer om inngrep innenfor 
influensområdet. Det går videre fram av epostveksling med Riseth at han allerede i fjor har 
innrømmet overfor Fylkesmannen at dialogen med samebyen kunne ha vært bedre.  Riseth 
sier at NORUT ikke kan gjøre noe med manglene på nåværende tidspunkt, men anbefaler 
klager å kreve ny konsekvensutredning.  
 
Inngrepets ulempe dersom en enkeltsiida benytter området Markenes er delvis beskrevet i 
konsekvensutredning. Kollektivets driftsmønster og bruken av området Tamok-Rosta er 
derimot svært mangelfullt beskrevet. Inngrepet vil gi store negative effekter på trekk mellom 
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delområder tidlig sommer, for driving/flytting av fellesflokken gjennom Tamokdalen i 
forbindelse med kalvmerking, for trekk mellom delområder etter kalving og for utflytting høst.  
Det må understrekes at øvre flyttlei er den eneste traseen som kan brukes på barmark,  
jamfør kartvedlegg og beskrivelser som vi har oversendt i forbindelse med 
konsekvensutredning og høringer. Øvre flyttlei er ikke bare trekklei, slik det framkommer i 
konsekvensutredningen. Nedre flyttlei har aldri vært en aktuell trase på barmark. Øvre flyttlei 
må derfor holdes åpen for å kunne gjennomføre kontrollert flytting gjennom området i 
forbindelse med samling til kalvmerking og i forbindelse med utflytting etter 
sommerbeitesesongen. 
  
Øvre flyttlei går ikke over Melkarfjellet/Melkaraksla (konsekvensutredningen side 25), men 
følger tregrensen rundt Melkaraksla. Øvre del av utbyggingsområdet berører hele 
oppsamlingsområdet i Mielkeriehppi. Utbyggingen i denne delen av området vil vesentlig 
forsterke erfarte barriereeffekter som fører til at rein trekker opp etter Melkaraksla og opp i 
Middagsfjellet ved utflytting. Når rein trekker opp i disse områdene risikerer en å miste 
kontrollen over reinflokkene. Flere ganger når det har skjedd, har det vært nødvendig å 
bruke helikopter for å få rein ut av området.  Slik utdriving er kostbar og krevende.   
 
I tillegg til virkning på flytt- og trekkleier, vil utbygging av hyttefeltene og opplevelsestilbudene 
generere økt ferdsel til alle årstider og forsterke allerede erfarte negative effekter av økende 
ferdsel inn i de lett tilgjengelige turområder i nærheten.  Dette dreier seg om særlig viktige 
sommerbeiteområder som brukes som slippområder/restitusjonsområder for simler med kalv 
etter kalvmerking, dvs. områder hvor det bør være et minimum av ferdsel.  
 
Ved vurdering av virkning av tiltaket, konsentrerer utreder seg om mulig virkning for en 
mindre siida i samebyen ved gjennomflytting til området Markenes, mens virkning på 
driftsmønsteret for fellesflokken, slik det har vært under store deler av 1972 konvensjonens 
virketid, ikke blir konsekvensvurdert.   
 
Når virkningen for det kollektive driftsmønsteret ikke er beskrevet og vurdert i sammenheng 
med konsekvensutredningen og seinere saksbehandling, er det en alvorlig 
saksbehandlingsfeil. 
 
De samlede virkingene av tiltaket i lys av allerede gjennomførte arealtap og pågående 
inngrep i samebyens sommerbeiteressurser jf. forskrift om konsekvensutredninger § 21 
annet ledd er ikke vurdert. Det er heller ikke gitt en beskrivelse av virkninger over 
landegrensene. Konsekvensutreder begrunner dette med usikkerhet om konsekvenser for 
beitet, men denne type vurderinger er nettopp kjernen i konsekvensanalyseoppdraget.  
 
Tap av areal i forbindelse som følge av jordbrukskolonisering og reinbeitekonvensjoner er 
godt dokumentert. For oversikt over tidligere og pågående inngrep sommerbeiteressursen, 
se tabell 1 (tapt areal er merket - , utdypende forklaring er gitt i noter nedenfor tabell).  
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Tabell 1: Könkämä sameby – tap av sommerbeiter i Norge 1919 – 2019 
 

Delområder 1751A 1883B 1919C 1949D 1964E 1972F 1977G 2005H 2011I 2017-J 

Kvaløya + + - - - - - - - - 

Ringvassøya + + - - - - - - - - 

Malangen + + - - - - - - - - 

Tromsdalen + + + - - - - - - - 

Stormheimen + + + - - - - - - - 

Andersdalen + + + - - - - - - - 

Lakselvdalen + + + - - - - - - - 

Nordnesset + + + + - - - - - - 

Lyngsdalen + + + + + - - - - - 

Markusfjellet + + + + + - - - - - 

Rendalen + + + + + - - - - - 

Markenes + + + + + - - - - - 

Falsnesfjellet + + + + + + - - - - 

Tamok-Rosta.   + + + + + + + + + + 

Seinere tids utvikling/nye 
planer med innvirkning i  
restområdet Tamok-Rosta 

          

Fra ca. 1990 dobbeltbeiting i 
sommerbeite-område: 
Postdalen/Mortendalen/Signalhø
gda/Gappo. Bruksregler 
D19/32T godkjent i 2011 uten 
forankring i sedvane eller alders 
tids bruk. Økt belastning + økt 
sammenblandingsrisiko 

       - - - 

Camp Tamok: kommersiell drift 
fra 2007, detaljregulert fra 2015: 
Inngrep i flyttvei/fragmentering: 
Finndalen/Tamokdalen. Økt 
ferdsel 

        - - 

Merking av flyttlei 
Finndalen/Tamokdalen som 
tursti. Gjeterhytte merket som 
turmål/tap av hytte. Økt ferdsel.  

         - 

Områderegulering Tamok 
Fjellbygd: inngrep i flyttlei og 
trekkleier fragmentering, økt 
ferdsel 

         - 

Regulering Fagerli gård; 
turisme/økt ferdsel 

         - 

Dispensasjon Isdomen – ny 
infrastruktur, økt ferdsel 

         - 

Scootertrase inn mot grensen, 
økt ferdsel 

         - 

 

Noter til tabell: 

A: Lappekodicillen. Etablert som tillegg til grensetraktaten mellom Norge-Danmark og Sverige-Finland i 1751. 

Sikret flyttsamene adgang til fortsatt å kunne bruke sine sedvanerettslige områder på begge sider av grensen 

(ingen datoreguleringer). Ved Karlstadforliket i 1905 ble det slått fast at Norge ikke ensidig kan si opp denne 

avtalen, avtalen er dermed fortsatt del av norsk rett. 

B: Felleslappeloven av 1883. Innførte distriktsinndeling og beitetidsbegrensninger, samt bestemmelser om 

kollektivt ansvar for skade på kolonisert innmark.   

C: Reinbeitekonvensjonen av 1919, gjeldende fra 1922. «Friga» øyene + Malangen til jordbrukskolonisering. 

Medførte tvangsforflytning av en rekke familier. 

D: Justering av 1919 konvensjonen i 1949, 4 nye områder «frigitt» til jordbruksinteresser. Medførte ytterligere 

tvangsforflytninger. 

E: Ny justering av 1919 konvensjonen i 1964. Begrunnet med hensynet til norsk reindrift 

F: Reinbeitekonvensjonen av 1972. Ytterligere 4 områder går tapt. Begrunnet med hensynet til norsk reindrift 
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G: Etterjustering av 1972 – konvensjon. Falsnes-dommen.  Kjennelse i Lyngen Herredsrett 1979; Til tross for 

Altevanndommen i 1968, tilkjennes ikke Könkämä sameby privatrettslige rettigheter som følge av alders tids bruk.  

H: Reinbeitekonvensjonen av 1972 løper ut etter 3 års forlengelse. Ikke enighet om fordeling av beitearealer. 

Svenske myndigheter legger til grunn at den grenseoverskridende reindriften skal reguleres av Lappekodicillen 

aleine, mens norske myndigheter i tillegg forlenger 72 konvensjonens fordeling av beiteområder gjennom 

nasjonal forskrift.  Gyldigheten av bestemmelsene i nasjonal forskrift  er fremmet for behandling i Høyesterett – to 

ulike saker (Talma sameby og Saarevuoma sameby trolig 2019 - 2020).    

I -J: Inngrep i restområdet Tamok Rosta etter utløp av reinbeitekonvensjonen av 1972. 

1. Vedtak i Områdestyret i Finnmark i Finnmark 2011. Godkjenner bruksregler for Distrikt 

19/32T/Lakselvdal Lyngsdal som innebærer omlegging av flyttleien og rett til høstbeite innenfor Tamok-

Rosta. Samebyen ble ikke gjort kjent med vedtaket.  Innebærer dobbeltbruk, økt slitasje og årvisse 

sammenblandinger innenfor høstbeitet og merarbeid i vårbeitet. Bruksreglene er ikke forankret i alders 

tids bruk. 

2. Balsfjord kommune innvilger dispensasjon for utbygging av næringsaktivitet på flyttlei til delområdene 

Markenes og Rostafjell 2011 (Camp Tamok). Medfører merarbeid, merutgifter og tap. Etter behandling 

av klage på detaljregulering, legges tidsavgrenset begrensning på sommeraktiviteter for utbygger (ikke 

tillatt med kommersielle aktiviteter i sommerperioden) Brudd på planbestemmelser seinest observert 

sommer 2019). 

3. 2016 -2018/19 Bygging av nytt Statnett linjetrekk. Rettsprosess sommer 19. 

4. Merking av flyttlei fra Camp Tamok og opp til gjeterhytte tilhørende Nils Anders Blind, som tursti. Hytta 

brant til slutt ned. Info på nett og på diverse plakater i kommunen.  

5. 2018. Områderegulering av Tamok Fjellbygd. Inngrep i samme flyttlei som nevnt i pkt.2. Vil avskjære 

flyttlei/trekkleier inn og ut av områdene Rostafjell og Markenes. Innebærer inngrep i minimumsressurser. 

6. Planer om ytterligere inngrep – se også ny arealplan på høring. Nye planer var ikke kjent ved utarbeiding 

av KU. 

 
Som det går fram av framstillingen over, innebærer en områderegulering innen Tamok-Rosta  
inngrep i en absolutt minimumsressurs etter omfattende tidligere tap av sommerbeiter. 
Reinbeitekonvensjonen av 1972 resulterte i tap på 70 % av de gjenværende 
sommerbeiteressursene, dette etter minst like store tap av areal i 1922 og 1949. Tapene er 
aldri kompensert med nye arealer, eller i form av erstatning. Arealene er heller ikke 
tilbakeført, til tross for at 1972 konvensjonen utløp allerede for 14 år siden.  
 
Samebyen har som følge av dette en vesentlig ubalanse mellom sommerbeiteressurser og 
høst- og vinterbeiteressurser. Denne ubalansen er beskrevet i konsekvensutredningen, men 
de erfarte konsekvensene omtales i begrenset grad.   
 
Konsekvenser av tidligere tap av sommerbeiteressurs omfatter tvangsforflytninger, 
oppsplitting av familier og gradvis undergraving av økologisk og økonomisk bærekraft. Ved  
1972 konvensjonens utløp i 2005, var det få (ingen?) familier i samebyen som kunne livnære 
seg på reindrift alene. Samebyen tåler ikke ytterligere tap av ressurser; ressurser må 
tilbakeføres til opprinnelige rettighetshavere for å unngå en videre negativ utvikling, med det 
det innebærer for reindrift som grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv for 
Karesuandosamene.  
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Når det gjelder planbeskrivelsen som er lagt fram for kommunestyret, er det gjengitt en tekst  
som pretenderer å være hva konsekvensutredningen sier om virkningen av tiltaket for 
utbyggingsalternativet (s.22): 
 

«Arealet som skal bebygges på kort og lang sikt innenfor reguleringsplan er i 
ubetydelig grad brukt som beiteland. Reinen oppholder seg ikke permanent innenfor 
dette området i vår/sommersesongen. Flyttlei er historisk beskrevet å gå vest for 
planområdet over gårdene Høiset og Olsrud (Blåbærfjellet) og opprinnelige planer om 
aktivitet her ble tatt ut ved godkjenning av arealplanen i 2011. Reineier Blind har de 
siste årene flyttet gjennom dalbunnen øst for Tamokelva tidlig om våren for å rekke 
fram til kalvingsområde i Akselfiellet. Reinen drives derfor raskt gjennom nedre del av 
området på våren. Høyt tempo holdes også fordi topografien gjør at reinen lett kan 
spres seg og søke opp i høyden tilbake mot øst. Det er kun Blind som drive på denne 
måten som nok må sies å avvike fra historisk beskrevet flyttlei. På den annen side er 
dette å oppfatte som en flyttlei til sommerbeiteområde som ikke anses som 
beiteområde for Könkämä av norsk myndigheter. 
Denne senere form for flytting er kun blitt mulig pga inngrep som private gårds- og 
skogsbilveier, broer og skogsgater. Det har heller ikke vist seg å være en vesentlig 
hindring at det langs denne lei er oppført bygninger, skytebane, fotballbane, lysløyper 
mm. Området har vært aktivt brukt til idretts- og friluftsliv i flere tiår.» 

 
Den gjengitte teksten er ikke et utdrag av konsekvensutredningen, men Rydningens 
uttalelse på vegne av utbygger til Norut. Uttalelsen er gjengitt som sitat i 
konsekvensutredningen. En ryddig saksframstilling hadde også omfattet utreders  
kommentar til denne uttalelsen, samt samebyens framstilling av saksforholdet, se side 23 og 
24 i KU.   
 
Rydningens rolle i planprosessen har framstått uklar for klager. På det ene tidspunktet som 
representant for utbygger, på det andre tidspunktet som saksbehandler for kommunen, og 
sentral i meklingsprosessen.  
 
Klager noterer seg også at kommunen har bevilget betydelige kommunale midler til privat 
planprosess før kommunen overtok ansvaret for prosessen og antar at disse forholdene har 
påvirket kommunens avveining av hensyn.   
 
Klager har notert seg at det ikke framkommer noen vesentlige endringer i inngrepets art og 
omfang etter høring og meklingsprosess. Planbestemmelse om dialogforum, 
informasjonsutveksling og fylkesmannens krav om evaluering gir, - slik det er formulert, liten 
forutsigelighet når det gjelder vern av reindriftens interesser. Sektormyndighet har ikke evnet 
å forklare den juridiske rekkevidden av krav til evaluering til tross for gjentakende 
henvendelser til Fylkesmannen.  
  
Når avbøtende tiltak for vern av flytt- og trekkleier i praksis reduseres til mulighet til å stille på 
dialogmøter, informasjonsutveksling og evaluering, blir arealdisponeringsforbudet i 
reindriftslovens § 22 i prinsippet innholdsløst.  
 

Det følger av mangler ved KU og planbeskrivelsen at sektormyndighet med ansvar for 

reindrift, kan ha frafalt innsigelsen på grunnlag av ufullstendige opplysninger om bruk. 

Sektormyndighetene har imidlertid vært holdt orientert om høringsuttalelser og innspill; - 

eventuelt kan terskel for inngrep være vurdert annerledes i denne saken, enn i de øvrige 

sakene klager er kjent med som har omhandlet inngrep i flyttleier. Vi viser her til 

forvaltningsloven § 17 om sakens opplysning, samt ulovfestede prinsipper for forsvarlig 
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saksbehandling i forvaltningen. Se også vedlagt oversikt over slike saker. Av særlig relevans 

nevnes HR2017-1230-A. Kjennelsen omhandler utvidelse av hyttefelt innen et nærliggende 

reinbeiteområde i Troms fylke, en sak sektormyndigheten nødvendigvis må være godt kjent 

med. Reindriftsretten i reinbeiteområdet som denne høyesterettsdommen gjelder, bygger på 

reindriftsloven og ikke på alders tids bruk, dvs på et svakere rettsgrunnlag enn i aktuelle sak.  

Oppsummert: konsekvensutredning og planbeskrivelse er mangelfulle og dels feilaktige med 

hensyn på reindriftens bruk av området. Dette medfører ufullstendig vurdering av 

reguleringens konsekvens. Det foreligger gode grunner til å anta at innsigelsen ble trukket på 

feil grunnlag og at saken ikke har vært tilstrekkelig opplyst til at kommunestyret har hatt 

grunnlag for å gjennomføre en reell avveining av tiltakets fordeler og ulemper.  

 

1. Områdereguleringen overskrider terskel for inngrep jf. reindriftsloven §§ 22 og 
63 

Det følger av reindriftsloven § 22 at reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og 
forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting 
med rein etter tradisjonelle flyttleier. Videre følger det av bestemmelsens annet ledd at 
reindriftens flyttleier ikke må stenges, og at kun Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei 
og i åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det.   

Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei skal erstattes etter 
avgjørelse ved jordskifteretten. 

Det følger av samme lov § 63 at grunneier eller bruksberettiget ikke må utnytte sin eiendom i 
reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller ulempe for reindriftsutøvelse 
i samsvar med reindriftsloven.  

Reindriftsloven gjelder for samebyens reindrift i Norge i den utstrekning  
grensereinbeiteloven ikke har tilsvarende bestemmelser. Grensereinbeiteloven har ikke 
bestemmelser som motsvarer §§ 22 og 63, bestemmelsene i reindriftsloven er følgelig 
relevante for behandling av gjeldende områderegulering.    
 
Retten til reinbeite i aktuelle område bygger på tingrettslige rettigheter etablert ved alders tids 
bruk gjennom flere hundre år, herav et sterkt privatrettslig vern. Aktuelle områderegulering 
utgjør et inngrep i samiske særverdiområder som vil gi vesentlig skade og ulempe for 
reineiere i Könkämä sameby. Reguleringen vil fremtvinge endringer i eksisterende 
driftsmønster og risikerer å umuliggjøre gjennomføring av ny konvensjon slik den er skissert i 
områdeprotokoll til ny framforhandlet, men ikke ratifisert konvensjon.  
 
Beskyttelse av traseer for flyttveier og nærliggende områder til disse traseene, er helt 
nødvendig for kontrollert flytting gjennom det som fra gammel tid av er kjent som en 
krevende passasje. De seinere årene er det gjennomført inngrep i flyttveien som har gitt 
økende utfordringer, også alvorlige hendelser med rapporterte tap av dyr, merarbeid og store 
økonomiske omkostninger.  
 
Sannsynlig avbøtende effekt av de skisserte avbøtende tiltakene lar seg ikke begrunne 
faglig, verken ut fra erfaringskunnskap eller ut fra forskning på unnvikelses- og 
barriereeffekter.   
 
Videreføring av gjeldende beitebruk, samt utvidet bruk slik det skisseres i ny konvensjon, vil 
følgelig kreve en uforholdsmessig stor innsats, som ikke vil kunne opprettholdes over tid. 
Denne nye områdereguleringen innebærer dermed at terskel for inngrep i vårflyttvei og 
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barmarksflyttvei gjennom Tamokdalen overskrides og at inngrepets konsekvens må forstås 
som stengning av flyttvei og trekkleier.  
 
Når disse flyttleiene sperres, medfører det avskjæring av sommerbeiteressursene i 
Tamokdalen, Rostafjell og Markenes, dvs en vesentlig del av gjenværende 
sommerbeiteressurs etter omfattende tidligere tap av beiteressurs, jf tabell 1, dette i tillegg til 
at ny konvensjon ikke vil kunne realiseres.  
 
Oppsummert gir realisering av vedtak om områderegulering vesentlige begrensninger på 
gjeldende driftsmønster og vil overskride tålegrensen/terskelen for inngrep i flyttlei og 
minimumsressursen sommerbeite. Realisering av reguleringen vil dermed være i strid med 
reindriftsloven §§ 22 og 63.  
 
Klager anser at Balsfjord kommune ikke har materiell kompetanse til å fatte vedtak i medhold 
av plan- og bygningsloven som legger vesentlige begrensninger på reindriften. Spesielt har 
ikke Balsfjord kommune kompetanse til å fatte et vedtak i strid med 
arealdisponeringsforbudet i reindriftslovens § 22.  

Det anmodes om at påklaget vedtak gis oppsettende virkning i påvente av 
klagesaksbehandling eventuelt også behandling i jordskifteretten, jamfør § 63, tredje ledd. 
 
 
 
Merknader til saksdokumentene – planbeskrivelse og planbestemmelser 
 

i) Planbeskrivelsen punkt 2 Planprosessen Om etablering av dialog med næringen  
 
I planbeskrivelsen punkt 2.1. Medvirkning, oppgir tiltakshaver at det var viktig å komme i 
dialog med reindriftsutøverne i området for i fellesskap finne løsninger som begge parter kan 
leve med. Reindriftsnæringen har vært invitert til oppstartsmøte, infomøte og til regionalt 
planforum. I tillegg har det vært gitt anledning til å avgi høringsuttalelser.  
 
Rett til å bli informert og rett til å avgi uttalelse innebærer ikke nødvendigvis medvirkning. 
Næringen er ikke kontaktet for ytterligere dialog med utbygger i arbeidet med planene og 
utforming av avbøtende tiltak. Ingen representanter for siida har deltatt på noen befaring. 
Siida har deltatt på et møte hvor NORUT som konsekvens-utreder også var tilstede. Det har 
ikke vært dialog med siidaens reindriftsutøverne i forbindelse med meklingsprosess for 
innsigelser.  
 
Siida konstaterer at saken ikke godt nok opplyst, jamfør forvaltningsloven § 17. Dette   
gjelder i særlig grad det som omhandler den kollektive beitebruken og driftsmønsteret for 
fellesflokken, forståelsen av den øvre flyttleiens betydning og forståelsen av sannsynlig 
avbøtende effekt av de foreslåtte avbøtende tiltakene.  
 
Det har ikke vært mulig å få en faglig begrunnet forklaring fra sektormyndighet på hvorfor 
innsigelsen ble frafalt, herunder hvilke faglige avveininger som sektormyndighet har lagt til 
grunn ved vurdering av sannsynlig avbøtende effekt av de foreslåtte avbøtende tiltakene. Det 
har heller ikke vært mulig å få en forklaring på hva krav til evaluering etter første 
utbyggingstrinn innebærer rent juridisk.  
 
Status med hensyn på dialog er uendret siden oppstart av planprosess. Det er ingen enighet 
om at de tiltak som skisseres i planen representerer løsninger som begge parter kan leve 
med. Det foreligger ingen form for «free, prior and informed consent».  
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ii) Planbeskrivelsen punkt 5 Beskrivelse av planforslaget, herunder kommentar til 

endringer etter høring og meklingsprosess 
 
Vi kan ikke se at bygge- og infrastrukturtiltakene som ble beskrevet i planforslag på høring, 

er tatt ut som følge av anbefalinger fra konsekvensutreder, høringsuttalelser fra 

reindriftsnæringen eller som følge av innsigelse- og meklingsprosess.  

To tiltak; BRF3 og BKB 5 er flyttet fra første til andre fase i utbyggingen.  Tre løypetraseer 

utgår; BTS 12 – 15, men vi klarer ikke gjenfinne endringen i kartskissen og planbeskrivelsen 

og kan derfor ikke identifisere endringen.  

Endelig planbeskrivelse omfatter flere tiltak som var listet i planbestemmelsene og kartfestet, 

men som ikke var beskrevet i den planbeskrivelsen som ble sendt på høring.  

For første fase av utbyggingen omfatter det lagerbygning og vannverk/BL, ski kafé, 

varmestue på toppen av skitrekket med planlagt utsiktstårn/BTF3, næringsaktivitet, ski kafé, 

varmestue/BFT 4.  

For andre fase omfatter det ski kafé, restaurant/BKB 6 og naturopplevelse, 

observatorium/BFT 6 og enkeltstående utleiehytter/firmahytter/BFT7.  Kartfestet areal for 

BFT7er foreslått redusert fra 42,8 da til 32,2 da, men vi finner ingen klare begrensende 

føringer på hva som kan bygges. Arealet berører øvre flyttlei og oppsamlingsområdet på 

flyttleien.   

I tillegg skisseres nytt tiltak med tilrettelegging for økt allmenn ferdsel/toppturer med 

parkering ved avkjørsel fra fylkesveien inkl. plass til bord, benker og informasjon. 

Det er uklart for oss hvorfor det oppgis i planbeskrivelsen, at det er krav til detaljregulering for 

kombinasjonsfeltene (?) BKB 1,2,5 og 6, men ikke for BKB 3 og 4?,  - for hyttefeltene BFR 3 

og 4 , men ikke for BRF 1 og 2?, - og for næringsaktivitet BTF 5, 6 og 7 , men ikke for BTF 2, 

3 og 4?.  

Hensynssonene, slik vi leser det, er uendret fra høring. Det reflekterer at en ikke har tatt 
hensyn til høringsuttalelsene fra reindriftsnæringa. Det etableres eksempelvis ingen 
hensynssone for flyttetrase som brukes på barmark, herunder oppsamlingsområdet i 
Mielkeriehppi, noe som er forutsetning for kontrollert flytting gjennom området. Derimot 
fastholdes forslag om hensynssone på tvers av trekk- og flytteretning.  Formålet oppgis å 
være å «jage» bort rein. Å jage rein ut av det som er lovlig sommerbeiteareal, kan neppe 
forstås å være en «hensynssone reindrift».  
 
Den andre hensynssonen legges parallelt med flere byggetiltak (nedre flyttlei). Det er 
allerede vesentlige hindringer på denne flyttleien, og gjennomflytting forbi ytterligere inngrep 
lar seg ikke gjøre uten betydelig risiko, dette selv om veikant mot elven skjermes.  
 
Fylkesmannen ser ut til å ha frafalt innsigelse uten at tiltaket er noe særlig redusert 
(fortettet?), jamfør premiss i konsekvensutredningen. Slik vi forstår det, begrunnes dette i 
hovedsak med at en anser det tilstrekkelig at det tilrettelegges for dialog og 
informasjonsutveksling, vilkår om datoavgrensning og krav til evaluering. Evaluering skal 
gjennomføres seinest innen 5 år, dvs. seinest etter at potensielt 60 % av tiltaket er realisert. 
Det er uklart for klager hva krav til evaluering innebærer rent juridisk. 
 
Planbestemmelsen om datoavgrensning (planbestemmelse punkt 2.9.) skal gi en ramme for 
når en skal ta hensyn til reindriften og regulere virksomhet og bruk av planområdet. 
Planbestemmelsen er ikke knyttet opp mot et forbud mot kommersielle aktiviteter i 
sommerperioden, slik det ble vedtatt ved regulering av Camp Tamok. Planbestemmelsen er 
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heller ikke egnet til å regulere allmenn ferdsel/hytteeieres ferdsel innen planområdet og 
tilgrensende områder. 
 
Regulering av tilgang til flyttlei gjennom datoavgrensinger i planbestemmelser ble påklaget i 
Camp Tamok reguleringen. Rett til fri og uhindret bruk av flyttleier er en sentral del av 
reindriftsretten, og § 22 utgjør det eneste arealdisponeringsforbudet i reindriftsloven. Vi er 
fortsatt av den oppfatning at forvaltningen ikke kan regulere reindriftsrettens innhold gjennom 
planbestemmelser som indirekte begrenser reindriftsretten ut over hva som går fram av 
lovgrunnlaget. For øvrig samsvarer ikke datoavgrensningen for Tamok Fjellbygd tidsmessig 
med datoavgrensningen for Camp Tamok, uten at dette begrunnes. Dessuten, - erfaringen er 
at planbestemmelser ikke blir overholdt, eksempelvis observeres hundehold i Camp Tamok 
sommer 2019, dette i strid med planbestemmelse.  
 
Det synes naturlig at framforhandlet ny konvensjon må legges til grunn for 
planbestemmelsene. Ny konvensjon omfatter ingen datoavgrensning for beitebruk i Tamok, 
Rosta, Markenes og en kan da heller ikke gi tidsavgrensninger for når en skal ta hensyn til 
flytting med rein og dermed tilgangen til flyttleiene. For eksempel kan man ikke skissere at 
området ikke er tilgjengelig for gjennomflytting før etter 1. mai i en planbestemmelse, når 
området i prinsippet åpnes for reinbeite hele året.  
 

iii) Planbeskrivelsen punkt 6 jf. rapport fra NORUT, gir mangelfull beskrivelse av 

områdets betydning i sommerbeitet og bruk av barmarksflyttvei. Andre pågående og 

tidligere inngrep i samebyens sommerbeiteressurs er delvis beskrevet, men det er ikke 

avgitt en vurdering av inngrepets konsekvens i lys av summen av tiltak.  
 
NORUT har avgitt konsekvensutredning for tema reindrift. I oppsummeringen oppgir utreder 
at flyttlei kan påvirkes av tiltaket. Tiltaket ligger på tvers av to flyttleier og sentrale trekkleier. 
Det skal bygges alpinanlegg med 4 lifter, en rekke infrastrukturtiltak og flere hyttefelt, både 
private og ikke private, campingplass og bygg for tjenesteyting mm. Det legges opp til 2-300 
boenheter etter full utbygging om ca. 20 -30 år.  
 
I oppsummering av konsekvensutredningen konkluderer NORUT at flyttlei kan påvirkes. I 
denne saken er det imidlertid ikke spørsmål om flyttveiene påvirkes av tiltaket, spørsmålet er 
i hvilken grad de påvirkes og hvorvidt terskelen for inngrep overskrides. .  
 
Samlet sett er tiltaket mer omfattende enn de eksempler fra forvaltning og rettssystemet 
klager har gjort seg kjent med, hvor innsigelser er fastholdt på grunnlag av at terskelen for 
inngrep vil overskrides, eller at det som følge av rettslige kjennelser er ytt erstatning fordi 
terskelen for inngrep ble overskredet.  
 
Konsekvensutredningen sier imidlertid ingen ting om hvordan terskelen for inngrep er vurdert 
i forvaltnings- og rettspraksis og hva det kan bety for forståelsen av aktuelle inngrep. Det gjør 
heller ikke sektormyndighet med ansvar for reindrift. Det er en svakhet ved 
konsekvensutredning og etterfølgende plan/meklingsprosess.  
 
Videre må terskel-effekten vurderes både i anleggsfase og driftsfase. I mange tilfeller vil 
anleggsfase være mest problematisk pga. av omfattende ferdsel. Anleggsfase oppgis her å 
strekke seg over en periode på 20 – 30 år. Konsekvensutreder vurderer ikke disse fasene 
separat. En må utgå fra at anleggsfasen her ikke vil kunne konsentreres til vintermånedene.  
 
Det framgår av utredningens kapitel 3.2. , kap 4.4.2 og av kap 5. at utreder ikke har forstått 
den kollektive beitebruken. Til tross for at samebyen har påpekt at området ligger sentralt i 
sommerbeitet og har forsøkt å forklare fellesflokkens bevegelser både i planområdet og 
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tilgrensende områder, både skriftlig og muntlig, er disse opplysningene ikke redegjort for i 
konsekvensutredningen. For å utdype mangelen følger en kort redegjørelse for bruken av 
sommerbeitet, slik den har vært de siste ca. 20 år (i løpet av hvileperiode for anlegget i 
Dolpi):  
 

På forsommeren trekker samebyens ca 12 – 13 000 tusen rein gradvis inn i Tamok-
Rosta. Det omfatter også beiting og trekk gjennom reguleringsområdet. I begynnelsen 
av juli samles rein ut av området. Samling fra Rostafjell og Tamokdalen går gjennom 
reguleringsområdet og rundt Melkefjellet, inn Vassdalen, opp gjennom Finndalen og 
over Sottoskaret eller Dopparskaret. Mielkeriehppi fungerer som oppsamlingsområdet 
ved denne utdrivingen.  
Hele flokken flyttes videre rundt Gállágáibi, via Dolpi eller via Nierru, deretter forbi 
Várreovdi (østsiden av Gievdevágáise og Vassdalstinden) og over Čáhcevágge til 
oppsamlingsområdet i Postdalen. Deretter tas én og én flokk på ca. 1000 dyr 
gjennom kalvmerkings-anlegget.  
 
Etter kalvmerking slippes simler med kalv inn gjennom Vassdalen. Reinflokkene 
trekker deretter gradvis innover Vassdalen tilbake til Tamokdalen og Rostafjell. I 
denne sentrale delen av sommerbeitet trekker rein naturlig i området fram til utdriving 
i august/september etter samme flyttetrase som ble brukt i forbindelse med samling til 
kalvmerking på sommeren. Dersom separat sommersiida beiter i Markenes, vil de 
flytte ut etter at fellesflokken er ute av området. De flytter etter samme trase, dvs. 
gjennom planområdet.  

 
Tiltakets konsekvens for den kollektive bruken er av minst like stor betydning som virkning på 
flytting til/fra området Markenes, dersom det blir utnyttet av separat siida. Det er en stor 
svakhet ved konsekvensutredningen at disse forholdene ikke er forstått/ikke kommer fram.  
 
Øvre flyttlei blir beskrevet «nærmest som en trekklei» og det oppstår den misforståelsen at 
det tilsynelatende kun er flyttvei i dalbunnen som behøver skjermes med avbøtende tiltak.  
Man har heller ikke fanget opp at Mielkevaggi utgjør et oppsamlingsområde ved utdriving.  
 
Flyttvei i dalbunnen er helt uegnet for flytting på barmark og kan ikke brukes for forflytting av 
samebyens felles flokk på mange tusen dyr i forbindelse med ulike arbeidsoperasjoner. Både 
kanalisering av barmarks-flytting i bunn av dalen og biltransport av samebyens reinflokk 
mellom delområder i forbindelse med kalvmerking, framstår som helt urealistiske avbøtende 
tiltak.  
 
Konsekvensutreder legger inn et ikke gyldig premiss når konsekvensutreder utgår fra at  
ferdselen skal kunne la seg styre utenom sårbare områder for simler med kalv.  
Erfaringen fra første trinn i utvikling av dalen for turisme, er nettopp at ferdsel ikke lar seg 
styre utenom sårbare områder. Deler av dalføret med tilgrensende sidedaler er attraktive 
turområder. En stor aktør har tilrettelagt for vinterturisme, og området er dermed blitt godt 
kjent og blir følgelig også mer besøkt utenfor vintersesong. Kommunen har til og med i 
samarbeid med turlaget gjennomført prosjekt, hvor selve flyttleien på strekningen Camp 
Tamok og inn Finndalen merkes opp som tursti. I Finndalen ble privat gjeterhytte skiltet som 
turmål og informasjon om turområdet sentralt i dalen er formidlet på Internett og på diverse 
plakater rundt omkring.  
 
Det er ufravikelig at disse områdene også vil bli naturlige utfartsområder for hytteeiere og 
gjester i Tamok Fjellbygd. Dette er også et uttrykt mål med reguleringen se planbeskrivelsen, 
se punkt 8.9. og 10.4. Utbygging av hyttefelt med tilhørende aktivitet vil dermed forsterke 
allerede erfarte negative effekter av økt ferdsel, dette uavhengig av om kjerneaktiviteten skal 
være vinterturisme. Det ikke sannsynlig at observert utvikling lar seg reversere gjennom 
generell informasjon til publikum ved ytterligere utvikling av området.  
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Disse områdene utgjør kalvingsområder, trivselsland og restitusjonsområder for simler med 
kalv etter kalvmerking. Det er særlig viktig det ikke oppstår forstyrrelser i dette beitet. Ferdsel 
medfører at dyr trekker raskere ut av sommerbeitet og inn i høstbeiteområder. Dette gir 
redusert beiteutnytting, større belastning på høst og vinterbeiteressursene på svensk side, 
reduserte vekter, større tap og lavere inntjening.  
 
           

 

iv) Planbeskrivelsen punkt 7 Risikoanalysen: omfatter ikke ROS analyse av risiko for 

hendelser med alvorlige dyrevelferdsmessige konsekvenser.  
 

Risikoanalysen mangler analyse av risiko for eksisterende næring, f.eks dyrevelferdsmessig 
og økonomiske konsekvenser av barriere- og unnvikelse. Verken risiko knyttet til hendelser 
under gjennomflytting, eller konsekvenser ved sperring av flyttvei og fragmentering av 
beiteressursen blir beskrevet. Dette til tross for at det er rapportert om en rekke hendelser de 
seinere årene, inklusive tap av mange dyr i ras og fallulykker fordi en har mistet kontroll over 
flokkene under flytting som følge av unnvikelse og barriereeffekt pga allerede eksisterende 
inngrep og installasjoner. Slike hendelser er beskrevet i høringsuttalelsene. Det foreligger 
med andre ord grunnlag for å konkretisere både sannsynlighet og konsekvens.  
 
Kommunen kan ikke avveie fordeler og ulemper uten å ta hensyn til ROS for eksisterende 
næring. Risikoen for eksisterende næring kan for øvrig, også slå tilbake som en økonomisk 
risiko for ny næring, gjennom erstatningskrav ol., noe som kunne vært relevant å omtale 
under kap 8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen.  
 
 

v) Planbeskrivelsen punkt 8 - Planens virkning, 8.13 Reindrift 
 

Planbeskrivelsen, punkt 8.13 er ikke oppdatert/korrigert som følge av høringsuttalelser fra 

reindriftsnæringen. Det går fram av beskrivelsen at «trekker igjennom området i forbindelse 

med flytting på våren og på høsten» og at utbyggingen «berører flyttlei som anvendes ved 

inn- og utflytting til Markenesområdet». Fellesflokkens bevegelser i området omtales ikke. 

Det er en alvorlig feil ved planprosessen at helt sentrale opplysninger som spilles inn i møter 

og høringer, utelates.   

I tillegg til feil opplysning om betydning som beiteland og bruk av flytt- og trekkleier, er også 

opplysningen om at flyttleien leder til et sommerbeitområde som ikke anses som 

sommerbeiteområde av norske myndigheter, feil. Det er ikke omstridt at Karesuandosamene 

har tingrettslige rettigheter som bygger på alders tids bruk i Markenesområdet. Det er også 

enighet mellom Norske og Svenske myndigheter om at dette området vil tilfalle Könkämä 

sameby ved ny konvensjon. Uenigheten dreier seg om at norske myndigheter midlertidig kan 

sette beiterettigheten til side av «hensiktsmessighetsgrunner» i påvente av ratifisering av ny 

konvensjon, uten at det gjøres gjennom ekspropriasjon.   

Planmyndigheten må legge til grunn at det som er framforhandlet i områdeprotokoll til ny 

konvensjon, må kunne la seg gjennomføre. Noe annet vil medføre at de bilaterale 

forhandlingene kompliseres når de gjenopptas. Se også uttalelse fra LMD datert 17.2.2016, 

hvor de viser til områdeprotokollens § 48 (gjengitt på side 22 i konsekvensutredningen). 
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I avsnitt 8.13 avsnitt 5 vises det til oppfølging av konsekvensutredningens forslag til 

avbøtende tiltak. Disse tiltakene ble skissert som premisser for at inngrepet ikke skulle få 

store negative følger. I det følgende kommenteres i hvilken grad klager oppfatter at dette er 

ivaretatt gjennom planforslaget og planbestemmelsene i punkt 2.9 og 3.2. 

1) Konsekvensutredningen foreslår justering av områdereguleringen, men konkretiserer 

dette i liten grad. Klager klarer i liten grad å identifisere hvilke justeringer som er gjort 

i reguleringsplanen ut over at to tiltak flyttes til andre fase og en mindre justering av 

areal til «VIP-hytter» i BTF7.  

 

2) To inngrep i terrenget som følger av tiltaket, skal defineres som hensynssoner. 

Erfaringskunnskap og forskning på reinens adferd tilsier at sonene, slik de skisseres, 

vil være unnvikelsessoner.  

 

Hensynet når det gjelder den ene sonen, oppgis å være å jage rein bort, dette 

innenfor det som er lovlig sommerbeiteareal.  

 

Den andre sonen, dvs nedre flyttlei utgjør innfartsveien til anlegget. Selv om nedre 

veikant ikke skal bebygges, legges flere tiltak på oversiden av veien. Dette er et 

område hvor allerede eksisterende inngrep har gitt betydelig utfordringer under 

flytting, også store tap av dyr pga ukontrollert spredning inn i rasfarlige områder som 

følge av barriere-effekt. Ytterligere inngrep vil innebære sperring av flyttlei. Oppsett av 

mobilt gjerde gir ikke tilstrekkelig sikkerhet. Biltransport framstår uaktuelt, spesielt for 

flytting av fellesflokk på flere tusen dyr mellom kalvmerkingsanlegg og beiteområder. 

 

Det er ikke avsatt hensynssone til øvre flyttlei, inklusive oppsamlingsområdet i 

Mielkeriehppi. Vi nevner samtidig at seidi er fjernet fra Mielkeriehppi i forbindelse med 

allerede gjennomførte tiltak. Dette framgår ikke av uttalelse fra Sametinget. Vi er ikke 

kjent med at Sametinget tok kontakt med noen i samebyen som har lokalkunnskap 

om samiske kulturminner i området, før de avga sin uttalelse.  

 

3) Samebyen skal møte på årlige dialogmøter. Rammen for dialog oppgis å være vedtatt 

regulering av området. Dette må være feil. Det må være den sedvanemessige bruken 

av arealene som skal legge rammene for dialog, og som tiltaket skal evalueres i 

forhold til. Områdereguleringen kan ikke legge begrensninger på utøvelsen av 

reindriften. 

 

4) Det stilles vilkår om evaluering. Det har ikke vært mulig å avklare hvilke juridiske 

konsekvenser det vil ha dersom evaluering avdekker store negativ virkning.   

 

Negativ effekt for reindriften som følge av tiltaket, er en risiko som må bæres av 

tiltakshaver, ikke av reindriftutøverne. Dersom områdereguleringen realiseres, må 

eventuell negativ effekt forutsette økonomisk kompensasjon for skade og reversering 

av tiltak. Det må avklares om det er utbygger, eller kommunen har vedtatt 

reguleringen, som er ansvarlig rettssubjekt.  

 

5) Konsekvensutredningen foreslår supplerende infrastruktur og gir noen forslag. På 

bakgrunn av at konsekvens-utreder ikke har forstått den kollektive bruken av arealet 

og betydningen av å kunne gjennomføre kontrollert utflytting, framstår foreslåtte 

supplerende infrastrukturtiltak helt utilstrekkelige.  (Inngjerdet nedre trase eventuelt 

biltransport mellom delområder). 
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6) Konsekvensutredningen forutsetter avtaler om bruk. Det foreligger ingen avtaler om 

bruk. 

 

7) Konsekvensutredningen forutsetter avtaler om oppfølgende tiltak. Det foreligger ingen 

avtaler om oppfølgende tiltak. 

 

8) Konsekvensutredningen forutsetter tiltak for kanalisering av ferdsel. Det er ikke 
skissert noen tiltak for kanalisering av allmenn ferdsel. Konsekvenser av allerede 
gjennomførte tiltak i tilgrensende turområder som er til ulempe for reindriften, vil 
nødvendigvis forsterkes.  
 

Klager er ikke kjent med hjemler for å kunne regulere allmenn ferdsel verken i plb 
eller i friluftslovgivningen. Reindriftsloven § 63 har begrenset hjemmel for å regulere 
ferdsel, avgrenset til større arrangementer. 
 

9) Konsekvensutredningen forutsetter informasjonsopplegg for turister og hytteeiere. 

Det er ikke skissert noe informasjonsopplegg for turister og hytteeiere. Det foreligger 

ingen besøksforvaltningsplaner. 

 

Samebyen har erfaring med informasjons til turister i forbindelse med utbygging av 

Kilpisområdet. Det har ingen effekt, ikke en gang på ulovlig ferdsel (motorisert), da 

med unntak av økonomiske virkemidler som kan ha en tidsbegrenset effekt når 

bøtene er høye nok.  

 

10) Foreslått datoavgrensning er 1. mai til 15. oktober. Avgrensningen samsvarer ikke 

med datoavgrensningen for Camp Tamok.  Avgrensningen er ikke koblet med forbud 

mot kommersielle aktiviteter i området på samme måte som i planbestemmelsene for 

Camp Tamok. Planbestemmelsen kan ikke brukes til å styre allmenn ferdsel.  

 

Vi noterer oss at sektormyndighet ved frafall av innsigelse, ikke avga en faglig begrunnet  

vurdering av de avbøtende tiltakenes sannsynlige effekt. Til tross for gjentakende 

henvendelser til Fylkesmannen har vi heller ikke mottatt noen slik vurdering i forbindelse med 

forberedelse av klage, vi har imidlertid mottatt en redegjørelse for Fylkesmannens 

engasjement i saken. Se vedlagt brev, vedlegg vi. 

 

vi) Planbeskrivelsen punkt 10 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget, 10.4 Friluftsliv 
 

Det oppgis at planlagt utbygging vil gi sterk økende friluftsaktivitet. Tiltakets art og omfang 

innebærer at det også må forventes økning i aktivitet sommerstid. Se tidligere merknader om 

konsekvens 

 

Avslutningsvis gjengir vi et sitat som kan være av interesse fra Den geografiske oppmåling 

av Tromsø Amt utgitt i 1874:  

 "12. Tamokpartien blev av Mangel paa Karter kun for en Del befaret. Denne Del innebefatter 
Dopparvagge og Cavcevagge, tvende gode Renbeitesdale, Tamokdalen og Høifjeldsskaret mellom 
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Sarrevarre og Gievdnegaiisa over til Markenæsdal, Markensdal og Lierene og Skarene omkring 
Hattevarre. Alle disse Dale  ere bevoxede med Græs og Urter langt oppover Lierne og danne 
fortrinlige Renbeiter.  

 Rydningsplassene Olsrud og Høiseter i Tamokdalen ligger lige i Lappernes gamle Reinvei og ere 
byggede paa gamle Rengjærder. Her har derfor været store Spektakler mellom Rydningsmændene 
og Lapperne, og skal de endog have skudt paa hverandre og truet hverandre paa Livet. 
Tamokdalen er i dete Hele taget en daarlig dal, der lidet egner seg til Bebyggelse, hvilket Gaardene 
Olsrud og Høiseter noksom give Vidnesbyrd om. For Lapperne har den derimod stor Betydning, dels 
som Hvileplads paa Flytningerne og dels som Sommerbeite. Pladsene Høiseter og Olsrud foreslaaes 
derfor indkjøbte av Staten til Afbenyttelse for Lapperne" 

Olsrud og Høyseth er de eiendommene i Tamokdalen som nå utvikles til alpinanlegg, 
hyttefelt og opplevelsesturisme.   

 

Mvh. 

 

Anne Nesbakken 

På vegne av vintersiida i Könkämä sameby bestående av husbönder (~ konsesjonshavere) i 

familiene Labba, Hurri, Blind og Päivio 

 

Vedlegg: 

I) Rettsgrunnlaget 

II) Vurdering av terskel for inngrep; eksempelsaker fra rettspraksis og forvaltning 

III) Kilder til flyttleier gjennom Tamokdalen 

IV) Områdeprotokoll til framforhandlet konvensjon 

V) Oversiktskart 

VI) Brev fra Brenna om fylkesmannens rolle i planbehandlingen fram til 

kommunestyrets egengodkjenning av planforslaget.  
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Saksopplysninger: 
Planområdet og eksisterende forhold 
Planområdet ligger på Movollen i Nordkjosbotn - mellom regulerte boligfelt, Nordkjoselva og 
Nordkjosbotn videregående skole. Det ligger 700 meter fra Nordkjosbotn skole og 400 meter fra 
Nordkjosbotn barnehage. Det er under en kilometer til sentrum med gjestestue, butikker, bank og 
bensinstasjon. 
 
Arealet på 8735 m2 er fradelt fra kommunal eiendom (Gnr. 29 Bnr. 284 fra Gnr. 29 Bnr. 102). Det består 
av tidligere dyrket (nå gjengrodd) mark og er bevokst med skog. De øvrige arealer i området er regulert til 
boligformål-, samt friluftsområde langs elva- og videregående skole. Den videregående skolen ligger på 
naboeiendommen, mens den øvrige bebyggelse består av eneboliger og tomannsboliger. 
 
Beskrivelse av tiltaket 
Planen definerer boligbebyggelse på Gnr. 29 Bnr. 284 og kan ses på som en utvidelse av eksisterende 
«Nordkjoselv boligfelt».  
 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for å bebygge planområdet med boliger. Dette vil bestå av 
eneboliger (selveiertomter) og rekkehus/kjedehus. Samtidig legges det til rette for å bygge hybelbygg 
tiltenkt elever ved den videregående skolen etter avtale med Troms og Finnmark fylkeskommune. 
 
Beskrivelse av planforslag 
Det er lagt opp til en forlengelse av Elvegårdsveien til ny avkjørsel på Ringveien. Balsfjord kommune har 
tidligere gitt avkjørselstillatelse fra begge veiene. Avkjørsel fra Ringveien betinger tillatelse til å krysse 
skoleeiendommen til Troms og Finnmark fylkeskommune. Det er gitt positiv muntlig tilbakemelding på 
forespørsel til grunneier. 
 
På nedside av vei, nærmest elv er det planlagt rekkehus eller kjedehus. Mot elven og i nordvest er det lagt 
inn friområde. På overside av veien legges det opp til toetasjes boliger med garasjer. I bestemmelsene for 
dette området er det gitt muligheter flere kombinasjoner av boform. 
 
Se vedlagt plankart for mer informasjon. 
 
Planprosessen 
Tidligere vedtak i saken 
 
Godkjenning – endring av eiendom gnr. 29 bnr. 102 med fradeling og salg til boligformål. Administrativt 
vedtak i Balsfjord kommune datert 17.02.2014. 
 
Tiltaket er forhåndsvurdert av Formannskapet i Balsfjord kommune som stilte seg positiv til arbeidet, jf. 
sak 81/14 i Balsfjord formannskap.  
 
Forhåndsvurdering ble gjort 16.07.2014, for sak 14/110. 
 
Kunngjøring i Nye-Troms og varsel om oppstart av planarbeid, datert 02.10.2014 



 
Høringsfrist 31.10.2014 
 
Oppstartsmøte for planen ble avholdt 03.11.2019. 
 
Innsendelse av planforslaget til administrativ og politisk 1.gangs behandling: 22.01.2020 
 
Historikk 
Reguleringsarbeidet for «Movollen» var første gang inne til behandling i 2014, men prosessen stoppet 
opp og det ble ikke gjort noe videre med planen. Siden den gang har daværende plan-konsulent sluttet 
med denne typen arbeid.  
 
I forbindelse med gjenopptakelse av planen i 2019, hadde Balsfjord kommune et dialogmøte med 
forslagsstiller og ny plankonsulent (30.10.2019). I møtet ble veien videre med planen diskutert og det ble 
avtalt at de kunne fortsette med planarbeidet og komme med et revidert planforslag. Balsfjord kommune 
fikk tilsendt dette den 08.11.2019.  
 
I den videre utredning har nåværende saksansvarlig avdekket flere feil som ble gjort i den foregående 
prosessen. Disse er i etterkant forsøkt rettet opp i den grad det har vært mulig.  
 
De viktigste feilene oppsummert: 
  
 Det ble avholdt flere møter mellom Balsfjord kommune og forslagsstiller i forbindelse med 

fradelingsaken og forhåndsgodkjenningen uten at det ble skrevet referater fra disse møtene, kun 
oppsummert i saksutredning fra fradelingsak og forhåndsgodkjenning. 

 
 Det ble varslet om oppstart av planarbeidet uten at det var avholdt oppstartsmøte i forkant.  
 
Vurdering:  
 
Oppstartsmøte skulle ha vært avholdt (i henhold til PBL § 12-8 første ledd) og det skulle samtidig vært 
avklart om planen var omfattet av daværende forskrift (FOR-2009-06-26-855) § 4, jfr. § 3 punkt d). 
Denne avklaringen kom ca. et halvt års tid i etterkant (15.12.2014), etter at kommunen først hadde fått 
forespørsel, og etter at fylkeskommunen hadde etterlyst referat. 
 
Kort oppsummert har kravene til hvordan en planprosess skal foregå ikke vært fulgt i dette tilfellet. For å 
rette opp ble det fra saksansvarlig i kommunen vurdert at det måtte avholdes oppstartsmøte med 
tilhørende vurdering av behov for konsekvensutredning, det vil si en ny vurdering etter nåværende 
forskrift: FOR-2017-06-21-854). Dette ble gjort den 03.12.2019.   
 
I lys av de forhold som er beskrevet ovenfor, samt det faktum at selve varslingen gikk for seg på riktig 
måte i 2014 (i medhold av PBL §§ 12-1, 12-8 og 12-14), og at innspillene som kom den gang nå tas 
hensyn til i det reviderte planforslaget, vurderes det fra vår side at saken kan sendes direkte til 1. gangs 
behandling i formannskapet, med påfølgende høringsprosess. 
 
Innspill og merknader til varsel om oppstart - med vurdering 
 
I forbindelse med behandlingen i 2014 kom seks innspill fra henholdsvis Fylkesmannen i Troms, Troms 
fylkeskommune, Statens vegvesen, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Troms Kraft Nett, samt 
nabo Stein E. Jensen på eiendommen gnr. 29, bnr. 113. Presentasjon av innspillene (vurdering i fet 
skrift): 
 
FYLKESMANNEN I TROMS (FMT) 



Fylkesmannen viste til at området var avsatt til LNFR-areal i kommuneplanens arealdel: vår kommentar 
kan leses lengre ned i dette skrivet.  
 
FMT etterlyste også oppstartsmøte: dette er senere gjennomført iht. gjeldende prosesskrav etter initiativ 
fra Balsfjord kommune.  
 
Det fremgikk heller ikke av varselet hvorvidt Balsfjord kommune hadde vurdert om planen falt inn under 
daværende forskrift om konsekvensutredninger: dette er kommentert nedenfor. 
 
De påpekte videre at de var enige i at arealet fremstod som fornuftig for fortetting og utnytting til 
boligareal i Nordkjosbotn sentrum: oppfatningen deles; vurdering kan leses nedenfor.  
 
De hadde likevel merknader til den videre detaljplanleggingen, og ber om at konkrete punkter beskrives 
som egne tema i planbeskrivelse: 
 
Gående og syklende 
Det er viktig at gang- og sykkelforbindelser (også snarveier) ivaretas på en god måte. Det påpekte konkret 
at planområdet ligger mellom idrettsplass og gangbru over elva og at det går gangveier/snarveger 
gjennom området, og videre at det kan være lurt å opprette dialog med foreninger/organisasjoner som 
bruker idrettsplassen for å få info om hvordan en best mulig kan ivareta disse gangvegene, og foreslår 
også at barn og unge tas med i arbeidet. 
 
Det fremgår av dialog med tiltakshaver og planbeskrivelse at de ivaretar gang- sykkel og 
stiforbindelser ved å la passasje/traktorvei i vestre del av planområdet stå uberørt slik at disse 
fortsatt kan benyttes som adkomstvei til friområde langs elva.  
 
Samlet vurderes tema som tilstrekkelig ivaretatt, og vi har derfor ingen ytterligere bemerkning. 
Som tilleggskommentar vil vi påpeke at det vil være mulig for berørte parter å uttale seg ved 
offentlig ettersyn av planen. 
 
Vassdrag 
Hensyn og interesser knyttet til viktige vassdrag fremheves i plan- og bygningslovens § 1-8. FMT nevner 
at det i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, 
landskap og andre allmenne interesser. Videre ble det påpekt at planområdet ligger 25-30 meter fra elva. 
Tiltakshaver blir bedt om å legge rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag til grunn i den videre 
planleggingen. Videre ble det påpekt at det ikke var planlagt bebyggelse nærmere elva enn 50 meter, 
detter anså FMT som en fornuftig grense for bygge-området (i henhold til bestemmelser i KPA). 
 
I den nye prosessen med planen har byggegrensen blitt justert til 45 meter (mot 50 som er satt i 
KPA opp til og med Steinvollan boligfelt). Tiltakshaver begrunner dette valget med at det gir rom 
for en mer hensiktsmessig bebyggelse på B1 (se vedlagt plankart). Samtidig påpekes det at bygge-
området ligger på en naturlig forhøyning i forhold til elva, som ikke avtar før en er rundt 20 meter 
nærmere elva.  
 
Sett fra vår side synes endringen/avviket både fornuftig og som relativt ubetydelig, og kan derfor 
godtas. 
 
Landskap 
De viste generelt til at det er viktig å tilpasse bebyggelse til landskap og terreng, samt konkret til 
Formålsparagrafen til plan- og bygningsloven. Denne er klar på at det skal tas hensyn til estetisk 
utforming av omgivelsene. De viser også til at plan- og bygningslovens § 3-1 fremhever landskapshensyn 
i planlegging.  
  



I planbeskrivelsen kommenteres det kort at «ny bebyggelse tilpasses eksisterende landskap og 
utbyggingsmønster». Det forutsettes at dette tas til følge. 
 
Landbruk 
Her viser FMT til at forslaget vil føre til nedbygging av dyrket og dyrkbar mark, men at det basert på 
planområdets beliggenhet ville være vanskelig å drive landbruk på en rasjonell måte.  
 
Denne kommentaren underbygger vår vurdering om at dette området egnes best til foreslått 
formål.  
 
FMT betrakter utbyggingen som en fortetting av sentrum, som kan avlaste utbyggingspresset mot annet 
sentrumsnært landbruksareal. De påpeker at det på sikt vil være viktig å trekke klare grenser mellom 
sentrumsarealer og LNFR-arealer.  
 
Dette synes fornuftig også sett fra kommunens side. Vi har ingen ytterlig kommentar. 
 
Samfunnssikkerhet 
Det påpekes at planmyndigheten (kommunen) etter PBL § 4-3 skal påse at et foretas risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). En slik analyse skal vise «alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om areal er egnet til utbyggingsformål». Det heter videre at det i planprosessen skal 
dokumenteres at det er tatt hensyn til aktuelle risikoer; naturbasert eller menneskeskapt. Det henvises til 
sjekklister og relevante veiledere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB.   
 
Det er gjort risiko- og sårbarhetsvurdering (se eget avsnitt i vedlagt planbeskrivelse). Her beskrives egne 
temaer, samt en oversikt som viser temaer og forhold som utredes nærmere. Dette anses på nåværende 
stadium i prosessen som tilstrekkelig vurdert fra vår side. 
 
Barn og unge 
FMT presiserer at det generelt er et nasjonalt mål om å sikre gode oppvekstmiljø for barn og unge, samt 
at god arealplanlegging skal sikre barn og unge trygge, tilstrekkelige og varierte områder for lek og 
utfoldelse. De ba konkret om at følgende temaer ble beskrevet særskilt i planbeskrivelse:  
 
 Plassering og utforming av lekearealer: støy, luft, trafikkfare, sikker skolevei: gang- og sykkelveinett, 

krysning av vei, kollektivtransport, sti/snarvei, korridor til grønne areal.  
  
 FMT forutsetter videre at hensynet til barn og unge ivaretas videre i planarbeidet, og at hensynet 

redegjøres og synliggjøres i planforslaget og i utformingen av planbestemmelser. 
  
Tiltakshavers egen vurdering er at det tilrettelegges for godt miljø for barn og unge, bl.a. gjennom 
at det er kort vei til lekearealer og friområder. 
 
I forhold til punktet om lekearealer trekkes bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (KPA) 
frem. Disse sier at «det skal etableres nærlekeplass i områder der det etableres fem eller flere 
boenheter».  

 
Tiltakshavers egen vurdering: med nærhet til idrettsanlegg og friområder, samt lekeareal i ca. 250 
meters gangavstand anses etablering av en liten nærlekeplass innenfor det nye planområdet som 
unødvendig, og dessuten at denne vil stå brakk uten tilsyn og ende opp som forsøplingsområde. 
 
Dette temaet ble utredet ytterligere av saksbehandler i kommunen. I utredningen ble de faktiske  
(lokale) forholdene i området veid opp mot generelle argumenter (om hensynet til barn og unge)  
som presiseres fra overordnet hold, samt er innarbeidet i bestemmelsene i KPA. 
 
Det er vurdert at de lokale forholdene her bør veie tyngst. De lokale forholdene tilsier at det er  



tilstrekkelige arealer for lek og utfoldelse i nærheten av planområdet, og at kravet om nærlekeplass  
(som står under punkt 1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel) kan fravikes. 
 
I forhold til punktet om sikker skolevei, gang- og sykkelveinett, m.m. presiseres det at det er  
planlagt fullførelse av fortau fra barneskole til kommunal vei 3900 (skjer utenom denne planen).  
Videre påser tiltakshaver at snarveier, tråkk og adgang til turløyper/friområder/grøntarealer ikke  
forsvinner. Den nevnte passasjen ned til friområdet ved elven tilhører en egen grønt-sone som er  
tenk i planområdets nordre og vestre del. Denne danner en buffer mot adkomstvei og elven.  
 
Etter samlet vurdering anser vi at dette temaet er godt ivaretatt. 
 
Universell utforming  
 
Plan- og bygningsloven (PBL) krever at dette prinsippet skal ivaretas i all planlegging. Det vises spesielt 
til: 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 9-3 (offentlig og privat virksomhet rettet mot 

allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon.) 
 Diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 10 (bygninger, anlegg og uteområder rettet mot 

allmennheten) 
 TEK 10: minimumskravene for universell utforming er nedfelt her. Kapittel 8 (Uteareal og plassering 

av byggverk) og kapittel 12 (Planløsning og bygningsdeler i byggverk) vektlegges i dette tilfellet. 
 Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)s veileder om tekniske krav til byggverk. 
 
Det tas ifølge planbeskrivelsen høyde for uteareal og plassering av byggverk, samt planløsning og 
bygningsdeler i byggverk. Disse ivaretas i plankart og bestemmelser. Saksbehandler har ingen 
ytterligere kommentar til dette. 
 
TROMS FYLKESKOMMUNE (TFK) 
De bekrefter at de har merket seg kjente forhold i saken: formålet med planarbeidet; at planområdet er 
uregulert og grenser opp mot eksisterende bebyggelse i Nordkjosbotn sentrum; og at arealet er avsatt til 
LNFR-område i kommuneplanens arealdel. Spørsmålet er avklart og kommentert. 
 
I forhold til arealformål ble det konkretisert at tiltaket var i strid med overordnet plan og måtte vurderes 
etter (daværende) KU-forskrifts §§ 3 og 4, og at dette skulle vært gjort i forbindelse med et oppstartsmøte 
og fremgå av varsel og kunngjøring om oppstart. De presiserte samtidig viktigheten av at dette spørsmålet 
burde avklares før planoppstart varsles. De nevner også at forslagsstiller hadde uttalt at 
konsekvensutredning var antatt å være unødvendig.  
 
Det ble foretatt en vurdering i 2014, som ikke foregikk i henhold til prosesskravene: herunder at 
dette skal skje en vurdering av om planen utløser behov for konsekvens-utredning under 
oppstartsmøtet. (Dette er vurdert og beskrevet ovenfor: se avsnittet «historikk»). Spørsmålet om 
konsekvensutredning er vurdert på nytt etter nåværende forskrift FOR-2017-06-21-854 og er nå 
avklart (se eget avsnitt om dette nedenfor). 
 
Videre pekte de på at det i varsel ikke var tatt stilling til type boligbebyggelse eller antall enheter (dette er 
avklart og står i planbeskrivelse). 
 
De viser til at det ikke er påvist automatisk fredede kulturminner i planområdet, men minner om 
aktsomhets- og meldeplikten jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8 som sier at arbeidet skal stoppes og 
kulturmyndighetene varsles, dersom tiltakshaveren under arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller 
andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. De ba om at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
 



Dette temaet er lagt inn i planbestemmelsene; herunder skal de stanse arbeidet og varsle 
Samediggi/Sametinget, samt kulturetaten i Troms (og Finnmark) fylkeskommune for videre 
vurdering. Saksbehandler i Balsfjord kommune har ingen ytterligere kommentar. 
 
STATENS VEGVESEN (SVV) 
Deres hovedansvarsområde er i forhold til planarbeid knyttet til arealbruk langs riks- og fylkesveier (samt 
å sørge for at føringer i NTP og rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, 
vegnormaler og andre nasjonale og regionalpolitiske føringer ivaretas i planleggingen).  
 
De påpeker at deres interesser som veiforvalter ikke berøres direkte, siden planområdet er tilknyttet 
kommunale veger, og ligger relativt langt unna tilstøtende riks- eller fylkesveger.  
 
Som utøver av statlig sektoransvar for diverse områder innen vegtransportområdet, har de imidlertid noen 
merknader:  
 At forholdet til trafikksikkerhet, gang- og sykkeltilrettelegging o.l. ivaretas. SVV støtter kommunens 

krav om at veg- og kryssløsninger opparbeides på en tilfredsstillende måte, samt at det opparbeides 
gode og tilrettelagte gang- og sykkelvegløsninger, og at deres håndbøker legges til grunn i dette 
arbeidet. De viser videre til viktigheten universell utforming i planarbeidet. 

 
Forslagsstiller skriver at disse punktene ivaretas i utforming av plankart og bestemmelser. Av 
rekkefølgebestemmelser fremgår det at: før tiltak iverksettes innenfor bygge-områdene skal det: 1) 
etableres adkomst som tilfredsstiller kravene til utforming og sikt, jfr. Håndbok N100 «Veg og 
gateutforming». Videre står det under punkt 2.3 om universell utforming at: «bygge-områder med 
tilhørende uteareal skal utformes med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger. 
 
Med det ovenstående, samt de andre tiltakene som er beskrevet og vurdert i avsnittene ovenfor om 
«gående og syklende» og «barn og unge» (under Fylkesmannens innspill), vurderes punktene som 
tilstrekkelig ivaretatt sett fra Balsfjord kommunes side. 
 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
De påpeker at tiltak delvis ligger innenfor 100-meterssonen til det vernede vassdraget Nordkjoselva og 
hvor forslagsstiller kan finne konkret informasjon om dette. Videre skriver de at det er vanskelig å 
vurdere om det finnes sidevassdrag i området og nevner at KPA for Balsfjord har krav til avstand fra 
vassdraget.  
 
De nevner at rikspolitiske retningslinjer (RPR) for vernede vassdrag skal legges til grunn i planarbeidet, 
og hva retningslinjene omfatter. De mener at bekkelukkinger og omlegging av vassdrag bør unngås og at 
hensyn til vernede vassdrag må ivaretas i planarbeidet.  
 
Vi kjenner til at det går en ravine ned mellom planområdet og «Nye Nordkjoselv» som ikke lukkes, 
men ivaretas med stikk-renne eller lignende løsning. 
 
I planbeskrivelsen er det et eget avsnitt (4.4.3) som beskriver forholdet til Nordkjoselva og natur-
mangfold. Her er det kommentert at:  
 

«forholdet til elva som verna vassdrag og det naturmangfold som hører til vassdraget er 
ivaretatt gjennom bestemmelsene knyttet til reguleringsplanen for «Nye Nordkjoselv».  
 

Videre (i 4.4.3) står det «det er avsatt en buffersone mot elva som ivaretar vassdraget og vernet». 
Forslagsstiller har (som beskrevet ovenfor) tenkt til å la en sone nord og vest i planområdet stå 
ubebygget. Fra før er det anlagt turstier og lysløype som de mener sikrer områdets frilufts-verdi. 
 
Avsnittet beskriver også bygge-avstand til elven på 45 meter, med begrunnelse om hvorfor de har 
valgt dette. Se kommunens vurdering i avsnittet om vassdrag ovenfor.  



 
Det heter videre at med stien som benyttes for adkomst til elvepromenaden, er hensikten bak 
vassdragsvernet i punkt 3.5 og 4.1.2. i bestemmelsene til KPA ivaretatt. Saksbehandler ser ingen 
grunn til å ikke stille seg bak dette (henviser til kommentar i punktet «vassdrag» under 
fylkesmannens innspill ovenfor). 
 
NVE påpeker videre at Balsfjord kommune må vurdere hvordan samfunnssikkerhet ivaretas i planen og at 
reell fare skal være utredet, og viser til PBL § 4-3.  
 
Det finnes et eget avsnitt som beskriver hvordan disse tingene er ivaretatt i planbeskrivelsen (se 
kommentar i punkt om «samfunnssikkerhet» under fylkesmannens innspill ovenfor).  
 
NVE påpekte at flom og erosjonsvurderinger bør inngå som eget tema i ROS-analysen og henviser til 
retningslinje om «flom og skredfare i arealplaner» for hvordan en bør vurdere dette i planprosessen.  
 
Det er et eget delkapittel (8.1) om skredfare i planbeskrivelsen. Denne henviser til 
skredfareutredninger gjort for kommunen av NGI i forbindelse med utarbeidelsen av 
kommuneplanens arealdel (KPA). Dette kan leses i vedlagt planbeskrivelse.  
 
Hovedmomentet i forhold til denne planen er at denne (og den øvrige bebyggelsen i Nordkjosbotn) i 
hovedsak ser ut til å ligge utenfor rekkevidden av skred under dagens vegetasjonsforhold. Vi har 
ingen kommentarer utover dette.  
 
NVE sier det må dokumenteres at planlagt utbygging ikke vil forverre flom- og erosjonsforholdene for 
omgivelsene. Det er viktig at dette vurderes i reguleringsplanen og at eventuelle avbøtende tiltak er nevnt.  
 
Det er ikke skrevet noe konkret om avbøtende tiltak i planforslaget eller bestemmelser; men det er 
til gjengjeld slik at bygge-området ligger på en naturlig forhøyning et lite stykke unna elven, og at 
byggegrensen blir minimum 45 meter, samt at det eksisterer vegetasjon imellom. Det blir også 
værende vegetasjon mellom bygge-området og elven da det som nevnt etableres en buffersone. I 
tillegg er det etablert elveforbygning nordvest for planområdet som beskytter mot flom- og erosjon. 
Samlet anser vi dette som tilstrekkelig vurdert. Med dette til grunn anser vi heller ikke etablering 
av hensynssone med egne bestemmelser som aktuelt. 
 
Siste merknad går på mulige farer for kvikkleireskred. Området ligger på en elveavsetning; og at dersom 
det kan antas å være kvikk-leire i grunnen, må derfor utbyggingens effekt på hele områdestabiliteten 
vurderes. Det må komme frem av plandokumentene hvordan dette temaet er vurdert og tatt hensyn til, 
med beskrivelse av avbøtende tiltak i bestemmelser. Slike tiltak må være gjennomført før utbygging med 
tilhørende masseforflytting startes opp.  
 
Plankonsulenten skriver i planbeskrivelsen at: «Kommunen har i forbindelse med fradeling av 
arealet vist til at reguleringsområdet er lokalisert på et tykt dekke av elveavsetning; samme masse 
som den øvrige bebyggelse i Nordkjosbotn er anlagt på. Områdets stabilitet og bære-evne anses å 
være tilstrekkelig». I tillegg påpekes det at Norges geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt 
grunnforholdene i utvalgte områder av Balsfjord, også kartblad Nordkjosbotn. I en NGU rapport 
fra 2006 står det følgende at:  

 
«Skredkartlegging for deler av Balsfjord kommune, Troms, er oppsummeringen for 
Nordkjosbotn at det ikke er registrert hav- og fjordavsetninger under kartlegging av 
Nordkjosbotn. Imidlertid kan denne typen avsetning ligge under strandavsetningene som er 
registrert langs dalsidene» 

 
Her har tiltakshaver/forslagsstiller lagt grundige eksterne fagvurderinger til grunn. Dette anses 
som tilstrekkelig vurdert fra kommunens side. 



 
TROMS KRAFT NETT (TKN) 
 
TKN hadde følgende merknader (det er viktig å merke seg at de kom i 2014): 
 
Kapasitet 
 De har ikke kapasitet i lavspentnett til å forsyne regulert område med strøm, derfor må det settes opp 

trafokiosk/nettstasjon inne på området, og de ønsker at tomt for dette avsettes i reguleringsplanen, 
helst så sentralt som mulig. Dette merker vi oss at tiltakshaver har lagt inn i plankart og 
bestemmelser. Vi har ingen ytterligere bemerkninger.  
 

 Det må klargjøres traseer for inn- og utgående høyspentkabler til trafokiosken. Traseen vil 
sannsynligvis strekke seg noe utover reguleringsområdet. Avtaler med berørte grunneiere og 
avklaring mot gjeldende planer må foreligge før kabler kan legges. Kabler skal knyttes på 
eksisterende traseer og legges langs adkomstvei. Ingen ytterligere bemerkninger her. 
 

 Det må i tillegg avklares trase for lavtspent-kabel og plassering av fordelingsskap før utbyggingen 
starter. Dette avklares under prosjekterings og byggeprosess. Vår vurdering: OK. 

 
Eksisterende nett 
 Dersom det er behov for å flytte eller bygge om på eventuelt eksisterende kraftnettanlegg i 

planområdet, må flytting eller ombygging bekostes av utbygger.  
 

 Om det skal graves nær eksisterende kabler vil det måtte sendes inn gravemelding og påvisning. Disse 
punktene er ikke kommentert av i planbeskrivelsen men det forutsettes at de utbygger 
(tiltakshaver) retter seg etter dette om det blir aktuelt. 
 

 For eventuelle høyspentlinjer i luft som krysser området er det generelt bygge-forbud for boliger på 
seks meter fra hver av ytterfasene på linjen. Det er også regler for bruk av anleggsmaskiner i nærheten 
av slike linjer. Regnes ikke som aktuelt av utbygger. Kommunen har ingen ytterligere 
bemerkning.  
 

Alternativ energiforsyning 
 TKN vil vite om det er aktuelt med alternativ energiforsyning, f.eks. fjernbåren varme, og de vil ha 

avklaring på dette tidligst mulig. Dette er ikke kommentert i planbeskrivelse, men kommunen 
forutsetter at tiltakshaver retter seg etter dette om det skulle bli aktuelt. Enn så lenge vil de 
bruke samme energiforsyning som området for øvrig. 
 

Større utbygginger 
 I den grad det er aktuelt ønskes det at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at utbygger av større 

anlegg tar kontakt med nettselskapet for å avklare behov for nettutbygging. Dette kommenterer 
tiltakshaver som at det er «en naturlig del av prosjekteringsprosess». De retter seg etter dette. 
Kommunen har ingen merknad. 
 

Generelt om anleggsbidrag 
 TKN praktiserer beregning og innkreving av anleggsbidrag iht. offentlige forskrifter. Dette er kundens 

andel av nettinvesteringer ved nye tilknytninger, forstrekning som følge av økning av effektuttak eller 
kvalitet. Dette er ikke kommentert, men forutsettes at tiltakshaver retter seg etter dette.  
 

 Videre ønsker TKN å bli kontaktet i god tid før utbygging for å prosjektere og avklare fremdrift. 
Dette er beskrevet i planbeskrivelsen og det forutsettes at tiltakshaver merker seg dette og 
retter seg etter det. 

 
 



STEIN ERIK JENSEN  
Vedkommende ønsker at det tas hensyn til overvannsproblemer på hans eiendom (Gnr. 29. Bnr. 113). 
Dette ble det også gitt skriftlig beskjed om til Balsfjord kommune da nabovarselet ble sendt ut høsten 
2014. 
 
Dette er i etterkant blitt drøftet og ordnet i dialog mellom vedkommende og utbygger, uten 
kommunens innblanding. Etter det vi kjenner til er stikk-renne som utbygger planlegger å etablere 
mot ravine (nord for tomten) en del av løsningen. Kommunen har intet mer å bemerke. 
 
 
Innspill og merknader er referert og håndtert i planbeskrivelsen, kapittel 10. 
 
FORHOLDET TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL (KPA)  
 
Arealet er i gjeldende KPA satt av til LNFR, men på kartet til kommuneplanen er området avmerket med 
hvitt/blankt, og kan derfor regnes som «uten definert status» i arealdelen til kommuneplanen.  
 
I forhåndsvurderingen til saken står det at området betegnes som en del av sentrumsområdene, hvor 
eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal gjelde.  
 
Kommentar: etter som at arealet ligger i grensen mellom flere reguleringsplaner med arealer avsatt til 
boligformål (kan ses på som en forlengelse av boligfeltet «Nye Nordkjoselv»), er det mindre sannsynlig 
at det vil bli brukt til andre formål enn nettopp dette. 
 
VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM KONSEKVENS-
UTREDNING 
 
Arealet er satt av til formål LNFR i nåværende kommuneplans arealdel og dermed er det ikke er i 
samsvar med overordnet plan – i utgangspunktet. Her ville det da vært naturlig at tiltaket falt inn under:  

 
 Forskrift om konsekvensutredning: FOR-2017-06-21-854: § 6 b) reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i Vedlegg I, Nr. 25: «Nye bolig- og fritids-boligområder som ikke er i 
samsvar med overordnet plan.».  

 
 Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan 

og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 
 

Det konkrete tiltaket er ikke konsekvensutredet tidligere, men som det fremgår tydelig av planbeskrivelse, 
tas det høyde for flere av temaene som ble utredet i forbindelse med den tilgrensende planen «Nye 
Nordkjoselv», samt planen for «Utgård» (ligger like i nærheten). Det heter at:  
 

«konsekvensutredningen for en del tema [...] i stor grad er den samme for området som nå 
reguleres».  

 
Planen er, som tiltakshaver selv beskriver det «en innfylling av et hull i tidligere regulering».  
 
Denne vurderingen synes også fornuftig sett fra kommunens side.  
 
I saksutredningen som ble gjort i forbindelse med fradelingsaken i 2014 har Balsfjord kommune 
konkludert med at det dyrkbare arealet ikke ville kunne tas i bruk som følge av den totale 
sentrumsutviklingen i Nordkjosbotn, og anser arealet som en naturlig del av fortetting og utvidelse av 
nødvendig boligkapasitet nær sentrum. Vi la også vekt på følgende momenter i forbindelse med 
oppstartsmøtet:  
 



a) tiltak regnes som en utvidelse av eksisterende boligfelt 
b) tiltak regnes som ubetydelig av størrelse 

 
Med det ovenstående til grunn anses tiltak etter samlet vurdering fra kommunens side som tilstrekkelig 
utredet til at det ikke stilles krav om egen konsekvensutredning (KU). 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune detaljregulering for 
Movollen, planid 1933-253, som omfatter eiendommen gnr. 29, bnr. 284 og 113, med tilhørende 
planbeskrivelse og planbestemmelser, datert 08.11.2019, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10. 

 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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1. Sammendrag 
Et område mellom regulerte boligfelt, Nordkjoselva og Nordkjosbotn videregående 
skole har blitt liggende som et uregulert område uten definert status i arealdelen til 
kommuneplanen. Balsfjord kommune er grunneier og har funnet at området er 
velegnet til en fortetting av boligområdene i sentrum av Nordkjosbotn. 
Forslagsstiller ønsker å bebygge området med boliger i en og to etasjer og med 
hybler for utleie. Det er ikke avdekket forhold underveis i planutredningen som er til 
hinder for en slik utnyttelse av arealet.  

2. Bakgrunn 

2.1  Hensikten med planen 
Planen skal legge til rette for å bebygge planområdet med boliger. Samtidig blir det 
lagt til rette for å bygge et hybelbygg tiltenkt elever ved den videregående skolen på 
naboeiendommen etter avtale med grunneier Troms Fylkeskommune. Dette 
prosjektet ligger innenfor en allerede godkjent reguleringsplan, men de to 
prosjektene ses i sammenheng når det gjelder atkomstveg. 

2.2  Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller: Nysted Eiendom AS, 9050 Storsteinnes. Forslagstiller har fått kjøpe 
arealet fra Balsfjord kommune. Plankonsulent er: BE Geomatikk AS, v/Bjørn 

Edvardsen, Meieriveien 14, 9050 Storsteinnes, post@begeo.no 
 

2.3 Tidligere vedtak i saken 
 Godkjenning – endring av eiendom gnr 29, bnr 102 med fradeling og salg 

til boligformål. Administrativt vedtak i Balsfjord kommune, datert 
17.02.14 

 Forhåndsgodkjenning av reguleringsarbeid, sak 81/14 i formannskapet i 
Balsfjord. 

2.4  Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Det ble avholdt flere møter mellom forslagsstiller og Balsfjord kommune før vedtak 
om salg av arealet ble gjort, og fradeling foretatt. Oppsummering av disse møtene er 
gjort i forbindelse med fradelingsaken og i forhåndsgodkjenningen av oppstart, men 
det foreligger ikke direkte referat fra møtene.  
 
I forbindelse med varsel om oppstart etterlyste fylkeskommunen referat fra 
oppstartsmøte, innbefattet en konkret vurdering av behov for konsekvensutredning. 
Balsfjord kommune har på forespørsel foretatt en vurdering av dette behovet. Kravet 
om reguleringsplan i forbindelse med vedtak om fradeling var med grunnlag i at 
kommunen ønsker å kunne påvirke plassering av vei og ferdselsårer gjennom 
området.  
 
Området er en del av Nordkjosbotn sentrum, men har manglet reguleringsplan. 
Balsfjord kommune har kommet til at etablering av boliger i dette området ikke 
utløser behov for konsekvensutredning. Det vil derfor ikke bli stilt krav om en slik 
utredning fra kommunens side. Se vedlegg. 

mailto:post@begeo.no
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3. Planprosessen 

3.1  Medvirkningsprosess, varsel om oppstart 
Varsel om oppstart av planarbeidet sendt ut til berørte part, offentlige og private 
høringsinstanser 23.09.14.  
Annonse i Nye Troms 02.10.14. 
Høringsfrist 31.10.14 

4. Planstatus og rammebetingelser 

4.1  Overordnede planer 
Arealet har ifølge Balsfjord kommune i saksutredningen i forbindelse med fradeling 
og forhåndsgodkjenning av reguleringsarbeid planstatus LNFR i kommuneplanens 
arealdel. På kartet til kommuneplanens arealdel er imidlertid området hvitt, det vil si 
område der reguleringsplan fortsatt skal gjelde. Problemet i dette tilfellet er at 
planområdet ikke er regulert, men ligger mellom to reguleringsplaner. 
 
I forbindelse med fradelingsaken stilte kommunen krav om reguleringsplan for 
området. 

4.1.1. Generelle bestemmelser for byggeområder i arealdelen til 
kommuneplanen: 

 
 Infrastruktur: 

o For krav til infrastruktur gjelder til enhver tids gjeldende reglement 
for Balsfjord kommune ad vann, avløp og renovasjon. For krav til veg 
gjelder Statens Vegvesens vegnormaler. 

 Rekkefølgekrav: 
o I områder avsatt til byggeområder kan ikke ytterligere tiltak etter PBL 

§ 20-1 igangsettes før tekniske anlegg, veg, vann- og avløpsnett er 
etablert, med mindre annet blir bestemt i reguleringsplan, samt at 
avkjørsel fra offentlig vei må være godkjent av vedkommende 
vegmyndighet. 

 Universell utforming 
o Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages bestemmelse om 

universell utforming. Byggeområder med tilhørende uteareal skal 
planlegges utformet med tilfredsstillende adkomst til alle bygninger, 
og med veier og gangveier som gir god fremkommelighet for personer 
med nedsatt funksjonsevne. Offentlige bygg og anlegg skal planlegges 
med god tilgjengelighet og brukbarhet for personer med nedsatt 
funksjonsevne. 

 Hensynet til barn og unge 
o Ved reguleringer til nye byggeområder skal det legges til rette for gode 

lekemuligheter og gode, felles uteoppholdsplasser som gir gode og 
varierte aktivitetsmuligheter for alle og til alle årstider. 

o I områder der det etableres fem eller flere boenheter skal det 
etablerers nærlekeplass. Nærlekeplassen skal være innen gangavstand 
på 50 meter fra den enkelte bolig og ha en størrelse på minimum 200 
m2. Nærlekeplassen skal som minimum inneholde sandkasse, benk og 
noe fast dekke. 
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o I områder hvor det etableres 20 eller flere boenheter skal det i tillegg 
til nærlekeplass etableres områdelekeplass. Maksimalt 50 boenheter 
kan være felles om lekeplassen. Denne skal være innen gangavstand på 
200 meter fra den enkelte bolig og ha en størrelse på minimum 1000 
m2. Områdelekeplassen skal tilrettelegges for variert aktivitet som for 
eksempel ballek, aking, sykling og lignende. 

o Ved planlegging skal det påses at snarveier, tråkk og adgang til 
turløyper ikke forsvinner eller blokkeres, med mindre det skaffes en 
fullgod erstatning. 

 Buffersone 
o Det bør i utgangspunktet være buffersone på 20 meter mellom dyrka 

mark og ny bebyggelse, men avstanden kan endres etter særskilt 
vurdering. Eksisterende vegetasjon bør fortrinnsvis beholdes som 
buffer. 

 Byggegrense 
o Der hvor offentlig vei er nærmere sjø enn 100 meter, danne veien 

byggegrensen. I områder nærmere enn 100 meter til sjø avsatt til 
utbygging i kommuneplanen fastsettes byggegrensen i 
reguleringsplanen. Inntil stadfestet reguleringsplan foreligger gjelder 
hovedregel med unntak der hvor offentlig veie er nærmere enn 100 
meter fra sjø. 

o Gjeldende bestemmelse i vegloven fastsetter byggegrense mot 
offentlig vei. 

 Flomfare 
o Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle reguleringsplaner som 

omfatter vassdrag. Ved prosjektering av alle nye tiltak etter §20-1 må 
det tas hensyn til mulig flomfare langs alle typer vassdrag. 

 Overvannshåndtering 
o Ved arealsaksbehandling og ved større utbyggingsprosjekter skal det 

redegjøres for håndtering av overvann. 
 Marine avsetninger – kvikkleire 

o I området under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må 
det ved utarbeidelse av reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak 
gjennomføres en geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. 
Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten 
dokumenteres. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og 
virkningen av dem dokumenteres. 

 Støy 
o Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging (T-1442) legges til grunn for all planlegging og 
byggesaksbehandling i kommunen. Ved planlegging av ny 
støyvirkende virksomhet eller utvidelse av slik virksomhet skal 
støyverdiene i T-1442 tab.2 oppfylles. Tiltakshaver skal utarbeide 
støysonekart, samt foreslå avbøtende tiltak som vil skjerme eller 
redusere støy. 

 Estetikk 
o Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal 

utformes i samspill med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på 
stedet, kulturlandskapet og den tradisjonelle byggeskikken. 
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 Landskap 
o Ny bebyggelse skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha 

en helhetlig form-, farge og volumoppbygging samt fremme gode 
uterom. 

o Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke 
bryter med horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter) eller kommer i 
konflikt med andre markerte landskapstrekk. 

 Kulturmiljø og kulturminner 
o I forbindelse med plan- og byggesaker skal man søke å bevare verdien 

til kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk 
betydning. 

 Retningslinjer for boligbebyggelse: 
o Prosent bebygd areal fastsettes til %-BYA=35 % 
o Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 6,5 meter målt fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå. 
o Takvinkel skal ikke overstige 35° 
o Så langt det lar seg gjøre skal eksisterende avkjørsler benyttes fremfor 

etablering av nye. 

4.1.2 Byggegrense i planområdet 
For Nordkjoselva er det satt en byggegrense på 50 meter opp til og med 
Steinvollan boligfelt. Denne strekningen tilhører forvaltningsklasse1 
jfr rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Det er ingen reguleringsplan for planområdet pr i dag. 

4.3 Tilgrensende planer 
Området er omringet av boliger og videregående skole, men inngår ikke i de to 
tilgrensede reguleringsplanene ”Nordkjosbotn sentrum” og ”Nye Nordkjoselv” . 
 

 
 
Reguleringsplanen ”Nye Nordkjoselv” ble vedtatt i 2006. Den innbefatter regulering 
av området langs Nordkjoselva til friområde også i tilknytning til området som nå 
reguleres. Det nye boligområdet utgjør en forlengelse av boligområdet i ”Nye 
Nordkjoselv” og Elvegårdsveien, og dermed en fortetting av det allerede utbygde 
området. Atkomst til friområdet langs elva blir sikret i reguleringsplanen. 
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4.4  Momenter fra kommunen i forbindelse med fradeling/salg 

4.4.1 Landbruksfaglige forhold:  
Arealet er en del av allerede fragmentert eiendom som del av Nordkjosbotn 
sentrum med regulerte områder. Området er omringet av tidligere byggetiltak. 
Tidligere dyrka mark er bevokst med skog. Arealet er sentrumsnært og inneklemt 
mellom tidligere reguleringer og hensynssone mot Nordkjoselva. De dyrkbare 
arealene som finnes, vil ikke kunne tas i bruk som følge av den totale 
sentrumsutviklingen i Nordkjosbotn. 

4.4.2 Atkomst -  trafikale forhold 
Atkomsten fra den kommunale Elvegårdsveien innebærer forlengelse inn i 
området. Det skal bygges ny atkomst inn i området fra den kommunale Ringveien 
og ny vei inn i området som sammensluttes med Elvegårdsveien. Infrastruktur 
vei er utbyggers og ny eiers ansvar. Veianlegg skal følge vanlig standard og være 
innenfor de tekniske krav som stilles til vei- og kryssløsninger.  Kommunen er 
veimyndighet og har gitt avkjørselstillatelse til Elvegårdsveien og Ringveien 
21.02.14. 

4.4.3 Nordkjoselva og naturmangfold 
Forholdet til Nordkjoselva som verna vassdrag og det naturmangfold som hører 
til vassdraget er ivaretatt gjennom bestemmelsen knyttet til reguleringsplan ”Nye 
Nordkjoselv”. I denne planen er det avsatt buffersone mot elva som ivaretar 
vassdraget og vernet. I disse F-områdene er det anlagt turstier og lysløype som 
sikrer områdets friluftsverdi.  Ifølge arealplanbestemmelse 3.5 skal ikke 
byggeavstand til Nordkjoselva være mindre enn 50 meter. Byggegrensen justeres 
til 45 meter fra elva for å kunne få utført en mer hensiktsmessig bebyggelse. 
Området er flatt ca. 20 meter fra ny byggegrense før det får et fall mot elva. 
Byggegrunn og sikkerhet vil være godt ivaretatt, og med frigjøring av areal for 
stien/veien benyttet for adkomst til elvepromenaden er hensikten bak 
vassdragsvernet i punkt 3.5 og 4.1.2 ivaretatt. 

4.4.4 Byggegrunn - miljøforhold 
Reguleringsområdet er lokalisert på tykt dekke av elveavsetning. Denne 
elveavsetning er samme masse som hele Nordkjosbotn befinner seg på hvor 
bebyggelse er anlagt. Dette gjelder også for nyere etableringer som Mack, Bewi 
Polar med tilliggende infrastruktur som industrivei sør med mer. 
Grunnforholdene vurderes ut fra dette å være tilstrekkelig i forhold til områdets 
stabilitet og bæreevne.  Det kan bli nødvendig å fylle opp lavere områder spesielt 
innenfor B3 på grunn av ansamling av overvann.  Bygningene skal ikke ha kjeller. 

4.4.5 Planfaglige forhold 
Som følge av arealets beliggenhet, klemt mellom regulert boligfelt ”Nye 
Nordkjoselv”, Nordkjosbotn sentrum og Nordkjoselva, fremstår arealet som 
naturlig del av fortetting og utvidelse av nødvendig boligkapasitet knyttet nær 
sentrum av Nordkjosbotn. Dette gir dermed en sterk føring for dispensasjon fra 
LFNR-formålet hvor samfunnsinteressene veier tyngre enn andre arealinteresser. 

4.4.6 Kulturminner 
Det er ikke kjente kulturminner i området. 
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4.4.7 Naturverdier 
Kommunen kjenner ikke til spesielle naturverdier. Det er heller ikke registrert 
noe i naturbasen eller artsdatabasen. 

4.4.8 Vann og avløp 
Det ligger ikke infrastruktur i bakken for vann og avløp innenfor tiltaksområdet 

5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
Arealet ligger mellom Nordkjoselv boligfelt og Nordkjosbotn videregående skole, 
700 meter fra Nordkjosbotn skole med barne- og ungdomsskole og 400 meter til 
Nordkjosbotn barnehage. Det er under en km til sentrum med gjestestue, butikker, 
bank og bensinstasjon. 

Arealet som er fradelt fra kommunal eiendom er på 8375 m2. Det består av tidligere 
dyrket mark som er bevokst med skog. I kommuneplanens arealdel er dette betegnet 
som en del av sentrumsområdene, hvor eksisterende reguleringsplaner fortsatt skal 
gjelde. Dette området har havnet i grensen mellom flere reguleringsplaner og har i 
dag ingen reguleringsstatus. De øvrige reguleringsplanene i området er i hovedsak til 
boligformål, med unntak av skoleeiendommen som er regulert til offentlig formål.  
 
Nordkjosbotn videregående skole ligger på naboeiendommen. Den øvrige 
bebyggelse i området er stort sett eneboliger og tomannsboliger.   
 
Planområdet består av gjengrodd tidligere dyrket mark og skog mellom etablert 
boligområder, Nordkjosbotn videregående skole og friområde langs Nordkjoselva. 
Arealet er gjengrodd og bærer ikke preg av mye bruk, men det er tilgang til 
friområdet langs elva via en landbruksveg. 
 

 

5.1  Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. 
(kulturminnesok.no). 
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5.2  Naturverdier/Naturmangfoldloven 
Kommunen kjenner ikke til spesielle naturverdier. Det er heller ikke registrert i naturbasen 
(http://www.dirnat.no/kart/naturbase/) eller artsdatabasen 
(http://www.artsdatabasen.no).  
 
Området ligger ved Nordkjoselva som er et verna vassdrag. Middelavstanden til 
reguleringsområdet er ca 80 meter i følge fradelingssaken. For Nordkjoselva er det satt en 
byggegrense på 50 meter opp til og med Steinvollan boligfelt. Denne strekningen tilhører 
forvaltningsklasse 1 i de rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
 
Byggegrensen justeres til 45 meter fra elva for å kunne få utført en mer hensiktsmessig 
bebyggelse. Området er flatt ca. 20 meter fra ny byggegrense før det får et fall mot elva. 
Byggegrunn og sikkerhet vil være godt ivaretatt, og med frigjøring av areal for stien/veien 
benyttet for adkomst til elvepromenaden er hensikten bak vassdragsvernet i punkt 3.5 og 
4.1.2 ivaretatt. 
 
Det er ikke gjort funn i tromsatlas.no. 

6. Beskrivelse av planforslaget 
Det er lagt opp til en forlengelse av Elvegårdsveien til ny avkjørsel på Ringveien. 
Balsfjord kommune har gitt avkjørselstillatelse fra begge veiene. Avkjørselen fra 
Ringveien betinger tillatelse til å krysse eiendommen til Troms Fylkeskommune. Det 
er gitt positiv muntlig tilbakemelding på forespørsel til grunneier.  
 
På nedsiden av veien, nærmest elven, er det planlagt rekkehus eller kjedehus. 
 
Mot elven, og i nordvest langs gangforbindelsen til elvepromenaden, er det lagt inn 
friområde. 
 
På motsatt side av vegen er legges det opp til toetasjes boliger med garasjer.  I 
bestemmelsene for dette området er det gitt mulighet for flere kombinasjoner av 
boform.  
 

7. Virkning av planforslaget 

7.1  Byggeskikk og estetikk 
Området bygges ut av samme utbygger, og dette sikrer en helhetlig utbygging 
sammen med begrensningene som ligger i bestemmelsene og tomtenes begrensning.  
Materialbruk er tradisjonell trehusbebyggelse. 

7.2  Lokalklima 
Reguleringsområdet er relativt lite, totalt 10.825 m2. Byggegrensen på 45 meter fra 
elva bidrar til at vegetasjonen i området mellom boligene og elva forblir uberørt. 
Boligene tilpasses best mulig til terrenget. Utbyggingen antas derfor å ha liten 
innvirkning på lokalklimaet. 

7.3  Universell utforming 
I henhold til bestemmelsene til kommuneplanens arealdel er det lagt inn 
fellesbestemmelse om universell utforming.  

 

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/)
http://www.artsdatabasen.no/
http://www.tromsatlas.no/
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I tillegg kommer kravene som oppstår ved søknad om tiltak, gjennom TEK 17 i Plan- 
og bygningsloven 

7.4  Verneverdier 
Det er ikke registrerte verneverdier i området. 

7.5  Avløp 
Boligfeltet tilknyttes kommunalt avløpsanlegg. 
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8. Risikovurdering  
 

Tema Kontrollert Merknad 
Naturgitte forhold:   
Skredfare (stein, jord, leire, snø) 
http://www.skrednett.no 

OK Området ligger i utløpsområde for skred i følge 
skrednett.no, men ikke innenfor 
aktsomhetsområdet.  
Det er forbygning i Nordkjoselva i tilknytning til 
planområdet.  
Se kart i punkt 8.1.                                

Flom www.nve.no OK  
Tidevann IA  
Radon http://radon.nrpa.no/ UN  
Værforhold (lokale fenomener) OK  
Infrastruktur   
Kraftlinjer og transformatorer 
(nærhet til elektromagnetiske felt) 

OK  

Trafikk (transport av farlig gods, 
skipsttrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass 

OK Kan forekomme transport av farlig gods til 
industriområde i nærheten. 

Industri og næringsliv 
nærmiljøet/næringskonflikter 
(farlig industri, eksplosiver, 
fryserier, olje, bensinstasjoner, 
propan og gass, syrer, 
avfallsdeponier/fyllplasser) 

OK Industriområde og LNG-anlegg i nærheten. 

Byggegrunn/sigevann (forurenset 
grunn og sjøsedimenter) 

UN  

 

Prosjektgitte forhold   
Utbyggingsrekkefølge IA  
Friområder og lekeområders 
plassering i forhold til potensiell fare 
(sjø, elver, trafikk og 
kraftlinjer/transformatorer) 

OK  

Adgang til kollektivtrafikk OK  
Uønskede snarveier OK Tilrettelagt for naturlige snarveger tilnærmet 

eksisterende bevegelsesmønster 
Reguleringsbestemmelser OK  
Tilrettelegging for nødetater, 
brannforsyning, ajourføring av 
beredskap 

UN  

Drikkevannsforsyning og plassering 
i forhold til potensiell fare (selve 
kilden og objekters plasseringer ved 
denne) 

OK  

Skjæringer og fyllinger, høyder og 
terrengvinkler, autovern og gjerder 

UN  

Forklaring: 
IA= Ikke aktuelt 
UN= Utredes nærmere 
OK= Sjekket og i orden 
 
 
 
 
 

http://www.skrednett.no/
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8.1 Skredfare 
 

 
Området ligger i utløpsområde for skred i følge skrednett.no, men ikke innenfor 
aktsomhetsområdet.  

 

 

 
 

NGI har gått nærmere inn på forholdene i Nordkjosbotn. I følge konklusjonen i denne rapporten ligger 

planområdet utenfor faresoner for 100-års, 1000-års og 5000-årsskred. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av kommuneplanens arealdel fikk kommunen utarbeidet 

en rapport om skredfaren i Nordkjosbotn. NGI har gitt denne rapporten betegnelsen 

20100865-00-2-R, datert 5.juli 2011, Nordkjosbotn, Balsfjord. Kartlegging av skredfare. 

Kartleggingen inkluderer utstrekningen av tre faresoner der sannsynligheten for skred er 

henholdsvis 1/100, 1/1000 og 1/5000. Dette tilsvarer kravene til sikkerhet for 

sikkerhetsklassene S1, S2 og S3 beskrevet i plan- og bygningsloven med tilhørende 

teknisk forskrift. Følgende skredtyper er inkludert i kartleggingen: 

- Snø- og sørpeskred 

- Jord- og flomskred 

- Steinskred 

Faren for store fjellskred (volum større enn 10 000 m3) er ikke vurdert, men det foreligger 

ingen informasjon om at denne skredtypen er aktuell innenfor undersøkelsesområdet. 

Rapporten omhandler heller ikke faren for utglidninger innenfor områder med marin leire.  

Kartleggingen viser at bebyggelsen i Nordkjosbotn i hovedsak ser ut til å ligge utenfor 

rekkevidden av skred under dagens vegetasjonsforhold. Kommunen bør vurdere å innføre 

restriksjon på avvirkning av skog overfor steder der bebyggelsen ligger marginalt i 

forhold til faresonene. Konklusjonen og faregrensene forutsetter dagens vegetasjon og 

klimatiske forhold. 
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8.2 Radon 
 

 
 
I NGUs kart over aktsomhetsområder for radon, ligger planområdet i et område med 

moderat til lav aktsomhetsgrad. Radon i inneluft avhenger imidlertid ikke bare av 

geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av 

radonforebyggende tiltak. Dette er forhold som ivaretas gjennom TEK 10 i forbindelse 

med byggesaken. 

8.3 Sikringstiltak, grunnvann 

 
 
Det er foretatt elveforbygning nordvest for planområdet, markert med linje i kartet. For 
den tilgrensende reguleringsplanen Nye Nordkjoselv er det tatt hensyn til at det 
tidligere har vært høy grunnvannstand i området spesielt i forbindelse med at det 
dannet seg isblokker i Nordkjoselva nordøst for planområdet. Dette problemet er 
imidlertid ikke større enn i andre deler av Nordkjosbotn. Det anses for å være 
tilstrekkelig å legge ned forbud mot kjellere, dette ligger inne i bestemmelsene for 
byggeområdene.  

9 Konsekvensutredning 
Balsfjord kommune har bekreftet at det ikke vil bli stilt krav om konsekvensutredning 
for denne reguleringsplanen. I forbindelse med utarbeidelse av arealdelen til 
kommuneplanen ble et boligområde øst for ”Nye Nordkjoselv” utredet. På grunn av 
innsigelse ble dette området tatt ut av arealplanen. Konsekvensvurderingen for en del 
tema er imidlertid i stor grad den samme som for området som nå reguleres. Vurdering 
spesifikt for gjeldende planområde i kursiv: 
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Tema Beskrivelse av verdier Verdi Konse-
kvens 

Vurdering Data-
grunnlag 

Naturverdier, 
biologisk mangfold 

Ingen kjente/registrerte 
naturverdier 

  Ikke aktuelt 3 

Landskap Landskapsregion 32 
Fjellbygdene i Nordland og 
Troms 

III 0 Ny bebyggelse tilpasses 
eksisterende landskap og 
utbyggingsmønster 

2 

Kulturminner/kultu
r-miljø 

Ingen kjente/registrerte 
kulturminner innen eller i 
umiddelbar nærhet av 
området 

  Ikke aktuelt 3 

Forurensing, støy Nærhet til etablerte 
industriområder 

  Skjermet av etablert bebyggelse  

Energi, klima Transportbesparende 
arealbruk 

III 1 Nærhet til sentrumsfunksjoner 
og tjenestetilbud. 

3 

Samisk natur- og 
kulturgrunnlag, 
reindrift 

Ingen kjente/registrerte 
reindriftsinteresser 

  Ikke aktuelt  

Jordbruk og 
skogbruk 
Jordvern 

   Området er ikke aktuelt for 
fremtidig jord- eller skogbruk 

 

Friluftsliv, 
rekreasjon. 
Tilgjengelighet til 
uteområder mv 

Nærområde for 
Nordkjosbotn. Muligheter 
for friluftsliv av ulik 
karakter fra fjord til fjell i 
nærområdet. Nærhet til 
Nordkjoselva. 

III 2 Gode aktivitetsmuligheter i 
nærområdet. Økt 
friluftsaktivitet gjennom 
utbygging. 

3 

Barn og unge Egnede områder for lek og 
opphold av ulik karakter og 
til ulike årstider. Nærhet til 
idrettsanlegg og 
aktivitetstilbud. Gang- og 
sykkelveg etablert. 

III 2 Tilrettelegger for gode 
oppvekstvilkår for barn og 
unge. I henhold til 
bestemmelsene i 
kommuneplanens arealdel skal 
det etableres nærlekeplass i 
områder der det etableres fem 
eller flere boenheter. Med nærhet 
til idrettsanlegg/friområder, og 
lekeareal i ca. 250 meters 
gangavstand (29/148) anses 
etablering av en liten lekeplass 
innenfor det nye planområdet 
unødvendig. Spesielt da et slikt 
lite lekeareal vil gro igjen uten 
tilsyn. 

3 

Tettstedsutvikling Tilfører Nordkjosbotn 
boligtomter som vil bidra til 
tettstedets vekst og 
utvikling. 

I 3 Bidrar til utvikling av 
Nordkjosbotn og vekst i 
Balsfjord kommune. 

2 

Næring og 
sysselsetting 

Tilgjengelige boligområder 
vil lette rekruttering av 
arbeidskraft til nye 
virksomheter som etableres 
i Nordkjosbotn. 

I 3 Tilrettelegger for nærings-
etableringer og nye 
arbeidsplasser. 

1 

Kommunalt 
tjenestetilbud 

Grunnskole, barnehage, PPT 
og omsorgstjenester. 18 km 
til kommunesenteret. 

II 1 Nærhet for brukerne 2 

Transportbehov Gangavstand til 
Nordkjosbotn sentrum med 
tjenestetilbud inkl skole- og 
barnehage. Eksisterende 
gang- og sykkelvei til skole. 
Fullføring av fortau fra 
barneskole til kv3900 er 
planlagt. Mangler fortau 
forbi Gjestestua, ligger som 
tiltak i 
trafikksikkerhetsplanen.  

II 1 Nærhet til tjenestetilbud. 
Tilrettelagt for barn og unge. 

2 
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Folkehelse Variert tur- og 
friluftsaktivitet i 
nærområdet. Ivareta 
eksisterende naturstier.  

III 2 Fremmer folkehelse gjennom 
gode aktivitetsmuligheter i 
området. 

2 

 
Samfunnssikkerhet Planlagt bebyggelsesområde 

er lagt utenfor 
aktsomhetssone for 
skredfare og ovenfor 
havstigningsnivå.  

IV 0 Byggegrense mot elv. 
Se eget kapittel. 

 

Strandsone Ikke relevant     

 

10 Innkomne innspill 

10.1 Troms Kraft Nett 
 Ikke kapasitet i eksisterende lavspentnett, ønsker tomt for trafokiosk avsatt i 

planen, helst så sentralt som mulig.  
o Dette er lagt inn i plankart og bestemmelser. 

 Det må klargjøres traseer for inn- og utgående høyspentkabler til trafokiosken. 
Traseen vil sannsynligvis strekke seg noe utover reguleringsplanområdet. 
Avtaler med berørte grunneiere og avklaring mot gjeldende planer må foreligge 
før kablene kan legges. 

o Kabler knytter seg på eksiterende traseer og lagges langs adkomstveg. 
 Det må også være avklart trase for lavspentkabel og plassering av fordelingsskap 

før utbyggingen starter. 
o Avklares i prosjektering- og byggeprosess. 

 Dersom det er behov for å flytte eller bygge om på evt. eksisterende 
kraftnettanlegg i planområdet må flytting/ombygging bekostes av utbygger. 

 For evt høyspente luftlinjer som krysser området er det generelt byggeforbud for 
boliger på 6 meter fra hver av ytterfasene på linjen. 

o Ikke aktuelt 
 TKN ønsker å vite om det er aktuelt med alternativ energiforsyning 
 TKN ønsker at det tas inn i reguleringsbestemmelsene at utbygger av større 

anlegg skal ta kontakt med nettselskapet for å avklare behov for nettutbygging 
o Naturlig del av prosjektering- og byggeprosess. 

 TKN ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging for å prosjektere/avklare 
fremdrift. 

10.2 Fylkesmannen i Troms 
 Etterlyser oppstartsmøte 
 Viktig å ivareta gang- og sykkelforbindelser 
 Ingen bebyggelse nærmere enn 50 meter, er en fornuftig grense 
 Landskapshensyn 
 Landbruksinteresser kan vike 
 Ønsker tilfredsstillende ROS-analyse 
 Ivaretakelse av barn og unges interesser (lekeplasser, sikker skolevei) 
 Universell utforming: Uteareal og plassering av byggverk/ planløsning og 

bygningsdeler i byggverk 
o Punktene ovenfor er ivaretatt i utforming av plankart og bestemmelser 

 Ingen bebyggelse nærmere enn 50 meter, er en fornuftig grense 
o Endret til 45 meter i justert planforslag, med forklaring 

 



Planbestemmelser detaljregulering for Movollen, Gnr. 29, Bnr. 284 16 

10.3 Statens Vegvesen 
 Forutsetter at forholdet til trafikksikkerhet blir ivaretatt i planarbeidet 
 Viktig med universell utforming 

o Punktene ovenfor er ivaretatt i utforming av plankart og bestemmelser 

10.4. NVE 
 Forutsetter ROS-analyse med flom- og erosjonsvurderinger, eventuelle 

avbøtende tiltak 
 Hensynssoner med bestemmelser for eventuelle flom/erosjons-områder 
 Dersom det er grunn til å anta at det kan være kvikkleire i grunnen må effekten 

på områdestabiliteten vurderes 
o Kommunen har i forbindelse med fradeling av arealet vist til at 

reguleringsområdet er lokalisert på et tykt dekke av elveavsetning. Denne 
elveavsetning er samme masse som den øvrige bebyggelsen i Nordkjosbotn 
er anlagt på. Områdets stabilitet og bæreevne anses for å være tilstrekkelig. 
NGU har undersøkt grunnforholdene i utvalgte områder av Balsfjord, 
deriblant kartblad Nordkjosbotn. I NGU-rapport 2006.084 
”Skredkartlegging i deler av Balsfjord kommune, Troms er oppsummeringen 
for Nordkjosbotn: ” Det er ikke registrert hav- og fjordavsetninger under 
kartlegging i Nordkjosbotn. Imidlertid kan denne type avsetninger ligge 
under strandavsetningene som er registrert langs dalsidene” 

10.5 Stein Erik Jensen, gnr 29, bnr 113 
 Ønsker at det tas hensyn til overvannsproblemer 

o Praktisk problem. Utbygger og grunneier er i dialog for å finne en løsning. 

10.6 Troms Fylkeskommune 
 Etterlyser oppstartsmøte, spesielt fordi det avklarer om planarbeidet omfattes av 

forskrift om konsekvensutredning.  
o Avklart i ettertid at kommunen ikke vil kreve konsekvensutredning, se 

vedlegg. 
 Ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, men minner 

om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt. 
o Legges inn i planbestemmelsene. 

11. Vedlegg 

11.1 Innspill: 
Troms Kraft Nett 
Fylkesmannen i Troms 
Statens Vegvesen 
NVE 
Stein Erik Jensen 
Troms Fylkeskommune 

11.2 Uttalelse fra Balsfjord kommune angående konsekvensutredning 
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1 Formål 
I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 8 og § 12 – 5 er arealet regulert med 
formålsgrenser til følgende:     

Pbl § 12 - 5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse, B1, B2 og B3  
Energianlegg, E1 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, f_Vei 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.3, Grønnstruktur 

Friområde, f_Friområde 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

 Før tiltak iverksettes innenfor byggeområdene skal det: 
a) være etablert adkomst som tilfredsstiller kravene til utforming og sikt, jfr. 

Håndbok N100 «Veg- og gateutforming»   
b) være etablert vann, avløp, overvann og forskriftsmessig slukkevann 

2.2 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeide stanses, og 
melding sendes til Samediggi / Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune for 
videre vurdering. 

2.3 Universell utforming 

Byggeområder med tilhørende uteareal skal utformes med tilfredsstillende adkomst til alle 
bygninger. 

2.4 Utnyttelsesgrad, uteoppholdsareal, møne-/ gesimshøyde og byggegrenser  

Utnyttelsesgrad og møne-/ gesimshøyde er angitt i bestemmelsene for det enkelte 
byggeformål.   

2.5 Byggeskikk og utforming  

Bebyggelsen skal gis en harmonisk og helhetlig utforming, og det må tilstrebes en 
sammenheng både i byggeform og materialbruk innenfor hele planområdet.  

2.6 Parkering og adkomst til tomt 

Nødvendig parkeringsareal skal opparbeides innenfor den enkelte tomt med  
minimum 1 parkeringsplass og ½ gjesteparkeringsplass pr. boenhet. Det avrundes oppover 
til nærmeste hele parkeringsplass.   

  



 3 

3 Bebyggelse og anlegg  

3.1 Boligbebyggelse, B1 

Innenfor formålet kan det oppføres rekkehus eller kjedehus med garasjer integrert. 
Boligbebyggelsesområdet kan deles opp i maksimalt 6 nye grunneiendommer, for eierskap til 
uteareal rundt. Til sammen kan boligbebyggelsesområdet seksjoneres i maksimalt 12 seksjoner. 
Maksimal BYA settes til 35%. Maksimal gesimshøyde for boligbebyggelsen skal ikke overstige 7,5 
meter over planert terreng. Takvinkel skal ikke overstige 20°. Materialbruken og utformingen skal 
ivareta helheten innenfor området. 
Det er ikke tillatt å etablere kjeller. 

3.2 Boligbebyggelse B2  

Innenfor formålet skal det oppføres boliger med inntil 4 boenheter i hver bygning. 
Maksimal BYA settes til 35%. Maksimal gesimshøyde for boligbebyggelsen skal ikke overstige 8,6 
meter over planert terreng. Garasje/carport og uthus skal ikke overstige 5.5 meter over planert 
terreng. Takvinkel skal ikke overstige 20°. Materialbruken og utformingen for den enkelte bygning 
skal ivareta helheten innenfor området. 
Det er ikke tillatt å etablere kjeller. 

 

3.3 Boligbebyggelse B3 

Formålet inneholder del av boligeiendom Gnr. 29 Bnr. 113. og følger eksisterende lover og regler 
satt for den eiendommen. 

3.4 Energianlegg, E1 

Området er satt av til trafo. 

4 Samferdselsanlegg  

5.1 Kjøreveg, f_Vei 

Området er satt av til kommunal veg og adkomst inn i boligområdet.  

6 Grønnstruktur 

6.1 Friområde, f_Friområde  

Området er satt av til friområdet langs Nordkjoselva.  Innenfor området kan det etableres 
mindre installasjoner, bord og benker som fremmer felles bruk og allmenn ferdsel. Skjøtsel av 
stedlig vegetasjon skal utføres varsomt. 





Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 01.07.2014 Referanse

2014/110 -
Arkivkode: 29/102

Vår saksbehandler

Toril Ingvaldsen, tlf 46637740

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
Formannskapet 16.07.2014

Forhåndsvurdering av reguleringsarbeid - del av gnr 29 bnr 102

Vedlagte dokument: 

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 

Saksopplysninger:

På vegne av Nysted Eiendom AS søker Hemsa v/Iris Hallen og Arkitekt Kjersti Jenssen om godkjenning 
av oppstart av detaljregulering for del av eiendommen gnr. 29, bnr. 102.

Nedenstående figur er hentet fra fradelingssaken, og viser områdets beliggenhet.



Arealet er godkjent fradelt og avsatt til boligformål 17. februar i år, etter at Nysted Eiendom AS søkte om 
kjøp av arealet. Området ligger mellom Nordkjoselv boligfelt og Nordkjosbotn videregående skole. I 
kommuneplanens arealdel er dette området betegnet som en del av sentrumsområdene, hvor eksisterende 
reguleringsplaner fortsatt skal gjelde. Dette området har havnet i grensen mellom flere reguleringsplaner, 
og har i dag ingen reguleringsstatus.

Rådmannen solgte området til Nysted Eiendom AS, som ønsker å utvide Nordkjoselv boligfelt. I 
forbindelse med fradeling og salg er det stilt krav om detaljregulering. Et viktig forhold som må ivaretas i 
planen er gangveier gjennom området.

Det fradelte arealet er på 8320 kvadratmeter, og består av tidligere dyrket mark som er bevokst med skog. 
Arealet er i dag ikke egnet til landbruksformål fordi det ligger inneklemt imellom bebyggelsen. I 
oppstartsvarselet fra Hemsa/Arkitekt Kjersti Jenssen forklares målet for planarbeidet med å utnytte arealet 
til boligformål. I det videre planarbeidet vil det bli avklart om det blir tomannsboliger og/eller rekkehus, 
samt antall boenheter.

Det er avsatt en buffersone langs Nordkjoselva, og denne berøres ikke av planforslaget. Byggegrensen 
mot elva er 50 meter.

Vurdering:

Behovet for boligtomter i Nordkjosbotn sentrum er stort, og uten dette nye området er det kun 
enkelttomter igjen i sentrum. For øvrig finnes noe ledig på Steinvollan. Dette området er meget 
sentrumsnært, med kort vei til skole, barnehage, videregående skole og med en fin beliggenhet nær 
Nordkjoselva. Området må anses som attraktivt, og vil kunne bidra til nye etableringer og bosetting i 
Nordkjosbotn. 

Det er positivt at private aktører ønsker å regulere og utvikle nye boligområder i kommunen. Rådmannen 
anbefaler formannskapet å stille seg positiv til regulering av en utvidelse av Nordkjoselv boligfelt.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap stiller seg positiv til oppstart av reguleringsarbeid på del av eiendommen 
gnr. 29, bnr. 102.

Hogne Eidissen
rådmann

Toril Ingvaldsen
enhetsleder
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PLANINITIATIV DETALJREGULERING FOR «MOVOLLEN» PÅ EIENDOMMEN 

GNR 29, BNR 284 I BALSFJORD KOMMUNE. 

 

A - Formålet med planen. 

Formålet med planen er å legge til rette for å bebygge planområdet med boliger.  

Det vil her være gangavstand til: 

• Torget-forretningssenteret. 

• Barnehage og barneskole. 

• Videregående skole og idrettshallen. 

• Samfunnshuset og Idrettsanleggene. 

• Friluftsområder 

• Eksisterende sentrumsnære arbeidsplasser og framtidige etableringer. 

 

B - Planområdet og planarbeidets virkninger utenfor planområdet. 

Planområdet fyller opp et hull mellom de to tilgrensende planene, «Nordkjosbotn Sentrum» og 

«Nye Nordkjoselv». 

 

Virkningene utenfor planområdet vil først og fremst være at det opprettes et tilbud  

i Nordkjosbotn sentrum hvor det pr dato er knapphet eller ingen tilgang på boligtomter. 

Mht offentlig økonomi vil tilbudet på boligtomter her redusere behovet for større 

grunnlagsinvesteringer og feltutbygging i områder med beliggenhet langt utenfor sentrum.  

 

Det må ellers antas at tomtetilbud i sentrum vil avlaste presset på enkeltfradelinger og tilfeldig 

bygging på eiendommer utenom sentrum hvor det i de fleste enkeltsaker er konflikter i forhold til 

landbruksinteresser, avkjørsler, vann- og avløpsanlegg osv. 

Økonomisk er slik spredt bygging også ugunstig i forhold til private og offentlige transporter. 

 

C - Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak. 

Planlagt reguleringsformål er i hovedsak boligformål med selveiertomter for eneboliger og 

rekkehus/kjedehus. 

 

I forhold til arealdisponeringen vil det bli regulert inn friområder og en planlagt byggegrense på 

45 meter fra Nordkjoselva. 

 

Anlegg og tiltak for øvrig vil være prosjektering og opparbeidelse av interne veisystemer og det 

settes av areal for energianlegg etter tidligere tilbakemeldinger fra kraftleverandør. 

Eksisterende tilgang til elvepromenaden opprettholdes og sikres gjennom regulert friområde. 

 

D - Utbyggingsvolum og byggehøyder. 

Planområdet som helhet vil omfatte 3 tomter for bolighus, og et areal for rekkehus/kjedehus som 

kan deles i maksimalt 6 nye grunneiendommer og/eller seksjoneres i til sammen maksimalt 12 

seksjoner. 

Innspill fra off. myndighet eller evt. andre kan få innvirkning og endre utbygningsvolum og 

formål. 
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I forhold til at området har en relativ lav beliggenhet vil det her være naturlig at deler av 

bebyggelsen vil føres opp i 2 etasjer. 

Naturlig maksimal byggehøyde vil dermed bli 8-9 m. 

Plan- og kartarbeidene vil avdekke om bestemmelser om mønehøyde/etasjetall og bebyggelse 

generelt skal være ens for hele feltet eller gjelde områdevis. 

 

I forhold til sikkerhet og evt. skadeomfang i forhold til vann- og avløpssystem foreslås det at all 

bebyggelse føres opp uten kjeller.  

 

E - Funksjonell og miljømessig kvalitet. 

Områdets beliggenhet er i seg selv en viktig faktor både mht. funksjonell og miljømessig 

kvalitet. 

Det funksjonelle går på korte avstander og enkel adkomst for beboerne til sentrum, og de 

funksjoner som er listet opp under pkt. A. 

Det funksjonelle internt i området må utvikles i planprosessen og i prosjekteringen av 

kommunaltekniske anlegg og infrastruktur. Dette gjelder funksjonelle og gode tekniske anlegg 

samt funksjonalitet for beboerne i boligfeltet. 

Friluftsliv og adkomst/tilgang til elv og turløyper vil bli tatt hensyn til i reguleringsarbeidet. 

 

I planprosessen er det viktig å skape godt bomiljø ved å legge til rette for alle alderstrinn i 

forhold til områder for lek, fritid, grønne lunger etc. 

En viktig miljømessig kvalitet er redusert luft-, lydforurensing og bedre trafikksikkerhet da 

beliggenheten tilsier redusert bilbruk. 

Tilknytning til offentlige anlegg med god vannkvalitet og høygradig rensing av avløpsvannet er 

også viktig i forhold til miljømessig kvalitet. 

 

F - Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser. 

Tiltaket betraktes som en naturlig fullføring av området som er regulert på alle sider i 

Nordkjosbotn sentrum m/omegn, og vil bestå av bebyggelse og aktiviteter av kjent omfang. 

Tiltakets beliggenhet tilsier liten innvirkning på landskap og naturomgivelser. 

Tiltaket stenger ikke utsikt eller solgang for eksisterende bebyggelse, og vil heller ikke være 

årsak til endrede vind- eller naturforhold i området.  
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G - Forholdet til kommuneplan, gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, og   

       pågående planarbeid. 

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel klassifisert som LNFR-område. 

Eiendommen, tidligere del av gnr 29 bnr 102, ble vedtatt endret for fradeling og salg til 

boligformål 17.02.2014. 

Eiendommen ble vedtatt forhåndsgodkjent for reguleringsarbeid i sak 81/14 i formannskapet i 

Balsfjord kommune. 

 

Planområdet for det foreslåtte området som skal reguleres grenser mot reguleringsplanene 

«Nordkjoselv Sentrum» og «Nye Nordkjoselv». 

Foreslått regulering på eiendommen er en naturlig følge av at de etablerte boligområdene ikke 

har ledige tomter, og også som en følge av tomtebehovet er forsterket av industrietableringer 

innenfor planområdet for «Nordkjosbotn Sør». 

Foreslått regulering og etterfølgende utbygging på eiendommen «Utgård» er ikke i konflikt med 

reguleringsformål eller bebyggelse innenfor de øvrige planområdene. 

 

 

H - Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

Samfunnsinteressene er uten tvil de sterkeste som berøres av planinitiativet. 

Nordkjosbotn er i en fastlåst situasjon uten byggeklare boligtomter. 

Dette betraktes som alvorlig mht videreutviklingen av det nest største senteret i kommunen, og er 

også svært negativt i forhold til næringsutvikling og nyetableringer. 

 

Landbruksinteressen er ikke aktuell her, da området er avskjermet av boligbebyggelsen rundt, 

samt friområdet til Nordkjoselva. 

Det kan ellers være verneinteresser mot Nordkjoselva, som blir ivaretatt i reguleringsprosessen. 

 

 

I -  Ivaretakelse av samfunnssikkerhet, evt. forebygge risiko og sårbarhet. 

I forhold til NVE`s faresonekart ligger området i utløpsområdet for skred, men ikke innenfor 

aktsomhetsområdet. Området ligger innenfor aktsomhetsområdet for flom, men dette er vurdert 

og tidligere sikret gjennom elveforbygning nordvest for planområdet. Det anses å være 

tilstrekkelig å legge ned forbud mot kjellere. 

 

Bebyggelsesområdet ligger på en naturlig forhøyning i forhold til elva, som ikke avtar før en er 

20 meter nærmere elva.  
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J - Berørte offentlige organer og andre som skal skal varsles om planoppstart. 

I samsvar med Kommunal- og moderniseringsdepartementets Reguleringsplanveileder skal 

følgende varsles om planoppstart: 

• Registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig andre rettighetshavere i 

planområdet når de blir direkte berørt. 

• Alle kommunale etater som kan bli berørt av planen, eller som forvalter offentlige 

interesser som kan bli berørt.  Eks. kommunaltekniske anlegg. 

• Kommunale, interkommunale eller private selskap som har ansvar for offentlig 

infrastruktur. 

• Fylkeskommunen. 

• Fylkesmannen. 

• Andre statlige fagmyndigheter som berøres av planarbeidet og evt. har 

innsigelseskompetanse. 

• Sametinget. 

• Nabokommuner (dersom de blir berørt). 

• Velforeninger, berørte organisasjoner etc. 

• Naboer som blir direkte berørt. 

• Naboeiendommer med felles grense til planområdet skal alltid varsles. 

 

 

K - Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere,  

       festere, naboer og andre berørte. 

Det åpnes for samarbeid (møter og gjensidig informasjon) med: 

• Kommunen (kommunestyre, planutvalg, kommuneplanlegger/saksbehandler) 

• Forslagsstillere/utbyggere og grunneiere. 

• Fagkyndig plankonsulent. 

• Regionale myndigheter. 

• Statlige myndigheter. 

• Naboer. 

• Allmennheten, interesseorganisasjoner mv. 

 

 

L - Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredning, og    

       hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt. 

Iht forskrift om konsekvensutredning (KU-forskriften) §6 b) reguleringsplaner etter plan og 

bygningsloven for tiltak i vedlegg I. Nr. 25 Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i 

samsvar med overordnet plan. Skal alltid behandles etter forskriften. Unntatt fra dette er 

reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. 

 

Som en innfylling av et hull i tidligere regulering, og med konsekvensutredningene til «Nye 

Nordkjoselv» samt konsekvesutredningene ved pågående plan «Utgård» anses planens 

konsekvenser som godt nok utredet tidligere til å gå inn under unntaket. 

Balsfjord kommune vurderte 15.12.2014 planen til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 
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I 07.05.2019 50/14 - Søknad om tiltak uten ansvarsrett - 

garasje og tilbygg til bolig 
Thomas Martinsen 

U 16.05.2019 50/14 - Melding om saksbehandlingstid - 
byggesak 

Thomas Martinsen 

U 12.06.2019 50/14 - Vedørende søknad om tiltak uten 
ansvarsrett - garasje og tilbygg til bolig - 
Thomas Martinsen 

Thomas Martinsen 

I 17.06.2019 Klage på vedtak gjeldende tiltak uten 
ansvarsrett - garasje og tilbygg til bolig på 
50/14 

Thomas Martinsen 

U 20.06.2019 50/14 - Vedrørende klage på vedtak om 
garasje og tilbygg til bolig - Thomas 
Martinsen 

Thomas Martinsen 

I 25.06.2019 Klage på vedtak om avslått søknad 
bygging av garasje og tilbygg bolig - 
50/14 

Thomas Martinsen 

I 25.06.2019 Kopi - Innvilget dispensasjon fra 
veglovens bestemmelser om byggeavstand 
for bygging av tilbygg på bolig sendt fra 
Statens vegvesen - 50/14 

Statens vegvesen 

I 25.06.2019 Kopi - Innvilget dispensasjon fra 
veglovens bestemmelser om byggeavstand 
for bygging av garasje - 50/14 

Statens vegvesen 

S 04.09.2019 50/14 - Klage på avslått søknad om 
oppføring av garasje og tilbygg til 
eksisterende bolig 

 

X 13.09.2019 Særutskrift:  50/14 - Klage på avslått 
søknad om oppføring av garasje og 
tilbygg til eksisterende bolig 

Marie Sagelv Utmo 



U 20.09.2019 50/14 - Orientering om status i byggesak - 
Thomas Martinsen 

Thomas Martinsen 

S 03.10.2019 50/14 - Ny vurdering av vedtak fattet 
110919 - Thomas Martinsen 

 

I 26.09.2019 Anmodning om veiledning i dispensasjon 
fra kommuneplan - oppfølging 

Fylkesmann i Troms og Finnmark 

X 15.10.2019 Særutskrift:  50/14 - Ny vurdering av 
vedtak fattet 110919 - Thomas Martinsen 

Marie Sagelv Utmo 

U 21.10.2019 Oversendelse av klage på avslag på 
søknad om garasje og tilbygg til bolig - 
50/14 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 15.11.2019 Foreløpig svar - klage på byggesak 50/14 FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 06.01.2020 50/14 - Saken returneres til kommunen - 
Klage over avslått søknad om oppføring 
av garasje og tilbygg til eksisterende bolig 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 06.01.2020 50/14 - Opplysninger om klageadgang - 
Thomas Martinsen 

Thomas Martinsen 

I 21.01.2020 Opprettholde klage på vedtak Thomas Martinsen 
S 21.01.2020 50/14 - Ny behandling av klage - Thomas 

Martinsen 
 

 
 
Sakens bakgrunn: 
 
Thomas Martinsen søkte den 06.05.2019 om tillatelse til å bygge garasje og tilbygg til eksisterende bolig 
på eiendommen gnr. 50, bnr. 14 i Balsfjord kommune. Eiendommen er avsatt til arealformålet LNFR i 
kommuneplanens arealdel, område B11.  
 
Kommunen avslo søknaden i vedtak av 11.06.2019. Dette under henvisning til at det følger et plankrav av 
bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt 1.1., og at det dermed må utarbeides en 
detaljreguleringsplan før det gjennomføres søknadspliktige tiltak i B11-området. Det blir videre opplyst 
om muligheten for å søke om dispensasjon fra plankravet, og fra byggegrense mot veg.  
 
Martinsen påklaget vedtaket i brev av 16.06.2019. I klagen anføres det blant annet at kommunen har 
ekspropriert området B11 fordi de ønsker å opprettholde og utvikle den desentraliserte bosettingen i 
kommunen. Det vises til at det imidlertid ikke er utarbeidet en detaljreguleringsplan for området fra 
kommunens side.  
 
Etter at klagen ble mottatt i kommunen fikk klager veiledning fra kommunen om at private, i likhet med 
kommunen selv, kan fremme forslag om detaljregulering, og at det er mulig å søke om dispensasjon fra 
krav om reguleringsplan. Klager ga imidlertid tilbakemelding om at han ikke ønsket dette, og opprettholdt 
dermed sin klage.  
 
Kommunen v/formannskapet behandlet saken den 11.09.2019, og fattet følgende enstemmige vedtak: 
 
 «Formannskapet tar klagen fra Thomas Martinsen til følge. Det omsøkte tiltaket befinner seg på allerede 
bebygd tomt. Kravet om dispensasjon etter reguleringsplan vil komme til anvendelse ved søknad om 
fradelinger av nye tomter innenfor B11 i gjeldende arealplan.» 
 
Kommunen sendte den 20.09.2019 brev med orientering om status i saken til klager. Her vises det til 
følgende: «Rådmannen har besluttet å sende saken tilbake til Formannskapet jf. forvaltningsloven § 35 c). 
Dette fordi Rådmannen vurderer at vedtaket er ugyldig. Årsaken til denne vurderingen er at Rådmannen 



ikke kan se at formannskapet har hjemmel til å fastslå at kravet om dispensasjon gjelder ved søknad om 
fradeling av nye tomter innenfor B11-området. Rådmannen viser til at planbestemmelse 1.1 gjelder 
søknadspliktige tiltak, ikke kun fradeling av nye tomter. Saken vil bli fremmet på nytt i neste 
Formannskapsmøte 10.10.2019. En eventuell beslutning om å omgjøre et enkeltvedtak er også et 
enkeltvedtak, som kan påklages av parten eller de med rettslig klageinteresse.  
 
Formannskapet behandlet saken på nytt den 10.10.2019 hvor det ble fattet følgende vedtak:  
«Formannskapet tar ikke klagen fra Thomas Martinsen til følge og oversender klagen til klageinstansen 
for endelig avgjørelse.» 
 
Saken ble deretter sendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
06.01.2020 mottok Balsfjord kommune saken i retur fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 
Fylkesmannen skrev at «I dette tilfellet er det opplyst i brev til klager av 20.9.2019 at et mulig vedtak 
etter fvl. § 35 første ledd, bokstav c kan påklages. Det er imidlertid ikke opplyst for Fylkesmannen 
hvorvidt det faktisk er gitt underretning om vedtaket, og/ eller adgang til å påklage det nye vedtaket innen 
en angitt frist. Det er heller ikke opplyst hvorvidt vedtaket faktisk er påklaget. Saken returneres derfor til 
kommunen på dette grunnlaget, slik at kommunen kan gi parten adgang til å påklage vedtaket, og evt. 
underinstansbehandle en klage på dette.  
 
Dersom vedtaket påklages må kommunen underinstansbehandle klagen etter reglene i fvl.  
§ 33, og herunder ta stilling til klagernes anførsler. Dersom kommunen finner at vedtaket skal  
opprettholdes etter klage, skal saken sendes til Fylkesmannen som klageinstans.» 
 
På bakgrunn av tilbakemelding fra Fylkesmannen oversendte kommunen samme dag opplysninger om 
klageadgang til Thomas Martinsen. 
 
21.01.2020 mottok Balsfjord kommune klage fra Thomas Martinsen hvor han opprettholder sine tidligere 
argumenter og viser til at «Totalt sett kan jeg ikke se at ei slik utbygging vil være bebyrdende for noen 
parter og vil ei heller gi noen samfunnsmessige konsekvenser, men heller være til fordel for kommunen 
som jeg forstår ønsker å opprettholde og videre øke innbyggertallet».  
 
 
 
Vurdering: 
 
Kommunen ønsker å opprettholde og øke innbyggertallet, men kommunen må forholde seg til juridisk 
bindende bestemmelser. For at det skal kunne gjennomføres søknadspliktige tiltak på eiendom 50/14 må 
det utarbeides reguleringsplan for området, eller søkes om dispensasjon fra plankravet fastsatt i 
kommuneplanens arealdel. 
 
Rådmannen vurderer fortsatt at vedtak fattet 11.09.2019 er ugyldig da formannskapet ikke har hatt 
tilstrekkelig hjemmel til å fatte vedtak med et slikt innhold. Det følger av kommuneplanens arealdels 
planbestemmelse 1.1 at det skal utarbeides og foreligge detaljreguleringsplan før det gjennomføres 
søknadspliktige tiltak i B11-området. Rådmannen kan ikke se hvor formannskapet hjemlet at 
bestemmelsen kun ville komme til anvendelse ved søknad om fradeling av nye tomter innenfor B11. 
 
Jf. forvaltningsloven § 35 c) kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget 
dersom vedtaket må anses som ugyldig. Det er Rådmannens vurdering at vedtak i utvalgsnummer 143/19 
er ugyldig da formannskapet ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å fatte vedtak med et slikt innhold. 
Dette er en feil som nødvendigvis har hatt betydning for innholdet i vedtaket. Vedtak fattet 11.09.2019 er 
et vedtak fattet til gunst for klager, men Rådmannen vurderer at klager ikke kan ha innrettet seg etter 
vedtaket fordi det ikke var gitt byggetillatelse da det ble besluttet å sende saken tilbake til formannskapet 



9 dager etter at vedtaket var fattet i formannskapet jf. fvl. § 35 første ledd bokstav c. Byggesaken blir ikke 
behandlet før klage er avgjort.  
 
Rådmannen vurderer det som viktig å omgjøre vedtak fattet uten hjemmel i lov da en slik praksis kan føre 
til usaklig forskjellsbehandling av innbyggere i kommunen samt at kommunens saksbehandling fremstår 
lite forutsigbar.  
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet opprettholder vedtak fattet 10.10.2019 og tar ikke klagen fra Thomas Martinsen til 
følge. Klagen oversendes til klageinstansen for endelig avgjørelse. 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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Klage over avslått søknad om oppføring av garasje og tilbygg til 
eksisterende bolig på eiendommen gnr. 50, bnr. 14 i Balsfjord kommune – 
saken returneres til kommunen 

Vi viser til kommunens oversendelse av ovennevnte sak, mottatt her 21.10.2019, og vårt foreløpige 
svar av 15.11.2019.  
 
Sakens bakgrunn  
Thomas Martinsen søkte den 6.5.2019 om tillatelse til å bygge garasje og tilbygg til eksisterende 
bolig på eiendommen gnr. 50, bnr. 14 i Balsfjord kommune. Eiendommen er avsatt til arealformålet 
LNFR i kommuneplanens arealdel, område B11.  
 
Kommunen avslo søknaden i vedtak av 11.6.2019. Dette under henvisning til at det følger et 
plankrav av bestemmelser til kommuneplanens arealdel punkt 1.1., og at det dermed må utarbeides 
en detaljreguleringsplan før det gjennomføres søknadspliktige tiltak i B11-området. Det blir videre 
opplyst om muligheten for å søke om dispensasjon fra plankravet, og fra byggegrense mot veg.  
 
Martinsen påklaget vedtaket i brev av 16.6.2019. I klagen anføres det blant annet at kommunen har 
ekspropriert området B11 fordi de ønsker å opprettholde og utvikle den desentraliserte bosettingen 
i kommunen. Det vises til at det imidlertid ikke er utarbeidet en detaljreguleringsplan for området 
fra kommunens side.  
 
Etter at klagen ble mottatt i kommunen fikk klager veiledning fra kommunen om at private, i likhet 
med kommunen selv, kan fremme forslag om detaljregulering, og at det er mulig å søke om 
dispensasjon fra krav om reguleringsplan. Klager ga imidlertid tilbakemelding om at han ikke ønsket 
dette, og opprettholdt dermed sin klage.  
 
Kommunen v/formannskapet behandlet saken den 11.9.2019, og fattet følgende enstemmige 
vedtak:  
 

Formannskapet tar klagen fra Thomas Martinsen til følge. Det omsøkte tiltaket befinner seg 
på allerede bebygd tomt. 
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Kravet om dispensasjon etter reguleringsplan vil komme til anvendelse ved søknad om 
fradelinger av nye tomter innenfor B11 i gjeldende arealplan. 

 
Kommunen sendte den 20.9.2019 brev med orientering om status i saken til klager. Her vises det til 
følgende:  
 

Rådmannen har besluttet å sende saken tilbake til Formannskapet jf. forvaltningsloven § 35 
c). Dette fordi Rådmannen vurderer at vedtaket er ugyldig. Årsaken til denne vurderingen er 
at Rådmannen ikke kan se at formannskapet har hjemmel til å fastslå at kravet om 
dispensasjon gjelder ved søknad om fradeling av nye tomter innenfor B11-området. 
Rådmannen viser til at planbestemmelse 1.1 gjelder søknadspliktige tiltak, ikke kun fradeling 
av nye tomter. 
 
Saken vil bli fremmet på nytt i neste Formannskapsmøte 10.10.2019. En eventuell beslutning 
om å omgjøre et enkeltvedtak er også et enkeltvedtak, som kan påklages av parten eller de 
med rettslig klageinteresse. 

 
Formannskapet behandlet saken på nytt den 10.10.2019 hvor det ble fattet følgende vedtak:  
 

Formannskapet tar ikke klagen fra Thomas Martinsen til følge og oversender klagen til 
klageinstansen for endelig avgjørelse. 

 
Saken ble deretter sendt Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse.  
 
Saken returneres til kommunen 
Fylkesmannen finner det nødvendig å returnere saken til kommunen.  
 
Som det fremgår ovenfor fattet kommunen et vedtak den 11.9.2019, hvor klagen over den avslåtte 
søknaden ble «tatt til følge». Deretter fattet kommunen et nytt vedtak i saken av 10.10.2019 hvor 
nevnte vedtak synes å ha blitt omgjort, med hjemmel i fvl. § 35 første ledd bokstav c.  
 
Kommunens vedtak av 10.10.2019 må regnes som et nytt enkeltvedtak i saken. Når kommunen har 
fattet et nytt enkeltvedtak i saken, er det klageadgang på dette vedtaket, på lik linje med andre 
enkeltvedtak, jfr. fvl. § 28. Partene i saken skal i underretningen om vedtaket blant annet gis 
opplysning om klageadgang og klagefrist, jfr. fvl. § 27 tredje ledd. Alle som har rettslig klageinteresse 
vil videre kunne påklage det nye vedtaket innen en ny klagefrist beregnet etter fvl. § 29. 
 
I dette tilfellet er det opplyst i brev til klager av 20.9.2019 at et mulig vedtak etter fvl. § 35 første ledd, 
bokstav c kan påklages. Det er imidlertid ikke opplyst for Fylkesmannen hvorvidt det faktisk er gitt 
underretning om vedtaket, og/ eller adgang til å påklage det nye vedtaket innen en angitt frist. Det er 
heller ikke opplyst hvorvidt vedtaket faktisk er påklaget. Saken returneres derfor til kommunen på 
dette grunnlaget, slik at kommunen kan gi parten adgang til å påklage vedtaket, og evt. 
underinstansbehandle en klage på dette.  
 
Dersom vedtaket påklages må kommunen underinstansbehandle klagen etter reglene i fvl.  
§ 33, og herunder ta stilling til klagernes anførsler. Dersom kommunen finner at vedtaket skal 
opprettholdes etter klage, skal saken sendes til Fylkesmannen som klageinstans. 
 
Øvrige bemerkninger 
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Fylkesmannen vil for øvrig bemerke på generelt grunnlag at dersom kommunen ønsker å omgjøre 
eget vedtak etter fvl. § 35 er det særskilte krav til saksbehandlingen knyttet til dette, og også til 
innholdet av et slikt vedtak. Parter i saken må varsles om at vedtaket kan bli omgjort, og videre gis 
anledning til å uttale seg til dette innen en nærmere angitt frist, jfr. fvl. § 16.  
 
Videre må et vedtak etter fvl. § 35 første ledd, bokstav c, inneholde en vurdering av vedtakets 
gyldighet. Momenter i en slik ugyldighetsvurdering vil blant annet være hvilken type vedtak det er 
tale om, dvs. om vedtaket er bebyrdende for en part eller om det er til gunst for en part. For vedtak 
som er til gunst for en part vil det være viktig å vurdere i hvilken grad den berørte parten har 
innrettet seg etter vedtaket, om parten var i god tro og hvor lang tid det har gått siden vedtaket ble 
fattet. Dette vil være momenter som vil være relevante å vurdere opp mot de samfunnsmessige 
konsekvensene av at vedtaket blir stående.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Marianne Hovde (e.f.) 
leder for juridisk seksjon 

  
 
Sara Holthe Jaklin 
seniorrådgiver juridisk 
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50/14 - Opplysninger om klageadgang - Thomas Martinsen  
 
Det vises til sak 2019/627 vedr. søknad om tillatelse til å bygge garasje og tilbygg til 
eksisterende bolig på eiendom 50/14 i Balsfjord kommune. 
 
Balsfjord kommune oversendte saken til Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter at saken var 
behandlet i formannskapet 10.10.2019. 
 
Balsfjord kommune mottok 06.01.2020 brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark der det 
fremkommer at Fylkesmannen finner det nødvendig å returnere saken til kommunen med den 
begrunnelse at «Kommunens vedtak av 10.10.2019 må regnes som et nytt enkeltvedtak i saken. 
Når kommunen har fattet et nytt enkeltvedtak i saken, er det klageadgang på dette vedtaket, på 
lik linje med andre enkeltvedtak, jfr. fvl. § 28. Partene i saken skal i underretningen om vedtaket 
blant annet gis opplysning om klageadgang og klagefrist, jfr. fvl. § 27 tredje ledd. Alle som har 
rettslig klageinteresse vil videre kunne påklage det nye vedtaket innen en ny klagefrist beregnet 
etter fvl. § 29.  
 
I dette tilfellet er det opplyst i brev til klager av 20.9.2019 at et mulig vedtak etter fvl. § 35 første 
ledd, bokstav c kan påklages. Det er imidlertid ikke opplyst for Fylkesmannen hvorvidt det 
faktisk er gitt underretning om vedtaket, og/ eller adgang til å påklage det nye vedtaket innen en 
angitt frist. Det er heller ikke opplyst hvorvidt vedtaket faktisk er påklaget. Saken returneres 
derfor til kommunen på dette grunnlaget, slik at kommunen kan gi parten adgang til å påklage 
vedtaket, og evt. underinstansbehandle en klage på dette.  
 
Dersom vedtaket påklages må kommunen underinstansbehandle klagen etter reglene i fvl.  
§ 33, og herunder ta stilling til klagernes anførsler. Dersom kommunen finner at vedtaket skal  
opprettholdes etter klage, skal saken sendes til Fylkesmannen som klageinstans.». 
 
På bakgrunn av tilbakemeldingen fra Fylkesmannen oversender kommunen med dette 
særutskriften av formannskapets vedtak av 10.10.2019 samt opplysninger om klageadgang på 
enkeltvedtaket:  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Balsfjord 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 

mailto:postmottak@balsfjord.kommune.no
http://www.balsfjord.kommune.no/
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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. 
 
Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19. 
 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring. 
 
 
Dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning kan Marie Sagelv Utmo kontaktes på telefon 
94786194 eller e-post marie.sagelv.utmo@balsfjord.kommune.no  
 
 
 
Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2019/627.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jørgen Bjørkli  
Enhetsleder  
 Marie Sagelv Utmo 
 Byggesaksbehandler 

 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
 
 
 
 

Vedlegg: 
1 Særutskrift:  50/14 - Ny vurdering av vedtak fattet 110919 - Thomas Martinsen 
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Fra: 

Thomas Martinsen 

Grønåsveien 553, 9050 Storsteinnes 

Mob: 47 04 34 87 

 

Til: 

Balsfjord Kommune 

Plan, landbruk og drift 

V/Marie Sagelv Utmo  og Jørgen Bjørkli      20.01.2020 

 

Klage på vedtak – Saksnummer 2019/627 - tiltak uten ansvarsrett – Garasje og tilbygg til bolig 

gn.bn 50/14, Grønåsveien 553 – endret vedtak formannskap 10.10.2019 

Etter avslått søknad mottatt fra Balsfjord kommune den 11.06.2019, benyttet jeg min rett til å klage 

på vedtaket som omfatter kommuneplanens arealdel – LNFR, område B11. 

Dette grunnet at kommunen enda ikke har utarbeidet detaljreguleringsplan for området. 

Er gjort oppmerksom på at en søknad om dispensasjon er fastsatt til 22 530 kr iht. Balsfjord 

kommunes betalingsregulativ 2019 (hvilket også er en dobling av summen som var i 2018, pålydende 

10 958 kr). Vil gjerne at kommunen informerer om hva betalingsregulativet for 2020 vil være.  

Det er pr dags dato søkt om dispensasjon hos Statens vegvesen, da tilbygg som skal bygges ligger 

innenfor byggegrensen mot offentlig veg, riksvei 858. Veglovens generelle grense er fastsatt til 50 

meter (målt fra midten av vei). Dette fikk jeg godkjent av Statens vegvesen 25.06.2019. 

Videre er det informert om at i henholdt til plan - og bygningsloven § 19-2 skal fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og det skal legges særlig vekt 

på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Formannskapet behandlet 11.09.2019 sak med utvalgsnummer 143/19. Saken omhandlet klage på 

avslag på søknad om tillatelse til å bygge garasje og tilbygg til eksisterende bolig på eiendom 50/14. 

 «Behandling i Formannskapet - 11.09.2019: 

Formannskapet fremmet følgende omforent forslag: 

Formannskapet tar klagen fra Thomas Martinsen til følge. Det omsøkte tiltaket befinner seg på 

allerede bebygd tomt. Kravet om dispensasjon etter reguleringsplan vil komme til anvendelse ved 

søknad om fradelinger av nye tomter innenfor B11 i gjeldende arealplan. 
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Men denne avgjørelsen ville ikke daværende konstituert rådmann godkjenne, og sendte dermed 

saken tilbake til formannskapet: 

«Rådmannen vurderer at vedtaket fattet 11.09.2019 er ugyldig da Formannskapet ikke har 

hatt tilstrekkelighjemmel til å fatte vedtak med et slikt innhold. Det følger av 

kommuneplanens arealdels planbestemmelse 1.1 at det skal utarbeides og foreligge 

detaljreguleringsplan før det gjennomføres søknadspliktige tiltak i B11-området. 

Rådmannen kan ikke se hvor Formannskapet hjemler at bestemmelsen kun vil komme til  

anvendelse ved søknad om fradeling av nye tomter innenfor B11.» 

Formannskapet endret dermed sin avgjørelse 10.10.2019 

«Vedtak fra Formannskapet - 10.10.2019:  
Formannskapet tar ikke klagen fra Thomas Martinsen til følge og oversender klagen til  
klageinstansen for endelig avgjørelse.» 

 

Vil dermed opprettholde min klage etter kommunen endret sin avgjørelse 10.10.2019. 

Klagen er basert på undernevnte argumenter: 

Jeg vil her referere til Balsfjord kommunes konsekvensvurdering av B11-området (2011-2023):  

- Slik jeg har forstått det har Balsfjord kommune ekspropriert område B11 fordi de ønsker å 

opprettholde og utvikle den desentraliserte bosettingen i kommunen. I arealplanen skal det 

derfor legges til rette for boligbygging både sentralt og i kommunens distrikter. Området B11 

har et potensial for 10-25 tomter.   

«Ser dermed at ei utbygging på en allerede eksisterende tomt med eksisterende bolig ikke 

vil komme i konflikt med ei slik vurdering».  

- Området B11 er definert som LNFR, men i konsekvensutredningen står det at utbygging i B11 

området vil ha liten konsekvens for landbruket, da det ikke er aktive gardsbruk tilknyttet 

området og at det er et relativt næringsfattig område med få alternativ til landbruk. De fleste 

dyrkbare markene ligger utenfor dette området. På bakgrunn av dette vurderes arealbruken 

for boligformål å gi større positive enn negative konsekvenser for miljø og samfunn.  

«Min søknad om tilbygg vil dermed ikke skape konflikt med kommunens arealplan, ei 

heller en framtidig detaljreguleringsplan».  

- Det er ikke registrert naturverdier eller biologisk mangfold i området. 

- Eiendommen jeg søker tiltaket for (50/14) ligger ikke i umiddelbar nærhet av friluftstiltak. 

Eksisterende naturlige stier eller gjennomgangsveier er ikke berørt av tomta.  

- Eiendommen jeg søker tiltaket for (50/14) ligger ikke i et nedslagsfelt for drikkevann 

- Eiendommen jeg søker tiltaket for (50/14) berører ikke drivbar dyrka eller dyrkbar mark og 

produktiv skog av høg til middels bonitet 

- I konsekvensvurderingen er det bemerket at deler av området har kulturminner og er delvis 

reindriftsområde. «Om dette er tilfellet berører det i så fall ikke gn.bn 50/14, og jeg ser 

dermed ikke at ei mindre utbygging av en allerede eksisterende bolig vil komme i konflikt 

med denne utredningen». 
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Videre vil jeg tilføye at: 

- Utbyggingen ikke får noe konsekvens for vei, vann eller avløp, da boligen allerede er 

tilknyttet dette.  

- Den nye bebyggelsen er tiltenkt å gi en god estetisk utforming og i størst mulig grad 

underordne seg eksisterende byggeskikk. Fasaden blir kun forlenget med 6 meter og garasjen 

vil bli plassert bak boligen uten å berøre noens utsikt. 

- Tilbygget og garasjen det søkes om skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene 

- Prosent bebygd areal vil fortsatt være under kommunens maksimale krav til bebygd areal 

som er fastsatt til % -BYA = 35 %. 

- Maksimal gesimshøyde vil ikke overstige 6,5 m målt fra planert terrengs gjennomsnittsnivå.  

- Takvinkel på bolig eller garasje vil ikke overstige 35 grader. 

- Det er ingen byggeforbudssoner eller vassdrag ved eiendommen.  

- Det vil være lite inngrep i terrenget, med unntak av noe graving der tilbygg og garasje er 

tiltenkt.  

- Område B11 har allerede oppførte boligtomter med bebygd areal → henviser her til 

boligtomtene 50/38, 50/22, 50/44 

- Eiendommen gn/bn 50/63 som er ca. 90 % av B11 området tilhører min far Raymond 

Martinsen. 

 

Totalt sett kan jeg ikke se at ei slik utbygging vil være bebyrdende for noen parter og vil ei 

heller gi noen samfunnsmessige konsekvenser, men heller være til fordel for kommunen 

som jeg forstår ønsker å opprettholde og videre øke innbyggertallet.   

På bakgrunn av dette ønsker jeg at Balsfjord Kommune vurderer søknaden min på nytt, men jeg vil 

også tilføye at om kommunen ikke vil godkjenne søknaden denne gangen heller, så skal den 

videresendes til fylkesmannen. 

MVH 

Thomas Martinsen 

Grønåsveien 553, 9050 Storsteinnes 

Mob: 47 04 34 87 
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Saksframlegg  
Dato 24.01.2020 Referanse 
 2018/873 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: 43/24 
Vår saksbehandler   
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
17/20 Formannskapet 05.02.2020 

 
Ny behandling klage på vedtak om midlertidig dispensasjon gitt 
28.06.2018 
 
 
Vedlagte dokument:  
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
Y 18.04.2018 Situasjonsplan bygg og tiltak  
Y 18.04.2018 Situasjonsplan destinasjon Tromsø  
S 24.01.2020 Ny behandling klage på vedtak om 

midlertidig dispensasjon gitt 28.06.2018 
 

I 06.04.2018 Søknad om dispensasjon - 43/24 Jarle Høiset 
U 24.04.2018 Søknad om dispensasjon for midlertidige 

tiltak i LNFR-område på 43/24 
FYLKESMANNEN I TROMS m.fl. 

I 20.04.2018 Uttalelse - Nabovarsel - nybygg - 43/24 - 
Tamokveien 1427 - Balsfjord kommune 

Statens Vegvesen 

I 02.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på  
gbnr 43/24 

Samediggi/Sametinget 

I 04.05.2018 Høringsuttalelse til søknad om 
dispensasjon fra LNFR-område – 
Balsfjord kommune 

Kønkama sameby  v/Anne Nesbakken 

I 09.05.2018 Remissvar angående ansökan om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Nils O. H. Vasara-Hammare 

I 15.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på 
43/24 - ingen merknad 

Troms Fylkeskommune 

I 16.05.2018 Angående søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 43/24 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.05.2018 Uttalelse til høring - FV 87 - Søknad om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Statens Vegvesen 

S 12.06.2018 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på 43/24 

 

U 28.06.2018 Særutskrift: Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

TROMSØ ICE DOMES AS m.fl. 

I 03.10.2018 Innsynshenvendelse Anne Nesbakken 



U 03.10.2018 Melding om vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

Anne Nesbakken 

I 18.10.2018 Spørsmål vedrørende melding om vedtak - 
43/24 

Anne Nesbakken 

U 18.10.2018 Viser til din henvendelse angående vedtak 
om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

anne.nesbakken@gmail.com 

I 19.10.2018 Klage på midlertidig dispensasjon Nils O. H. Vasara-Hammare 
U 19.10.2018 43/24 - Bekreftelse på mottatt klage Könkämä sameby v/ ordfører Nils O. H. 

Vasara-Hammare 
I 23.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 

dispensasjon 43/24 - Balsfjord kommune 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

I 31.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplans arealdel - 
43/24 

Justitia - Ingar Nordmo Olsen 

S 06.11.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon gnr 43 bnr 24 

 

U 19.11.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 
midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 

FYLKESMANNEN I TROMS m.fl. 

I 07.12.2018 Etterlyser behandling av klage på 
midlertidig dispensasjon - ref 2018/873 - 
1002/2018 

Anne Nesbakken 

U 13.12.2018 Svar på deres etterlysning av 
klagebehandling på midlertidig 
dispensasjon - ref 2018/873 - 1002/2018 

Anne Nesbakken 

I 18.12.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak - stor 
arbeidsmengde - nye saker må vente 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.12.2018 Underretning om vedtak Anne Nesbakken 
U 18.12.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 

midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 
Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Klage på vedtak om avvisning av klage 
sak 2018/873 og ny bekymringsmelding 
til fylkesmannen 

Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Spørsmål formidles til saksbehandler Anne Nesbakken 
I 03.06.2019 Detaljregulering Tromsø Ice Domes AS - 

anmodning om oppstartsmøte 
Asplan Viak 

N 31.10.2019 Referat Oppstartmøte Tromsø Ice Doms 
AS 

Dag Tørstad 

I 02.07.2019 Anmodning om redegjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 13.08.2019 Purring på svar på anmodning om 
redegjørelse 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 15.10.2019 Ny purring på svar på anmodning om 
redegjørelse i sak om avvisning av klage 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 31.10.2019 Redegjørelse i sak om avvisning av klage 
på vedtak om midlertidig dispensasjon på 
43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

S 05.11.2019 Klage på avvisningsvedtak om midlertidig 
dispensasjon 43/24 

 

I 01.11.2019 Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 

U 12.11.2019 Svar - Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 



X 20.11.2019 Særutskrift:  Klage på avvisningsvedtak 
om midlertidig dispensasjon 43/24 

Dag Tørstad m.fl. 

X 28.11.2019 18/873, SV: Status: oppstart - regulering 
ishotell Tamokdalen, 

 

U 04.12.2019 Svar på klage på avvisningvedtak på klage 
midlertidig omdisponering 43/24 

Anne Nesbakken 

I 13.12.2019 43/24 - Klagesaker knyttet til midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 16.12.2019 Klage på avvisningsvedtak - Balsfjord 
kommune sak 2018/873 

Anne Nesbakken 

U 17.12.2019 43/24 - Oversending av saksdokument for 
vedtak om midlertidig dispensasjon 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 17.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon Eirik Tannvik 
U 19.12.2019 Mottatt klage på avvisningsvedtak - 43/24 

Tromsø Ice Domes 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

U 20.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon - Svar Eirik Tannvik 
U 04.12.2019 Detaljregulering for Høyset -Tamokdalen 

- avklaringer til varsel om oppstart 
Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av tiltak 

Asplan Viak 

U 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - avklaringer til varsel om 
oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - Svar på avklaringer til 
varsel om oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 Anmodning om oversendelse av 
saksdokumenter - midlertidig 
dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 14.01.2020 Oversendelse av saksdokumenter - 
midlertidig dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 21.01.2020 Detaljregulering for Høyset - Tamokdalen 
- avklaringer til varsel om oppstart 

Asplan Viak 

S 22.01.2020 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på Høyset 
43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

S 22.01.2020 Forhåndsvurdering - detaljregulering på 
Høyset 43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

I 22.01.2020 43/24 Tromsø Ice Dome Nils Vasara-Hammare 
 
 
Saksopplysninger: 
Historikk: 
Vedtak fra Formannskapet - 20.06.2018: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon for etablering av 
tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.  

Vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2020. 



 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og øvrige 
installasjoner fjernes. 

 Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 15. 
april – 31.oktober. 

 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i området. 
 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin helhet.  

 
Særutskriften ble sendt ut 28.06.2018 til Jarle Høiseth og Tromsø Ice Domes AS. 
 
Anne Nesbakken som representerer Könkämä sameby ba om innsyn i saken den 03.10.2018. Kommunen 
sendte samme dag over særutskriften datert 28.06.2018. 
 
Kommunen mottok videre klage fra Könkämä sameby den 18.10.2018. Denne ble behandlet i 
formannskapet: 
 
Vedtak fra Formannskapet - 14.11.2018: 
 

Klagen avvises da den ikke er rettidig fremsatt.  

Avvising av klage kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 og § 29. 

Særutskriften ble sendt ut 16.11.2018 blant annet til ordfører i Könkämä sameby på epost. Det ble 
etterspurt av Anne Nesbakken og særutskriften ble på ny sendt ut 12.12.2018 og dette ble påklagd 
18.12.2018.  

Formannskapet behandlet klage på avvisningsvedtaket og fattet nytt vedtak: 

 
Vedtak fra Formannskapet - 13.11.2019:  

Klagen avvises da den ikke er rettidig fremsatt.  

Avvising av klage kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28 og § 29. 

 

Særutskriften ble sendt ut 04.12.2019 og ny klage fra Anne Nesbakken ble mottatt15.12.2019. Denne 
gangen innenfor klagefristen. 

Klagens innhold: 
- Orientert om det nye avvisningsvedtaket per epost 4.12.2019. 
- Siidaen avga høringsuttalelse den 4. mai 2018. Pekte på flyttlei hvor det er gjennomført vesentlige 

inngrep. Konsekvensene er presisert. Pekt på at dispensasjonshjemmelen i pbl ikke er egnet 
hjemmel ved inngrep i en arealkategori som har særlig beskyttelse etter reindriftslovens § 22. 

- Det ble gitt dispensasjon 20.6.2019. 
- Underretning først sendt til siida og til samebyens ordfører 3. oktober 2018. 
- Det ble gitt klagerett på vedtaket jf. Brev datert 3.10.2018. 
- To klager, fra Könkämä sameby ved ordfører Nils O.H. Vasara-Hammare og en klage fra siidaen 

sendt 20.10.18, dvs innen 3 uker etter underretning om vedtak. 
- Fullmektig etterlyste resultat av klagebehandlingen 12.12.18 og underretning ble sendt samme 

dag. 
- Avvisningsvedtaket ble sendt 6 dager senere; 18. desember 2018. 
- Pekt på samme feil som hadde gjentatt seg i flere liknende saker og at det gav inntrykk av en 

systematikk til hinder for at reindriften skulle kunne ivareta sine interesser i plansaker som 
omhandlet inngrep i de aktuelle reinbeiteområdene. 



- Kommunen erkjenner at Könkämä sameby har rettslig klageinteresse. Det blir ikke tatt stilling til 
om siida har selvstendig rettslig klageinteresse. 

- Det vises til forvaltningslovens § 27. Forvaltningsorgans skal sørge for at partene underrettes om 
vedtaket så snart som mulig. I regelen gis underretning skriftlig.  

- Det er fullmektig for siida og ikke samebyens ordfører som har klaget på avvisningsvedtaket. 
Fullmektig ble ikke underrettet om avvisningsvedtaket før 12.12.2018, da etter purring. 

- Siidaen er den gruppen som normalt beiter lengst nordvest, og er mest berørt av utbyggingen i 
Tamokdalen og har lidd de største tapene som følge av inngrep. 

- Samebyens styre har ikke tilstrekkelige ressurser til å følge opp reguleringssaker i alle 
kommunene samebyen har beiterett. Siidaen har som følge av disse forholdene og i medhold av 
rdl § 44 annet ledd, hevet rettslig klageinteresse i en årrekke og avgitt flere høringsuttalelser og 
klager. 

- Kommunen har ikke tatt stilling til om siidaens rettslige klageinteresse, men har heller ikke avvist 
klager på grunnlag av manglende rettslig klageinteresse tidligere. 

 
Vurdering: 
Balsfjord kommune er underinstans i klagesaken og Fylkesmannen er klageinstans. Rettslig grunnlag 
for Balsfjord kommune som underinstans er forvaltningslovens § 29 første ledd første punktum, § 33 
annet ledd og § 33 fjerde ledd første punktum: 
 
§ 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om 
vedtaket er kommet frem til vedkommende part.» 
 
§ 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å behandle 
klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog §31» 
 
§ 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal 
sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.» 

 
Problemstillingen er om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om 
saken inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak. 

 
Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens § 33 annet ledd. Det åpner i 
utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. 
Men det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, 
dette ut fra hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet. 

 
Det fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd at «parter og andre som har rettslig 
klageinteresse i saken» kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse som part, er 
nærmere definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse 
retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder». 
 
Könkämä sameby og siidaer tilknyttet samebyen med reindriftsinteresser i Tamokdalen må 
anses å ha rettslig klageinteresse med klagerett. Underretning til Anne Nesbakken, som 
representerer siidaen, ble sendt på epost 4.12.2019. Klagen fra Anne Nesbakken 15.12.2019 er 
sendt innen klagefristen. 
 
Rådmannen registrerer at underretning av vedtak ikke blir videreformidlet fra ordfører i 
samebyen til de forskjellige siidaene og dens fullmektige. Det må derfor anses som en feil 
vurdering at klagefristen for Anne Nesbakken startet å løpe 16.11.2018. Hun klagde på vedtak 
om midlertidig dispensasjon på vegne av siidaen, og burde fått underretning i brevet 
16.11.2018. Anne Nesbakken fikk underretning 12.12.2018 og påklagde dette 6 dager senere, 
altså innenfor klagefristen. 
 



Formannskapet bør derfor oppheve avvisningsvedtaket datert 13.11.2019. 
 
Kommunen ga klageadgang i brevet 3. oktober 2018, hvor det ble gitt underretning om vedtak 
om midlertidig dispensasjon. Klagene fra Könkämä sameby og siida i samebyen ble sendt 
innen 3 uker etter kommunens underretning. Formannskapet bør derfor oppheve også 
avvisningsvedtaket datert 14.11.2018 og ta klagene fra Könkämä sameby datert 17.10.2018 og 
fra siidaen datert 20.10.2018 til ny behandling. 
 
Klagene fra Könkämä sameby fra Anne Nesbakken på vegne av siidaen er likelydende med 
unntak av de to siste avsnittene av brevene: 
 
Felles innhold: 

- Klager på vedtak om midlertidig dispensasjon. 
- Tilgang til flyttlei er sentral del av reindriftsretten og gis særlig beskyttelse i 

reindriftslovens § 22. 
- Vedtak om midlertidig dispensasjon forsterker negative effekter av allerede 

gjennomførte tiltak i samme område, som har medført vesentlig skade og ulempe for 
samebyens medlemmer. 

- Formannskapet har feilaktig lagt til grunn at vedtak om inngrep i flyttlei kan hjemles i 
plan og bygningsloven § 19-2 uten vurdering av rekkevidden i vernet i reindriftsloven § 
22. 

- PBL gir klar forpliktelse for kommunen til å ivareta naturgrunnlaget for samisk reindrift, 
se pbl § 3-1 c. Bestemmelsen er forankret i Grunnloven § 108. 

- I Ot. Prp nr 32 til ny pbl ble fritidsbebyggelse og turistanlegg i reindriftsområder pekt på 
som en av hovedproblemstillingene. Forsvarlige planprosesser bør bidra til å sikre 
områder som er spesielt verdifulle for reindriften, eksempelvis ved bruk av hensynssoner 
med tilhørende bestemmelser i arealplaner. Utbygging av turistvirksomhet som i denne 
saken, fritidsbebyggelse og lignende bør spesielt ikke legges i kombinasjon med 
flyttleier og kjerneområder for simler med kalv. 

- Det nye inngrepet ligger i den umiddelbare fortsettelsen av allerede gjennomførte 
inngrep innen tiltaket Camp Tamok. Formannskapet har gått ut fra en antakelse om at 
tidsregulering av aktiviteten i Camp Tamok har ivaretatt hensynet til reindrift 
tilfredsstillende de seinere åra og at tidsregulering dermed vil være en tilstrekkelig 
beskyttelse av flyttleien også ved gjennomføring av nye tiltak i samme området. Dette er 
en feilslutning. 

- Tiltakene medfører allerede at området ikke kan utnyttes til fulle. 
- Flyttetrase vår og høst forbi regulert område ikke er benyttet siden 2013. Det er to 

grunner til at ingen grupper i samebyen har benyttet disse traseene: 
1. Den ene grunnen er Fylkesmannens forvaltning og virkemiddelbruk.  
2. Den andre grunnen til at flyttleien ikke er benyttet på flere år, har sammenheng med 

virkningene for de reineierne som flyttet inn i området fra 2009 til og med 2013. Utbygging av 
Camp Tamok og aktiviteter/ferdsel i området var årsak til omfattende tap av dyr pga. 
barriereeffekt, merutgifter og merarbeid ved flytting.  
 
Risikoen for at det oppstår problemer ved gjennomflytting er med andre ord blitt så stor etter 
gjennomføring av de ulike byggetiltakene sammen med ferdselen det hele generer, at 
beiteområdet nord-vest for tiltakene i praksis kanskje allerede er å betrakte som utilgjengelig. 
 

- Konsekvensmatrise utarbeidet med overordnet plannivå tilfredstiller ikke de kravene som stilles til 
konsekvensutredninger. Det er ingen opplysninger om at tiltaket lå på flyttlei og det ingen 
vurdering av de samlede konsekvenser av inngrep i området. 

- Uttalelse fra LMD: «Det forutsettes imidlertid at hensynet til både norsk og svensk reindrift 
ivaretas i planprosessene». Og «Om en nasjonal myndighet i det ene landet, innen konvensjonen 
om grenseoverskridende reindrift har trådt i kraft, har tillatt et tiltak som vesentlig kan 



vanskeliggjøre reindriften i et beiteområde i henhold til denne protokoll, skal det landet se til at 
behovet for reinbeite sikres for berørt reinbeitedistrikt eller sameby fra det andre landet». 

- Områdestyrets vedtak om Camp Tamok: «Områdestyret i Troms legger ned forbud mot pågående 
utbygging/oppsett av brakker i regi av Lyngsfjord Adventure v/ Tom frode Johansen og Hans Olav Eriksen 
på eiendommen gnr 43/bnr 24, næringsareal kalt Camp Tamok  
 
Begrunnelse: Den påbegynte aktiviteten er å anse ulovlig i og med at det ikke er en reguleringsplan på 
plass, og den er en krenkelse av både reindriftsretten og flyttleien» 

- Nytt tiltak med servicebygg skal plasseres noe høyere i terrenget og utgjør en vel så stor krenkelse av 
reindriftsretten og flyttleien som brakkeriggen gjorde det i 2013. 

 
Justitia advokat har på vegne av Tromsø Ice Domes AS gitt tilsvar til klagen: 

- Klagen er ikke mottatt av kommunen før 19.10.2018, dvs. nesten 4 måneder etter at vedtaket er 
fattet. Klagefristen er åpenbart oversittet i denne sak. Det samme gjelder tilleggsfristen i 
bestemmelsens andre ledd, 2. pkt. 

- Vedtaket, dets innhold og begrunnelse, ligger klart innenfor kommunens kompetanse og frie 
skjønn. Alle sektormyndigheter har blitt hørt, herunder har både Fylkesmannen i Troms, 
Sametinget, Könkämä sameby, og Siida i Könkämä sameby, fått anledning til å uttale seg i saken. 

- Könkämä sameby har så langt i saken ikke kunnet dokumentere at virkningen av vedtaket har 
noen reelle skadelige konsekvenser for reinflyttingen. Det er heller ikke dokumentert at det per 
tiden eller i løpet av dispensasjonstiden, faktisk vil skje en forflytting av rein. Det er kun opplyst 
at det per tiden ikke skjer noen forflytning av reins, men at dette ikke skyldes aktuelle vedtak.  

- Kommunens vilkår, herunder vilkåret om brukstid, gjør at flyttingen av rein overhodet ikke vil bli 
skadelidende. Det må i den samme vurderingen vektlegges også at dispensasjonsvedtaket bare er 
for en kortere tidsperiode, og hvor klager i denne tidsperioden ikke kan dokumentere å bli 
skadelidende på noe vis. 

 
 
Kommunen skal etter plan- og bygningsloven § 19-2 vurdere om vilkårene for å innvilge dispensasjon er 
til stede. Det kan innvilges dispensasjon dersom hensynet bak arealformål LNFR ikke vesentlig 
tilsidesettes samtidig som fordelene ved dispensasjon må være større enn ulempene. I denne saken ble det 
vurdert at hensyn reindrift ble tilsidesatt, men ikke vesentlig.  

Formannskapet har i denne saken vurdert at midlertidig dispensasjon kan gis, og har, for å ivareta 
reindriftens rettigheter, satt vilkår for dispensasjonen fra kommuneplanens arealdel. Vedtakets er en 
midlertidig dispensasjon. Dette medfører at tillatelser til tiltak skal være av midlertidig karakter i påvente 
av ordinær planprosess. Konsekvensutredning må gjøres i forbindelse med detaljregulering av området. 

Formannskapet vurderer også at vedtaket ikke er i strid med reindriftslovens § 22, fordi dispensasjonen 
ikke hindrer at reinen fritt og uhindret kan ferdes i området. Dette anses å være sikret gjennom 
tidsbegrenset bruk av området til turistnæring. Reindriftens tilbakemelding er hensyntatt og vurdert i 
vedtak om midlertidig dispensasjon.  

Kommunen er ikke forvaltningsmyndighet etter reindriftsloven. Hensynet til andre lovverk tas gjennom 
høring i dispensasjonssaker. Fylkesmannen er forvaltningsmyndighet mtp reindrifta og pekte på at 
reindrifta kan bli negativt påvirket av omsøkte tiltak, men var ikke negativ til midlertidig dispensasjon 
under forutsetning at kommunen satte vilkår til den midlertidige dispensasjonen. Fylkesmannen tenkte da: 
«fjerning av bygg og øvrige installasjoner i en eventuell situasjon at dispensasjonen ikke lenger er gyldig og man 
ikke har en godkjent reguleringsplan, og tidsbegrensninger lik de som eksisterer for det regulerte området Camp 
Tamok. Det vil si ingen næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 15. april – 
31.oktober. Videre anmoder vi om at en eventuell midlertidig dispensasjon blir tidsbestemt og at 
dispensasjonstiden utløper 15. april 2020.» 
 



Rådmannen har i dialog med tiltakshaver fastholdt kravet om konsekvensutredning for reindrifta i 
forbindelse med oppstart av reguleringsplanarbeidet. En slik konsekvensutredning vil etter rådmannens 
skjønn være med på å ivareta kommunens forpliktelser til å ivareta naturgrunnlaget for samisk reindrift, 
jfr pbl § 3-1 c. 
 
Pbl § 3-1.Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 
Innenfor rammen av § 1-1 skal planer etter denne lov: 
… 
c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv 
 
Grunnloven § 108: 
Dei statlege styresmaktene skal leggje til rette for at den samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle 
samisk språk, kultur og samfunnsliv. 
 
Rådmannen ser ikke at klagene fra Könkämä sameby og Anne Nesbakken på vegne av siida i Könkämä 
sameby inneholder momenter som gjør at vedtaket om midlertidig dispensasjon skal omgjøres. 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 13.11.2019. Det begrunnes i en feil 
vurdering av sakens faktum ved at fullmektig for siidaen ikke fikk egen underrettet om 
avvisningsvedtaket i kommunens brev av 16.11.2018. Fullmektig fikk skriftlig underretning 
12.12.2018 og klagde innen fristen.  
 
Formannskapet i Balsfjord opphever avvisningsvedtaket datert 14.11.2018. Det begrunnes i 
kommunen i brev 3.10.2018 med underretning om midlertidig dispensasjonsvedtak. Klagen fra 
Könkämä sameby datert 17.10.2018 og klagen fra siida i Könkämä datert 20.10.2018 må tas til 
realitetsbehandling. 
 
Klagene fra Könkämä sameby og fra siida i Könkämä sameby tas ikke til følge. Det vurderes at 
klagene ikke inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør trekke tilbake midlertidig 
dispensasjon som ble innvilget 20.06.2018.  

Saken sendes til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for endelig avgjørelse. 
 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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dispensasjon fra LNFR-område – 
Balsfjord kommune 

Kønkama sameby  v/Anne Nesbakken 

I 09.05.2018 Remissvar angående ansökan om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Nils O. H. Vasara-Hammare 

I 15.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på 
43/24 - ingen merknad 

Troms Fylkeskommune 

I 16.05.2018 Angående søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 43/24 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.05.2018 Uttalelse til høring - FV 87 - Søknad om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Statens Vegvesen 

S 12.06.2018 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på 43/24 

 

U 28.06.2018 Særutskrift: Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

TROMSØ ICE DOMES AS m.fl. 

I 03.10.2018 Innsynshenvendelse Anne Nesbakken 

Vedlegg: 
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på 43/24 Høyset 
2 Særutskrift: Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel på 43/24 



U 03.10.2018 Melding om vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

Anne Nesbakken 

I 18.10.2018 Spørsmål vedrørende melding om vedtak - 
43/24 

Anne Nesbakken 

U 18.10.2018 Viser til din henvendelse angående vedtak 
om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

anne.nesbakken@gmail.com 

I 19.10.2018 Klage på midlertidig dispensasjon Nils O. H. Vasara-Hammare 
U 19.10.2018 43/24 - Bekreftelse på mottatt klage Könkämä sameby v/ ordfører Nils O. H. 

Vasara-Hammare 
I 23.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 

dispensasjon 43/24 - Balsfjord kommune 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

I 31.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplans arealdel - 
43/24 

Justitia - Ingar Nordmo Olsen 

S 06.11.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon gnr 43 bnr 24 

 

U 19.11.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 
midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 

FYLKESMANNEN I TROMS m.fl. 

I 07.12.2018 Etterlyser behandling av klage på 
midlertidig dispensasjon - ref 2018/873 - 
1002/2018 

Anne Nesbakken 

U 13.12.2018 Svar på deres etterlysning av 
klagebehandling på midlertidig 
dispensasjon - ref 2018/873 - 1002/2018 

Anne Nesbakken 

I 18.12.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak - stor 
arbeidsmengde - nye saker må vente 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.12.2018 Underretning om vedtak Anne Nesbakken 
U 18.12.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 

midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 
Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Klage på vedtak om avvisning av klage 
sak 2018/873 og ny bekymringsmelding 
til fylkesmannen 

Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Spørsmål formidles til saksbehandler Anne Nesbakken 
I 03.06.2019 Detaljregulering Tromsø Ice Domes AS - 

anmodning om oppstartsmøte 
Asplan Viak 

N 31.10.2019 Referat Oppstartmøte Tromsø Ice Doms 
AS 

Dag Tørstad 

I 02.07.2019 Anmodning om redegjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 13.08.2019 Purring på svar på anmodning om 
redegjørelse 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 15.10.2019 Ny purring på svar på anmodning om 
redegjørelse i sak om avvisning av klage 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 31.10.2019 Redegjørelse i sak om avvisning av klage 
på vedtak om midlertidig dispensasjon på 
43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

S 05.11.2019 Klage på avvisningsvedtak om midlertidig 
dispensasjon 43/24 

 

I 01.11.2019 Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 

U 12.11.2019 Svar - Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 



X 20.11.2019 Særutskrift:  Klage på avvisningsvedtak 
om midlertidig dispensasjon 43/24 

Dag Tørstad m.fl. 

X 28.11.2019 18/873, SV: Status: oppstart - regulering 
ishotell Tamokdalen, 

 

U 04.12.2019 Svar på klage på avvisningvedtak på klage 
midlertidig omdisponering 43/24 

Anne Nesbakken 

I 13.12.2019 43/24 - Klagesaker knyttet til midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 16.12.2019 Klage på avvisningsvedtak - Balsfjord 
kommune sak 2018/873 

Anne Nesbakken 

U 17.12.2019 43/24 - Oversending av saksdokument for 
vedtak om midlertidig dispensasjon 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 17.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon Eirik Tannvik 
U 19.12.2019 Mottatt klage på avvisningsvedtak - 43/24 

Tromsø Ice Domes 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

U 20.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon - Svar Eirik Tannvik 
U 04.12.2019 Detaljregulering for Høyset -Tamokdalen 

- avklaringer til varsel om oppstart 
Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av tiltak 

Asplan Viak 

U 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - avklaringer til varsel om 
oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - Svar på avklaringer til 
varsel om oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 Anmodning om oversendelse av 
saksdokumenter - midlertidig 
dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 14.01.2020 Oversendelse av saksdokumenter - 
midlertidig dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 21.01.2020 Detaljregulering for Høyset - Tamokdalen 
- avklaringer til varsel om oppstart 

Asplan Viak 

S 22.01.2020 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på Høyset 
43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

S 22.01.2020 Forhåndsvurdering - detaljregulering på 
Høyset 43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

 
Saksopplysninger: 
Balsfjord kommune har mottatt søknad om (forlenget) dispensasjon for drift av ishotell med tilknyttende 
servicebygg og parkering på gnr 43 bnr 24. Dette gjelder dispensasjon fra gjeldende arealformål i 
kommuneplanens arealdel (KPA) som er LNFR.  

 
Søknad er levert av Asplan Viak AS for Tromsø Ice Domes AS v/ Eirik Tannvik.  
Hjemmelshaver er Wenche Høiseth. 
 
 
 
 
Sammendrag 



 
Tromsø Ice Domes AS fikk, i formannskapsmøte 20.06.2018, innvilget dispensasjon fra KPA til å drive 
med vinterturisme i to år fra juni 2018 til 15. april 2020. Ishotell og servicebygg er etablert og i drift i 
henhold til vedtaket.  
 
Dispensasjonsvedtaket forutsatte at det ble utarbeidet og vedtatt detaljregulering for tiltaket for videre 
drift etter 15. april 2020.  
 
Det pågår en prosess med å detaljregulere det aktuelle området til formål «turisme» nå. På grunn av 
manglende kapital som følge av investeringer med nyetablering i 2018 ble ikke reguleringsarbeidet startet 
opp før tidlig 2019. I den forbindelse ble det avholdt oppstartsmøte 25 juni 2019.  
 
Det jobbes for tiden med planen; herunder utføres det konsekvensutredning for reindrift hvor rein-
driftsutøvere vil bli hørt.  
 
Planen fremmes til forhåndsvurdering parallelt med dispensasjonssøknaden. Det er lite sannsynlig at 
planen vedtas innen 15.april 2020. Det søkes om dispensasjon i påvente av vedtatt reguleringsplan. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 søkes det om midlertidig dispensasjon fra KPA for 
etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan. 
 
Beliggenhet 
 
Området er del av eiendom 1933 (5422)-43/24 i Tamokdalen i Balsfjord kommune. Eiendommen ligger 
nær Fv. 87, ca. 20 km fra Nordkjosbotn. Området har atkomst fra eksisterende veg. 
 
Ca. 100 m sør for området ligger Camp Tamok, som er et eksisterende turistanlegg, som har vært i drift 
siden 2009. 
 
Bortsett fra de to eksisterende turistanlegg består området omkring av dyrka mark og natur. Området er 
ca. 50 km fra Dividalen Nasjonalpark. 
 

 
Figur 1: Beliggenhet i Balsfjord kommune. Området er markert i rødt. 



 
Figur 2: Forslag til planavgrensning ved varsel om oppstart. 

 
 
Figur 3: Området der tiltak er tenkt. Lys grønn: Uproduktiv skog, litt mørkere grønn: skog med lav bonitet. Rød 
skravur = Dyrkbar mark. 

 
 



Arealet ligger på en liten høyde med skog av lav bonitet. Store deler av omsøkt areal består av dyrkbar 
mark. 
 
Gjeldende planer 
KOMMUNEPLANENS AREALDEL (KPA) 
Området er i kommuneplanens arealdel 2011-2023 til Balsfjord kommune (vedtatt 21.09.2011) avsatt til 
landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift (LNFR). 
 
 

 
Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel vedtatt 21.09.2011, med det aktuelle området markert i rødt. 
 
Reguleringsplaner 
De største delene av området er i dag ikke regulert. Det jobbes med å varsle oppstart av reguleringsarbeid 
for det aktuelle området. 
 
Detaljregulering for Camp Tamok (planid 1933-249) ble vedtatt 30.04.2014 og grenser til deler av 
området. Den nye avgrensningen som blir varslet ved oppstart av planarbeidet overskrider deler av 
vegarealene i planen for Camp Tamok for å ta høyde for eventuell regulering av tiltak i forbindelse med 
avkjørsel. 
 



 
Figur 5: Plankart for "Detaljregulering for Camp Tamok" 
 
Reguleringsplan for Tamok fjellbygd (planid 1933_256) ble vedtatt 07.02.2018. Planen ligger i kort 
avstand til området. Hovedformålet med planen var å legge til rette for turisme- og fritidsbebyggelse. 
 

 
Figur 6: Plankart for Tamok Fjellbygd 
 
 
 
 



Eksisterende situasjon og temautredninger 
 
Bebyggelse og anlegg 
Det aktuelle planområdet er i dag midlertidig bebygd (i tråd med dispensasjon gitt i juni 2018) med 
ishotell og bygninger i tilknytting til dette. Det søkes dispensasjon for disse tiltakene. For å ta hensyn til 
reindrift, er området ikke i bruk mellom 15.april og 31.oktober i tråd med gjeldende dispensasjon. 
 

 
 
Figur 7: Eksisterende ishotell, vinteren 2018/2019 
 

 
 
Figur 8: Eksisterende gamme; servering og resepsjon 
 



Reindrift: 
Omsøkte areal ligger innenfor reinbeitedistrikt 26 Rosta (rosa farge); på grensen av reinbeitedistrikt 27 
Mauken (blå), samt konvensjonsområde for svensk reindrift (skravur), i henhold til reindriftskart 
www.kilden.nibio.no. 
 

 
 
Figur 9: Reinbeitedistrikt (kilde: TromsAtlas). Området er tegnet inn i gult. 
 

 
 
Figur 10: Området inngår i beitearealene til Könkämä sameby.  
Det aktuelle området er markert i rødt. 
 
 
 
 
 

http://www.kilden.nibio.no/


 
Området ligger innenfor kalvings-land for det svenske reinbeitedistriktet Könkämä og er også vår- og 
sommerbeiteområder for dette distriktet. Vår- og sommerbeite foregår i perioden april til september. Ved 
vårbeite er kalvningsland spesielt var for ytre forstyrrelser. 
 

 
Figur 11: Utsnitt fra svenske reindriftskart (Kilde: Irenmark). Det aktuelle området er markert i rødt. 
 
Friluftsliv 
Det er flere attraktive utfartsmål i området; på vinteren er Kjempehaugen, Blåbærfjellet, Melkarskaraksla 
og Sjufjellet populære turmål og på sommeren er Vassdalen og Finndalen populære. 
 

 
Figur 12: Kartlagte og verdsatte friluftsområder (kilde: TromsAtlas) 



Privat vei forbi planområdet benyttes for utfart til Finndalen og Vassdalen og fjellområdet rundt. Det går 
tursti langs Vassdalselva langs planområdet på sørsiden av elva. Turstien har direkte tilknytning til Fv 87 
med bru over elva. Området ligger innenfor et svært viktig friluftsområde (se betegnelse i kartet ovenfor). 
 
Naturverdier 
Det er ikke registrert forekomst av rødlistede arter innenfor planområdet. I nærheten av planområdet er 
det registrert fiskemåke og gjøk som begge er nær truet (kilde: artskart). 
 
Jord- og skogbruk 
De største arealene i planområdet er registrert som skog med lav bonitet (ca. 27 daa). Det er ca. 7,3 daa 
skog registrert med høy bonitet i planområdet og ca. 5,5 daa myr. 
 

 
 
Figur 13: Markslag (kilde: NIBIO) 
 
Planområdet er i tillegg registrert som «dyrkbar jord» i NIBIO sitt register. Landbruksavdelingen i 
Balsfjord har i forbindelse med forrige dispensasjonssak uttalt at tiltaket er uheldig ut fra landbrukets 
interesser, da det legger beslag på dyrkbare ressurser i området. Kommunen mente likevel at det er få 
andre muligheter for alternativ lokalisering av tiltaket, da Camp Tamok-området allerede er etablert og 
ligger i umiddelbar forlengelse av tiltaket det søkes dispensasjon for. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Figur 14: Dyrkbar jord (kilde: NIBIO) 
 
Adkomst: 
Det må søkes Statens vegvesen om videre tillatelse til utvidelse av bruk av eksisterende avkjørsel fra 
fylkesvei. 
 
Sikkerhet i forhold til natur og ytre miljø 

 
 Omsøkte areal ligger over marin grense 
 Grunnforhold: breelvavsetning. 
 Omsøkte tiltak ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang og jord- og 

flomskred i NVE Atlas eller faresoner i kommuneplanens arealdel. Deler av området er innenfor 
aktsomhetsområdet for flom. 

o Hverken NVE eller Fylkesmannen i Troms har hatt kommentarer til dette i forbindelse med 
reguleringsplan for Camp Tamok. Plassering og faregrad er å anse som like i de to sakene. 

 
 Tiltaket ligger innenfor 100 m sonen langs sideelv til det verna vassdraget Målselva. Utbygging tett 

inntil vassdrag bør unngås. Kommunen anser avstanden til vassdraget å være tilfredsstillende. 
Adkomstvei til Camp Tamok ligger også i mellom vassdraget og området der tiltak er omsøkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Figur 15: Aktsomhetsområder (kilde: NVE Atlas) 
 
Kulturminner 
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Sametinget har i forbindelse med tidligere 
dispensasjonssøknad uttalt at de ikke kjenner til registrerte automatisk fredete samiske kulturminner 
innenfor området. 
 
Teknisk infrastruktur 
Det er ifølge Tromsø Ice Domes as gitt varig godkjenning av infiltrasjonsanlegg for avløp fra anlegget, og 
drikkevann hentes fra privat vannboring innenfor planområdet. Området har strømforsyning fra Troms 
Kraft. Det er ikke behov for øvrig kommunal infrastruktur i forbindelse med tiltaket. 
 
Overordnede planforhold 
Forhold til kommuneplanens arealdel: Berørte areal har i kommuneplanens arealdel formål LNFR. Annen 
bruk av eiendommen, må derfor skje gjennom enkeltsøknad om dispensasjon – eventuell regulering av 
området. 
 
Tiltaket 
Det søkes om å sette opp/videreføre: 
 Servicebygg bestående av en lávvu og toalett-/dusjfasiliteter. Arealet er på ca. 100 m2 og har kun en 

etasje med en møne-høyde på 5 meter (der hoveddelen består av en lávvu – de øvrige delene av 
bygget har en maksimal møne-høyde på 3,5 meter). Servicebygget har både tørkerom, enkelt kjøkken, 
en lávvu, lager, toalett- og dusjfasiliteter. Lávvuen brukes som varmestue og restaurant (pkt. 2 og 3 i 
Figur 17). 

 
 
 



 
Figur 16: Plantegning av servicebygget 

 
Figur 17: Skisse av tiltaket 
 



 Et omkledningsrom på 24 m x 2,80 m med en høyde på 2,80 meter. Bygget er en brakke med flatt tak 
(pkt. 6 i Figur 16). 

 To frittstående brakker som skal brukes til lager på 13 m x 2,80 m hver. Begge har en høyde på 2,80 
meter og et flatt tak (pkt. 4 og 5 i Figur 17). 

 Ishotell med et areal på ca. 600 m2. I ishotellet kan man tilby gjester en spennende opplevelse med 
bevertning, overnatting, underholdning og is-kunst. Ishotellet rives før 15.april og driften stanses 1. 
april (pkt. 1 i Figur 17). 

 
Søkers vurdering av tiltaket 
Ønsket bruk til turistformål er i strid med LNFR-formål i gjeldende kommuneplans arealdel. Det søkes 
derfor i medhold av plan- og bygningslovens §19-1 om midlertidig dispensasjon fra arealbruksformål i 
gjeldende arealdel for bruk av eiendommen til turistformål og oppføring av is-domer og servicebygg. 
Fordeler 
 Det er tidligere blitt gitt midlertidig dispensasjon for tiltaket; denne søkes det nå om å få fornyet. 

Ishotell og servicebygg er etablert og i drift i henhold til vedtaket. 
 Dispensasjonsvedtaket forutsatte at det ble utarbeidet og vedtatt detaljregulering for tiltaket for videre 

drift etter 15. april 2020. Vi ser at det er lite sannsynlig planen blir vedtatt før april 2020, men 
planarbeidet er godt i gang. 

 Turistanlegget skaper arbeidsplasser og økt skatteinngang. Det er per i dag ca. 22 ansatte som utgjør 
10 årsverk på anlegget i Tamokdalen. 

 Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for skred. 
 Området ligger ved etablert område for turistvirksomhet, med kort avstand til Camp Tamok og Tamok 

fjellbygd. Tromsø Ice Domes AS ønsker å satse på vinterturisme i Tamokdalen uavhengig av andre 
planer i området. Lokasjonen i Tamokdalen er gunstig i forhold til nærhet til Tromsø (hvor de fleste 
gjestene flyr til), samt ligger i et område med snøforhold hele vinteren. 

 Tiltaket er i henhold til strategi og visjon fra kommunen om næringslivets utvikling. 
 Etablert turistnæringsliv får brukt eksisterende fasiliteter og slipper å rive anlegget i vente på vedtatt 

plan. 
 Tiltaket vil ikke føre til mer trafikk en dagens situasjon (ved at turister blir brakt til området med buss 

minimerer man trafikkmengden i området). 
 Tiltaket bidrar til økt aktivitet i kommunen 
 Tiltaket vil ikke få betydning mht. sol og utsikt for omgivelsene rundt. 
 Tiltaket er ikke negativt i forhold til kulturminner. 
 Tiltaket er ikke negativt i forhold til naturmangfold. 
 Den største andel markslag i området er skog av lav bonitet og vil uansett ikke egne seg til skogbruk. 
Ulemper 
 Området er registrert som svært viktig friluftsområde og kan hindre eventuell bruk av andre 
 til friluftsliv innenfor anlegget. På en annen side kan parkeringsplassen til anlegget brukes som 

utfartsparkering til allmenn bruk dersom det er ledige plasser på denne. 
 Landbruksavdelingen i Balsfjord har i forbindelse med forrige dispensasjonssak uttalt at tiltaket er 

uheldig ut fra landbrukets interesser, da det legger beslag på dyrkbare ressurser i området. Kommunen 
mente likevel at det er få andre muligheter for alternativ lokalisering av tiltaket, da Camp Tamok-
området allerede er etablert og ligger i umiddelbar forlengelse av tiltaket det søkes dispensasjon for. 



 Området er innenfor vår- og sommerbeitearealene til Könkämä sameby. Ishotellet rives før 15.april og 
driften stanses 1. april. 

Søkers samlede vurdering 
Ut ifra en samlet vurdering vurderer søker det dit hen at fordelene ved tiltaket oppveier ulempene og at 
tiltaket derfor bør tillates jf. vurderingskriteriene i plan- og bygningsloven § 19-2. 
Om dispensasjon, plan- og bygningsloven kapittel 19 
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er i denne sammenheng de samfunnsmessige fordeler 
og ulemper som skal vurderes. 
Saken har i forbindelse med forrige dispensasjonssøknad i 2018 vært nabovarslet og sendt på høring hos 
sektormyndigheter, i tråd med plan- og bygningsloven § 19-1. Følgende uttalelser ble gitt: 
Nabovarsel (2018 og 2020): 
Ingen uttalelser ble gitt til nabovarselet i 2018. I medhold av plan- og bygningslovens § 19-1, som sier at: 
«dispensasjonssøknader skal nabo varsles før vedtak kan fattes», ble det gjennomført nytt varsel 
12.12.2019 med tanke på søknad om forlenget dispensasjon etter 15. april 2020. 
Naboer ble informert om planlagt tiltak og det ble gitt anledning til å uttale seg. Fristen for å komme med 
innspill og merknader var 05.01.2020. Det kom ingen merknader. 
Det ligger liste over naboer og gjenboere, samt kvittering i vedlagt dispensasjonssøknad s. 13 og 14. 
Statens Vegvesen (2018): 
Har i utgangspunktet ingen merknader til tiltaket, men forutsetter at saken blir forelagt dem dersom 
tiltaket betinges av deres uttalelse eller tillatelse. 
Sametinget (2018): 
Sametinget har ingen merknader til søknaden, og kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredede 
samiske kulturminner der det aktuelle tiltaket vil ligge. 
Troms Fylkeskommune (2018): 
Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken. 
Fylkesmannen i Troms (nå Troms og Finnmark): 
FMTF kom med merknad i 2018. Her et utdrag 
Slik vi ser er det i første rekke reindrift som kan bli negativt påvirket av omsøkte tiltak. 
Omsøkte tiltak er lokalisert innenfor Ruosta/Rosta, ett reinbeiteareal som benyttes av Könkämä sameby, 
etter nåværende lovverk, som barmarksbeite. 
Som kommunen er kjent med har det i dette aktuelle område vært en del konflikter om bruken av området, 
da spesielt i forhold til flyttlei for rein som ligger i området. 
Omsøkte tiltak medfører nye byggverk, noen sesongbaserte (isdom) andre av mer permanent art 
(servicebygg), og anlegg av parkeringsplass, noe som vil være med på å tilrettelegge for en økt bruk av et 
område hvor det går en sentral flyttlei. Videre er det allerede en del eksisterende aktivitet i området, og 
deler av samebyen har ved flere anledninger ytret bekymring omkring bruken av området både til 
friluftsformål og turisme. Dette gjør at flyttleien allerede oppleves som påvirket. Dette er momenter man 
bør være oppmerksom på når man vurderer å tillate tiltak som kan medføre en tilrettelegging for økning i 
aktivitet i flytt-lei. 
For å legge til rette for fungerende sambruk av området har det fra regional reindriftsmyndighet blitt 
foreslått og anmodet om klare forutsetninger og avbøtende tiltak i forhold til aktivitet tilknyttet 
turismenæringen i dette området. 



Fylkesmannen er i utgangspunktet ikke negativ til en midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. Dette under forutsetning av at kommunen stiller vilkår til en eventuell midlertidig dispensasjon. 
Her tenker vi på de vilkårene kommunen har nevnt i høringsbrevet: fjerning av bygg og øvrige 
installasjoner i en eventuell situasjon at dispensasjonen ikke lenger er gyldig og man ikke har en godkjent 
reguleringsplan, og tidsbegrensninger lik de som eksisterer for det regulerte området Camp Tamok. Det 
vil si ingen næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 15. april – 31.oktober. 
Videre anmoder vi om at en eventuell midlertidig dispensasjon blir tidsbestemt og at dispensasjonstiden 
utløper 15. april 2020.  
 



Könkämä sameby: 
Samebyen er imot at dispensasjon gis i denne saken, ettersom det vil hindre reinflytting og beiting 
gjennom området. 
Området er allerede påvirket og videre utbygging leder til at den tradisjonelle flyttleien gjennom området 
ikke kan brukes lengre, og området blir uegnet som reinbeiteområde. Det er ikke gjort noen 
konsekvensutredning i denne anledning. Se fullstendig uttalelse vedlagt. 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i Könkämä sameby: 
Det kan etter siidaens syn ikke innvilges dispensasjon. 

Dispensasjonsbestemmelsen i plan og bygningsloven er innskjerpet. Det gå fram av pbl § 19‐2 andre 
ledd, at det ikke kan innvilges dispensasjon dersom det hensynet arealformålet er ment å ivareta, blir 
vesentlig tilsidesatt. I dette tilfelle er det ikke bare arealformålet det eventuelt må dispenseres fra, men 
også fra reindriftslovens arealdisponeringsforbud jf § 22. Kommunen har ikke materiell kompetanse til å 
dispensere fra § 22. Dispensasjon må følgelig avvises fordi tiltaket vil sette hensynet med arealformålet 
til side da tiltaket vil forstyrre og hindre trekk og flytting med rein. 
Videre: 
Det er gjort allerede gjort flere inngrep i området som påvirker reindriften negativt. 
Konvensjonen er utløpt og behovet for vern av flyttleien har aktualisert seg igjen. De seinere åra er det 
bygd privat hytte uten at det er gjennomført som dispensasjon fra arealformålet. Videre er det etablert en 
større turistvirksomhet etter først dispensasjon uten å opplyse om inngående høringsuttalelse fra sameby, 
deretter detaljregulering uten konsekvensanalyse. Fylkesmannen har i klagesak feilaktig lagt til grunn at 
saken var forsvarlig håndtert i samsvar med forvaltningsmessige bestemmelser, herunder tilfredsstillende 
konsekvensutredet på overordnet plannivå. Dette til tross for at det ikke forelå noen konsekvensutredning.  
 
Vurdering: 
Kommunen skal, som i 2018, etter plan- og bygningsloven § 19-2 vurdere om vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er til stede. Det kan innvilges dispensasjon dersom hensynet bak arealformål LNFR ikke 
vesentlig tilsidesettes samtidig som fordelene ved dispensasjon må være større enn ulempene. 
Det er i denne saken søkt om dispensasjon i påvente av en reguleringsplan for området.  
Nå (2020) søkes det om forlengelse av den dispensasjonen som ble gitt i 2018 i påvente av vedtatt 
reguleringsplan. Dispensasjonen vil derfor være av en midlertidig karakter, med gitte vilkår. 
I forbindelse med pågående reguleringsarbeid blir foretatt en konsekvensutredning for reindrift og det tas 
gjennom dette arbeidet hensyn til reindriftsnæringen og dens bruk av området. Dette ses i sammenheng 
med regulerte områder i nærheten og bruk av området for øvrig. 
Dersom reguleringsplanen ikke gjennomføres faller dispensasjonen bort og tiltak må fjernes. 
Området har planstatus LNFR i kommuneplanens arealdel, og ligger utenfor området som allerede er 
regulert til Camp Tamok. Det er derfor hensynet bak arealformål LNFR som må vurderes, der det i denne 
saken vil være reindrift som får størst påvirkning. 
Forholdet til reindrift: 
Det er i forhold til den svenske reindrifta konflikter omkring bruk av området, og aktivitet som genereres. 
Uenighetene går på om- og i hvilken grad nye- og gamle tiltak sperrer flyttlei for rein i området. 
I bestemmelsene som gjelder for Camp Tamok er det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål 
turisme eller hund i området i perioden 15. april – 31.oktober. Dette vil også måtte gjelder for tiltak og 
aktivitet i tilknytning Tromsø Ice domes. Denne bestemmelsen er ment som et avbøtende tiltak, for å 
imøtekomme den svenske reindrifta i tiden de er aktiv i området. Könkämä sameby viser i sin uttalelse til 
at det ikke er utført konsekvensutredning. Ettersom dette er en midlertidig dispensasjon faller det ikke 



naturlig å utføre en konsekvensutredning i forkant av søknad. Dette gjøres i forbindelse med pågående 
detaljregulering av området; (skjer under forutsetning at planarbeidet får fortsette). 
Det skal allikevel vises hensyn til reindrifta som har rett til bruk av området. Derfor stilles det vilkår for 
dispensasjonen (vilkårene er de samme som ble stilt i 2018). 
 De største konstruksjonene og tiltakene, is-hotell/isdomer, vil være av midlertidig karakter – disse vil 

ikke påvirke flyttlei, ettersom de etter hvert smelter og fjernes av sikkerhetsmessige årsaker når 
sesongen avsluttes, senest 15.april hvert år. 

 Spørsmålet er hvorvidt servicebygg, med et samlet areal på ca. 200 m², vil vesentlig tilsidesette 
formålet man dispenserer fra, og om dette vil hindre flytting av rein. 

Det ble også hevdet at etablering av parkering vil generere større mengder uønsket trafikk, også utenom 
vintersesongen. 
Det gjennomføres konsekvensutredning for reindrift i forbindelse med pågående reguleringsarbeid. Dette 
arbeidet vil fortsette dersom videre arbeid med plan godkjennes (egen sak til behandling parallelt med 
denne dispensasjonssøknaden). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges forlengelse av midlertidig dispensasjon 
for etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.  

 

Vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2022. 
 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og øvrige 

installasjoner fjernes. 
 Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 15. 

april – 31.oktober. 
 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i området. 
 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin helhet.  
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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SAMMENDRAG 
Tromsø Ice Domes AS fikk, i formannskapsmøte 20.06.2018, dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel til å drive med vinterturisme i to år fra juni 2018 til 15. april 2020. Ishotell og servicebygg er 
etablert og i drift i henhold til vedtaket. Dispensasjonsvedtaket forutsatte at det ble utarbeidet og 
vedtatt detaljregulering for tiltaket for videre drift etter 15. april 2020. På grunn av manglende kapital 
som følge av investeringer med nyetablering i 2018 ble ikke reguleringsarbeidet startet opp før tidlig 
2019. Det jobbes for tiden med planen; oppstartsmøtet med Balsfjord kommune ble holdt 25. juni 
2019 og det varsles oppstart av planarbeid parallelt med dispensasjonssøknaden. I forbindelse med 
planprosessen skal det utarbeides en konsekvensutredning for reindrift hvor reindriftsutøverne vil bli 
hørt. Det er lite sannsynlig at planen vedtas innen 15.april 2020. Det søkes derfor om dispensasjon i 
påvente av vedtatt reguleringsplan.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-3 søkes det om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan. 

1. EIENDOMMEN
Området er del av eiendom 1933-43/24 i Tamokdalen i Balsfjord kommune. Eiendommen ligger nær 
Fv. 87, ca. 20 km fra Nordkjosbotn. Området har atkomst fra eksisterende veg.

Figur 1: Beliggenhet i Tamokdalen. Området er markert i rødt.
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Figur 2: Planavgrensning ved varsel om oppstart
Området det søkes dispensasjon for er på under 40 000 m 2. Området grenser mot eiendom 1933-
43/87.

Ca. 100 m sør for området ligger Camp Tamok, som er et eksisterende turistanlegg, som har vært i drift 
siden 2009. 

Bortsett fra de to eksisterende turistanlegg består området omkring av dyrka mark og natur. Området 
er ca. 50 km fra Dividalen Nasjonalpark.

2. GJELDENDE PLANER

2.1. Kommuneplanens arealdel
Området er i kommuneplanens arealdel 2011-2023 til Balsfjord kommune (vedtatt 21.09.2011) avsatt 
til landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift (LNFR).

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel vedtatt 21.09.2011, med det aktuelle området markert i rødt.
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2.2. Reguleringsplaner
De største delene av området er i dag ikke regulert. Det jobbes med å varsle oppstart av 
reguleringsarbeid for det aktuelle området.

Detaljregulering for Camp Tamok (planid 1933-249) ble vedtatt 30.04.2014 og grenser til deler av 
området. Den nye avgrensningen som blir varslet ved oppstart av planarbeidet overskrider deler av 
vegarealene i planen for Camp Tamok for å ta høyde for eventuell regulering av tiltak i forbindelse med 
avkjørsel.

Figur 4: Plankart for "Detaljregulering for Camp Tamok"
Reguleringsplan for Tamok fjellbygd (planid 1933_256) ble vedtatt 07.02.2018. Planen ligger i kort 
avstand til området. Hovedformålet med planen var å legge til rette for turisme- og fritidsbebyggelse. 

Figur 5: Plankart for «Tamok fjellbygd»
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3. EKSISTERENDE SITUASJON

3.1. Bebyggelse og anlegg
Det aktuelle planområdet er i dag midlertidig bebygd (i tråd med dispensasjon gitt i juni 2018) med 
ishotell og bygninger i tilknytting til dette. Det søkes dispensasjon for disse tiltakene. For å ta hensyn 
til reindrift, er området ikke i bruk mellom 15.april og 31.oktober i tråd med gjeldende dispensasjon.

Figur 6: Eksisterende ishotell, vinteren 2018/2019
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Figur 7: Eksisterende gamme; servering og resepsjon

3.2. Reindrift
Området ligger i reinbeitedistrikt 26 Rosta (rosa) på grensen av reinbeitedistrikt 27 Mauken (blå). 
Området er i tillegg innenfor konvensjonsområdet for svensk reindrift (skravur).

Figur 8: Reinbeitedistrikt (kilde: TromsAtlas). Området er tegnet inn i gult.
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Figur 9: Området inngår i beitearealene til Könkämä sameby. Det aktuelle området er markert i rødt.
Området ligger innenfor kalvingsland for det svenske reinbeitedistriktet Könkämä og er også vår- og 
sommerbeiteområder for dette distriktet. Vår- og sommerbeite foregår i perioden april til september. 
Ved vårbeite er kalvningsland spesielt var for ytre forstyrrelser.

Figur 10: Utsnitt fra svenske reindriftskart (Kilde: Irenmark). Det aktuelle området er markert i rødt.
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3.3. Friluftsliv
Det er flere attraktive utfartsmål i området; på vinteren er Kjempehaugen, Blåbærfjellet, 
Melkarskaraksla og Sjufjellet populære turmål og på sommeren er Vassdalen og Finndalen populære. 
Privat vei forbi planområdet benyttes for utfart til Finndalen og Vassdalen og fjellområdet rundt. Det 
går tursti langs Vassdalselva langs planområdet på sørsiden av elva. Turstien har direkte tilknytning til 
Fv 87 med bru over elva.

Området ligger innenfor et svært viktig friluftsområde.

Figur 11: Kartlagte og verdsatte friluftsområder (kilde: TromsAtlas)

3.4. Naturverdier
Det er ikke registrert forekomst av rødlistede arter innenfor planområdet. I nærheten av planområdet 
er det registrert fiskemåke og gjøk som begge er nær truet (kilde: artskart).

3.5. Jordbruk
De største arealene i planområdet er registrert som skog med lav bonitet (ca. 27 daa). Det er ca. 7,3 daa 
skog registrert med høy bonitet i planområdet og ca. 5,5 daa myr.
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Figur 12: Markslag (kilde: NIBIO) 
Planområdet er i tillegg registrert som «dyrkbar jord» i NIBIO sitt register. Landbruksavdelingen i 
Balsfjord har i forbindelse med forrige dispensasjonssak uttalt at tiltaket er uheldig ut fra landbrukets 
interesser, da det legger beslag på dyrkbare ressurser i området. Kommunen mente likevel at det er få 
andre muligheter for alternativ lokalisering av tiltaket, da Camp Tamok-området allerede er etablert 
og ligger i umiddelbar forlengelse av tiltaket det søkes dispensasjon for.

Figur 13: Dyrkbar jord (kilde: NIBIO)
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3.6. Fareområder
Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang og jord- og flomskred i 
NVE Atlas eller faresoner i kommuneplanens arealdel. Deler av området er innenfor 
aktsomhetsområdet for flom.

For snøskred og 
steinsprang

Figur 14: Aktsomhetsområder (kilde: NVE Atlas)

3.7. Kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Sametinget har i forbindelse med 
tidligere dispensasjonssøknad uttalt at de ikke kjenner til registrerte automatisk fredete samiske 
kulturminner innenfor området. 

3.8. Teknisk infrastruktur
Det er ifølge Tromsø Ice Domes as gitt varig godkjenning av infiltrasjonsanlegg for avløp fra anlegget, 
og drikkevann hentes fra privat vannboring innenfor planområdet. Området har strømforsyning fra 
Troms Kraft. Det er ikke behov for øvrig kommunal infrastruktur i forbindelse med tiltaket.

4. TILTAKET
Det søkes om å sette opp/videreføre:

 Servicebygg bestående av en lávvu og toalett-/dusjfasiliteter. Arealet er på ca. 100 m2 og har 
kun en etasje med en mønehøyde på 5 meter (der hoveddelen består av en lávvu – de øvrige 
delene av bygget har en maksimal mønehøyde på 3,5 meter). Servicebygget har både 
tørkerom, enkelt kjøkken, en lávvu, lager, toalett- og dusjfasiliteter. Lávvuen brukes som 
varmestue og restaurant (pkt. 2 og 3 i Figur 16).
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Figur 15: Plantegning av servicebygget

 Et omkledningsrom på 24 m x 2,80 m med en høyde på 2,80 meter. Bygget er en brakke med 
flatt tak (pkt. 6 i Figur 16).

 To frittstående brakker som skal brukes til lager på 13 m x 2,80 m hver. Begge har en høyde på 
2,80 meter og et flatt tak (pkt. 4 og 5 i Figur 16).

 Ishotell med et areal på ca. 600 m2. I ishotellet kan man tilby gjester en spennende opplevelse 
med bevertning, overnatting, underholdning og iskunst. Ishotellet rives før 15.april og driften 
stanses 1. april (pkt. 1 i Figur 16).

Figur 16: Skisse av tiltaket
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5. SØKERS VURDERING AV TILTAKET
Ønsket bruk til turistformål er i strid med LNFR-formål i gjeldende kommuneplans arealdel. Det søkes 
derfor i medhold av plan- og bygningslovens §19-1 om midlertidig dispensasjon fra arealbruksformål i 
gjeldende arealdel for bruk av eiendommen til turistformål og oppføring av isdomer og servicebygg.

5.1. Fordeler

 Det er tidligere blitt gitt midlertidig dispensasjon for tiltaket; denne søkes det nå om å få 
fornyet. Ishotell og servicebygg er etablert og i drift i henhold til vedtaket. 
Dispensasjonsvedtaket forutsatte at det ble utarbeidet og vedtatt detaljregulering for tiltaket 
for videre drift etter 15. april 2020. Vi ser at det er lite sannsynlig planen blir vedtatt før april 
2020, men planarbeidet er godt i gang.

 Turistanlegget skaper arbeidsplasser og økt skatteinngang. Det er per i dag ca. 22 ansatte som 
utgjør 10 årsverk på anlegget i Tamokdalen.

 Området ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for skred.
 Området ligger ved etablert område for turistvirksomhet, med kort avstand til Camp Tamok 

og Tamok fjellbygd. Tromsø Ice Domes AS ønsker å satse på vinterturisme i Tamokdalen 
uavhengig av andre planer i området. Lokasjonen i Tamokdalen er gunstig i forhold til nærhet 
til Tromsø (hvor de fleste gjestene flyr til), samt ligger i et område med snøforhold hele 
vinteren.

 Tiltaket er i henhold til strategi og visjon fra kommunen om næringslivets utvikling.
 Etablert turistnæringsliv får brukt eksisterende fasiliteter og slipper å rive anlegget i vente på 

vedtatt plan.
 Tiltaket vil ikke føre til mer trafikk en dagens situasjon (ved at turister blir brakt til området 

med buss minimerer man trafikkmengden i området).
 Tiltaket bidrar til økt aktivitet i kommunen
 Tiltaket vil ikke få betydning mht. sol og utsikt for omgivelsene rundt.
 Tiltaket er ikke negativt i forhold til kulturminner.
 Tiltaket er ikke negativt i forhold til naturmangfold.
 Den største andel markslag i området er skog av lav bonitet og vil uansett ikke egne seg til 

skogbruk.

5.2. Ulemper

 Området er registrert som svært viktig friluftsområde og kan hindre eventuell bruk av andre 
til friluftsliv innenfor anlegget. På en annen side kan parkeringsplassen til anlegget brukes 
som utfartsparkering til allmenn bruk dersom det er ledige plasser på denne. 

 Landbruksavdelingen i Balsfjord har i forbindelse med forrige dispensasjonssak uttalt at 
tiltaket er uheldig ut fra landbrukets interesser, da det legger beslag på dyrkbare ressurser i 
området. Kommunen mente likevel at det er få andre muligheter for alternativ lokalisering av 
tiltaket, da Camp Tamok-området allerede er etablert og ligger i umiddelbar forlengelse av 
tiltaket det søkes dispensasjon for.

 Området er innenfor vår- og sommerbeitearealene til Könkämä sameby. Ishotellet rives før 
15.april og driften stanses 1. april.

5.3. Samlet vurdering
Ut ifra en samlet vurdering vurderer søker det dit hen at fordelene ved tiltaket oppveier ulempene 
og at tiltaket derfor bør tillates jf. vurderingskriteriene i plan- og bygningsloven § 19-2.
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6. VEDLEGG – MERKNADSBEHANDLING ETTER NABOVARSEL
På vegne av Tromsø Ice Domes AS (tiltakshaver) sendte Asplan Viak AS ut nabovarsel for 
dispensasjonssøknad fra kommuneplanens arealdel den 12.12.2019.

I henhold til plan- og bygningslovens § 19-1 skal dispensasjonssøknader nabovarsles før vedtak kan 
fattes. I den forbindelse ble naboer informert om planlagte tiltak og det ble gitt anledning til å uttale 
seg. Fristen for å komme med innspill og merknader var 05.01.2020.

Naboer og gjenboere som fikk tilsendt nabovarselet var:

Eiendom Nabo/gjenboer

1933-43/87 Harkinn Toril Johanne

1933-43/43 Russenes Merete Stenvold

1933-43/328 Høiseth Bente Nystad

1933-43/402 Nyvoll Edith Høiseth

1933-43/519
Statens vegvesen / Statens vegvesen region 
nord

1933-43/579 & 1933-43/24 Høiseth Wenche

Det ble ikke mottatt merknader til nabovarselet innen fristen.

7. VEDLEGG – KVITTERINGER PÅ REKOMMENDERT BREV
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I 02.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på  gbnr 
43/24 

Samediggi/Sametinget 

I 04.05.2018 Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon 
fra LNFR-område – Balsfjord kommune 

Kønkama sameby  v/Anne Nesbakken 

I 09.05.2018 Remissvar angående ansökan om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i LNFR-
område på 43/24 

Nils O. H. Vasara-Hammare 

I 15.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på 43/24 - 
ingen merknad 

Troms Fylkeskommune 

I 16.05.2018 Angående søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
43/24 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.05.2018 Uttalelse til høring - FV 87 - Søknad om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i LNFR-
område på 43/24 

Statens Vegvesen 

 
 
Saksopplysninger: 
 

Gnr/bnr/fnr : 43/24 Hjemmelshaver : Jarle Høiset  

Formål: Etablering av tiltak i LFNR-område 

Balsfjord kommune har mottatt en søknad fra Tromsø Ice Domes AS, på vegne av Jarle Høiset 
om etablering av «isdomer»/ishotell med tilknyttende servicebygg og parkering på gnr 43 bnr 24.  

 
Søknaden begrunnes med følgende: 

Vi vurderer å starte en prosess med å detaljregulere det aktuelle området for korrekt 
formål som er turistvirksomhet nå. Men dette er en så lang prosess (ikke klar før til 
tidligst 2019) at vi dessverre er nødt til søke om oppstart av byggetiltak dette år før dette 
vil være klart. 
 
Vi mener at fordelene med å tillate en dispensasjon fra LNFR-formål overskrider 
bakdelene: 
 

Fordeler: 
 Etablert turistnæringsliv får utviklet sitt produkt og økt bruk av sine eksisterende 

fasiliteter med denne utvidelsen. 
 Bedriften får flere `ben å stå på'. 
 Flere arbeidsplasser og økt skatteinngang. 
 Tiltaket er i henhold til strategi og visjon fra kommunen om næringslivets utvikling. 
 Ligger inntil allerede etablert område for turistvirksomhet. 
 Det har ikke gått skred i området tiltaket er tenkt 
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 Området er ikke benyttet pr i dag 
Bakdeler: 

 Binder opp en liten del av LNFR-området til turismenæring. 
 Noe økt trafikk i området. 
 Kan hindre noe bruk av andre fritidsbrukere. 

 

Beliggenhet 
Eiendommen ligger på Harkinn ca. 24 km sør-øst for Nordkjosbotn sentrum, i Tamokdalen. 
Området som er tenkt etablert til ishotell ligger like ved Camp Tamok. 

Arealet ligger på en liten høyde med skog av lav bonitet. Store deler av omsøkt areal består av 
dyrkbar mark. I kommuneplanens arealdel er det definert som et LNFR-område.  

 
 
Figur 1: Beliggenhet i Balsfjord kommune. Punktet viser ca. plassering av tiltak.   
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Figur 2: Eiendommen 43/24 Figur 3: Området der tiltak er tenkt. Lys grønn: Uproduktiv 

skog, litt mørkere grønn: skog med lav bonitet. Rød 
skravur: Dyrkbar mark. 

 
 
Figur 4: Område som vil disponeres av Destinasjon Tromsø etter avtale med grunneier.  
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Figur 5: Plassering av servicebygg, ishotell og parkering. 

 

Tema 
Jord- og skogbruk: 
Omsøkte areal består av uproduktiv skog og skog med lav bonitet. Landbruksavdelinga i 
Balsfjord mener at tiltaket er uheldig ut fra landbrukets interesser da det legger beslag på 
dyrkbare ressurser i området. På en annen side så ser man få andre muligheter for 
lokaliseringer av tiltaket, da Camp Tamok- området kommer i en umiddelbart forlengelse 
av planlagt tiltak når en fortsetter oppover veien. 

Reindrift 
Omsøkte areal ligger innenfor Rosta reinbeitedistrikt, samt konvensjonsområde for svensk 
reindrift, i henhold til reindriftskart www.kilden.nibio.no.  

Adkomst 
Det må søkes Statens vegvesen om tillatelse til utvidelse av bruk av eksisterende avkjørsel 
fra fylkesvei. 

Sikkerhet i forhold til natur og ytre miljø 
- Omsøkte areal ligger over marin grense. 
- Grunnforhold: breelvavsetning. 
- Omsøkte tiltak ligger i NVE Atlas innenfor aktsomhetsområder for skred 

(utløpsområde). Hverken NVE eller Fylkesmannen i Troms har hatt 
kommentarer til dette i forbindelse med reguleringsplan for Camp. Plassering og 
faregrad er å anse som like i de to sakene. 



  6 av 11 

- Tiltaket ligger innenfor 100 m sonen langs sideelv til det verna vassdraget 
Målselva. Utbygging tett inntil vassdrag bør unngås. Kommunen anser 
avstanden til vassdraget å være tilfredsstillende. Adkomstvei til Camp Tamok 
ligger også i mellom vassdraget og området der tiltak er omsøkt.  

 
Forhold til kommuneplanens arealdel:  
Berørte areal har i kommuneplanens arealdel formål LNFR. Annen bruk av eiendommen, må 
derfor skje gjennom enkeltsøknad om dispensasjon – eventuell regulering av området. 
 
Om dispensasjon, plan- og bygningsloven kapittel 19  
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet 
vurdering må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er i denne 
sammenheng de samfunnsmessige fordeler og ulemper som skal vurderes.  
 
Saken har vært nabovarslet, og sendt på høring hos sektormyndigheter, i tråd med plan- og 
bygningsloven § 19-1. Følgende uttalelser ble gitt: 
 
Nabovarsel: 
Ingen uttalelser er gitt til nabovarselet. 
 
Statens Vegvesen:  
Har i utgangspunktet ingen merknader til tiltaket, men forutsetter at saken blir forelagt dem 
dersom tiltaket betinges av deres uttalelse eller tillatelse. 
 
Sametinget: 
Sametinget har ingen merknader til søknaden, og kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk fredede samiske kulturminner der det aktuelle tiltaket vil ligge. 
 
Troms Fylkeskommune: 
Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen merknader til saken.  
 
Fylkesmannen i Troms:  
Utdrag fra merknaden: 
Slik vi ser er det i første rekke reindrift som kan bli negativt påvirket av omsøkte tiltak.  
Omsøkte tiltak er lokalisert innenfor Ruosta/Rosta, ett reinbeiteareal som benyttes av Könkämä 
sameby, etter nåværende lovverk, som barmarksbeite.  
 
Som kommunen er kjent med har det i dette aktuelle område vært en del konflikter om bruken av 
området, da spesielt i forhold til flyttlei for rein som ligger i området.  
 
Omsøkte tiltak medfører nye byggverk, noen sesongbaserte (isdom) andre av mer permanent art 
(servicebygg), og anlegg av parkeringsplass, noe som vil være med på å tilrettelegge for en økt 
bruk av et område hvor det går en sentral flyttlei. Videre er det allerede en del eksisterende 
aktivitet i området, og deler av samebyen har ved flere anledninger ytret bekymring omkring 
bruken av området både til friluftsformål og turisme. Dette gjør at flyttleien allerede oppleves 
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som påvirket. Dette er momenter man bør være oppmerksom på når man vurderer å tillate tiltak 
som kan medføre en tilrettelegging for økning i aktivitet i flyttlei.  
 
For å legge til rette for fungerende sambruk av området har det fra regional reindriftsmyndighet 
blitt foreslått og anmodet om klare forutsetninger og avbøtende tiltak i forhold til aktivitet 
tilknyttet turismenæringen i dette området. 
 
Fylkesmannen er i utgangspunktet ikke negativ til en midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. Dette under forutsetning av at kommunen stiller vilkår til en eventuell 
midlertidig dispensasjon. Her tenker vi på de vilkårene kommunen har nevnt i høringsbrevet: 
fjerning av bygg og øvrige installasjoner i en eventuell situasjon at dispensasjonen ikke lenger er 
gyldig og man ikke har en godkjent reguleringsplan, og tidsbegrensninger lik de som eksisterer for 
det regulerte området Camp Tamok. Det vil si ingen næringsvirksomhet med formål turisme eller 
hund i området i perioden 15. april – 31.oktober. Videre anmoder vi om at en eventuell midlertidig 
dispensasjon blir tidsbestemt og at dispensasjonstiden utløper 15. april 2020. 
 
Se fullstendig uttalelse vedlagt. 
 
 
Könkämä sameby: 
 
Samebyen er imot at dispensasjon gis i denne saken, ettersom det vil hindre reinflytting og 
beiting gjennom området. 
 
Området er allerede påvirket og videre utbygging leder til at den tradisjonelle flyttleien 
gjennom området ikke kan brukes lengre, og området blir uegnet som reinbeiteområde.  
 
Det er ikke gjort noen konsekvensutredning i denne anledning. 
 
Se fullstendig uttalelse vedlagt. 
 
 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i Könkämä sameby: 
 
Det kan etter siidaens syn ikke innvilges dispensasjon.  
 
Dispensasjonsbestemmelsen i plan og bygningsloven er innskjerpet. Det gå fram av pbl § 19‐2 
andre ledd, at det ikke kan innvilges dispensasjon dersom det hensynet arealformålet er ment 
å ivareta, blir vesentlig tilsidesatt. I dette tilfelle er det ikke bare arealformålet det eventuelt 
må dispenseres fra, men også fra reindriftslovens arealdisponeringsforbud jf § 22. Kommunen 
har ikke materiell kompetanse til å dispensere fra § 22. Dispensasjon må følgelig avvises fordi 
tiltaket vil sette hensynet med arealformålet til side da tiltaket vil forstyrre og hindre trekk og 
flytting med rein. 
 
Videre: 
Det er gjort allerede gjort flere inngrep i området som påvirker reindriften negativt. 
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Konvesjonen er utløpt og behovet for vern av flyttleien har aktualisert seg igjen. De seinere 
åra er det bygd privat hytte uten at det er gjennomført som dispensasjon fra arealformålet. 
Videre er det etablert en større turistvirksomhet etter først dispensasjon uten å opplyse om 
inngående høringsuttalelse fra sameby, deretter detaljregulering uten konsekvensanalyse. 
Fylkesmannen har i klagesak feilaktig lagt til grunn at saken var forsvarlig håndtert i samsvar 
med forvaltningsmessige bestemmelser, herunder tilfredsstillende konsekvensutredet på 
overordnet plannivå. Dette til tross for at det ikke forelå noen konsekvensutredning. 
 

Se fullstendig uttalelse vedlagt. 
 

Vurdering: 
 
Kommunen skal etter plan- og bygningsloven § 19-2 vurdere om vilkårene for å innvilge 
dispensasjon er til stede. Det kan innvilges dispensasjon dersom hensynet bak arealformål LFNR 
ikke vesentlig tilsidesettes samtidig som fordelene ved dispensasjon må være større enn 
ulempene. 
 
Det er i denne saken søkt om dispensasjon i påvente av en reguleringsplan for området. 
Dispensasjonen vil derfor være av en midlertidig karakter, med gitte vilkår.  
 
Ved utarbeidelsen av en eventuell framtidig reguleringsplan, vil man måtte ta hensyn til hvordan 
en midlertidig dispensasjon har påvirket reindriftsnæringen og dens bruk av området. Dette må 
sees i sammenheng med allerede regulerte områder i nærheten, samt bruken av området for 
øvrig. Dersom reguleringsplanen ikke gjennomføres faller dispensasjonen bort og tiltak må 
fjernes. 
 
Området har planstatus LFNR i kommuneplanens arealdel, og ligger utenfor området allerede 
regulert til Camp Tamok. Det er derfor hensynet bak arealformål LFNR som må vurderes, der 
det i denne saken vil være reindrift som får størst påvirkning. 
 
Forhold til reindrift:  
Det er i forhold til den svenske reindrifta konflikter omkring bruk av området, og aktivitet som 
genereres. 
Uenighetene går på om- og i hvilken grad nye- og gamle tiltak sperrer flyttlei for rein i området.   
 
I bestemmelsene som gjelder for Camp Tamok er det ikke tillat med næringsvirksomhet med 
formål turisme eller hund i området i perioden 15. april – 31.oktober. Dette vil også måtte gjelder 
for tiltak og aktivitet i tilknytning Tromsø Ice domes. Denne bestemmelsen er ment som et 
avbøtende tiltak, for å imøtekomme den svenske reindrifta i tiden de er aktiv i området.  
 
Könkämä sameby viser i sin uttalelse til at det ikke er utført konsekvensutredning. Ettersom dette 
er en midlertidig dispensasjon faller det ikke naturlig å utføre en konsekvensutredning i forkant 
av søknad. Dette vil måtte gjøres i forbindelse med detaljregulering av området.  Det skal 
allikevel vises hensyn til reindrifta som har rett til bruk av området. Derfor stilles det vilkår for 
dispensasjonen.  
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De største konstruksjonene og tiltakene, is-hotell/isdomer, vil være av midlertidig karakter – 
disse vil ikke påvirke flyttlei, ettersom de etter hvert smelter og fjernes av sikkerhetsmessige 
årsaker når sesongen avsluttes, senest 15.april hvert år.  
 
Spørsmålet er hvorvidt servicebygg, med et samlet areal på ca. 200 m², vil vesentlig tilsidesette 
formålet man dispenserer fra, og om dette vil hindre flytting av rein.  
 
Det er også hevdet at etablering av parkering vil generere større mengder uønsket trafikk, også 
utenom vintersesongen.  
 
 
Ulemper:  

 Det er rådmannens vurdering at tiltaket kan sees på som en ulempe for reindrifta, men at 
det allikevel ikke vil vesentlig tilsidesette arealformålet LFNR. Det er etter rådmannens 
vurdering rimelig å anta at rein fortsatt vil kunne flytte gjennom området selv om 
servicebygg etableres. Sperring av flyttlei ville vært en vesentlig ulempe, men rådmannen 
ser ikke hvordan dette tiltaket skal utgjøre en slik ulempe. Drift av Camp Tamok var i 
starten problemfylt, men det er rådmannens oppfatning at dette har vært bedre etter at 
bestemmelse om tidsbegrenset bruk kom i orden. Vilkårene i tillatelsen er derfor satt lik 
Camp Tamoks (med tanke på tidsbegrenset bruk av området til turistnæring), for å sikre 
at reindriftas interesser også ivaretas i forbindelse med denne etableringen.  

 Etablering av parkeringsplass er ment for å serve besøkende på vinterstid- det er ikke gitt 
at dette automatisk genererer mer trafikk utenom vintersesongen. Denne usikkerheten er å 
anse som en ulempe, men igjen ikke noe rådmannen vurderer å vesentlig tilsidesette 
arealformålet man dispenserer fra. For å hindre uønsket bruk av parkeringsplassen kan 
eventuelle avbøtende tiltak iverksettes – som en bom eller sperring på sommerstid. Dette 
er vurderinger som må gjøres etter hvert som man ser virkningene av tiltaket, og om det 
viser seg å være et faktisk problem.  

 
Fordeler: 

 Næringsutvikling er noe man ønsker å satse på i kommunen. Dette vil være et positivt 
tiltak i så henseende. 

 Videreutvikling av et allerede etablert område, og samling av tiltak/tilbud på ett sted, i 
stedet for å spre det ut over mange plasser er også gunstig.  

 Næringsutvikling bidrar også til samfunnsutvikling- og attraktiviteten av Balsfjord som 
kommune vil kunne øke som følge av tiltaket. 

 
Anne Nesbakken skriver i sin uttalelse på vegne av siida i Könkämä sameby at i «dette tilfellet 
er det ikke bare arealformålet det eventuelt må dispenseres fra, men også fra reindriftslovens 
arealdisponeringsforbud jf. § 22. Kommunen har ikke materiell kompetanse til å dispensere fra § 
22»  
 
Kommunen har ikke myndighet til å dispensere fra reindriftsloven, dette er vi klar over, og det er 
heller ikke det lovverket forvalter. Kommunen behandler dispensasjonssøknaden etter plan- og 
bygningsloven, og vurderingene er derfor gjort ut fra kravene som stilles i § 19-2.    
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Det er rådmannens vurdering at dispensasjonen vil tilsidesette hensynet til LFNR- formålet, men 
ikke vesentlig. Det vurderes også dithen at fordelene og effektene av et slik tilbud/tiltak i 
kommunen klart overskrider ulempene, spesielt med tanke på utvikling av næringslivet. 
Vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 er derfor innfridd. 
 
Vilkårene som stilles i tillatelsen vil etter rådmannens vurdering kompensere for ulemper 
dispensasjonen ellers kan medføre. 
 
Rådmannens innstilling: 

 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon for 
etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.  

 

Vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2020. 
 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og 

øvrige installasjoner fjernes. 
 Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i 

perioden 15. april – 31.oktober. 
 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i området. 
 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin 

helhet.  
 

 
Behandling i Formannskapet - 20.06.2018: 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak fra Formannskapet - 20.06.2018: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon for 
etablering av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.  

 

Vilkår:  

 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2020. 
 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og 

øvrige installasjoner fjernes. 
 Det ikke tillat med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området 

i perioden 15. april – 31.oktober. 
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 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i 
området. 

 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i 
sin helhet.  

 
 
 
 
 
Rett utskrift 
 
Mette Toftaker 
møtesekretær 
 
 
 
Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift. 
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I 04.05.2018 Høringsuttalelse til søknad om 
dispensasjon fra LNFR-område – 
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Kønkama sameby  v/Anne Nesbakken 

I 09.05.2018 Remissvar angående ansökan om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Nils O. H. Vasara-Hammare 

I 15.05.2018 Vedrørende søknad om dispensasjon for 
midlertidige tiltak i LNFR-område på 
43/24 - ingen merknad 

Troms Fylkeskommune 

I 16.05.2018 Angående søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 43/24 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.05.2018 Uttalelse til høring - FV 87 - Søknad om 
dispensasjon for midlertidige tiltak i 
LNFR-område på 43/24 

Statens Vegvesen 

S 12.06.2018 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på 43/24 

 

U 28.06.2018 Særutskrift: Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

TROMSØ ICE DOMES AS m.fl. 

I 03.10.2018 Innsynshenvendelse Anne Nesbakken 

Vedlegg: 
1 Planområde - varseloppstart 
2 Planinitiativ detaljregulering Tromsø Ice Domes 



U 03.10.2018 Melding om vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel på 43/24 

Anne Nesbakken 

I 18.10.2018 Spørsmål vedrørende melding om vedtak - 
43/24 

Anne Nesbakken 

U 18.10.2018 Viser til din henvendelse angående vedtak 
om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel 

anne.nesbakken@gmail.com 

I 19.10.2018 Klage på midlertidig dispensasjon Nils O. H. Vasara-Hammare 
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Vasara-Hammare 
I 23.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 

dispensasjon 43/24 - Balsfjord kommune 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

I 31.10.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplans arealdel - 
43/24 

Justitia - Ingar Nordmo Olsen 

S 06.11.2018 Klage på vedtak om midlertidig 
dispensasjon gnr 43 bnr 24 

 

U 19.11.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 
midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 

FYLKESMANNEN I TROMS m.fl. 

I 07.12.2018 Etterlyser behandling av klage på 
midlertidig dispensasjon - ref 2018/873 - 
1002/2018 

Anne Nesbakken 

U 13.12.2018 Svar på deres etterlysning av 
klagebehandling på midlertidig 
dispensasjon - ref 2018/873 - 1002/2018 

Anne Nesbakken 

I 18.12.2018 Foreløpig melding i forvaltningssak - stor 
arbeidsmengde - nye saker må vente 

Fylkesmannen i Troms 

I 18.12.2018 Underretning om vedtak Anne Nesbakken 
U 18.12.2018 Særutskrift: Klage på vedtak om 

midlertidig dispensasjon gnr 43 bnr 24 
Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Klage på vedtak om avvisning av klage 
sak 2018/873 og ny bekymringsmelding 
til fylkesmannen 

Anne Nesbakken 

I 19.12.2018 Spørsmål formidles til saksbehandler Anne Nesbakken 
I 03.06.2019 Detaljregulering Tromsø Ice Domes AS - 

anmodning om oppstartsmøte 
Asplan Viak 

N 31.10.2019 Referat Oppstartmøte Tromsø Ice Doms 
AS 

Dag Tørstad 

I 02.07.2019 Anmodning om redegjørelse FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 13.08.2019 Purring på svar på anmodning om 
redegjørelse 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 15.10.2019 Ny purring på svar på anmodning om 
redegjørelse i sak om avvisning av klage 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 31.10.2019 Redegjørelse i sak om avvisning av klage 
på vedtak om midlertidig dispensasjon på 
43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

S 05.11.2019 Klage på avvisningsvedtak om midlertidig 
dispensasjon 43/24 

 

I 01.11.2019 Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 

U 12.11.2019 Svar - Status oppstart regulering ishotell 
Tamokdalen 

Eirik Tannvik 



X 20.11.2019 Særutskrift:  Klage på avvisningsvedtak 
om midlertidig dispensasjon 43/24 

Dag Tørstad m.fl. 

X 28.11.2019 18/873, SV: Status: oppstart - regulering 
ishotell Tamokdalen, 

 

U 04.12.2019 Svar på klage på avvisningvedtak på klage 
midlertidig omdisponering 43/24 

Anne Nesbakken 

I 13.12.2019 43/24 - Klagesaker knyttet til midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 16.12.2019 Klage på avvisningsvedtak - Balsfjord 
kommune sak 2018/873 

Anne Nesbakken 

U 17.12.2019 43/24 - Oversending av saksdokument for 
vedtak om midlertidig dispensasjon 

Fylkesmannen - Eidissen, Stig 

I 17.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon Eirik Tannvik 
U 19.12.2019 Mottatt klage på avvisningsvedtak - 43/24 

Tromsø Ice Domes 
Anne Nesbakken, på vegne av siida i 
Könkämä sameby 

U 20.12.2019 Søknad om forlenget dispensasjon - Svar Eirik Tannvik 
U 04.12.2019 Detaljregulering for Høyset -Tamokdalen 

- avklaringer til varsel om oppstart 
Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Søknad om midlertidig 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for etablering av tiltak 

Asplan Viak 

U 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - avklaringer til varsel om 
oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 43/24 - Detaljregulering for Høyset 
Tamokdalen - Svar på avklaringer til 
varsel om oppstart 

Asplan Viak 

I 13.01.2020 Anmodning om oversendelse av 
saksdokumenter - midlertidig 
dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

U 14.01.2020 Oversendelse av saksdokumenter - 
midlertidig dispensasjon - 43/24 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 21.01.2020 Detaljregulering for Høyset - Tamokdalen 
- avklaringer til varsel om oppstart 

Asplan Viak 

S 22.01.2020 Søknad om midlertidig dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel på Høyset 
43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

S 22.01.2020 Forhåndsvurdering - detaljregulering på 
Høyset 43/24 - Tromsø Ice Domes 

 

I 22.01.2020 43/24 Tromsø Ice Dome Nils Vasara-Hammare 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til og formål med arealbruk 
 
På vegne av Tromsø Ice Domes AS v/Eirik Tannvik fremmer Asplan Viak AS forslag til detaljregulering 
for deler av eiendommen «Høiset» gnr 43 bnr 24, i Tamokdalen.  Arealbruken på eiendommen er avklart 
mellom eierne. Formålet med planen er tilrettelegging for turistanlegg med ishotell og servicebygg 
(vinterturisme). 
 
Eksisterende forhold og vilkår 
 



Formålet «turisme/vinterturisme» avviker fra dagens arealformål i kommuneplanens arealdel (KPA) som 
sier at området som er avsatt til LNFR.  
Per i dag driftes et turistanlegg på dispensasjon fra LNFR. Vedtaket ble fattet i formannskapsmøte 
20.06.2018, og ishotell og servicebygg er etablert og i drift i henhold til dette.  
 
Vedtak fra Formannskapet - 20.06.2018: 
 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon for etablering 
av tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan.» 

 
Vilkår for nåværende drift: 
 
 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2020. 
 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og øvrige installasjoner 

fjernes. 
 Det er ikke tillatt med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 15. april 

– 31.oktober. 
 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i området. 
 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin helhet.» 
 
Planområdet 
 

 
Figur 1: planområdets beliggenhet i Tamokdalen. Området er markert i rødt. 
 
Planområdet er midt i Tamokdalen i Balsfjord kommune nær Fv. 87, ca. 20 km fra Nordkjosbotn. 
Området har atkomst fra eksisterende veg.  
 
Se mer informasjon i vedlagt planinitiativ. 
 
 
 



 
 
 
 

 
Figur 2: planavgrensning ved varsel om oppstart. 
 

 
Figur 3: Forslag til planavgrensning. (kilde: vedlagt planinitiativ). 
 
Nåværende og fremtidig arealbruk 
 
Dagens areal som det driftes på er rundt 40 000 m2. Dette er bebygd i tråd med dispensasjonen som ble 
gitt i juni 2018, med ishotell og bygninger tilknyttet dette; et servicebygg på ca. 40 m2, en gamme på ca. 
50 m2. Ishotellet forsvinner hvert år. Det er arealbruk av denne typen og størrelsesorden som tenkes 
videreført. Ifølge vedlagt planinitiativ er foreslått planområde på ca. 60 000 m2.  
 



Arealet ligger på en liten høyde med skog av lav bonitet. Store deler av omsøkt areal består av dyrkbar 
mark. Området følger eiendomsgrense mot gnr/bnr 43/87, «Harkinn» i nordvest med avstand 15 meter fra 
eiendomsgrensen, bekkeløp i nordøst, ca. kote 280 mot sørøst og eksisterende veg mot sørvest. 
Se vedlagt planinitiativ for mer detaljer og illustrasjoner/bilder. 
 
Konsekvensutredning og reindrift 
 
Det ble avholdt et oppstartsmøte med Balsfjord kommune 25. juni 2019. her ble det konkludert med 
følgende når det gjaldt konsekvensutredning:  
 

«Detaljreguleringsplanarbeidet må ta spesielt høyde for forskrift KU § 10, «Lokalisering og 
påvirkning på omgivelsen med vurdering av om planene eller tiltaket kan medføre eller komme i 
konflikt med forhold» under punkt b og d.» 
 

Her er det vektlagt «områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift» i punkt b) og 
«områder avsatt til LNFR» (der også reindrift inngår) for å verne om reindriftsinteressene.  
 
Det er konflikt med svenske interesser om og i hvilken grad nye tiltak sperrer flytt-lei for rein gjennom 
området.  
 
I lys av pågående klagesak vedrørende nåværende dispensasjon fra LNFR, har kommunen anbefalt 
ovenfor tiltakshaver at det utføres en konsekvensutredning i forbindelse med regulering til formål 
«turisme».  
 
Landbruk 
 
Det er i forbindelse med dispensasjonssaken vurdert fra kommunens side at det er vanskelig å finne et 
bedre egnet sted for det aktuelle tiltaket, og at man derfor vil vekte hensynet til turistnæringen større enn 
mulig fremtidig landbruk akkurat her. 
 
Risiko og sårbarhet: 
 
Området ligger ikke innenfor faresonen for ras- og skredfare i KPA og NVE atlas. Et mindre område mot 
veg er markert som flomsone langs Vassdalselva.  
 
Byggegrense: min. 20 meter fra vassdrag eller kant av offentlig vei der vei er plassert nærmere elv enn 20 
meter jf. KPA (sidevassdrag til Tamokelva). 
 
Det utarbeides ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet – hvor avbøtende tiltak og eventuelt andre 
forhold vil avklares. 
 
Øvrige detaljer kan leses i vedlagt planinitiativ. 

 
Vurdering: 
I kjølvannet av dispensasjonssaken og vilkårene om videre drift, ble det igangsatt et arbeid med å regulere 
i starten av 2019. Det er avholdt oppstartsmøte, men ikke varslet oppstart. Dette grunnet flere forhold: 
 
 Uenighet om behov for konsekvensutredning (KU) 
 Lengre saksbehandling på grunn av utskiftninger i personale 
 Reguleringssak skal ikke varsles uten gjennomført forhåndsvurdering.  

o Dette skulle egentlig vært gjennomført før oppstartsmøte, jfr. bestemmelser i 
kommuneplanens arealdel (KPA), punkt 5.6.2. «hovedtrekkene i saksgangen» 

 



Spørsmålet om KU er avklart mellom kommune og tiltakshaver. Regulering fremmes med dette til 
forhåndsvurdering i Formannskapet. 
 
Formannskapet skal i sin vurdering av saken komme med en tilråding eller fraråding hvorvidt de anser det 
som hensiktsmessig å videreføre reguleringsarbeidet. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 
Balsfjord kommune stiller seg positiv til oppstart av detaljregulering på eiendommen gnr 43 bnr 
24, Høyset – for turistsatsingen Tromsø Ice Domes AS. 

 
 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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1. FORMÅL MED PLANEN
Formål med planen er tilrettelegging for turistanlegg med ishotell og servicebygg på deler av 
eiendommen gnr/bnr 43/24 i Tamokdalen. Tromsø Ice Domes AS har allerede fått dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel til å drive med vinterturisme i to år fra juni 2018 til 15. april 2020. 
Vedtaket ble fattet i formannskapsmøte 20.06.2018, og ishotell og servicebygg er etablert og i drift i 
henhold til vedtaket.

Dispensasjonsvedtaket forutsetter at det blir utarbeidet og vedtatt detaljregulering for tiltaket for 
videre drift etter 15. april 2020.

Vedtak fra Formannskapet - 20.06.2018: 

«Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges midlertidig dispensasjon for etablering av 
tiltak på 43/24, i påvente av godkjent reguleringsplan. 

Vilkår: 
 Dispensasjonen gjelder til 15.april 2020. 
 Dersom det ikke foreligger en vedtatt reguleringsplan innen den tid må bygg og øvrige 

installasjoner fjernes. 
 Det er ikke tillatt med næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i området i perioden 

15. april – 31.oktober. 
 Konstruksjonsarbeid/byggearbeid skal ikke foregå mens reindrifta er aktiv i området. 
 Brudd på noen av vilkårene i dispensasjonen medfølger at tillatelsen bortfaller i sin helhet.» 

2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER 
UTENFOR PLANOMRÅDET

2.1. Planområdet

Beliggenhet i Tamokdalen. Punktet viser ca. plassering av tiltak.

Planområdet er midt i Tamokdalen i Balsfjord kommune nær Fv. 87, ca. 20 km fra Nordkjosbotn. 
Området har atkomst fra eksisterende veg.
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Forslag til planavgrensning

Foreslått planområde er på ca. 60 000 m2. Området følger eiendomsgrense mot gnr/bnr 43/87, 
«Harkinn» i nordvest med avstand 15 meter fra eiendomsgrensen, bekkeløp i nordøst, ca. kote 280 
mot sørøst og eksisterende veg mot sørvest.

Ca. 100 m sør for området ligger Camp Tamok, som er et eksisterende turistanlegg, som har vært i 
drift siden 2009. Tilbudene ved de to turistanlegg utfyller hverandre i området.

Kryss Fv 87 og kommunal veg som fører ned til anlegget (Kilde: Google Maps)

Bortsett fra de to eksisterende turistanlegg består området omkring av dyrka mark og natur. 
Området er ca. 50 km fra Dividalen Nasjonalpark.
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2.2. Eksisterende bebyggelse og anlegg
Det aktuelle planområdet er i dag ubebygget bortsett fra et servicebygg på ca. 40 m2, en gamme på 
ca. 50 m2 og et ishotell, som forsvinner hver vår.

Eksisterende ishotell, vinteren 2018/2019

Eksisterende gamme; servering og resepsjon
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2.3. Virkninger utenfor planområdet
Utsikt og sol

Tiltaket vil ikke få betydning mht. sol og utsikt for omgivelsene rundt. Nærmeste eksisterende 
bebyggelse er Camp Tamok, som ligger ca. 100 meter lenger sørvest og ca. 10 meter høyere i 
terrenget. Ishotellet vil ha en høyde på maksimum 10 meter, tilsvarende 3 etasjer.

Trafikk

Det er fra tiltakshavers erfaring forventet følgende trafikkmengde innenfor driftssesongen:

- To turistbusser i døgnet 
- Det kommer få private «drop in» turister til området, ca. ti biler i døgnet
- Det er åtte ansatte 

Det avsettes parkeringsplass for ca. 2 turistbusser og ca. 20 biler for ansatte og besøkende. 

Eksisterende opparbeidet parkeringsplass

Området har atkomst fra eksisterende privat veg via Fv 87. De fleste kommer fra Tromsø via 
Nordkjosbotn og E8. Statens vegvesen har uttalt til dispensasjonssøknaden i 2018 at de i 
utgangspunktet ikke har merknader til tiltaket. Av dispensasjonssøknaden fremkommer det, at det 
må søkes Statens vegvesen om tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra fylkesvei, Fv. 87. 

Den private atkomstvegen brukes i dag kun som atkomst til Tromsø Ice Domes og Camp Tamok, samt 
utfart til Finndalen og Vassdalen, samt fjellene rundt.

Tiltaket vil medføre liten trafikal belastning på området. 
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Friluftsliv

Oversikt turstier i området. Kilde: Norgeskart.no

Området er et attraktivt turområde både sommer og vinter. Privat vei forbi planområdet benyttes for 
utfart til Finndalen og Vassdalen og fjellområdet rundt. Det går tursti langs Vassdalselva langs 
planområdet på sørsiden av elva. Turstien har direkte tilknytning til Fv 87 med bru over elva.

Tiltaket har ikke vesentlige konsekvenser for friluftsliv i området.

Natur og landskap

Registrert naturdata. Kilde NVE Atlas

Det er ingen registreringer for temaet innenfor planområdet. Det er registrert to nær trua arter/ 
arter av særlig stor forvaltningsinteresse i nærområdet omkring planområdet; gråtrost og fjellrype.

Området er registrert som jordbruks- og landskapsregion i NIBIO sitt register (www.kilden.nibio.no).
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Reindrift

Planområdet ligger innenfor Rosta reinbeitedistrikt, samt konvensjonsområde for svensk reindrift, i 
henhold til reindriftskart www.kilden.nibio.no.

Området ligger innenfor konvensjonsområde (svart skravering).  Kilde: www.kilden.nibio.no

Ut over registrering av konvensjonsområde for svensk reindrift er det ingen registreringer for 
området i NIBIO sitt register.

Fylkesmannen har i forbindelse med dispensasjonssøknaden uttalt at det i dette aktuelle området 
har vært en del konflikter, da spesielt rundt flyttlei for rein. Området er allerede berørt av 
eksisterende bruk til friluftsliv og turisme. For å legge til rette for fungerende sambruk av området 
har det fra regional reindriftsmyndighet blitt foreslått og anmodet om klare forutsetninger og 
avbøtende tiltak for aktivitet tilknyttet turistnæringen.

I forbindelse med dispensasjonen ble det gitt en tidsbegrensning for bruk av området til turisme 
tilsvarende for Camp Tamok, dvs. ingen næringsvirksomhet med formål turisme eller hund i perioden 
15. april – 31. oktober.

I merknad fra siida i Könkärmä sameby, i forbindelse med dispensasjon, er det vist til reindriftslovens 
arealdisponeringsforbud jf §22. Kommunen har i sin dispensasjonssak forutsatt at konsekvensene for 
reindriften skal utredes i forbindelse med reguleringsplan. 

Tromsø Ice Domes har drevet turistvirksomhet i området fra 1. november 2018 til i dag. Driften vil 
innstilles mellom 15. april – 31. oktober i hht. dispensasjonsvedtaket. I den perioden det har vært 
drevet virksomhet i 2018 og 2019 har det ikke vært registrert noen konflikt med reindrifta eller vært 
registrert rein innenfor området.

Det foreslås derfor at planen tilrettelegger for en drift framover med samme restriksjoner for drift i 
sommerhalvåret som vilkårene i dispensasjonen og som gjelder for Camp Tamok.

http://www.kilden.nibio.no/
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Landbruk

Dyrkbar jord.  Kilde: www.kilden.nibio.no

Planområdet er registrert som «dyrkbar jord» i NIBIO sitt register. Området består av uproduktiv 
skog og skog med lav bonitet. Landbruksavdelingen i Balsfjord har i forbindelse med 
dispensasjonssaken uttalt at tiltaket er uheldig ut fra landbrukets interesser, da det legger beslag på 
dyrkbare ressurser i området. Kommunen mente likevel at det er få andre muligheter for alternativ 
lokalisering av tiltaket, da Camp Tamok-området allerede er etablert og ligger i umiddelbar 
forlengelse av planlagt tiltak.

Kulturminner

Det er ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Sametinget har i forbindelse med 
dispensasjonssøknaden uttalt at de ikke kjenner til registrerte automatisk fredete samiske 
kulturminner innenfor området.

Teknisk infrastruktur

Det er ifølge Tromsø Ice Domes as gitt varig godkjenning av infiltrasjonsanlegg for avløp fra anlegget, 
og drikkevann hentes fra privat vannboring innenfor planområdet.

Området har strømforsyning fra Troms Kraft.

Det er ikke behov for øvrig kommunal infrastruktur i forbindelse med tiltaket.

3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK
Eksisterende bebyggelse og anlegg som også ønskes videreført, sesongbasert (15 okt-15.april):

- Gamme/kafé: ca. 50 m2
- Sanitærbygg: ca. 50 m2 
- Lager: ca. 50 m2
- Ishotell med kino, bar og 7 soverom/ 14 sengeplasser
- Parkeringsplass
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Det er planlagt at følgende bebyggelse og anlegg innenfor området skal inngå i planen:
- Servicebygg inklusiv gamme og sanitæranlegg
- Område for oppbygging av sesongbasert ishotell avsettes i planen
- Parkeringsplass 

Prinsippskisse anlegg:

Prinsippskisse bebyggelse/ anlegg:

Lager

Ishotell

Gamme + servicebygg

Parkeringsplass

«Camp Tamok»
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4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Planlagt utbyggingsvolum:

- Faste installasjoner/ gamme og servicebygg: 200m2
- Ishotell (sesongbasert)/ avsatt grunnareal i plan: 300m2

Planlagt mønehøyde over gjennomsnittlig terreng:

- Gamme:   6 meter 
- Servicebygg:   3 meter
- Ishotell (sesongbasert)/ avsatt makshøyde i plan: 10 meter

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Anlegget legges i et naturområde, og må tilpasses landskapet. Bebyggelsen må tilpasses landskapet 
på en god måte både med hensyn til arkitektur og plassering. 

Anlegget består av enkle strukturer. Det vil være enkelt å fjerne hele anlegget og føre stedet tilbake 
til opprinnelig natur, dersom virksomheten legges ned. Ishotellet fjernes helt ved avslutningen av 
hver sesong. 

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ OG, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Bebyggelsen vil bestå av flere mindre bygningsvolum og installasjoner som enkelt kan tilpasses 
landskapet. Bebyggelsen vil være lite synlig på avstand pga. størrelse og materialer (hovedsakelig is/ 
snø og tre). 

Parkeringsplassen bør opparbeides med et dekke som er tilpasset naturen omkring, for eksempel 
grusdekke.

7. FORHOLDET TIL ØVRIGE PLANER 

7.1. Reguleringsplaner
Området er ikke regulert. Det finnes to reguleringsplaner i nærområdet :

- Detaljregulering for Camp Tamok, vedtatt 2009 (2008?)
- Detaljregulering for hyttefelt (Odne Osrud?), vedtatt 2018 – med konsekvensutredning av 

reindrift

7.2. Kommuneplanens arealdel
Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift - LNFR i gjeldende 
kommuneplanens arealdel 2011-2023, vedtatt 21.09.2011. 



NOTAT
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Utsnitt av kommuneplanens arealdel fra 2011 med planområdet markert med rød sirkel

8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET
Det er en vesentlig interesse som kan være aktuell:

- Reindrift

Området hører inn under reinbeitedistrikt Ruosta/Rosta/ Könkämä sameby.

Når det gjelder reindrift er det ifølge kommunen konflikt med den svenske reindriften om- og i 
hvilken grad nye og gamle tiltak sperrer flyttlei for rein i området. Erfaringene fra hvordan tiltak 
etablert i tråd med midlertidig dispensasjon har påvirket reindriftsnæringen og reindriftas bruk av 
området vil være et viktig moment i plansaken. Temaet må avklares med reindriftsmyndighet 
(Fylkesmannen) og ev. reinbeitedistriktet.

Når det gjelder landbruk er det avklart i dispensasjonssaken at kommunen vurderer det vanskelig å 
finne et bedre egnet sted for det aktuelle tiltaket, og at man derfor vil vekte hensynet til 
turistnæringen større enn mulig framtidig landbruk i nettopp dette området. Det drives i dag 
landbruk på naboeiendommen «Harkinn», gnr/bnr 43/87.

9. SAMFUNNSSIKKERHET OG ROS 

Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas i planen, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet: 

- Sikring av god avkjørsel til fylkesvei. Dette avklares gjennom egen søknad til Statens 
vegvesen.

- Området ligger ikke innenfor faresonen for ras- og skredfare i KPA og NVE atlas
- Området omfattes av utløpsområde for snøskred 
- Et mindre område mot veg er markert som flomsone langs Vassdalselva. Byggegrense: min. 

20 meter fra vassdrag eller kant av offentlig vei der vei er plassert nærmere elv enn 20 meter 
jf. KPA (sidevassdrag til Tamokelva).

- Det utarbeides egen ROS-analyse i forbindelse med planarbeidet, hvor avbøtende tiltak og 
ev. andre forhold vil avklares.



NOTAT
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Flom- og skredsoner. Planområde markert med rød sirkel. Kilde: NVE Atlas

10. OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG PARTER 

Hvilke berørte offentlige organer og andre interessenter som skal varsles om planoppstart:
- Fylkesmannen i Troms
- Reinbeitedistrikt Ruosta/Rosta/ Könkämä sameby
- Statens vegvesen
- NVE region Nord
- Troms fylkeskommune
- Sametinget

11. MEDVIRKNING 

Forslag til opplegg for samarbeid og medvirkning i planprosessen: 
- Oppstartsmøte/ forhåndskonferanse med kommunen
- Forhåndsvurdering i det faste utvalg for plansaker
- Varsling av oppstart av planarbeid: annonse i lokal avis og på kommunens hjemmeside samt 

brev til berørte grunneiere, rettighetshavere, myndigheter og interessenter.
- Offentlig ettersyn av planforslaget
- Ev. møte med reinbeitedistriktet og fylkesmannen underveis i prosessen vedr. reindrift
- Naboskapsmøte, dersom kommunen stiller krav om dette

12. VURDERING JF. FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER
Planen er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og 
bygningsloven gjeldende fra 01.07.17. 



NOTAT
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Ihht § 6 skal alle planer konsekvensutredes dersom tiltaket inngår i vedlegg 1, med mindre tiltaket er 
utredet i tidligere plan. Planen legger ikke til rette for tiltak som inngår i vedlegg I.  

Ihht § 7 skal planer konsekvensutredes, uten at det er krav om melding, dersom tiltaket ikke inngår i 
vedlegg II. Dette er ikke aktuelt, da ingen tiltak i planen inngår i vedlegg II.

Ihht § 8 skal planer konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 
Dette gjelder for tiltak som inngår i vedlegg II. Ettersom tiltaket ikke inngår i vedlegg II er dette ikke 
aktuelt. 

Konklusjon: planen faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. 

Balsfjord kommune somplanmyndighet må ta endelig stilling til om det kreves konsekvensutredning 
for det aktuelle tiltaket.
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Balsfjord kommune 

Arkivkode: 50/1 
Vår saksbehandler   
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
20/20 Formannskapet 05.02.2020 

 
Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 for salg av 50/1 til 
boligformål 
 

Vedlegg: 
1 Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 

 
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
S 24.01.2020 Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 for salg av 50/1 til 

boligformål 
 

I 17.01.2020 Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1 Roald Westerbotn 
 
 
Saksopplysninger: 
Eier/søker: Roald Westerbotn søker om å få dele 50/1 fra driftsenheten med 47/7, 50/1 og 51/10.  
 
Planbestemmelser: 
Eiendommene ligger i kommuneplanens arealdel som lnfr (landbruk, natur, reindrift og friluftsliv).  
 
Eiendommen, 47/7, 50/1 og 51/10: 
Eiendommene ligger på Storsteinnes, Rislamoen og Josefvatn og har et totalt areal på ca 581 dekar 
 
 



 
 
 47/7 50/1 51/10 
    
Fulldyrket jord 0,8 daa 64,1 daa 0,0 daa 
Overflatedyrket jord 0,0 daa 0,0 daa 0,0 daa 
Innmarksbeite 1,7 daa 12,2 daa 0,0 daa 
Produktiv skog 335,2 daa 99,1 daa 0,0 daa 
Totalareal 390,6 daa 189,7 daa 1,0 daa 

 
 
Lovgrunnlaget: 
«Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23. Sist endret med virkning fra 01.10.2015. 
§ 1. Føremål 

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.  
 
§ 12. Deling 

Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 
departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom 
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med 
eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. 

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje 
givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9. 
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. 

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området. 
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal 
fremja. 

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. 

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom. 

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.» 
 
Vurdering:  
Rådmannen vurderer at omsøkte deling i utgangspunktet er en dårlig løsning, da en vil splitte en større 
landbrukseiendom opp i to mindre eiendommer. Landbruksfaglig er det bedre å beholde ressursgrunnlaget 
på enhetene. 
 
I denne saken oppgir søker å ha kjøpere som skal bo på eiendommen Westerbotn 50/1. Det i seg selv er jo 
positivt da eiendommen lenge har stått ubebodd. Søker har bodd på tomt som er skilt ut fra 47/7. 
 
Bebyggelsen på 50/1 har stort behov for oppgradering, eller evt nybygg av bolighus. 
 
Jorda på 50/1 er i drift, og leies per i dag av en gårdbruker ved Josefvatn. 
 
Etter en samlet vurdering kommer rådmannen til en innstilling om avslag på deling. Hvis eiendommen skal 
selges til boligformål, bør hele driftsenheten selges til dette formålet samlet for å unngå å dele 
landbrukseiendommen opp i to mindre landbrukseiendommer og skape en uheldig presedens på det. 
 
Alternativt kan deling aksepteres dersom eiendommen 50/1 selges som tilleggsjord til naboeiendom i drift. 
En vil da ikke få flere landbrukseiendommer, og det driftsenheten mister av ressurser, vil gå inn å styrke 
ressursene til en annen landbrukseiendom. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 
Formannskapet i Balsfjord kommune gir ikke tillatelse til å dele opp driftsenheten 47/7, 50/1 og 
51/10. 
 
Hjemmelen for avslaget er jordlovens § 12. 
 
Det er lagt vekt på at oppdeling av landbrukseiendommene i mindre landbrukseiendommer er 
uheldig for mulighet til fremtidig drift av eiendommene da avkastningsevnen reduseres. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 



konstituert rådmann 
Jørgen Bjørkli 

Enhetsleder 
 

 
 



11 JAN 2070

Til

Balsfjord kommune

Rådhusgata 11

9050 Storsteinnes

Fra

Roald Westerbotn

Strandveien 7

9050 Storsteinnes Storsteinnes, 15.1.2020

Søknad om deling av driftsenhet 47/7 og 50/1

Da jeg ønsker å selge eiendommen 50/1 søker jeg herved om å dele driftsenheten 47/7 og 50/1.

Eiendommene har aldri vært driftet som en enhet. Jeg bodde på Westerbotn 50/1 til ca 1968, og

kjøpte den 10.06.1981. Eiendommen 47/7 kjøpte jeg sammen med min kone Ingjerd 28.02.2002. Vi

bor på 47 /294 som eies av Ingjerd.

Eiendommen 47/7 er tilnærmet en rein skogeiendom, og 50/1 har noe dyrka mark som har vært leid

ut.

Jeg har interesserte kjøpere av 50/1 som ønsker å bosette seg på eiendommen.

Med bakgrunn i dette søker jeg deling av driftsenhet.

Med hilsen

Roald Westerbotn
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Omdisponering jordlovens § 9 i forbindelse med søknad om landbruksveg 
9/6 
 
 
Vedlagte dokument:  
 
 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
S 24.01.2020 Omdisponering jordlovens § 9 i forbindelse med søknad om 

landbruksveg 9/6 
 

I 11.04.2019 Søknad om bygging av landbruksveg - 9/6 Peter Lakselvnes 
I 16.04.2019 Revidert prosjektbeskrivelse for Blåbærslettvegen på Laksvatn Peter Lakselvnes 
I 23.01.2020 Kart - Blåbærslettvegen Landbruk Nord 
X 24.01.2020 Kart  

 
 
Saksopplysninger: 
 
Det er søkt om tillatelse til å anlegge en ny skogsvei på 9/6. Deler av veitraseen tenkes lagt over 
dyrka/dyrkbar jord, og tiltaket trenger derfor tillatelse til omdisponering etter jordloven. 
 
Planbestemmelser: 
Plandokumenter: Kommuneplanens arealdel. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. 
 
Eiendommen, gnr/bnr.  33/11: 
Eiendommen ligger i nærheten ved laksvatn og har et totalt areal på ca 2055 dekar.  



 
 
 
 
Fulldyrket jord 12,5 daa 
Overflatedyrket jord 0 daa 
Innmarksbeite 20,0 daa 
Produktiv skog 1150,4 daa 
Totalareal 2055,3 daa 

 
På eiendommen står et bolighus, landbruksbygg og et naust. Den dyrka jorda ser ikke ut til å bli høstet. 
Hjemmelshaver bor i Lakselvbukt på en gård hvor det er aktiv drift med geit. 
 
 
  



Omsøkt areal: 

 
 
Veitraseen er målt i kart til 850 meter og i arealberegningen er det tatt utgangspunkt i 4 meters bredde. 
 
 Parsell 1 
 Veibygging 
Fulldyrket jord 0,3 daa 
Innmarksbeite 0,5 daa 
Dyrkbar myr 0,1 daa 
Dyrkbar skog 1,7 daa 
Annen skog 0,7 daa 
Totalareal 3,3 daa 

 
 
Lovgrunnlaget: 
«Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23. Sist endret med virkning fra 01.10.2015. 
§ 1. Føremål 

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.  
 
§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord 
må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av tilhøva 
finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende 
planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet 
kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative løysingar. 

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla lova skal fremja. 

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett 
igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. 

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.  
 
 
Vurdering: 
Jordbruksarealet er ikke i drift, og det vurderes som en god landbruksfaglig løsning å etablere en veiløsning 
til de produktive skogsarealene. Rådmannen vurderer at veitraseen kan legges noe mere mot øst slik at en 
unngår å legge veien midt over jordstykkene, men i kanten. Skogveien vil da kunne fungere som adkomst 
også til jordene uten å skjære av jordstykkene. 
 
Veisaken vil også bli behandlet av kommunen etter forskrift om landbruksvei, og gjennomføring av tiltaket 
vil være avhengig av et evt positivt vedtak i den saken også. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Formannskapet godkjenner omdisponering av ca 2,6 daa dyrka og dyrkbar jord på gnr 9 bnr 6, jfr. 
jordlovens § 1, 9.  

 
Det legges vekt på at adkomsten til jordstykkene og skogen vil bli mye bedre. 
 
Det settes som vilkår at veien legges noe mere mot øst slik at den ikke går over eksisterende 
jordstykker, men legges i kanten slik at de kan fungere som adkomst til jordene uten å avskjære 
de. 
 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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 Kommunestyret  

 
Reguleringsplan e6 Nordkjosbotn - Storfjord grense 
 

Vedlegg: 
1 Bestemmelser revidert 31.10.2019 
2 Planbeskrivelse revidert etter høring.31.10.2019-1 
3 Plankart R001 
4 Plankart R002 
5 Plankart R003 
6 Plankart R004 
7 Plankart R005 
8 Plankart R006 
9 Plankart R007 
10 Tegningsliste_R 

 
Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):  

Journalposter 
S 23.01.2020 Reguleringsplan e6 Nordkjosbotn - 

Storfjord grense 
 

I 05.05.2015 Oppstart av reguleringsplan E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense 

Statens vegvesen 

I 05.05.2015 Oppstartmøte reguleringsplan E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense 

Statens vegvesen 

U 12.05.2015 Vurdering av behov for 
konsekvensutredning i forbindelse med 
utarbeidelse av detaljreguleringsplan for 
E6 Nordkjosbotn-Storfjord 

Statens Vegvesen, Region nord 

I 20.05.2015 Varsel om oppstart reg.plan E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense 

Grønsberg Kjell 

I 18.06.2015 Innspill til varsel om oppstart av 
detaljregulering for E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense 

Liv-Irene Solholt 

I 22.06.2015 Innspill trimløype - Ny E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense 

Torbjørn Borge 

U 06.04.2017 Særutskrift: Ny trasé E6 / E8 - 
kommunedelplan 

Rådmann v/kommunalsjef Einar Nøstvik 
Guleng - for videre oppfølging 

S 16.05.2017 Ny trasé E6/E8 - kommunedelplan 
Nordkjosbotn - Storfjord grense 

 

I 02.05.2018 Kopi - innspill og synspunkt på 
vegprosjekt E6 - Nordkjosbotn - Storfjord 
grense 

Solveig Furumo, Karin Øverås og Vigdis 
Hansen 

I 06.09.2018 Planprogram for tema reindrift Statens Vegvesen 



S 03.10.2018 Fastsetting av planprogram for tema 
reindrift i tilknytning til detaljregulering 
E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense 

 

U 12.10.2018 Særutskrift: Fastsetting av planprogram 
for tema reindrift i tilknytning til 
detaljregulering E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense 

Statens Vegvesen, Region nord 

I 29.05.2019 Varsel om offentlig ettersyn – 
detaljreguleringsplan på høring 

Statens vegvesen 

I 02.07.2019 Uttalelse / merknader til forslag til 
detaljregulering E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense 

På vegne av beboerne i 
Kila/Balsfjordeidet - Bengt og Gunn 
Sissel Mjøs Siikavuopio 

I 05.07.2019 NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn – 
Detaljreguleringsplan for E6 
Nordkjosbotn-Storfjord grense - Balsfjord 
kommune 

NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

I 05.07.2019 Fylkesmannens uttalelse - detaljregulering 
av E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense i 
Balsfjord kommune 

FYLKESMANNEN I TROMS OG 
FINNMARK 

I 09.07.2019 Uttalelse - offentlig ettersyn - 
detaljreguleringsplan E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense i Balsfjord kommune 

Troms fylkeskommune 

I 11.09.2019 Ny trase E6/E8 - kommunedelplan 
Nordkjosbotn - Storfjord grense - 
strekningen Øvergård - Storfjord grense 
må vurderes på nytt. 

Gunn Sissel Siikavuopio 

S 05.11.2019 Reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - 
Storfjord grense 

 

 
 
Saksopplysninger: 
Bakgrunn og beskrivelse 

Statens vegvesen har utarbeidet et reguleringsplanforslag for parsellen Nordkjosbotn – Storfjord grense. 
Denne reguleringsplanen er tredje og siste del av Prosjekt E6 Nordkjosbotn – Hatteng. Prosjektet består 
for øvrig av to følgende to vedtatte parseller:  

 E8 Nordkjosbotn – Jernberg 
 E6 Storfjord grense – Hatteng 

 

Parsellen Nordkjosbotn- Storfjord grense er ført opp med bevilgning i Nasjonal Transportplan i perioden 
2024- 2029. Parsellen har et godkjent anslag etter regional kontroll 26.03.2019 pålydende P50 988 mill. 
kr. (2019 kr). 

Tidligere planarbeid 

Balsfjord kommune vedtok i 2014 kommunedelplan E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense. Gjennom 
vedtaket av kommunedelplanen ble linjevalget som gikk under benevnelsen alt. 3A valgt som fremtidig 
trasè for ny E6 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense. Begrunnelsen for valg av alt. 3A kan man finne 
i plandokumentene (planprogram, planbeskrivelse, KU, skredfarevurderinger osv) tilhørende 
kommunedelplanen fra 2014. 



Med vedtaket av kommunedelplanen så ble det juridiske og praktiske grunnlaget for dette 
reguleringsplanforslaget fastlagt. Reguleringsplanen er en ytterligere detaljering av det som ble vedtatt 
gjennom kommunedelplanen. Dette betyr at spørsmål angående alternative veglinjer ikke vil være 
gjenstand for behandling i arbeidet med reguleringsplanen.  

For prosjekt som foreslås prioritert i første seksårsperiode av Nasjonal transportplan er hovedregelen at 
det skal foreligge en vedtatt kommunedelplan. Videre er det et krav om at det skal foreligge en vedtatt 
reguleringsplan med tilhørende kostnadsoverslag for at et prosjekt skal kunne tas opp til bevilgning i 
statsbudsjettet.  

 

 

 

Forutsetninger for reguleringsplanen/planprosess 

Statens vegvesen har i henhold til avtale med Balsfjord kommune hatt ansvar for planarbeidet til og med 
merknadsbehandling etter høringsperioden. Deretter overtar Balsfjord kommune forslag til 
detaljregulering til politisk behandling.  

Varsel om ettersyn i perioden 29.5-10.7.2019 ble kunngjort i Nye Troms og Nordlys, samt at alle 
grunneiere og rettighetshavere har mottatt skriftlig melding om dette.  Planforslaget er samtidig sendt ut 
til høring til offentlige instanser.  

Etter høringsfristens utløp var det registrert 13 merknader, 8 fra private og 5 fra offentlige instanser. 

  

Merknader til høringsforslag 

Det kom inn 13 merknader. 

Det ble ikke reist innsigelser mot planforslaget fra sektormyndigheter med innsigelsesrett. Som en følge 
av merknadsbehandlingen er det gjort noen små endringer i plankartet og bestemmelsene. Disse 
endringene er nærmere beskrevet i merknadsbehandlingen.  

Fra private og berørte grunneiere kom det inn 8 merknader i løpet av høringsperioden. Alle merknadene 
har blitt kopiert fra mottatte brev og uten noen form for redigering er de blitt gjengitt i sin helhet i 
merknadsbehandlingen.  

 

Merknadsbehandling 

Merknadsbehandlingen er utført av Statens vegvesen etter avtale med Balsfjord kommune. 
  



1 Sammendrag 
Alle merknadene som er nevnt under er hentet direkte fra brev mottatt av Statens 
vegvesen. Teksten har blitt kopiert i sin helhet fra brevene og har ikke gjennomgått noen 
form for redigering. 
 

 
2 Høringen 
2.1 Planprosessen 

Reguleringsplan Nordkjosbotn – Storfjord grense, som bygger på vedtak i forutgående 
kommunedelplan, har en lang forhistorie. Opprinnelig kommunedelplan ble utarbeidet i 
perioden 1997-2000. På bakgrunn av merknader i høringsrunden ble det utarbeidet 
tilleggsutredninger. Planen ble sendt på høring i 2002. Balsfjord kommune vedtok i 2007 
alternativ 2 som omfattet omlegging av E6 til andre siden av Nordkjosdalen.  
 
Statens vegvesen meldte oppstart på endring av kommunedelplanen i 2011. Flere av 
sektormyndighetene var kritisk til valgte alternativ 2 og kom med klare tilrådninger om å ta 
kommunedelplanen opp til ny behandling med endring av alternativ til alternativ 3.  
Dette ble etter hvert fulgt opp med oppheving av tidligere vedtak samt behandling med 
flere nye alternative løsninger. Endringsforslag til kommunedelplanen ble behandlet i 2014 
hvor alternativ 3A ble vedtatt.  
 
Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense er en strekning som ikke tilfredsstiller 
kravene som er satt for stamvegnettet. Strekningen er svingete og har bebyggelse med 
mange avkjøringer. Vegen har heller ikke bredde i henhold til dagens standard. Vegen har  
omfattende skader som vurderes å skyldes dårlig bæreevne i dypere lag, manglende 
drenering og telehiv. Dagens vegbredde varierer mellom 6-8,5 m.  
 
Høsten 2017, underveis i detaljreguleringsprosessen ble det avdekket at tema reindrift ikke 
var tilstrekkelig utredet som grunnlag for kommunedelplanen vedtatt 22.4.2014. Det viste 
seg nødvendig å få utarbeidet en konsekvensutredning for tema reindrift.  
 
Samtidig med at nytt planprogram og konsekvensutredning ble sendt ut på høring i april 
2018, ble det varslet utvidelse av planområdet. Det har i arbeidet med detaljregulering vært 
en forutsetning å regulere inn veg med sideterreng innenfor den «veg-korridor» som ble 
avsatt i vedtatt kommunedelplan i oktober 2014. Den innregulerte korridoren viste seg å 
ikke ha tilstrekkelig bredde og det ble nødvendig å utvide planområdet som varslet i april 
2018.  

Konkret skyldtes dette følgende:  
 Grunnforhold  
 Behov for ytterligere skredsikringstiltak pga. sidebratt og rasutsatt sideterreng 
 Innføring av ny nasjonal vegstandardklasse, (fra H3 til H1) med breddeutvidelse fra 

8,5 til 9,0 meter. 
 
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 29.5. 10.7. på 
følgende steder:  
• Balsfjord kommune, servicetorget, rådhuset, Storsteinnes  
• Statens vegvesen, Stakkevollvegen 35-37, Tromsø  
• Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng/planer-og-dokumenter  
 



Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Nye Troms og Nordlys. Grunneiere og 
rettighetshavere ble skriftlig orientert om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser.  
 
Frist for eventuelle skriftlige merknader til planforslaget ble satt til 10.07.2018 

 
3 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Det kom inn 13 merknader i løpet av høringsperioden. 
 
I kommentarene til merknadene er uttrykkene "tatt til orientering" og "tatt til etterretning" 
brukt. Med "tatt til orientering" menes at tiltakshaver har merket seg kommentaren(e). 
Med "tatt til etterretning" menes at tiltakshaver har merket seg kommentaren(e) og vil 
følge den/de opp i det etterfølgende arbeidet. Der tiltakshaver har gitt en mer utfyllende 
kommentar er ikke disse begrepene alltid brukt. 

 

3.1 Merknader fra offentlige aktører 
3.1.1 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

 
 Varsel om offentlig ettersyn detaljregulering av E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense i 
Balsfjord kommune - Fylkesmannens uttalelse.  
 
Fylkesmannen i Troms viser til nevnte plan med høringsfrist den 10.07.19.  
 
Dette er en plan som Fylkesmannen har uttalt seg en rekke ganger tidligere, sist i brev 
datert den 11.06.15 samt e-post datert den 23.04.18 hvor det ble fokusert særlig på 
reindrift. I våre tidligere uttalelser er det særlig reindrift, landbruk og miljøhensyn som er 
belyst. Det er viktig å sikre landbruksnæringen og reindriftsnæringen gode driftsvilkår etter 
endt utbygging. Miljøhensyn er ivaretatt gjennom valg av trase.  
 
Planen faller utenfor Samordningsrutinen og regionale statsetater avgir uttalelse direkte til 
kommunen  
 
Fylkesmannen reiser ikke innsigelse til detaljreguleringsplan for E6 Nordkjosbotn – 
Storfjord grense.  
 
Fylkesmannen vil bemerke at nummereringen av bestemmelsene må gjennomgås. 
Bestemmelse 7 mangler, og det er henvisning til denne i bestemmelse nr. 3.1. 
Fylkesmannen antar at det er bestemmelse nr. 8 som skal være nr. 7.  
 
Utbyggingen vil kreve noen midlertidige riggområder og deponier. Det er sentralt at disse 
tilbakeføres til ny landbruksdrift snarlig etter anleggsfasen. Videre er det også viktig at nye 
driftsveger og underganger etableres i samråd med berørte grunneiere, jfr bestemmelse 
2.4.1, 2.4.5, 3.1 og 8.1.  
 
Det er viktig at randsonen langs vassdraget holdes mest mulig intakt i anleggsfasen og etter 
endt utbygging. Fylkesmannen vil slutte seg til uttalelsen fra NVE datert den 05.07.19 som 
holder fram aktsomhetsprinsipper for vassdraget og randsonen langs vassdraget.  
 
Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det 
videre arbeidet med planen.  
 

 
 
 



Med hilsen  
Per Elvestad (e.f.)  
assisterende justis- og kommunaldirektør  

 
Oddvar Brenna  
fagkoordinator for 
areal  

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til etterretning.  
Nummereringen av bestemmelsene blir rettet opp. 
Viser til kapittel 4 i denne merknadsbehandlingen som omhandler eventuelle endringer 
etter offentlig ettersyn. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Norges – vassdrags og energidirektorat (NVE) 
NVEs uttalelse- Offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan for E6 
Nordkjosbotn-Storfjord grense - Balsfjord kommune  
 
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan. NVE har tidligere ved flere 
tilfeller uttalt oss til ulike faser av planarbeidet vedrørende ny E6 trasé fra Nordkjosbotn. 
Vi viser derfor til våre tidligere uttalelser og vil spesielt presisere brev fra NVE datert 
3.7.2015, 4.2.2011 og 1.6.2012. 
 
NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, skredfare og energianlegg blir 
vurdert og innarbeidet i planer etter plan- og bygningsloven.  
 
NVEs merknad:  
Det er avsatt noen områder ned mot vassdraget bl.a med betegnelsen #1, her legger 
planen opp til at det er mulig med midlertidige inngrep deriblant midlertid masselagring. 
Det er avsatt en kantsone på 5 meter mot vassdrag. NVE mener at 5 meter mot det verna 
hovedvassdraget er for lite i anleggsperioden og det er også et flomløp med kantsone 
innenfor det store området innen brukryssingen som må ivaretas.  
 
Det er angitt at massebalanse og deponier håndteres samlet for hele strekningen 
Nordkjosbotn-Hatteng i neste planfase (byggeplan) så det er ikke foreslått regulert inn 
areal til massedeponier i denne planen.  
 



Vegstrekningen krysser også flere mindre vassdrag/bekker. Det kan være store 
naturverdier ved også disse små vassdragene og uheldig utforming av 
stikkrenner/kulverter kan også gi problemer både oppstrøms og nedstrøms vegen. Ved 
eventuelle nye kryssinger av vassdrag må det tilstrebes å velge så store dimensjoner at det 
ikke oppstår oppstuvning på oppstrøms side av vegen eller erosjon på nedstrøms side. 
Konstruksjonene må også utformes slik at det ikke oppstår vandringshinder for fisk. Det er 
i denne sammenheng viktig å unngå nedstrøms vannstandssprang samt for stort 
fall/helning på kulverten. Det er ofte en fordel å velge så store dimensjoner på stikkrenner 
og kulverter at disse kan graves noe ned i eksisterende bunnsubstrat. 
 
Konklusjon:  
 
NVE ber om at planbestemmelsene oppdateres slik at detaljplaner ivaretar at 
massedeponering og andre inngrep i anleggsperioden ikke vil berøre kantsonen og 
flomløp med kantsone langs hovedvassdraget i en større bredde.  
Planbestemmelsene må også ivaretar at detaljplaner beskriver eventuelle planlagte 
inngrep for sikring av mindre bekker og eventuell omlegging, så at det er mulig å vurdere 
om vannressurslovens krav er ivaretatt. 
 
Med hilsen 
Knut Aune Hoseth Regionsjef                 Eva Forsgren Senioringeniør 
  

 
 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas delvis til følge 
Kantsonen til vassdrag er satt til minimum 5 meter. Dette betyr at Statens Vegvesen i 
anleggsperioden vil ha et anleggsområde hvor buffersonen til vassdraget vil være så stor 
som det er praktisk mulig å ha og hvor 5 meter er satt som det absolutte minimum.  
Statens vegvesen vil på byggeplan tilstrebe å velge så store dimensjoner at det ikke 
oppstår oppstuvning på oppstrøms side av vegen eller erosjon på nedstrøms side. Det er 
ikke vanlig å dimensjonere stikkrenner i en reguleringsplanprosess. 
 

 
3.1.3 Statnett 

Høringsuttalelse - Høring av detaljreguleringsplan - E6 Nordkjosbotn – Storfjord 
 
Statnett viser til varsel datert 28. mai med varsel om offentlig ettersyn og høring av 
detaljreguleringsplan for E6 Nordkjosbotn – Storfjord i Balsfjord kommune .  
 
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte ca. 11 000 
kilometer med transmisjonsnettledninger og ca. 150 transformatorsta sjoner over hele 
landet. Statnett er også ansvarlig for forbindelsene til utlandet. Statnett har særskilt 
anleggskonsesjon etter energiloven for transmisjonsnettanlegg i Balsfjord kommune. 
Dette innebærer at Statnett eier og drifter følgende anlegg i kommunen.  
 
- Mestervik transformatorstasjon  
- Balsfjord transformatorstasjon  
- 132 kV dobbeltkurs transmisjonsnettledning Balsfjord 
- Mestervik - 132 kV dobbeltkurs transmisjonsnettledning Bardufoss 



- Mestervik - 132 kV transmisjonsnettledning Skibotn - Balsfjord  
- 420 kV transmisjonsnettledning Bardufoss - Balsfjord  
 - 420 kV transmisjonsnettledning Kvandal - Balsfjord  
 
I tillegg har Statnett fått konsesjon etter energiloven til å bygge og drifte 420 kV 
transmisjonsnettledningen Balsfjord - Skaidi. Denne ledningen er under bygging.  
 
Vedlagt er et oversiktskart over våre anlegg.  
 
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas hensyn til 
de anlegg som Statnett eier og drifte r . Statnett har følgende merknader. 
 
Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart  
 
Planområdet krysses av eksisterende 132 kV transmisjonsnettledning Skibotn-Balsfjord. 
Transmisjonsnettledningen er bygget og drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt 
av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), jf energiloven § 3-1 første ledd.  
 
Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og 
bygningslovens regler, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser 
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Utgangspunktet er derfor at 
transmisjonsnettledninger og transformatorstasjoner i en reguleringsplan ikke skal 
inntegnes som et planformål, men bør inntegnes som hensynssone i plankartet med 
båndlegging etter energiloven med tilhørende reguleringsbestemmelser (pbl. §§ 11-8 d) 
/12-6).  
Det ser ut til at ledningen er lagt inn i plankartet med hensynssone H370. Et riktigere valg 
vil være H740. Imidlertid vil en be om at reguleringsbestemmelsene knyttet opp mot 
hensynssonen spisses og endres til følgende: Det er byggeforbud i hensynssonen. Alle 
tiltak i terreng og alt anleggsarbeid skal forhåndsgodkjennes av ledningseier.  
 
Hensynssonen bør reflektere det aktuelle ledningsanleggets byggeforbudsbelte. 
Byggeforbudsbeltet langs denne 132 kV transmisjonsnettledningen er totalt 32 meter, 16 
meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen.  
 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. 
Det må heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen 
over kabler eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg.  
 
Anleggsarbeid nært høyspentanlegg  
 
Anleggsarbeid nært spenningssatte anlegg må skje på en måte som ikke gir fare for 
Statnetts ledninger eller skade på personell, maskiner og utstyr. I tillegg til 
byggeforbudsbeltet er det en varslingsavstand på 30 meter fra ytterste strømførende line 
på ledningen.  
 
Statnett som ledningseier skal derfor kontaktes minst 6 uker før planlagt oppstart av 
arbeid med anleggsmaskiner i en horisontal avstand nærmere enn 30 meter fra ytterste 
strømførende line. Det samme gjelder dersom det skal gjennomføres sprengningsarbeider 
eller gravearbeider mv som kan gi risiko for å påføre overføringsanlegget skade eller gi 



skade på tiltakshaver eller utstyr. Det vil da være nødvendig med befaring og nærmere 
avtale om aktuelle sikkerhetstiltak.  
 
Vi viser ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside  
 
http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/  
 
samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som også ligger på nettsiden.  
 
Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne 
illustrerer grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger som er spenningssatt. 
 
Når det gjelder ROS-analyse ber vi om at denne gjennomføres med hensyn til 
transmisjonsnettet som kritisk infrastruktur både med hensyn til ferdig bygget anlegg og 
med hensyn til anleggsgjennomføring. 
 
Statnett ber om å være høringspart i det videre planarbeidet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Svein Erik Fjellstad 
Avdelingsleder  
BPE-Eiendom og rettigheter                                 Rune Garberg 
                                                                                   Rådgiver eiendomsforvaltning 
 

 
Statens vegvesens kommentar 

Merknaden tas til etterretning. 
Hensynsonen som er tilknyttet 132 kV transmisjonsnettledning Skibotn-Balsfjord vil i 
plankartet endres fra H370 til H740. I planbestemmelsene til Hensynsone H740 vil teksten 
bli endret til følgende: Det er byggeforbud i hensynsonen. Alle tiltak i terreng og alt 
anleggsarbeid skal forhåndsgodkjennes av ledningseier. 
I ROS-analysen vektlegges det at vegutbyggingen skal unngå å komme i konflikt med 
sentralnett, distribusjonsnett og ikke utbygd regionalnett i planområdet. 
 

 
3.1.4 Troms Fylkeskommune 

 
Uttalelse - offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense i 
Balsfjord kommune  
 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, 
samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller 
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og 
havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et 
folkehelseansvar innenfor sine sektorer.  
 

http://www.statnett.no/Samfunnsoppdrag/Sikkerhet/Arbeid-ved-hoyspentanlegg/


Vi viser til deres oversendelse, datert 28.05.2019, med høringsfrist 10.07.2019. 
Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune 
på vegne av våre ulike fagetater.  
 
Dagens E6/E8 mellom Nordkjosbotn og grense til Storfjord tilfredsstiller ikke kravene som 
er  
satt for stamvegnettet. Strekningen er svingete og har bebyggelse med mange avkjøringer.  
Vegen har heller ikke bredde i henhold til dagens standard. Denne plan er basert på 
forutsetningene i tidligere vedtatt kommunedelplan og i tråd med opprinnelig 
oppstartvarsel.  
 
Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen merknader til 
planforslaget.  
 
Vi viser til egen uttalelse fra Sametinget ang. samiske kulturminner.  
 
Med vennlig hilsen  
 
Camilla Bjørn  
ass. Stabssjef                                                           Bjørg Kippersund  
                                                                                   seniorrådgiver 

 
Statens vegvesens kommentar 

Tas til etterretning. 
 
3.1.5 Sametinget 
 
Angående varsel om offentlig ettersyn – Detaljreguleringsplan E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense, Balsfjord kommune 
  
Vi viser til deres brev av 28.05.2019.  
 
Vi viser til tidligere korrespondanse i saken når det gjelder kulturminner i nærheten av 
veitraseen. Sametinget har ellers ingen merknader til detaljreguleringsplan E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense. 
  
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Troms fylkeskommune.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen  
 
Thor-Andreas Basso                                  Andre Nilsen   

 

konst. fágajođiheaddji / fagleder  ráđđeaddi/rådgiver  
 
Statens vegvesens kommentar 

Tas til etterretning. 

 
 
 



3.2 Merknader fra private aktører 
3.2.1 Knut Ivar Forelvmo Datert 03.06.2019 

Heisan!  
 
Har fått brev om detaljreguleringsplan på høring for E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense i 
Balsfjord kommune.  
Som grunneier og bosatt like ved dagens og eksisterende vei E6/E8 på gbnr 28/6 ønsker jeg 
å komme med noen innspill til den planlagte og fremtidige E6/E8 gjennom Balsfjordeidet.  
Som etterspurt på et tidligere møte ang den valgte trase fra Øvergård til kommunegrense 
Storfjord hvor jeg ønsket svar på hvorfor ikke veien er valgt å ligge ovenfor 
bebyggelsen(Østre side) gjennom hele bygda til kommunegrensa ønsker jeg fremdeles et 
fornuftig svar?  
Når det nå skal bygges vei så skal det bygges en vei for fremtiden. Dagens trase fra Øvergård 
til kommunegrensa er IKKE en vei for fremtiden for oss som er bosatt i bygda da allerede 
dagens E6/E8 medfører stor støy og støvproblematikk for oss som bor her  
Det er i dag ikke engang mulig å sitte ute på altanen å holde en normal samtale pga all 
støyen fra trafikken fra dagens E6/E8. Her går heller ikke å sitte med verken vindu eller 
dører åpne uten å nærmest bli hørselskadet pga all støyen. Når nå den nye veien skal 
bygges etter nesten samme trase som dagens trase og fartsgrensen blir satt opp til 90 km/t 
og trafikkmengden vil bare øke i fremtiden vil støyproblematikken øke markant for oss som 
bor her. Det er jo en kjent sak at veistøy som kommer nedenfor bebyggelsen er mye mer 
merkbar enn støy som kommer over bebyggelsen. Hadde veien blitt lagt over bebyggelsen 
ville alle blitt kvitt støyproblemet og vi hadde hatt en vei for fremtiden og i tillegg ville alt av 
dyrket mark blitt spart for fremtiden.  
Det er et ønske/krav om at det blir tatt støymålinger fra dagens trase og gjerne over litt tid 
da det jo er en klar sak at trafikkmengden ikke er lik til alle døgnets tider og dager. Fredager 
og søndager er jo desidert de dager med mest trafikk og støyproblem.  
Ønsker jo også å vite hva Statens Vegvesen kan bidra med for å minske støyproblemet for 
oss som bor like ved veien? Er det gjort noen tanker med tanke på støyvoll / skjerm eller 
støyisolering av bolighus?  
Det er jo heller ingen hemmelighet at ved dagens trase valg vil verdien til de berørte 
eiendommene bli redusert i fremtiden.  
Ser frem til et fornuftig og konstruktivt svar fra dere.  
--  
Mvh.  
Knut-Ivar Forelvmo  

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas ikke til følge. 
 
Balsfjord kommune vedtok i kommunedelplanbehandlingen i 2014 at ny veg på 
strekningen Nordkjosbotn – Storfjord grense skulle planlegges og bygges i henhold til 
alternativ 3A. 
 
I merknaden argumenteres det for et alternativt trasèvalg. En slik vurdering ligger utenfor 
Statens Vegvesens mandat fordi spørsmålet om trasèvalg i tilfelle må tas opp til fornyet 
behandling i Balsfjord kommune. 
 
Det henvises til Støyrapporten som følger denne planen. Der Støyrapporten konkluderer 
med at det er behov for tiltak, så vil dette bli fulgt opp i samråd med grunneierne i 
byggeplanfasen. 



 

 
3.2.2 Helga Gåre Datert 17.06.2019 

Hei  
 
Som beboer og aktiv bruker av området som reguleringsplanen omfatter er det viktig for 
meg at turstier og gamle bygdeveier holdes åpen. Jeg klarer ikke å finne undergang ved ca 
profil 3650, der hvor veien akkurat har krysset Storelva. Dette må inn i planen fordi ellers vil 
hele Langmoveien sperres og bli ubrukelig for bygdefolk oppover og nedover bygda. Dette 
er den gamle ferdselsåren oppover dalen og veldig mye brukt. Den er i seg selv ett 
kulturminne. Det må være en mulighet til å krysse veien på en sikker måte her, hvis ikke vil 
folk til fots og til hest krysse nye E6.  
 
Hvis dere har en annen plan for hvordan dette punktet skal forseres informer meg gjerne 
om det.  
 
Undergangen må komme ca der som den røde streken er tegnet inn på vedlagte kart.  
 
MVH Helga Gåre 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til følge. 
Der hvor planlagt veg vil krysse den gamle ferdselsåren ved elven, vil det bli utført 
tilpasninger for å opprettholde den. 
 

 

3.2.3 Gunn Sissel Siikavuopio Datert 30.06.2019 
 
UTTALELSE/MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING E6 
NORDKJOSBOTN –STORFJORD GRENSE. 
 
Grunneierne i Kila/Balsfjordeidet ønsker å komme med noen innsigelser i den planlagte og 
fremtidige E6/E8 gjennom Kila/Balsfjordeidet. 
 
Når det nå skal bygges en vei, så skal det bygges en vei for fremtiden. Dagens trase fra 
Øvergård til kommunegrensa er ikke en vei for fremtiden for noen, da allerede dagens 
E6/E8 er trafikkfarlig og har stor støyproblematikk for oss som bor her og andre trafikanter. 
Man kan ikke sitte ute og nyte sommeren i hagene våre og føre en normal samtale pga 
støyen fra trafikken. Man kan heller ikke holde dører og vinduer åpne pga av støy og støv 
som kommer inn. 
 
Det er 7 landbrukseiendommer i Kila/Balsfjordeidet hvor alle har dyrket mark på vestsida av 
traseen og bebyggelsen ligger på østsiden av traseen, dvs at landbruksmaskiner som har 
opptil 4 m bredde må krysse E6/E8. Det er med stor SKREKK å se at det ikke er planlagt noen 
form for trafikksikkerhetstiltak for beboerne og myke trafikanter. 
 
På et tidligere møte vedr ovennevnte plan ble det etterspurt fra noen av oss grunneiere om 
hvorfor ikke veien fra Øvergård og til Storfjord grense er valgt å ligge ovenfor bebyggelsen 
(østre side) gjennom hele bygda? Vi venter fortsatt på svar! Så det kunne vi tenkt oss å få et 



fornuftig svar på. Det er også levert inn en underskriftskampanje på vegtraseen fra tidligere 
år, men vi har tydeligvis ikke blitt hørt. 
 
 
 
Øvergård –Storfjord grense 
 
Løsningen som er valgt forbi Øvergård og fram til kollektivholdeplass/utfartsparkering ved 
Fjelle (profil 9670)og til Storfjord grense (PROFIL ) er planen svært mangelfull og direkte 
dårlig for oss som bor her og som driver gårder her. 
 
Trafikksikkerheten synes heller ikke vektlagt mye på denne strekningen. E6/E8 går her 
gjennom et typisk jordbruksområde med etter nordnorske forhold ganske mye dyrka eller 
dyrkbar jord. 
All dyrka jord høstes idag. For tiden er det bare et bruk som driver med husdyr, men det 
foreligger planer om oppstart på flere. Det vurderes også å starte med gårdsturisme/salg på 
strekningen. 
Felles problemstilling for alle gårdbrukere er at eiendommene og den dyrka jorda ligger på 
begge sider av E6/E8. Slik planforslaget foreligger vil denne problemstillinga fortsatt være 
der og problemene vil øke. 
 
Det som virker uforståelig for oss som grunneiere er at det ikke er planlagt en eneste 
jordbruksunder-/overgang på strekningen. Med noen små unntak er det heller ikke foreslått 
å bygge noen samleveger/adkomstveger. 
 
Vi kan vanskelig forstå og akseptere at det ikke bygges jordbruksunder-/overganger her 
mens det på strekningen Nordkjosbotn –Øvergård bygges flere slike underganger. 
Slik forslaget foreligger, innehar det ikke bare krysninger, men også transport langs E6/E8 
når vi skal krysse vegen. 
Dette vil medføre veldig store utfordringer når vi skal flytte traktorer og maskiner over 
vegen. Vi kan vanskelig skjønne at dette er tilrådelig på en veg som bygges for 90 km/t. 
 
Krysning med husdyr blir enormt vanskelig og vil utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. 
Vårtabsolutte krav er derfor at det bygges planskilte krysninger for husdyr, traktorer og 
maskiner. I tilknytning til disse undergangene må det bygges adkomstveg. 
 
I planen står: 
«For den resterende strekningen fra Øvergård til Storfjord grense vil ny veg i hovedsak følge 
dagens veg, men med breddeutvidelse og utslakning av kurver.  Dermed vil forholdet også 
for gående og syklende på den strekningen forbedres.» 
 
Vi kan vanskelig forstå at det er noe faglig hold i dette utsagnet når samtidig vegen vil bli 
tillatt for 90 km/t. Vi vil påpeke behovet for å ha lokale adkomstveger, f.eks til kollektiv 
plassene og der buss er forutsatt å stoppe. 
Vi ber om å få et snarlig møte med Statens Vegvesen og Balsfjord kommune for å diskutere 
forslaget til Reguleringsplanen. 
 
ALTERNATIV TRASE 
 



Den foreliggende planen for strekningen Fjelle –Storfjord grense er veldig dårlig for oss som 
bor og har våre eiendommer her. Vi mener at våre forslag til jordbruksunderganger og 
samle-/adkomstveg må gjennomføres. 
 
Det er ingen hindring i at den planlagte traseen kan gå overfor bebyggelsen i 
Kila/Balsfjordeidet. Veitraseen har vært sett på tidligere og planlagt av Statens Vegvesen og 
Balsfjord kommune, selv om traseen er endret fra Nordkjosbotn til Øvergård så kan den 
med små justeringer følge tidligere plan. Legger ved et vedlegg på vegtraseen planlagt i 
2000. 
 
Slik som dere har lagt fram reguleringsplanen i dag vil det for all framtid ikke være 
utviklingsmuligheter for jordbruks-og bebyggelsesmuligheter for området. I tillegg vil gode 
jordbruksmuligheter gå tapt. Det er med livet som innsats for beboerne å bo, samt driv 
jordbruk i Kila/Balsfjordeideti dagens trafikkbilde og det vil ikke bli lettere i framtiden med 
økende trafikk. Vi må krysse E6/E8, med store landbruksmaskiner for å komme mellom 
bebyggelsen og dyrket mark. Høya skal gjøres i juli når ferietrafikken er størst. I dag har vi 
store problemer å krysse E6/E8. 
 
I tillegg så har vi beiteområdet på vestsiden av vegen dvs at husdyra må krysse hovedveien. 
Når dyra slippes ut på beite og med en sterkt trafikkert vei vil det lett oppstå store 
trafikkfarlige situasjoner. I framtiden vil det være umulig med f.eks. å starte 
melkeproduksjon der dyra må krysse veien daglig. Det er ikke lagt til en eneste 
over/undergang for landbruksmaskiner, mennesker og husdyr i Kila/Balsfjordeidet. 
 
Dere øker transportkvaliteten på bekostning av trafikksikkerheten gjennom 
Kila/Balsfjordeidet. 
Vi kan ikke se at det er noen trafikksikkerhet for skolebarna (de minste er bare 5/6 år) som 
må ferdes langs E6/E8 til bussholdeplassen som vi har fått 3 på hver side av gjennom hele 
Kila/Balsfjordeidet, om morgenen må de krysse og å gå langs vegen for å ta bussen. Det er 
værhardt her på vintertid, og i mørketida er det ikke bare for en 5/6 åring selv i følge med 
en voksen, å gå etter hovedtraseen til busstoppet. 
 
Det beste alternativet for Kila/Balsfjordeideter om veitraseen kommer over bebyggelsen 
der vil traseen gå i et område som stjeler lite av produktivt landbruksareal. 
Hvis dagens planlagte trasevalg skal benyttes så må den gamle E6/E8 bestå som en lokal vei 
mellom bygdene/gårdene. Det må bygges en ny E6/E8 parallelt med gammel veien, med 
tilhørende over/underganger for hver eiendom der brede landbruksmaskiner og dyr kan 
krysse hovedveien. Det må også bygges støybeskyttelse mot nåværende bebyggelse og 
eventuelt fremtidige bolighus. (hvis veien blir lagt over bebyggelsen så vil støyproblemet 
minimeres da lyden lettere bærer oppover) Det arealet som blir tatt fra grunneierne må 
Statens vegvesen opparbeide nytt dyrket areal der det finnes muligheter. 
Vi mister mye av dyrket mark og når vi bor i en dal, så er det ikke ubegrenset areal å ta av til 
nydyrking. Den framtidige bonden skal jo drive stort og ikke smått, dvs at dere ødelegger 
livsgrunnlaget for oss bønder i Kila/Balsfjordeidet. 
Hadde veien blitt lagt over bebyggelsen ville alle blitt kvitt støyproblemet og vi hadde hatt 
en vei for fremtiden og i tillegg ville alt av dyrket mark blitt spart slik at vi kan fortsette å bo 
her i all framtid, og Kila/Balsfjordeidetville kanskje bli en attraktiv bygdå bo i. 
Trafikksikkerheten for de myke trafikantene vil bli bra når vi kan ferdes etter gammel veien. 
I tillegg vil det være omkjøringsmuligheter hvis veien mot formodning må stenges i tilfelle 
uhell, vedlikehold, veiarbeid ol. En annen fordel ved byggingav veitraseen ovenfor 



bebyggelsen vil være under byggeperioden, da denne vil foregå uhindret med tanke på 
trafikk. 
 
Hvis det er slik at det ikke er andre muligheter enn at traseen må gå der dere har bestemt, 
så må den gå parallelt med gammelveien. Gammelveien må vi få beholde slik at vi kan kjøre 
mellom gårdene med både traktor og landbruksredskaper uten å måtte inn på en motorvei. 
Det vi også må være sikker på at vi får er en over-/undergang med hver gård slik at vi kan 
krysse veien med brede landbruksmaskiner og at buskapen kommer seg på beite. 
Det må også etableres støyhindring. 
 
Men for oss vil en trase øst for dagens trase og litt ovenfor dagens bebyggelse være klart å 
foretrekke og gi ei mye bedre løsning. 
Ut fra det vi erfarer bygges også dagens veger billigere og bedre når de legges utenfor 
dagens trase. Dette er noe vi har sett f.eks langs E6 på Helgeland. 
Den traseen vi forslår er ikke tenkt «langt til fjells» men et stykke overfor bebyggelsen. Vi 
ber Statens Vegvesen nøye vurdere et slikt forslag. 
 
På vegne av beboerne i Kila/Balsfjordeidet, 30.06.2019 
 
Bengt og Gunn Sissel Mjøs Siikavuopio 
Naimakka 11 
9046 Oteren 
 
91380041 
 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas ikke til følge. 
 
Balsfjord kommune vedtok i kommunedelplanbehandlingen i 2014 at ny veg på strekningen 
Nordkjosbotn – Storfjord grense skulle planlegges og bygges i henhold til alternativ 3A. 
 
I merknaden argumenteres det for et alternativt trasèvalg. En slik vurdering ligger utenfor 
Statens Vegvesens mandat fordi spørsmålet om trasèvalg i tilfelle må tas opp til fornyet 
behandling i Balsfjord kommune. 
 
Det henvises til Støyrapporten som følger denne planen. Der Støyrapporten konkluderer 
med at det er behov for tiltak, så vil dette bli fulgt opp i samråd med grunneierne i 
byggeplanfasen. 
 
 
 

 

3.3.3 Mary Ann Borge Datert 08.07.2019 
 
Merknader til reguleringsplan:  
 



15/202571-49 Varsel om offentlig ettersyn – detaljreguleringsplan på høring i sak 
Reguleringsplan E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense  
 
Bekymringer ang. boforhold på gårds og bruksnummer 27/27.  
 
Bekymringene går hovedsakelig på i hvilken grad boforholdene vil forringes i eksisterende 
bolig, og man ønsker en avklaring på dette.  
 
Vi merker oss at Veien nå blir 9 meter bred og fartsgrense 90 kmt.  
Veien kommer ytterligere nærmere bolighuset, og man lurer på hvilke ulemper bla. dette vil 
få for boforhold og bolig.  
Bla. utfordringer med snø ned på eiendommen ved brøyting av nye E6?  
Hvilke sikkerhetstiltak vil bli utført med tanke på utforkjøringer? (spesielt vogntog på 
vinterstid).  
Er disse problemstillingene utredet?  
Er det mulig å kunne få sett en modell over aktuell veistrekning?  
Hvilke andre muligheter finnes hvis det viser seg at boforholdene blir uholdbare?  
 
Det har tidligere vært nevnt om å se på mulighet å løfte og legge veien i halvtunnel ved 
Nordmoen skredforbyggning.  
Vi tenker at dette kan gjøre det tryggere å bo på 27/27 da veien evt. kan trekkes lenger 
unna boligen.  
Hvilke vurderinger er gjort på dette området?  
Kan man få tilgang på dokumentasjon ang. dette?  
 
Man ønsker å planlegge fremtiden, og da må man vite om boforholdene blir holdbare eller 
om man må belage seg på endringer.  
 
Vi ønsker å be om et møte for å drøfte disse problemstillingene.  
Det hadde også vært greit med en visualisering av aktuell veistrekning.  
 
Mvh Mary Ann Borge 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Veglinjen er planlagt i henhold til gjeldende vegnormal. Dette omfatter både 
trafikksikkerhetshensyn og mulige ulemper ved snøbrøyting.   
Det henvises til Støyrapporten som følger denne planen. Der Støyrapporten konkluderer 
med at det er behov for tiltak, så vil dette bli fulgt opp i samråd med grunneierne i 
byggeplanfasen. 
 

 
 
 
 
3.3.4 Ravdna Sara Hætta  Datert 09.07.2019 

Merknad/innsigelse til detaljreguleringsplan for E6 
Nordkjosbotn - Storfjord grense 
 
Nordkjosbotn er et tettsted i vekst, og det fører til optimisme i lokalbefolkningen. Balsfjord 
kommune arbeider aktivt med å legge til rette for næringsvirksomhet. 



De senere årene har det blitt stor etterspørsel etter opplevelses-, arrangements- og 
aktivitetsarrangørvirksomhet i landsdelen. 
Native.no, org. 985591016 er et enkeltmannsforetak, næringskode 79.903 Opplevelses-, 
arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet. I tillegg er jeg 
sterkt forankret i reindriftsnæringen. Dette gir meg en unik mulighet til å kunne tilby 
samiske opplevelsesarrangementer, lærings- og omsorgstjenester med basis i reindrift, 
kursvirksomhet i samisk kunst og håndverk, etc. på vinteren, og salg av egenprodusert 
samisk kunst og håndverksprodukter om sommeren. 
Januar 2019 fikk jeg godkjennelse fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark om å etablere «Ut 
på vidda» som en del av min virksomhet. 
Dette er et tiltak for reindriftsnæringen som Fylkesmannen har tatt initiativ til og skal kunne 
tilby lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. 
Mer info. https://www.fylkesmannen.no/troms-finnmark/landbruk/utpavidda/ 
 
Jeg bodde tidligere i Målselv kommune, men eiendommen var dårlig egnet for slike formål. I 
2016 besluttet jeg derfor å selge eiendommen og kjøpte Øvergårdveien 563 i Balsfjord. 
Boligen har gjennomgått omfattende renovering og næringsbygget er i dag delvis ombygget 
til dette formålet. 
Fordelene med eiendommen er: 
             - Lett tilgjengelig: ligger rett ved E6, 
             - Piggstein: ligger ca. 5 kilometer sørøst for sentrum av Nordkjosbotn og 1/3 av  
               steinen ligger på min eiendommen. Dette gir en unik mulighet for  
               næringsutvikling 
               og vil være et stort trekkplaster fordi det fra gammelt av er en tradisjon å risse inn 
               navnet sitt i denne steinen på ferd nord- eller sørover. I nyere tid har spraybokser 
               overtatt som verktøy, 
               og mange tusen navn har dannet et tykt lag av maling på steinen. 
             - Fulldyrket jord og innmarksbeite: Tilleggsfor til rein. 
 
I min forretningsplan har jeg planlagt å benytte min eiendom ved siden av Piggstein til 
sommerturisme. I planene inngår 2 stk store lavvu der det selges samisk kunst og håndverk, 
kaffe og en del kioskvarer. 
Miljøet vil bli noe av det samme som man i dag finner på Heia. 
På detaljreguleringsplan for E6 Nordkjosbotn - Storfjord grense er det ikke et ønske om at 
det skal være mulig for publikum å ha tilgang til Piggstein. 
Det er planlagt at E6 skal heves rett ved piggstein slik at den blir gjort utilgjengelig. Dette 
har store økonomiske konsekvenser for meg som bedrifts- og grunneier. Dette mener jeg 
også har store konsekvenser for trafikksikkerheten fordi: 
 

1. Det er tidligere gjort et forsøk ved inngjerding å hindre tilgang til Piggstein. Dette 
              hindret ikke publikum i å ta seg frem til denne. Det ble parkert ved veien og  
              publikum klatret over gjerdet. 

2. Vi opplever ofte at biler stopper ved veikanten om vinteren når de ønsker å ta seg 
frem til Piggstein. 

3. Etter at nordlysturismen har fått et oppsving er Piggstein blitt besøkt oftere enn 
              tidligere. Vi opplever ofte at busser og biler kjører inn på vår eiendom og er til 
              hinder for oss. De går over E6 og kan føre til trafikkfarlige situasjoner. 
 
I stedenfor å hindre tilgang til Piggstein mener jeg at det bør tilrettelegges slik at det trygt å 
ta 
seg frem til en stein som er blitt til et landemerke i Balsfjord kommune. 



Mitt forslag er at det etableres en stor belyst stopplomme/busslomme/rasteplass rett ved 
siden 
av Piggstein for å unngå trafikkfarlige situasjoner og sikre grunneier videreutvikling av sin 
næringsvirksomhet. Området må sikres mot evt. rasfare. 
 
Statens vegvesen, Region nord Veg- og transportavdelingen Miljø og sikkerhet, datert 
15.11.2013 gjorde en risikoanalyse av ny E& Nordkjosbotn mot Storfjord kommunegrense. I 
rapporten er det et endringsforslag som 
i stor grad samsvarer med mitt forslag. 
 
Jeg siterer denne: 
3.4.2. Risikoanalyse veg 
 
I tabell 8 s. 30 omhandler ett av tiltakene Piggstein. 
 
« Det bør etableres en stor stopplomme ved og på samme side som «Piggsteinen» slik at 
turistbusser m.m. kan stoppe der trygt. Denne kan samtidig brukes av politiet som 
kontrollplass. 
 
Videre på punkt 9 står det: 
12. Det er ønskelig med belysning ved busslommer, stopplommer/kontrollplasser spesielt 
ved 
«Piggsteinen» …….. 
 
Med hilsen 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas ikke til følge.  
På bakgrunn av NGI sin rapport til dette prosjektet, har skredfagkyndig ingeniørgeolog i 
Statens vegvesen utarbeidet følgende vurdering:  
Krav til sikkerhet mot skred i henhold til plan og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven stiller krav om tilstrekkelig sikkerhet mot skredhendelser for varig 
personopphold. På grunn av at personopphold ved en parkeringsplass skiller seg fra 
opphold på veg, følges plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift sine krav til sikkerhet 
mot skred [1] fremfor Statens Vegvesens risikoakseptkriterier for skred på veg [2].  
 
Byggteknisk forskrift (TEK17) [1] har sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i 
skredfareområde (vist i tabell 1). Veilederen til forskriften gir retningsgivende eksempler på 
type byggverk de ulike klassene omfatter. Det er vurdert at 
parkeringsplass/rasteplass/parkeringslomme tilhører sikkerhetsklasse S2, som ifølge 
veilederen omfatter byggverk som parkeringshus og hamneanlegg. Med aktuell 
sikkerhetsklasse S2 bør det ifølge forskriften ikke forekomme nedfall oftere en hvert 1000. 
år. 
 
Tabell 1 – Byggteknisk forskrift (TEK17) §7-3 sine sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde [1] 

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

S1 Liten 1/100 
S2 Middels 1/1000 



S3 Stor 1/5000 
 
 
Risikovurdering ihht. byggteknisk forskrift 
 
NGI har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny E6 utarbeidet en rapport med 
vurdering av skredfare og forslag til skredsikring [3].  
 
NGI sin rapport [3] vurderer skredsannsynligheten ved på nordøstsiden av vegen ved 
Piggsteinen å være 1/1000, og stedvis nært 1/100 (se utklipp av figur 4 nedenfor). Den 
nominelle årlig frekvensen på skred er dermed vurdert for høy (ihht. sikkerhetsklasse S2 i 
TEK17 [1]) til at Statens vegvesen kan etablere 
parkeringsplass/rasteplass/parkeringslomme. 
 
 
 

 
 
Referanser 
1: Direktoratet for byggekvalitet (2017): Byggteknisk forskrift (TEK17). Kapittel 7 Sikkerhet 
mot naturpåkjenninger,  §7-3 Sikkerhet mot skred. 
2: Statens vegvesen (2018): Håndbok N200 Vegbygging 
3: NGI (2017): «E6, Nordkjosbotn – Storfjord grense, vurdering av skredfare og forslag til sikring til 
reguleringsplan» 

 
 
 



 

 

3.3.5 Åge Abrahamsen Datert 09.07.2019 
 
Henviser til deres Trafikksikkerhetsrevisjon trinn 1 reguleringsplan E6 Nordkjosbotn 
Storfjord grense,her skriver dere,sitat:Formålet med omlegging av E6 er heva 
transportkvaliteten gjennom å auka trafikktryggleiken. Gjennom standarhevning og jamnare 
fartsprofil vil det bli betre framkomelig. Viktige mål for arbeidet med endring av 
kommunedelplanen har difor vore å tillpasse prosjektet best mogleg med omsyn til 
nærmiljø og optimal lineføring.Sitat slutt. Hvordan kan SVV påstå noe slikt? Med deres trase 
blir det mer kronglet.  
Tre eiendommer med hus må innløses,dyrket mark ødelegges og dere kommer i konflikt 
med trafikken på E6 fra Tu og stort sett helt til Storfjord grense,det kommer til og bli trafikk 
kaos med den store trafikkmengden som er på E6. Har dere ikke tenkt på dette? Denne 
traseen går også inn i skredutsatt område fra Trangen mot Øvergård med de merkostnader 
det medfører med skredsikring. Vårt forslag (Alt 2) på sørsiden av dalen på kote 80 til 100 er 
det minimalt med dyrket mark som berøres og det er ikke kjent rasfare på sørsida av 
dalen,det vil ikke bli en avkjøring eller behov for tilførselsveier som må bygges med de 
kostnader det medfører.Veien blir litt lengere, ca 1200 m med alt 2 men det er en trase som 
kan bygges uten å komme i konflikt med nåværende trafikk som er på E6,det må jo være en 
enorm fordel.Fortsetter den i samme høyde fra Storfjord grense mot Hellarberget vil det 
virkelig bli en vei for fremtiden. Vil bare opplyse at etter befaring fra Kommunestyret i 2007 
på de ulike trasevalgene gikk vi enstemmnig inn for Alt 2 som ble vedtatt.På et senere møte 
med SVV snudde Kommunestyret etter et utilbørlig press fra SVV om innsigelser og 
utsettelse på prosjektet Kommunestyret gikk da bort fra alt 2 med flertall og fulgte SVV sitt 
trasevalg.Ps. Av oppsitterne fra Heggeli til Storfjord grense er stort sett alle mot SVV sitt 
trasevalg.  
 
Åge Abrahamsen  
Balsfjord Frp. 
 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas ikke til følge. 
 
Balsfjord kommune vedtok i kommunedelplanbehandlingen i 2014 at ny veg på strekningen 
Nordkjosbotn – Storfjord grense skulle planlegges og bygges i henhold til alternativ 3A. 
 
I merknaden argumenteres det for et alternativt trasèvalg. En slik vurdering ligger utenfor 
Statens Vegvesens mandat fordi spørsmålet om trasèvalg i tilfelle må tas opp til fornyet 
behandling i Balsfjord kommune. 

 
3.3.6 Revva Gård Datert 09.07.2019 

Angående høring nye E 6 over eiendommen 26/6 i Balsfjord:  
Viser til vedlagte kartskisse:  
På nordre side langs Nordkjoselva går det en gammel ferdselsvei, som er flere hundre år 
gammel.- Langmovegen. Den går langs elva fra vår eiendom og oppover dalen helt til 
Kjempedalen. Noen meter innpå vår eiendom fortsetter den fra elva og nedover langs 



moene. I gamle dager gikk den helt til sentrum. Det var en del av den gamle ferdselsvegen 
fra Tamokdalen til Nordkjosbotn sentrum.  
Denne vegen er ikke inntegnet i Reguleringsplanen.  
Vi ber om at dette gjøres, da veien fortsatt er en viktig ferdselsåre for svært mange som bor 
i området. Den brukes både sommer og vinter som traktor og turvei.  
 
Mvh Revva Gård v/ Odd Øyvind Hay m.fl.  
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas til følge. 
 
Der hvor planlagt veg vil krysse den gamle ferdselsåren ved elven, vil det bli utført 
tilpasninger for å opprettholde den. 

 
3.3.7 Stein Ove Karlsen Datert 10.07.2019 

Reguleringsplan for E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense. Innsigelse  
 
Som eier og driver av eiendommen Kileng grnr: 28 brnr: 9 i Balsfjord kommune kan jeg ikke 
si meg fornøyd med planen om å fjerne alle avkjøringer til jordveier og driftsbygning. Når 
samtidig fartsgrensen øker til 90 km/t! sier det seg selv at det blir en stor ulempe med den 
nye planen som vil føre til store kostnader for driften av gården.  
 
Det beste alternativet hadde vært å gå på oversiden av alle gårdene i Kila. Det ville blitt mye 
bedre miljømessig for de som bor og arbeider der. Det ville blitt mindre støy for alle som 
bor i omradet og i tillegg ville det blitt visuelt bedre. Samtidig som driften av gårdene ville 
blitt mindre skadelig. Kanskje kostnadene ved bygging ville blitt lavere.  
 
Ved gjennomføring av foreliggende plan må det en del endringer til for at det kan drives et 
intensivt jordbruk i området. Jeg vil også informere om at Kileng også høster grovfor på 
flere eiendommer i Kila. Forelvmo 28.6, kila 28.1, klemensheimen 28.3 og hansmoen 56.23 
som ligger 2 km fra Kileng.  
 
Forelvmo er naboeiendommen hvor det er etablert felles avkjørsel mot Balsfjordelva. Der 
vil jeg foreslå ei bru over veibanen og oppsamlingsveien på forelvmo forlenges til hoved 
avkjøring på Kileng da ville det bli minst mulig ulempe på både E6 og for gårdsdriften for 
begge eiendommene. I tillegg måtte det etableres en kjørevei over forelva for å få tilgang til 
jorda som ligger på andre siden. Og det må også etableres en tilgang fra Broen og felles 
tilgang til et jordstykke som er i drift der.  
 
Husk at gården har et transportbehov fra jordene på ca. 300-350 rundballer hvert år. 
Grovfor skal til gården og blautgjødsel skal ut. Til slutt vil jeg påpeke at jeg må flytte 300-350 
sau hvert år fram og tilbake hvert år. Beitene ligger på motsatt side av E6 og det taler også 
for bru over E6.  
 
Dette vil bli det beste av dårlige alternativer både for gård og vei. Men det aller beste er å 
legge veien på oversiden av husene.  
Det bør vurderes om fartsgrensen kan være 70 km/t på Balsfjordeidet.  
 



Viser ellers til felles brev fra grunneiere/beboere på Balsfjordeidet dato 30/6-19. v/ Bengt 
Johan Siikavuopio og Gunn Sissel Siikavuopio.  
 
Vennlig hilsen  
Stein O. Karlsen 
 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Merknaden tas ikke til følge 
 
Det er en grunnleggende forutsetning at grunneierne skal sikres adkomst til sin eiendom. 
Der dagens avkjørsler er foreslått stengt, så begrunnes dette utfra terrengmessige og 
trafikksikkerhetsmessige forhold. De adkomstvegene som foreslås stengt erstattes av nye 
alternative adkomster.  
 
Gjennom dialog med grunneierne og utfra lokale forhold, kan det i byggeplanfasen ses 
nærmere på om det er mulig å foreta lokale tilpasninger.   
 
Det legges i planen ikke opp til planfri kryssing av E6/E8. Trafikksikkerheten på strekningen 
er utfra vegens geometri, siktforhold og trafikkmengde vurdert som tilfredsstillende sett i 
forhold landbruksaktivitet i området.  
 
Etablering av felles avkjørsel Forelvmo mot Balsfjordelven, vil i liten grad utgjøre en forskjell 
fra dagens situasjon.  

 

 
Felles for de private på strekningen Øvergård – Storfjord grense vedrørende trasevalg: 
Balsfjord kommune vedtok i kommunedelplanbehandlingen i 2014 at ny veg på strekningen 
Nordkjosbotn – Storfjord grense skulle planlegges og bygges i henhold til alternativ 3A. 
 
I merknaden argumenteres det for et alternativt trasèvalg. Med vedtaket av kommunedelplanen i 2014 så 
ble det juridiske og praktiske grunnlaget for dette reguleringsplanforslaget fastlagt. Reguleringsplanen er 
en ytterligere detaljering av det som ble vedtatt gjennom kommunedelplanen. Dette betyr at spørsmål 
angående alternative veglinjer ikke vil være gjenstand for behandling i arbeidet med reguleringsplanen.  
 
4 Eventuelle endringer etter offentlig ettersyn 

1. Som en følge av merknaden fra Statnett er hensynsonen tilhørende 132 kV 
transmisjonsnettledning Skibotn-Balsfjord endret fra H370 til H740. Videre er 
bestemmelsen knyttet til denne hensynsonen endret til:  

 Det er byggeforbud i hensynsonen. Alle tiltak i terreng og alt anleggsarbeid 
skal forhåndsgodkjennes av ledningseier. 

 
2. Endring av nummerering i planbestemmelsene i henhold til merknaden fra 

Fylkesmannen. 
 
 

 
 



 

 

 

Annet 

 Siste saker/innspill til sak i Balsfjord kommune med relevans til denne reguleringsplan:  

• Vedtak planprogram for tema reindrift og utvidelse av planområdet: mai/juni 2018 
• 2018/19 politisk forespørsel om fornyet behandling av Kommunedelplanen fra 2014. Ikke 

behandlet.   
 
Fra grunneierne i Kila er det kommet en felles uttalelse der de ber kommunen se på alternativ trasè i lia 
oppfor gårdene: 

 
 



 
Vurdering: 
Først gjøres vurderingen av brevet fra grunneierne i Kila. Innspillene om bru eller undergang for hvert av 
gårdsbrukene, og om busstopp for ungene i Kila er også meldt inn til Statens vegvesen og er behandlet i 
merknadsbehandlingen. 
 
Så til vurderingen av ny trasè. Reguleringsplanen som er til behandling ligger innenfor det området som 
er vedtatt i gjeldende kommunedelplan. Det er ikke rom for at reguleringsplanen kan gå ut over 
kommunedelplanen og regulere annet areal til veiareal. Konsekvensene av å velge å se på annen trasè er 
at kommunen må stoppe reguleringsplanarbeidet, og oppheve gjeldende kommunedelplan for å behandle 
den på nytt. 
 
Dagens kommunedelplan ble behandlet og vedtatt i 2014, med bakgrunn i at tidligere alternativ ble 
omgjort som følge av innsigelser. Ny omkamp om trasevalg vil føre til en utsettelse i tid. Veien vil 
sannsynligvis miste bevilgningene i Nasjonal transportplan for perioden 2024-2029, og vil måtte vente til 
nye bevilgninger er på plass. En vet heller ikke om ny trasè i Kila vil møte innsigelser under evt 
behandling av ny kommunedelplan. 
 



Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret ser ikke på nye trasèvalg for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord grense. Innspill fra 
grunneierne i Kila er merknadsbehandlet, og utfordringer må søkes løst i samarbeid med Statens 
vegvesen. 
 
Detaljreguleringsplan for E6 fra Nordkjosbotn til Storfjord grense, med tilhørende 
planbestemmelser og planbeskrivelse, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Jørgen Bjørkli 
Enhetsleder 
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 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR E6 Nordkjosbotn 

– Storfjord grense   
Nasjonal arealplan-ID:  1933-259  

 

 Okt. 2018 

 Revidert 31.10.2019 

 

   

1 Fellesbestemmelser 

 

1.1 Støy pbl. § 12-7 nr. 3  

Støygrense er Lden=55dBA ved uteplass til bolig og fritidsbolig, samt utenfor rom med støyfølsomt bruk 

til bolig.   

For  de eiendommer  hvor definert støygrense  overskrides skal støyreduserende tiltak som rekkverk/ 

gjerder o.l. benyttes som støyskjermingstiltak, jfr «Støyrapport  E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense» 

datert januar 2018, støysonekart.    

For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene likevel får et støynivå som overskrider grensen ovenfor, 

skal det i neste planfase gis tilbud om  skjerming eller fasadetiltak dersom det er nødvendig for å 

tilfredstille kravene til støynivå på uteplass eller kravene til innendørs støynivå. Dette gjelder følgende 

eiendommer:  26/80, 26/43, 26/161, 26/21, 26/119, 26/54, 26/35, 26/77,  27/22, 27/27, 27/29, 27/21, 27/3, 

28/2, 28/24,  28/22, 28/18, 28/18,  28/17, 28/6, 28/15, 28/15, 28/19, 28/13, 28/7, 28/1, 28/3, 56/23/1, 

28/17, 28/18   

 

1.2 -Kulturminner pbl § 12-7 nr 2 

Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner skal arbeidet stanses omgående og beskjed 

gis til Sametinget og Troms fylkeskommune, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

Dersom det under arbeid i planområdet påtreffes kulturminner under vann vernet iht. kulturminneloven § 

14 eller §4, skal arbeidet straks stanses, og Troms fylkeskommune varsles omgående. 

 

  

 

1.3 Landskapstilpassing    

 

1.3.1 Istandsetting av berørte områder 
 Utforming og detaljering skal følge prinsipper i Formingsveileder for E8/E6 Nordkjosbotn – Hatteng 

datert mai 2014,  del 3. 

  

 

1.3.2 Terreng og revegetering 
Terrenginngrep skal som hovedregel begrenses og skje mest mulig skånsomt. Skjæringer, fyllinger og øvrig 

øvrige berørte areal skal formes og revegeteres slik at de er godt tilpasset omkringlignende terreng.   
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2 bestemmelser til Arealformål (plan – og bygningsloven § 12-5) 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2) 

2.1 Kjøreveg (SKV) jf. pbl. § 12-7,14. 

Følgende kjøreveger skal anlegges som offentlige veger: 

o_SKV1 – vegareal avsatt til E6/E8   

o_SKV2 -  fylkesveg  87 

o_SKV3 – omklassifiseres til annen offentlig veg    

  

 

2.2 Kjøreveg (SKV) jf. pbl. § 12-7,1. ledd nr.2 

  

SKV – Vegareal avsatt til private veger, for adkomst til offentlig veg eller adkomst til eiendommenes 

utmark. Vegene kan være felles for flere eiendommer. 

  

I planbeskrivelsens kap 8.x  framstilles alle nye og stengte adkomstveger i planen 

  

2.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT)   

o-SVT1 Benyttet som sideareal for bru regulert i ett nivå som Statens vegvesen skal eie.  

 

 

2.4 Annen veggrunn- grøntareal   

 

2.4.1  Skjæring, fylling, grøfteareal og sikkerhetssone  

 

o_SVG 1  

Arealet er avsatt til grøft, skjæring, fylling, voll stikkrenner, kulverter, ledegjerder,  sikkerhetssoner  og 

andre tekniske anlegg som naturlig tilhører ny veg. I gjennomføringsfasen kan arealet benyttes til all 

virksomhet som er nødvendig  for gjennomføringe av veganlegget, herunder midlertidige  bygninger og 

anlegg, adkomsveg, lagring mm. Arealet skal eies av Statens vegvesen.  

På dyrket mark med skråninger med helling 1:4 eller slakere skal matjordlaget (20-30 cm) tas av og lagres 

separat fra andre typer masser og legges tilbake som toppjord slik at arealet kan brukes til eng utenfor 

sikkerhetssonen på 8 meter.. Der jordbruksareal ikke lengre kan brukes til jordbruk skal matjordlaget taes 

av, lagres separat og brukes til fortrinnsvis reetablering av skadet jordbruksaeal innenfor planområdet. 

Eventuelt overskudd fra matjord kan brukes som toppdekke i skråninger som skal såes til.   

 

2.4.2  o_SVG5   

o_SVG5    

Arealet er avsatt til grøft, skjæring, fylling, voll stikkrenner, kulverter, ledegjerder,  sikkerhetssoner  og 

andre tekniske anlegg som naturlig tilhører ny veg. 

 

Arealet skal eies av Statens vegvesen. 

På dyrket mark med skråninger med helling 1:4 eller slakere skal matjordlaget (20-30 ca) tas av og lagres 

separat fra andre typer masser og legges tilbake som toppjord slik at arealet kan brukes til eng. Der 

jordbruksareal ikke lengre kan brukes til jordbruk skal matjordlaget taes av, lagres separat og brukes til 
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fortrinnsvis reetablering av skadet jordbruksaeal innenfor planområdet. Eventuelt overskudd fra matjord 

kan brukes som toppdekke i skråninger som skal såes til.   

 

Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr eller føres opp midlertidige bygninger i dette området.   

  

I  forbindelse med reinflytting vår og høst skal all aktivitet i byggefasen  baseres på  avtale mellom  

Reinbeitedistriktet  og Statens vegvesen. Konkrete tidsrom for flytting avtales i dialogmøter.     

  

2.4.3 Annen veggrunn – grøntareal o_SVG 2- o_SVG4  (skredsikringstiltak) 

 

Areal avsatt til skredsikringstiltak ved Nordkjosbotn, Bjørnbåsflåget og Øvergård som Statens vegvesen 

skal eie. Planlagt rassikring bygger på rapporten «E6, Nordkjosbotn Storfjord grense, - vurdering av 

skredfare og forslag til sikring av reguleringsplan» av NGI (Norges geotekniske institutt) datert 

14.3.2018. 

 

Arealet er avsatt til grøft, skjæring, fylling, voll stikkrenner, kulverter, ledegjerder,  sikkerhetssoner  og 

andre tekniske anlegg som naturlig tilhører ny veg. I gjennomføringsfasen kan arealet benyttes til all 

virksomhet som er nødvendig  for gjennomføringe av veganlegget, herunder midlertidige  bygninger og 

anlegg, adkomsveg, lagring mm.   

 

o_SVG 2-område Nordkjosbotn   

o_SVG 3- område Bjørnbåsflåget 

o_SVG 4-område Øvergård  

 

   

  

2.4.4 annen veg grønt areal (o_SVG6) 

Innefor areal areal avsatt til o_SVG6  kan det tilrettelegges for tiltak tilpasset flyttlei. 

Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr eller føres opp midlertidige bygninger i dette området.  

 Unntaket er konkrete tiltak tilknytte utbredring av dagens trekklei.  

I  forbindelse med reinflytting vår og høst skal all aktivitet i byggefasen  baseres på  avtale mellom  

Reinbeitedistriktet  og Statens vegvesen. Konkrete tidsrom for flytting avtales i dialogmøter.     

 

2.4.5  SVG1 (sideareal ved privat veg) 

Areal markert med SVG1 er avsatt til grøft, skjæring, fylling, voll stikkrenner, kulverter, ledegjerder,  

sikkerhetssoner  og andre tekniske anlegg som naturlig tilhører ny veg. I gjennomføringsfasen kan arealet 

benyttes til all virksomhet som er nødvendig  for gjennomføringe av veganlegget, herunder midlertidige 

bygninger og anlegg, lagring mm. Arealet skal eies av hjemmelshavere.   
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2.5 Parkeringsplasser (o_SPP1-3)  

 

Område er avsatt til offentlig parkering, opparbeides til bruk for utfartsparkering og kollektivtrafikk  

  

 o_SPP 1 - parkering/stoppested buss ved Smørpundfjellet/Elvekroknes 

 o_SPP 2 - parkering /stoppested  buss, ca 500 m nord for Øvergård kryss 

 o_SPP 3 - parkering / stoppested buss sør for Storfjord grense. 

 

3 Landbruks, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (plan- og 

bygningsloven § 12-5 nr. 5) 

 

3.1 LNFR (landbruk- natur- friluftsliv og reindrift) 

 

Areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomshet basert på 

gårdens ressursgrunnlag. Statens vegvegvesen gis tilgang  i drifts-og anleggsfasen. Areal som kun 

benyttes til rigg/anleggdeponi/interimsveger skal tilbakeføres etter bruk,  jfr. bestemmelse pkt 7.  

  

4 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (plan- og 

bygningsloven § 12-5 nr. 6) 

 

4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone  

Areal merket V benyttes der det er større bekker / elver og kantsoner som skal  skjermes for inngrep.  

  

5 Bestemmelser til hensynssoner  

 

5.1 Sikrings-, støy- og faresoner (plan- og bygningsloven §12-6 og 11-8a) 

 

Sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann. (H110-1)  

 

  

A. Tiltak i henhold til PBL§ 11-7 nr 5a) kan tillates etter søknad dersom tiltaket ikke strider mot 

beskyttelsen av drikkevannet.  

 

B. Sikringssone frisikt. (H140). Frisikt skal tilrettelegges som vist i planen. I frisiktområdene skal 

det ikke være sikthindrende vegetasjon, gjerder, murer eller andre sikthindre med en høyde på 

over 0,5 meter eller tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående trær, stolper eller lignende kan tillates.  

 

C. Faresone høyspentanlegg (inkl. høyspentkabler). H370_1 – H370_11 Benyttes der det er 

høyspent i luft som berører planområdet.     

  

 

5.2 Hensynssone reindrift (plan – og bygningsloven §12-6 og §11-8c) 

H520_1 og H520_2 Viktig trekk- og flyttlei.   
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Innenfor hensynssonene H520_1 2 skal vegens sideareal utformes slik at reinen kan trekke uhindret over 

vegen.  

I hensynssone H520-2 vil ytterligere tiltak som kan sikre flytting av rein bli vurdert. Etter at vegen er 

bygd er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som kan hindre reinens frie trekk. 

  

5.3 Hensynssone bevaring naturmangfold, (plan – og bygningsloven §12-6 og §11-8c) 

Innenfor hensynssone H 560_1 er det ikke tillatt med permanente tiltak som kan endre vassdragets 

naturlige løp. Det er ikke tillatt å fjerne vegetasjon langs elva annet enn å sikre tilkomst og arbeidsrom for 

inspeksjon og eventuelle vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid på konstruksjoner, herunder 

erosjonssikring av brufundament. Det er tillatt å anlegge enkel traktorveg for landbruket mellom 

brufundament og elv. Denne skal plasseres lengst mulig inn mot brufundamentet for å sikre elvas 

kantsone. 

 

5.4 Hensynssone kulturmiljø H570_1-2   

 

Hensynssoner H570_1-2 er automatisk fredede samiske kulturminner. Fredede kulturminner med en 

sikringssone på 5 meter er båndlagt i henhold til kulturminneloven. Det kan i de båndlagte områdene ikke 

igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme kulturminnene i området, eller på andre måter forringe 

dets verdi som kulturmiljø. Motorisert ferdsel er ikke tillatt. 

 

6 Båndleggingssone 

6.1 Båndlegging etter lov om kulturminner H730_1-6 (plan–og bygningsloven §11-8d og §12-

6 

  

Hensynssone H730_1-6 Båndleggingssone automatisk fredede samiske kulturminner. Fredede 

kulturminner med en sikringssone på 5 meter er båndlagt i henhold til kulturminneloven. Det kan i de 

båndlagte områdene ikke igangsettes tiltak som kan skade eller skjemme kulturminnene i området, eller  

på andre måter forringe dets   verdi som kulturmiljø. Motorisert ferdsel er ikke tillatt. 

 

6.2 Båndlegging etter energiloven H740_1-4 (plan–og bygningsloven §11-8d og §12-6) 

   

Det er byggeforbud i hensynsonen. Alle tiltak i terreng og alt anleggsarbeid skal forhåndsgodkjennes av 

ledningseier. 

 

7 Bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområde                                                        

Bestemmelsesområder (midlertidig anlegg- og riggområde (#) (Plan – og bygningsloven § 12-7 nr. 1) 

 7.1 Midlertidige rigg- og anleggsområder (#) 

 

#1. Alle LNRF-områdene som er merket med bestemmelseområde #1 kan i anleggsperioden benyttes til 

rigg- og anleggsområde. Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr nærmere vassdrag enn 20 

meter. Anleggsområde som tilstøter vassdrag skal ha en buffersone på minimum 5 meter langs elv/bekk 

der eksisterende vegetasjon ivaretas med mindre også dette arealet er nødvendig å bruke for å kunne 
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bygge nye eller fjerne gamle konstruksjoner i vassdrag, herunder nødvendig omlegging av bekkeløp. 

Områdene som tas i bruk til anleggs- og riggområder istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i 

planen innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt. Dersom dyrket mark blir brukt som lagring av masser 

eller anleggsveg skal matjordlaget (20-30 cm)tas av og lagres separat fra andre typer masser og legges 

tilbake som toppjord slik at arealet kan gå tilbake til dyrket mark. 

#2. Kanstone (ved Nordkjoselva og ny bru) skal ikke hogges/fjernes annet enn det som er nødvendig for å 

anlegge brufundamenter. Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr her eller føres opp midlertidige 

bygninger.  

#3 Område på østsiden av bru over Nordkjoselva tillates oppfylt til kote 34.   

  

#4  Det skal ikke lagres maskiner, drivstoff og utstyr eller føres opp midlertidige bygninger i dette område.  

 

I  forbindelse med reinflytting vår og høst skal all aktivitet i byggefasen  baseres på  avtale mellom  

Reinbeitedistriktet  og Statens vegvesen. Konkrete tidsrom for flytting avtales i dialogmøter.      

  

  

  

 

8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

8.1  Innen ett år etter at veganlegget er ferdigstilt skal støyskjeming være ferdigstilt. 

8.2  Innen ett år etter at veganlegget er ferdigstilt skal områder som tas i bruk til anleggs- og riggområder   

istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål.  
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1 Sammendrag 

   

 

Ny planlagt E6/E8 innebærer en betydelig omlegging sammenlignet med dagens vegtrase.    

Planlagt veglinje starter ved ny rundkjøring på E6 i Nordkjosbotn nær Statens vegvesens 

kontrollstasjon og veglinja er lagt mellom Halvorsfjellet og Nordkjoselva opp til Heimly hvor 

vegen krysser elva  og kommer inn på dagens trase ved Tu. Derfra legges vegen opp i 

fjellsiden i fjellet Bjørnbåsen  og kommer ned til dagens vegtrase like nord for Øvergård 

kryss. Derfra og nordover til Storfjord grense følges i hovedsak dagens veg, men med 

standardheving og utretting av kurvatur. 

 

Reguleringsplan Nordkjosbotn – Storfjord grense, som bygger på vedtak i forutgående 

kommunedelplan, har en lang forhistorie. Opprinnelig kommunedelplan ble utarbeidet i 

perioden 1997-2000. På bakgrunn av merknader i høringsrunden  ble det utarbeidet 

tilleggsutredninger. Planen ble sendt på høring i 2002. Balsfjord kommune vedtok i 2007 

alternativ 2 som omfattet omlegging av E6 til andre siden av Nordkjosdalen.  

 

Statens vegvesen meldte oppstart på reguleringsplanarbeidet  i 2011. Flere av 

sektormyndighetene var kritisk til valgte alternativ 2 og kom med klare tilrådninger om å ta 

kommunedelplanen opp til ny behandling med endring av alternativ til alternativ 3.  

Dette ble etter hvert fulgt opp med oppheving av tidligere vedtak samt behandling med flere 

nye alternative løsninger. Endringsforslag til kommunedelplanen ble behandlet  i 2014 hvor 

alternativ 3A ble vedtatt.    

 

Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense er en strekning som ikke tilfredstiller 

kravene som er satt for stamvegnettet. Strekningen er svingete og har bebyggelse med 

mange avkjøringer. Vegen har heller ikke bredde i henhold til dagens standard. Vegen har  

omfattende skader som vurderes å skyldes dårlig bæreevne i dypere lag, manglende 

drenering og telehiv. Dagens vegbredde varierer mellom  6-8,5 m.  

 

Høsten 2017, underveis i detaljreguleringsprosessen ble det avdekket at tema reindrift ikke 

var tilstrekkelig utredet som grunnlag for kommunedelplanen vedtatt 22.4.2014.  Det viste 

seg nødvendig å få utarbeidet en konsekvensutredning for tema reindrift. Denne utredninger 

anses som et supplement til de øvrige konsekvensutredninger som er lagt til grunn for 

kommunedelplan Nordkjosbotn – Storfjord grense, vedtatt 2014.   

 

Samtidig med at nytt planprogram og konsekvensutredning ble sendt ut på høring i april 

2018, ble det varslet  utvidelse av planområdet. Det har i arbeidet med detaljregulering vært 

en forutsetning å regulere inn veg med sideterreng innenfor den «veg-korridor» som ble 

avsatt i vedtatt kommunedelplan i oktober 2014. Den innregulerte korridoren viste seg å 

ikke ha tilstrekkelig bredde og det ble nødvendig å utvide planområdet som varslet i april 

2018. Konkret skyldtes dette grunnforhold, behov for ytterligere skredsikringstiltak pga. 

sidebratt og rasutsatt sideterreng, samt strengere krav som følge av endring av vegens 

standardklasse (fra H3 til H1). 
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Prosjektets målsetting mht. nærmiljø har vært at store deler av lokalbefolkningen langs 

dagens E6, som resultat av lavere trafikkmengde, skal oppleve at bo- og miljøforholdene blir 

bedre gjennom; færre avkjørsler, redusert støynivå, mindre svevestøv og bedre sikkerhet for 

myke trafikanter. Ny veg skal videre heve transportkvaliteten gjennom kortere reisetid, 

jevnere fartsprofil, bedre fremkommelighet, mindre slitasje på kjøretøy og på veg, større 

grad av tilfredshet og sikkerhet for reisende. 

  

Det tilrettelegges for en lavmælt, men moderne, sikker og funksjonell vegstrekning som på 

enkelt vis ivaretar de eksisterende kvalitetene i landskapet og naturverdier som vegen går 

gjennom. Ny E6 er et stort prosjekt med store terrenginngrep, bruer og andre 

konstruksjoner. Parsellen Nordkjosbotn – Storfjord grense er ført opp med bevilgning på 800 

mill kr i Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029.     

 

 2. Innledning   

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven  §3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med  

Balsfjord kommune utarbeidet detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6/E8 

Nordkjosbotn-Storfjord grense.  

Hensikten med planarbeidet er å bygge en ny  veg fra Nordkjosbotn til Storfjord grense. 

Kommunedelplanen vedtatt i 2014 ligger til grunn for detaljreguleringen.  

  

  

 

Hva er en detaljregulering? 

 

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

 

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en 

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet   

skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell 

ekspropriasjon av grunn. 

 

 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 

høringsperioden. Deretter mottar Balsfjord  kommune forslag til detaljregulering for plan 

1933-259 til politisk behandling.  
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Denne reguleringsplan er siste del av Prosjekt E6 Nordkjosbotn – Hatteng. De andre to som  

er vedtatt er: 

E8 Nordkjosbotn – Jernberg 

E6 Storfjord grense - Hatteng 

  

Endringsforslag til opprinnelig kommunedelplan for strekningen Nordkjosbotn – Storfjord 

grense med valgt utbyggingsalternativ 3A ble vedtatt i Balsfjord kommune i oktober 2014.  

Dette er lagt til grunn for reguleringsplanarbeidet. Planforslaget er videre utarbeidet på 

bakgrunn av planprogram fastsatt 10.10.18 av Balsfjord kommune .    

 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varslet og kunngjort 

i mai 2015. Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser 

samt grunneiere og andre berørte. 

 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Planbeskrivelse revidert 31.10.2019 

• Reguleringsbestemmelser revidert 31.10.2019 

• Plankart datert revidert 31.10.2019 

 

• ROS-analyse datert 14.9.2017 

• Konsekvensutredning reindrift datert 22.5.18 

• Ytterligere vedlegg i hht liste kap.11 i dette dokument. 

  

 

Planforslaget var på høring / offentligettersyn i tiden 29.5. 10.7. på følgende steder: 

• Balsfjord kommune, servicetorget, rådhuset, Storsteinnes 

• Statens vegvesen, Stakkevollvegen 35-37, Tromsø 

• Internett: www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng/planer-og-

dokumenter 

 

 

Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort i Nye Troms og Nordlys. Grunneiere og 

rettighetshavere fikk skriftlig melding om dette. Planforslaget ble samtidig sendt ut på 

høring til offentlige instanser. 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen: 

Prosjektleder  Jøran Heimdal,tlf.  976 43 825. Epost: jøran.heimdal@vegvesen.no 

Planleggingsleder Ingeborg Solberg, tlf, 91818960. Epost:  ingeborg.solberg@vegvesen.no 

  

Kontaktperson i Balsfjord kommune:  

Enhetsleder Ylva Sneve, tlf. 97627680. E,‐post: ylva.sneve@balsfjord.kommune.no 

 

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell 

justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng/planer-og-dokumenter
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng/planer-og-dokumenter
mailto:jøran.heimdal@vegvesen.no
mailto:ingeborg.solberg@vegvesen.no
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Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. plan‐ og  

bygningsloven § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

 

 

Prosjektgruppa for utarbeidelse av planforslaget: 

Fagansvar Navn 

Prosjektleder Jøran Heimdal 

Delprosjektleder Thomas Eliseussen 

Planleggingsleder Ingeborg Solberg 

Veg- /gateplanlegging /støy   Felipe Alvarez 

Vegteknologi Greger Lyngedal Wian 

Drift og vedlikehold Vegavdelingen 

VA /drenering  Jonas Thu Olsen 

Geoteknikk Johan Kristofers 

Geologi Martin Venås 

Konstruksjoner Linda Hansen 

Grunnerverv Jens Aarbø 

Kulturminner Tom Andre Edvardsen 

Landskap / estetikk / arkitektur Erik Axel Haagensen 

 DAK Frid Didriksen 

Naturmangfold Trond Aalstad 

Nærmiljø Friluftsliv Trond Aalstad 

Skred / ras Ole-Andre Hegaas 

Det er utarbeidet følgende rapporter til planen: 

 

  

Tema Utarbeidet av  Vedlegg nr 

Skredsikring NGI 2014 og 2018   

Nordkjoselva bru, forprosjekt Multiconsult   

Geologisk rapport Statens vegvesen   

Geoteknikk og grunnboring Statens vegvesen   

Formingsveileder Statens vegvesen  

ROS-analyse Statens vegvesen   

Konsekvensutredning reindrift   Multikonsult   
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3 Bakgrunn for planforslaget  

3.1 Planområdet   

 
Figur 1: Dagens vegtrase E6/E8  er gul mens den kommunale Skogvegen  på andre siden av elva er vist i grått. 

 

 
Figur 2: Viser dagens E6/E8 i rødt og ny E6/E8 i blått. 
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Ny planlagt E6/E8 innebærer en betydelig omlegging sammenlignet med dagens vegtrase. 

Det vises til Figur 1 og 2 som viser henholdsvis dagens veg og ny veg.  Planlagt veglinje 

starter ved ny rundkjøring på E6 i Nordkjosbotn nær Statens vegvesens kontrollstasjon, og 

veglinja er lagt mellom Halvorsfjellet og Nordkjoselva opp til Heimly hvor vegen krysser elva  

og kommer inn på dagens trase ved Tu. Derfra legges vegen opp i fjellsiden i fjellet 

Bjørnbåsen  og kommer ned til dagens vegtrase like nord for Øvergård kryss. Derfra og 

nordover til Storfjord grense følges i hovedsak dagens veg, men med standardheving og 

utretting av kurvatur. 

 

3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering   

 

Dagens E6-strekning tilfredstiller ikke kravene som er satt for stamvegnettet. Strekningen er 

svingete og har bebyggelse med mange avkjøringer. Vegen har heller ikke tilstrekkelig 

bredde i henhold til dagens krav til standard. E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense er en 

strekning på ca 14,3 km.   

 

E6 fra Nordkjosbotn og nordover til Øvergård kryss fv. 97 går i dag gjennom stedvis tett 

bebygd område og er en ulykkesutsatt strekning. Ny E6 skal forbedre trafikksikkerhet, 

bomiljøet og nærmiljøet. Vegen skal bygges med høyere vegstandard,  gi bedre transport- 

kvalitet og vil ha en fartsgrense på 90 km/t og gi økt trygghet  for myke trafikanter.  

Forslaget innebærer flytting av vegen fra området med tettest bosetting til motsatt siden av 

Nordkjosdalen  med det resultat at den tettest befolkede del av dagens strekning avlastets 

trafikalt.  

 

Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense inngår som ett av 2 planområder i 

prosjektet  Nordkjosbotn – Hatteng. 

 

3.3 Målsettinger for planforslaget 

 

Effektmål  

• Nærmiljø: Store deler av lokalbefolkningen langs dagens E6 skal, som resultat av 

lavere trafikkmengde oppleve at bo- og miljø-forholdene blir bedre gjennom; 

redusert støynivå, mindre svevestøv og bedre sikkerhet for myke trafikanter. 

 

• Transport: Ny E6/E8 skal heve transportkvaliteten gjennom kortere reisetid, jevnere 

fartsprofil, bedre fremkommelighet, mindre slitasje på kjøretøy og på veg, større 

grad av tilfredshet og sikkerhet for reisende. 

 

• Landskap og natur: Tilrettelegge for en lavmælt, men moderne og funksjonell 

vegstrekning som på enkelt vis ivaretar de eksisterende kvalitetene i landskapet og 

naturverdier som vegen går gjennom. 

 



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

10 

 

Resultatmål:  

 

• Ferdig godkjent reguleringsplan fra balsfjord kommune omkring årsskiftet 

2019/2020 

 

  

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

 

Underveis i planleggingen ble det  avdekket at tema reindrift ikke var tilstrekkelig utredet i  

kommunedelplan for strekningen Nordkjosbotn – Hatteng, som ble vedtatt i 2014. For å 

oppfylle § 6 i «Forskrift for konsekvensutredning» ble det konkludert med at tema reindrift 

måtte konsekvensutredes, noe som også fordrer planprogram.  

Planprogrammet gjelder denne reguleringsplan og konsekvensutredning for reindriften er å 

anse som et supplement til øvrige konsekvensutredninger som ble lagt til grunn for 

kommunedelplanen Nordkjosbotn – Hatteng.    

 

 

4 Planprosess og medvirkning 

 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunen gitt informasjon om planarbeidet, slik at 

alle berørte parter har hatt mulighet for å få god innsikt i planprosessen og i foreslåtte 

løsninger og konsekvenser av disse. Det har vært gjennomført folkemøter, dialogmøter og 

befaringer med berørte parter.   

 

Det har vært avholdt flere møter med reindriftsnæringen, Fylkesmannen og konsulent som 

ble engasjert for å utarbeide konsekvensutredningen.   

 

Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på nettside:   

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng 

Informasjon om prosjektet ligger også på kommunens nettsider. 

 

 

4.1 Utvidelse av planområdet 

 

I samband med at konsekvensutredning og utarbeiding av planprogram ble sendt ut på 

høring i april 2018, ble det samtidig varslet  utvidelse av planområdet. Det har i arbeidet 

med detaljregulering vært en forutsetning å regulere inn veg med sideterreng innenfor den 

«veg-korridor» som ble avsatt i vedtatt kommunedelplan i oktober 2014 (vist med blå 

stiplede linjer i figur 3). Den innregulerte korridoren viste seg å ikke ha tilstrakkelig bredde 

og det ble nødvendig å utvide planområdet. Konkret skyldtes dette grunnforhold, behov for 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6nordkjosbotnhatteng
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ytterligere skredsikringstiltak, samt strengere krav som følge av endringe av vegens 

standardklasse (fra 31 til H1+). 

 
      Figur 3 Utvidet arealbehov markert med rosa i kartet 

 

Da konsekvensutredning og planprogram ble sendt ut på høring  i april 2018  ble det 

samtidig varslet en utvidelse av planområdet.  

 

  

5 Rammer og premisser for planarbeidet   

 

 

Nasjonal transportplan (NTP) 

Parsellen Nordkjosbotn – Storfjord grense er ført opp med bevilgning på 800 mill kr i 

Nasjonal transportplan i perioden 2024-2029.     

  

Planområdet 

Kommunedelplan for strekningen Nordkjosbotn – Hatteng grense ble vedtatt i 2014 hvor 

utbyggingsalternativ 3A ble lagt til grunn for reguleringsplanarbeidet.   

 

Figur 3 i kap. 4 viser areal avsatt til vegformål i kommunedelplanen for strekningen 

Norkjosbotn – Øvergård kryss (blå stiplede linjer), mens senere avdekket behov for 

arealutvidelsen er markert med rosa. For vegstrekningen fra Øvergård kryss til Storfjord 
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grense, er det kun lagt opp til standardheving og utrettinger av kurvatur og derfor ingen 

tilsvarende «korridor».  

Som beskrevet i kap. 4.1, utvidelse av planområdet, viste det seg at den «korridor» som ble 

avstatt i kommunedelplanen måtte utvides på grunn av grunnforhold, behov for ytterligere 

skredsikringstiltak og strengere krav som følge av endringer av vegens standardklasse (fra 

H1 til H3). 

 

Kommuneplanens arealdel Balsfjord   

I kommuneplanens arealdel (KPA) for Balsfjord vedtatt 21.09.11 står det: «For krav til 

infrastruktur gjelder det til enhver tid gjeldende reglement for Balsfjord kommune angående 

vann, avløp og renovasjon. For krav til veg gjelder Statens vegvesens vegnormaler.» Det er 

videre anført at det forutsettes at planmaterialet er utformet i tråd med plan- og 

bygningsloven og de krav Balsfjord kommune gjennom dette dokument stiller til innlevert 

materiale for at et planforslag skal taes opp til politisk behandling. Gjeldende bestemmelse i 

vegloven fastsetter byggegrense mot offentlig veg. Det er avsatt flere hensynssoner i 

kommuneplanens arealdel for Basfjord. På strekningen mellom Øvergård og Storfjord grense 

er det hensynssone for reindrift. 

  

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringens forventninger til effektiv og bærekraftig planlegging, utarbeidet av Kommunal-

og moderniseringsdepartementet vedtatt 12. juni 2015, ligger til grunn for statlige 

myndigheters planlegging. Dokumentet omtaler satsing på effektive transportsystem, 

trafikksikkerhet og miljøvennlig transport.  

 

I henhold til plan- og bygningsloven §6-1 utarbeider regjeringen hvert fjerde år et 

dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Områder som 

klima og naturmangfold, trafikk og næringsutvikling mv. står sentralt i de nasjonale 

forventningene. Disse er retningsgivende og skal legges til grunn for utarbeiding av planer i 

kommuner og fylker. 

  

   

Rammer og føringer 

• Vedtatt kommunedelplan for E8 Nordkjosbotn – Storfjord grense, alt.3A.  

Tilstøtende reguleringsplaner:   

• Kommuneplanens arealdel Balsfjord kommune  

• Reguleringsplan Balsfjord grense – Hatteng 

• Reguleringsplan Norkjosbotn-Jernberg 

• Rundkjøring Nordkjosbotn 

• Tilstøtende reguleringsplan Balsfjord kommune Industri-vegen  

 

• Formingsveileder, Statens vegvesen, mai 2014    

• NGI-rapport, 30.10 2013, vurdering av fare og forslag til sikring 

• NGI-rapport, 14.03.2018 

• Geologirapport, datert 23.3.2018: Beskrivelse av geologiske forhold langs ny trase og  

ingeniørgeologiske  vurderinger hvor det blir gjord inngrep i berg. 
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• Konsekvensutredning reindrift, Reguleringsplan Nordkjosbotn – Storfjord grense, 

22.5.2018 

• Rapport arkeologiske befaringer i forbindelse med omlegging av E6 i Balsfjord og 

Storfjord kommuner 

 

  

 

6 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

 

  

Dagens E6 mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense er en strekning som ikke tilfredstiller 

kravene som er satt for stamvegnettet. Strekningen er svingete og har bebyggelse med 

mange avkjøringer. Vegen har heller ikke bredde i henhold til dagens krav til standard. 

Vegen har omfattende skader som vurderes å skyldes dårlig bæreevne i dypere lag, 

drenering og telehiv. Dagens vegbredde varierer mellom 6-8,5 m.  

Lengden på ny E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense er ca. 14,3 km    

  

 

Vegstrekninger ligger langs et vernet vassdrag med flere påviste kulturminner. Store deler av 

vegen grenser  mot jordbruksarealer som er i aktiv bruk. Strekningens første del er preget av 

stedvis tett bebyggelse med mange avkjøringer og benyttes til både gjennomgangs- og 

lokaltrafikk.   
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6.1 Beliggenhet   

 
 

Figur 4a viser første del av strekningen. Dagens  veg (rød) og foreslått omlagt veg (blå). Illustrere den betydelige 

omlegging av første del av vegstrekningen; Nordkjosbotn–Storfjord grense. 
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Figur 4b viser siste halvdel av strekning Nordkjosbotn-Storfjord grense.   

 

Planområdet ligger i Balsfjord kommune og omfatter området fra Nordkjosbotn sentrum  

videre gjennom Nordkjosdalen, Balsfjordeidet, Kila og sidedalene Kjusakdalen, Kjempedalen 

og Tamokdalen.  

Strekningen E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense inngår som ett av 2 planområder i prosjektet 

Nordkjosbotn – Hatteng. 

 

6.2 Dagens – og tilstøtende arealbruk 

  

I dag benyttes E6/E8 til både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk. Personbiler, 

kollektivtransport, godstrafikk og myke trafikanter ferdes på og langs denne vegstrekningen. 

For de som bor langs vegen betyr økende trafikkmengde og den store andelen tunge 

kjøretøy betydelige støy- og støvplager. 
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På strekningens første halvdel er det stedvis tett bebyggelse og mange avkjøringer langs 

vegen. Ved Øvergård deler vegen seg mot fv. 87 som går gjennom Tamokdalen mot Målselv 

kommune. På siste del av strekningen fra Smørpundaksla og til Storfjord grense er det  i 

hovedsak spredt bebyggelse og landbrukseiendommer. 

 

6.3 Trafikkforhold     

Årsdøgnstrafikk (heretter kalt ÅDT) på delstrekningene ble i 2018 målt til: 

  

Delstrekning ÅDT  

Nordkjosbotn–Solli  2650 kj.tøy 

Solli–Øvergård ( x fv 97) 2500 kj.tøy 

Øvergård–Storfjord grense 2200kj.tøy 

 

 Andelen tunge kjøretøy var på 18%. 

 

Dagens fartsgrenser på strekningen er:  

50 km/t fra Nordkjosbotn til Bomstad, ca. 1 km 

60 km/t  fra Bomstad til Tu, ca. 4 km   

80 km/t fra Tu til Storfjord grense, ca. 9km 

 

6.4 Landskapsbilde  

 

Strekningen Nordkjosbotn-Storfjord kommunegrense ligger innenfor landskapsregion 32 

Fjordbygdene i Nordland og Troms («Nasjonalt referansesystem for landskap», tidl. NIJOS, nå 

NIBIO). Fjellene omkring Balsfjordeidet inngår i region 36 Høgfjellet i Nordland og Troms. 

Landskapet med fjordtrauet som hovedform og kulturpreg, binder regionen sammen. Mest 

utbredt er fjellformer med høye og rolig avrundete fjellmassiv. Steile fjellsider, tinder og 

skarpe egger, botner, U-forma daler og hengende sidedaler, er alle enkeltformer i regionens 

glasiale- og alpine fjellformasjoner. Fjordarmene er gjerne smale og med godt innsyn til 

motsatt side. Vassdragene er korte. Bjørkeskog dominerer, og furuskog er vanlig i 

fjordbotner. I bratte fjord- og dalsider med skred og vitringsjord ser man ofte snaue 

grasbakker skapt av slått og beite, der mange er i gjengroing. Det er mye myr. Dyrket mark 

finnes i flate dalbotner. Regionen er spredtbygd med tettsteder som ofte ligger strategisk til 

i fjordbotner.  
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Figur 5 Balsfjordeidet sett mot øst.Kilde: www.norgei3d.no 

 

Kort om landskapet på Balsfjordeidet 

Balsfjordeidet markerer skillet mellom Balsfjorden mot vest og Storfjord i øst.  Balsfjordeidet 

er godt beskyttet av høye fjell og klimatisk relativ lun. Nordkjosbotn har dog mye vind fra 

Balsfjordeidet.  

 

Landskapet er storslått, preget av høye markante fjell nært, men også fjernt i sidedaler. 

Helhetsinntrykket er en u-formet dal/eide med markerte og bratte, skogkledde lier. Mellom 

fjellene er landskapet oppstykket av flate, fruktbare jordbrukssletter med spredt bebyggelse, 

i hovedsak langs eksisterende E6. Balsfjordeidet er omkranset av storslagen natur på alle 

sider, med Sørfjelltinden (1468 m) i sørøst som det kanskje mest markante fjellet. I den 

nedre delen av Tamokdalen møtes Nordkjosdalen, Tamokdalen og Balsfjordeidet i en bred 

dalmunning, og danner en karakteristisk landskapsprofil. 

 

Traseen går gjennom flere typer landskap. Utfordringene med hensyn til landskapstilpasning 

varierer fra område til område.  

 

Fra vannskillet ved Øvergård går to elver hver sin vei. Nordkjoselva kommer fra Tamokdalen 

og bukter seg mot Nordkjosbotn. Kilaelva kommer fra Kilafjellet og føres i kanal/grøft 

nordover til Storfjorden ved Oteren. 
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Figur 6 Landskapet ved Balsfjordeidet, sett mot nord. Kilde: www.finn.no 

 

 

 
Figur 7 Nordkjoselva. Foto: Erik Axel Haagensen 

 

Nordkjosbotn som hovedsenter er preget av tett bebyggelse og bra utviklet infrastruktur 

med butikker, bensinstasjoner og kaféer. Krysset mot E8 i retning Tromsø er et viktig 

knutepunkt, også som kollektivknutepunkt. 

 

Dagens E6 ligger langs dalens nordside fra Nordkjosbotn til Øvergård. Heretter ligger E6 på 

den andre siden av elva (østsida).    

 

 

 

http://www.finn.no/
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Dagens situasjon 

Det er utarbeidet en egen fagrapport  som beskriver dagens situasjon og gir 

veiledning/føringer for utforming av blant annet ny veg, konstruksjoner og sideterreng: 

Formingsveileder for E8/E6 Nordkjosbotn-Hatteng, Statens vegvesen mai 2014. 

Fagrapporten følger som vedlegg til planforslaget. 

 

 
Figur 8 Fagrapport landskapsarkitektur.  

 

«E6 er et lineært forløp gjennom et langsgående mosaikklandskap omringet av 

spektakulære fjell.»   (fra formingsveilederen). 

 

Europavegen ligger i et storskalalandskap. Det vil her si store landskapsrom, der de 

omkransende fjellene er veggene i rommet. Vegen slynger seg i samhørighet med 

landskapets småformer. Vegen ligger nært foten av den bratte fjellia mot nord mellom 

Nordkjosbotn og Øvergård. Det videre forløp frem til Oteren ligger på Kilaelvas østside, og 

altså nærmere den motsatte, noe slakere fjellside (Sørfjellet). Stedvis bebyggelse med mange 

direkte avkjøringer innebærer vekselvis lav og høy kjørehastighet.  

Det er et frodig mosaikklandskap med vekselvis skog (bjørk, gråor, rogn, hegg, selje) og 

jordbruk (engbruk, melkeproduksjon og sauehold). 
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Figur 9 Heimly, med Storvasstinden 1377 m i bakgrunnen. Foto: Erik Axel Haagensen 

 

 

Reiseopplevelse 

Strekningen er variert med vekslende landskapsinntrykk. En frodig, trauformet landform med 

grønne fjellsider. Spektakulære fjelltopper. Skog, marker, gårdstun. Og ved Smørpundfjellet 

skredmark med store kampesteiner, her i blant Piggsteinen, som er kolorert med ulike 

personlige hilsener. Det er elv på begge sider av vannskillet, men kun sjeldent får man gløtt 

av vannspeilet. 

 

   
 Figur 10 Piggsteinen 1992. Foto: Hans Olav Lien 
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Tidligere konsekvensutredning for landskapsbildet  

Planens virkninger for landskapsbildet ble utredet i konsekvensutredningen som ble laget i 

forbindelse med kommunedelplanen. Det er derfor ikke gjennomført nye utredninger på 

reguleringsplanstadiet. Landskapet er vurdert til middels til stor verdi, fordi landskapet har  

stor visuell variasjon og skaper et helhetlig inntrykk. 

 

6.5 Nærmiljø/friluftsliv 

 
Figur 11 Utklipp fra kart i Naturbase, fremstilling av definerte naturverdier.   

  

Som det fremgår av figuren er betydelige deler av de tilstøtende områder til planområdet 

definert å være av høy verdi,   merket med rødt. Områdene er med andre ord viktig for 

friluftsliv. Dette gjelder også Norkjoselva. 

  

 

Nærmiljø:  

Størstedelen av innbyggerne på strekningen Nordkjosbotn – Storfjord grense bor i et 

konsentrert område frå Nordkjosbotn og nordover mot  Piggsteinen.   

 

Bo- og oppvekstforholdene på denne delen av strekningen preges i dag  av den sterkt 

trafikkerte hovedvegen. 

6.6 Naturmangfold 

 

 

I planområdet er det mye glimmerskifer og med bånd av gneis og marmor oppe i fjellsidene. 

Dette gir grunnlag for god plantevekst. Løsmassene består av bresjø- og breelvavsetninger 

som ligger over lag med marin avsetning. I fjellsidene er det morene og skredmateriale.  
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Hele planområdet er dominert av skog. På de flate områdene i dalbotnen dominerer bjørk i 

vegetasjonstypene skrubbebær-bjørkeskog og småbregne-høgstaudebjørkeskog. Det finnes 

noen raviner med frodig gråorskog, spesielt mellom Nordkjoselva og Heggeli.  I lisidene er 

det på steder med rikt sigevann etablert frodigere skog med innslag av til dels godt utviklet 

gråor-heggeskog med storbregner (strutseving, ormetelg, skogburkne) og høgstauder som 

turt, ballblom, enghumleblom, mjødurt, sumphaukeskjegg og firblad. Dette er en naturtype 

som har særlig høyt antall spurvefugl (både mengde og arter) på grunn av stor 

insektproduksjon og mye død og døende ved.      

 

     
Figur 12 Frisk gråorskog ovenfor Myrlund, ravine nær Engen, viktig myrlokalitet ved Forelvmo og Nordkjoselva ved 

brupunkt.   

 

I området mellom Kilen og Kileng er det registrert to lokaliteter med noe rikere myr (mye 

sveltull) og disse er vurdert som naturtypelokalitet med verdi B til C (Asplan Viak, 2011). 

Lokaliteten mellom Kilen og Forelvmo er den viktigste av de to. For øvrig er det en del dyrka 

mark (eng og beite) langs traseen og deler er i gjengroingsfase. 

 

Nordkjoselva er verna vassdrag (vernet 1986 i verneplan III). Elva har også bestand av laks og 

sjøørret og er lakseførende helt opp til Øvergård. Fangststatistikken tilsier en nedgang i 

laksebestanden og at sjøørreten er på et relativt lavt nivå (2014 som et unntak med 109 

fanget). Gytebestandsmålet for laks er oppgitt til sannsynligvis ikke nådd, og det er rømt 

oppdrettslaks som utgjør en trussel for de ville bestandene av anadrom fisk i Nordkjoselva 

(villaksportalen - lakseregisteret). Sjørøya har gått sterkt tilbake siste ti årene. 
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Det ble ikke funnet interessante sopp eller lav på gamle eller døde trær, for eksempel ble 

ingen bladlaver i lungeneversamfunnet funnet, ei heller interessante knappenåls- eller 

skorpelav (Asplan Viak, 2011). 

Det er ikke registrert prioriterte naturtyper i planområdet (www.naturbase.no). Det er 

registrert tre trua eller sårbare arter, definert som VU=sårbar, EN=direkte truet, CR=kritisk 

truet (www.artsdatabanken.no) i området som blir influert av planen. Dette er vipe (EN) og 

storspove (VU) registrert på næringssøk. Hekking er ikke påvist, men kan forekomme her 

(særlig for vipe), knyttet til dyrka mark og kantsoner. I tillegg er myrhauk (EN) registrert i 

august 2013 trekkende over området. Overflygende fugl som ikke har kjente habitat for 

hekking i området, er ikke forvaltningsmessig relevant selv om observasjonen er interessant. 

Ovenfor Vuodjabuddi ble det på befaring 14.07.2015 registrert hekkende rovfugl (trolig 

hønsehauk som er nær truet) med reir i et granfelt. På befaringa ble det ved myrkanten ved 

Forelvmo registrert hekkende enkeltbekkasin og gulerle. Det er elg i hele området, men det 

er ikke registrert spesielt viktige trekk i planområdet. Det er kun registrert to påkjørsler av 

elg de siste 10 år på strekningen Nordkjosbotn–Storfjord grense, og begge er nær 

Bjørnbåsen (kilde: hjorteviltregisteret.no). 

 

Det er registrert to forekomster av fremmede skadelige arter langs valgt trase. Dette er en 

forekomst av lupin ved Myrlund og en forekomst av tromsøpalme litt øst for Borge (kilde: 

kartlegging av fremmedarter i driftskontrakt Lyngen 2016). 

 

  

6.7 Kulturmiljø 

 

I forbindelse med varsel om oppstart og høring av planprogram til endring av 

kommunedelplan foretok arkeologer fra Sametinget kulturminneregistreringer i området i 

2012 og 2013. Det ble påvist en del kulturminner som vitner om samisk og kvensk 

bosetning og aktivitet i området fra langt tilbake. I forbindelse med utvidelse av varslet 

planområde i 2018 har regional kulturminneforvaltning ved Sametinget foretatt supplerende 

kulturminnebefaringer  Når Sametingets uttalelse foreligger vil tiltakshavers 

undersøkelsesplikt, hjemlet i kulturminneloven §9, anses som utført.  

 

Heggeli 

Ved Heggeli, som ligger ca. 3,5 km øst for Nordkjosbotn, ligger et samisk kulturmiljø 

bestående av spor etter reindrift, ferdsel og bosetning. Området har bl.a. vært i bruk av 

svenske reindriftssamer, sannsynligvis gjennom lang tid og kanskje under to bruksfaser. 

Nærmest Nordkjoselva, i kulturmiljøets vestlige del, er det påvist et ildsted og andre spor 

etter en sommerboplass for reindriftssamer som var i bruk til begynnelsen av 1900-tallet. Et 

eldre navn på en spesifikk flate innenfor kulturmiljøets østlige del er «Reingjerdan», som 

viser til en eldre reindriftssamisk bruksfase, som dagens gårdbrukere i området ikke kjenner 
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til. Det eldste spor etter mennesker som er funnet her er en svenskprodusert krittpipe fra 

1700-tallet. 

 

Kulturmiljøet på Heggeli består av tre automatisk fredete og fem ikke fredete 

kulturminnelokaliteter. De fredete kulturminnene er et ildsted nær Nordkjoselvas østlige 

bredde, og to arealer hvor det sannsynligvis har vært innhegninger for rein, i dag kun synlig 

som vegetasjonsskiller. De ikke fredete lokalitetene består av fire tufter og boplassfunn, 

samt et løsfunn på et jorde hvor det har vært pløyd ned til 0,5 meters dybde. 

 

 
Figur 13 Kartutsnitt over Heggeli som viser kulturminnenes plassering. Målestokk 1:5000. Kart: Camilla Olofsson og 

Ingvild Larsen, Samediggi/Sametinget. 

 

Øvergård 

På Øvergård, ca. 8,5 km øst for Nordkjosbotn, skal det i følge historiske kilder ha ligget flere 

samiske bo- og hvileplasser fra eldre tid. Spor etter disse plassene har vist seg vanskelige å 

finne, og det er sannsynlig at mye har gått tapt i forbindelse med nydyrking.  

 

Et automatisk fredet ildsted etter en teltboplass er kjent i området (ID 177206 i Askeladden). 

Det er tidligere registrert et steingjerde på Øvergård (ID 143574), som strekker seg ca. 700 

meter langs og ned til E6, nord for veien. Dette er et ikke fredet kulturminne. 
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6.8 Naturressurser  (jord, skog og utmarksressurser) 

  

Landbruksmiljøet i Balsfjord kommune er relativt sterkt, noe som gjenspeiler seg i at 

produksjonsarealene i stor grad holdes i hevd og gjengroingen er mindre enn mange andre 

steder. Det drives også nydyrking. Naturgrunnlaget i de lavereliggende områdene er gunstig 

for produksjon av grovfor (eng), samt at lisidene og fjellområdene har gode beitemuligheter. 

Dette skyldes kalkrike bergarter i grunnen i lisidene og leire dannet av tidligere sjøbunn i 

dalbunnen. Mye av det oppdyrkede arealet i dalen har høyeste verdiklasse i Nibio sitt 

klassifiseringssystem for verdi på areal som ikke er jordsmonnskartlagt (og derfor basert på 

AR51 og DMK2). Skogen i dalføret mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense har i all 

hovedsak middels og høg bonitet, men i dag drives det forholdsvis lite aktivt skogbruk. 

Det drives aktivt landbruk på mange av gårdene i planområdet. Av de 46 enhetene (bruk 

med samme eier) som blir berørt av planen er 27 i drift. Av disse drives 6 av eier mens de 

øvrige 21 drives av andre enn eier. I tillegg til noe skogsdrift (planteskog) driver flere med 

hogst for vedproduksjon, enten til eget bruk eller for salg. Det går enkle 

skogsveger/traktorveger opp fra bilveg, blant annet ved Trangen (Trangenvegen). Slike enkle 

veger fungerer også som tilkomst til beiteland og utmark for grunneier, samt som turveger 

for allmennheten. 

 

 
 Figur 14 verdiklasser: 

1 – AR5 er arealtyper definert av Statens Kartverk hvor det skilles på dyrka mark, skog, myr 

og andre kategorier. 

2 – DMK er digitalt markslagskart utarbeidet av Statens Kartverk og sier noe om egnethet for 

dyrking så som hvor grunnlendt det er, bonitet mm.  
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6.9  Grunnforhold, skred, geologi og bergskjæringer   

 

6.9.1 Geoteknikk, geologi  og bergskjæringer   

 

Det er ikke avdekket nevneverdige geotekniske utfordringer langs dagens veglinje. 

Utfordringene er i hovedsak knyttet til områdene hvor vegen avviker fra dagens trase.   

 

Det finnes ingen bergskjæringer langs eksisterende E6 i planområdet. Dominerende 

bergarter langs planlagt trasé er tolket som omdannede sedimentære bergarter. 

Hovedbergartene langs veilinjen er antatt til å være gneis, glimmerskifer og meta-arkose. 

Stedvis kan det finnes kvartsitt, marmor og amfibolitt. Løsmassene langs traseen består av 

skredmateriale, elv- og breelvavsetninger, moreneavsetninger og marine strandavsetninger. 

Mektigheten av løsmassene varierer langs traseen, fra svært mektige avsetninger i vestre del 

(3–32 m i profil 0-6000) til mindre mektige avsetninger i østre del (0–5 meter i profil 6000–

8840). Terrenget skråner typisk ca. 10 – 20° ved planlagt trase i dalsidene. Terrenget høyere 

opp i dalsiden er brattere. Flere mindre raviner krysser traseen, og enkelte bergflog finnes. 

Dalbunn er flat, preget av raviner og moer.     

 

 6.9.2 Skred   

 

 
Figur 15 illustrerer de  4 delområder innen skredfag. Kun område c og d har en viss relevans mht eksisterende  

forhold  

  

Oppdeling i delområder A-D  

Vi har delt strekningen i områdene A - D, der A er ved trafoanlegget i Nordkjosbotn, B ved 

Heimly, C ved Bjørnbåsen og D ved Øvergård kryss, se oversiktskart i tegning. 
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Skredfarevurdering   

Det er i forbindelse med behandling av kommunedelplanen i 2014 utarbeidet 

skredfarevurderinger for planlagt ny vei (Norges geotekniske institutt NGI, 2013), og de 

vurderingene er brukt  som grunnlag for forprosjektering av sikringstiltak. Ny overordnet 

vurderinger av skredfare har blitt gjort på områder fra Halvorfjellet nevnt som B (flomskred) 

og C (steinsprang). 

 

Område A, trafo under Halvorfjellet 

NGI rapport (Norges geotekniske institutt NGI, 2013) redegjør for at observasjoner av 

tidligere snøskred viser at skred kan passere trafostasjonen med en hyppighet på rundt 

1/100 – 1/300 pr. år. 

 

Område B, Heimly 

Etter at NGI rapport (Norges geotekniske institutt NGI, 2017) ble ferdigstilt i 2013 har SVV 

utarbeidet Retningslinjer for risikoaksept for skred på veg (SVV, 2014). Med dette som 

bakgrunn har SVV og NGI vurdert området ved Heimly som potensielt flomskredområde. Der 

finnes det tydelig markerte raviner mange steder. SVV har erfart at det til tross for generelt 

lite nedbør i området kan det lokalt komme store nedbørsmengder på kort tid som kan føre 

til flomskred. 

 

NGI rapport vurderer hyppighet av snøskred til mindre enn 1/100 pr. år. 

 

Område C, Bjørnbåsen   

I dette området har SVV gjort endringer på planlagt vei slik at den kommer noe nærmere 

fjellsiden enn det som ble brukt som utgangspunkt i tidligere NGI-rapport. Nå ligger 

planlagt vei på grensen til rekkevidde av steinsprang med årlig nominell sannsynlighet på 

1/100. SVV og NGI har derfor kommet fram til at det er behov for sikringstiltak. 

 

Område D, Øvergård kryss   

NGI rapport (Norges geotekniske institutt NGI, 2013) vurderer dette området til å være det 

mest skredutsatte området på den planlagte veistrekningen. I tidligere NGI-rapporter har 

hyppigheten blitt vurdert til å være 5-10 år for område D1 og 50-100 år for område D2. 

 

Øvergård kryss – Storfjord grense   

Det er gjennomført en overordnet vurdering av skredfare for den planlagte nye 

vegstrekningen basert på tidligere feltbefaringer og ny kartstudie.  

Planlagt ny vei krysser dalen nord for Øvergård og ligger i fjellfoten på sørsiden av 

Smørpundfjellet. I vegdatabasen (vegvesen.no/vegkart) er det ikke registrert skred ned på 

vei i dette området, men i NVEs skredatlas er det registrert fem hendelser. Den ene er fra 

1880, et stort snøskred fra Nordfjellet som traff bygninger på motsatt side av dalen og fem 

personer omkom. Skred fra motsatt side anses som sjeldne hendelser og blir ikke vurdert 

her i samband med planlagt vei. De andre registreringene er vanskelig å tolke og stole på 

pga. liten eller ingen informasjon i databasen. 
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Kart viser potensielle sørpe- og flomskredbaner ved Skredelva, Forelva og Kilen, og på hele 

strekningen er det små/mindre bekkeløp som kan gi opphav til sørpe- og flomskred, men i 

mindre skala enn de tre. På grunn av  informasjon er det vanskelig å vurdere hyppigheten, 

men her antar vi at den kan være mellom 1/50-1/100 pr. år. Det finnes ikke registrert 

informasjon om tørre snøskred ned mot planlagt vei, det er antatt at hyppigheten er mindre 

enn 1/100 pr. år. 

 

6.9.3 Hydrologi 

  

Området er preget av bratte sideskråninger med elver/bekker som står vinkelrett på 

eksisterende E6 og planlagt ny veglinjen. Nedbørfeltene til elvene er i hovedsak preget av 

snaufjell og skog, men med noe innslag av dyrket mark. Den relativt bratte skråningen i 

nedbørfeltene og den store andelen av snaufjell bidrar til en stor andel avrenning.  

 

De hydrologiske utfordringene er imidlertid mindre utfordrende for dagens E6 enn i ny 

planlagt trase på grunn av terreng-messige forhold.   

 

  

 

7. Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Samfunnsmessige forhold 

   

Den nye vegen «starter» rett sør for tettstedet Nordkjosbotn, nær Statens vegvesens 

kontrollstasjon. Fra planlagt rundkjøring og oppover ligger vegen i den nordvendte lia nær 

foten av Halvorsfjellet. Traséen går i skog og myr i nord-/nordøsthellende terreng. På denne 

strekningen vil inngrepene i sideterreng, det vil si skjæringer og fyllinger, være omfattende 

pga. rassikringstiltak. Paralellt med E6 ligger Skogsvegen. 

 

Cirka 1 km etter Heimly svinger vegen mot øst og krysser Nordkjoselva med ny bru på 107 

meter.  Vegen krysser deretter dalen på høye elveterrasseavsetninger, dels gjennom skog, 

dels gjennom dyrket mark til kryssing av eksisterende E6 med bru, nær Fagerli.     

Videre legges vegen i lia mellom Bjørnbåsen og ungdomshuset ved krysset til Skogsveien. 

Denne strekning er i sidebratt terreng og medfører betydelige terrenginngrep i form av både 

skjæringer og fyllinger, særlig nærmest Bjørnbåsen og ved Øvergårdsveien 777. Ved profil 

7750 og fremover vil det etableres skredvoller. Nedfor den nye vegen vil eksisterende E8 bli  

sekundærveg.    

  

Det blir etablert et større kryss mot Tamokdalen, kalt Øvergårdkrysset. Ny E6 vil videre 

nordover til Storfjord grense følge dagens veg med utretting av kurvatur.  Ny veg på 

strekningen Nordkjosbotn–Storfjord grense vil bli ca. 14,2 km.   
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Figur 16 Planlagt veg illustrert med blått. 

 

  

 
Figur 17 Utsikt fra Nordkjosbotn med ny trase på sørsiden av Nordkjosdalen. Rasvoll er illustrert i lys grønt. 
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7.2. Planlagt arealbruk 

 

  

Reguleringsformål og løsninger  

Plankartene ligger vedlagt planen (vedlegg 1). Tabellen under viser de ulike fargekodene 

som er benyttet i plankartet (kolonne 1) og hvilke formål disse fargekodene og skravurene 

hjemler (kolonne 2 og 3). 
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Symbol Formål Hensikten med regulering av formål 

   

§ 12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og tekniske infrastruktur 

 

Kjøreveg (o_SKV1-3) Benyttes for areal som gjelder E6, Rv 87som 
Statens vegvesen skal eie, samt kommunale veger. 

 

Kjøreveg (SKV) Private veger som er felles for flere brukere 

 

Annen veggrunn – teknisk 
anlegg  ( o_SVT1) 

Benyttes som sideareal for bru regulert i ett nivå 
som Statens vegvesen skal eie. 

 

Annen veggrunn – grøntareal 
(o_SVG1 og o_SVG6) 

Benyttes for skjæring, fylling, grøfteareal og 
sikkerhetssone som Statens vegvesen skal eie. 

 

Annen veggrunn – grøntareal 
(o_SVG2-4) 

Benyttes for skredsikringstiltak ved Nordkjosbotn, 
Bjørnbåsflåget og Øvergård som Statens vegvesen 
skal eie 

 

Annen veggrunn – grøntareal 
(SVG1) 

Benyttes for skjæring, fylling, grøfteareal og 
sikkerhetssone eid av private 

 
Parkeringsplasser (o_SPP1-3) 

Benyttes for areal avsatt til utfartsparkering som 
Statens vegvesen skal eie 

§ 12-5. Nr. 5 – Landbrus-, natur- og friluftsområde samt reindrift 

 

LNFR areal for nødvendige 
tiltak for landbruk og reindrift 
og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag (L1) 

Benyttes for areal som Statens vegvesen ikke skal 
eie, men trenger tilgang til i drift og anleggsfase. 
Areal som kun benyttes til 
rigg/anlegg/deponi/interimveger skal tilbakeføres til 
L etter bruk. 

§ 12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag, men tilhørende 

strandsone (V1 – V2) 

Benyttes der det er større bekker/elver og 
kantsonen skal skjermes for inngrep 

§ 12-6 -  Hensynssoner 

 

Sikringssone for nedslagsfelt 
for drikkevann (H110_1) 

Benyttes for område som er nedslagsfeltet for 
drikkevann 

 
Sikringssone frisikt (H140) 

Benyttes der det er krav til frisikt 

 

Faresone høyspentanlegg 
(inkl høyspentkabler)             
(H370_1- H370_11) 

Benyttes der det er høyspent i luft som berører 
planområdet 

 

Hensynssone reindrift     
(H520_1 – H520_2) 

Benyttes der det er kartfesta flyttleie for rein 

 

Hensynssone bevaring 
naturmiljø  (H560_1) 

Benyttes for område med krav om at det tas 
hensyn til naturmiljø 

 

Hensynssone bevaring 
kulturmiljø (H570_1- H570_2)) 

Benyttes for område med krav om at det tas 
hensyn til kulturmiljø 

 

Båndleggingssone etter lov 
om kulturminner (H730_1 – 
H730_6) 

Båndlagt område iht. lov om kulturminner 

 

Båndleggingssone etter andre 
lover (H740_1 – H740_3) 

Båndlagt område iht. energiloven 

§ 12 – 7 - Bestemmelsesområder 

 
Anlegg- og riggområde 

Arealer som benyttes og nummereres for 
bestemmelser som sier noe om hva som tillates 
innenfor de ulike områdene for rigg og anlegg 

Linjesymboler 

 

1215  Bebyggelse som 
forutsettes fjernet 

Benyttes om bebyggelse som forutsettes fjernet i 
det regulerte området. 
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Figur 18 Tabell med formålskoder/fargekoder 

 
 Figur 19. Eksempel plankart 

7.3 Tekniske forutsetninger 

  

 

Tabell 1: Tekniske forutsetninger 

  

Dimensjoneringsklasse  H1, ÅDT < 4 000 

Fartsgrense  90 km/t 

Dimensjonerende trafikk (ÅDT) i 2018  Ny E6 Nordkjosbotn - Øvergård kryss: 2650 

kjøretøy 

Ny E6 Øvergård kryss - Storfjord grense: 

2200 kjøretøy 
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Dimensjonerende trafikk (ÅDT) i 2040 Ny E6 Nordkjosbotn - Øvergård kryss: 3300 

kjøretøy 

Ny E6 Øvergård kryss - Storfjord grense: 

2820 kjøretøy 

Dimensjonerende kjøretøy/kjøremåte  Modulvogntog/kjøremåte A  

Andel tungtrafikk (ÅDT-t)  18 % 

Trafikkfordeling dag/kveld/natt 75/15/10 % 

Vegbredde (kjørefelt + skulder)  9,0 m 

Sikkerhetssone ved hastighet 90 km/t og 

ÅDT mellom 1500-4000  

7 m 

Bruer (antall og lengde)  Bru over Nordkjoselva: 107 m  

Bru over eksisterende E6: ca. 60 m. Valg av 

konstruksjonstype gjøres på neste plannivå.  

Merknader  Flere fravik på vegstrekningen. Det vises til 

kap. 7.5  

 

 

7.3.1 Kjøreveger 

Primærvegen er prosjektert etter dimensjoneringsklasse H1 i Håndbok N100 Veg- og 

gateutforming (gjeldende fra mai 2019) for fartsgrense 90 km/t. Dette er en tofeltsløsning 

med en total bredde på 9,0 m. I tillegg kommer bredde- og siktutvidelser og rekkverksrom 

på strekninger der dette er nødvendig.  

 
Figur 20 Illustrasjon fra håndbok N100 (figur C.1), tverrprofil H1, 9,0 meter vegbredde. 

 

De viktigste geometriske kravene for en H1-veg ved fartsgrense 90 km/t er: 

• Minste horisontalkurveradius, Rh = 400 m 

• Minste vertikalkurveradius i høybrekk, Rv, høy = 4700 m  

• Minste vertikalkurveradius i lavbrekk, Rv, lav = 2300 m 

• Maksimal stigning: 6 % 

Sikkerhetsavstanden for primærvegen er 7 m målt fra kjørebanekant. Innenfor denne sonen 

skal det ikke forekomme påkjørselfarlige sidehindringer. Dette fører til at deler av 
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strekningen vil få rekkverk ved høye sideskråninger, elver og der andre veger krysser under 

primærvegen. 

 

Rekkverksavslutningene bør vurderes nærmere i neste planfase. Det er satt av noe areal for å 

kunne føre rekkverket ut og forankre dette i sideterreng. Rekkverksavslutningene er tegnet 

på C- og J- tegningene som ligger vedlagt i illustrasjonsheftet. Ettergivende rekkverksender 

eller støtpute er ikke tegnet inn, men vil trolig være aktuelt å bruke på flere rekkverksender. 

 

7.3.2 Kryssområder 

 

Det etableres kanalisert T-kryss ved Øvergård kryss. Krysset utformes iht. håndbok V121 

Geometrisk utforming av veg- og gatekryss. 

  

 
 

Figur 21 Kryssløsning Øvergård kryss 

 

7.3.3 Stopplommer, snuplasser og utfartsparkering 

 

Det etableres følgende  stopplommer langs E6. De er planlagt iht. N100 slik at parkering 

unngås på disse i størst mulig grad.   

 

 

Fv 87 
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Profilnummer Venstre (stigende profil) Høyre (stigende profil) 

3880 x  

3960    x 

7710  x 

8960 x  

11830    x 

12100 x  

      

 

Det etableres følgende snuplasser: 

   

Profil Snumuligheter 

7715 Utfartsparkering ved Borge 

9165  Øvergård kryss 

9670 Kollektivknutepunkt ved  Fjelle 

11930 Utfartsparkering ved Myrstad 

 

 

Det etableres 3 parkeringsplasser; en ved Borge, en ca. 500 m nord for Øvergård kryss og en 

ved Myrstad. Plassene skal være et tilbud til stopp og parkering, samt for turisme og 

friluftsliv.   
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Figur 22 Utfarstparkering ved Borge 
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 Figur 23. Skisse til utfartsparkering ved Myrstad.  

 

7.3.4 Kollektivholdeplasser 

 

Det er planlagt kollektivholdeplass ca 500 meter nord for Øvergård kryss. Det planlegges 

ytterligere 2 busslommer med avstand på ca. 1700. Disse vil bli planlagt i  iht. krav til 

universell utforming.      

 
Fig 24. Kollektivholdeplass, parkering like nord for Øvergård kryss. 

 

Området med plattform vil bli utarbeidet iht.  krav til universell utforming.  

 

 

7.3.5 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 

  

På strekningen Nordkjosbotn – Øvergård kryss vil E6 bli betydelig omlagt.  Dagens E6  vil bli 

nedklassifisert og benyttet som lokalveg med svært liten trafikk sammenlignet med i dag.   

For den resterende del av strekningen fra Øvergård kryss til Storfjord grense vil ny veg i 

hovedsak følge dagens veg, men med breddeutvidelse og utslaking av kurver. Dermed vil 

forholdet også for gående og syklende på denne delstrekning forbedres. 
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7.3.6 Sekundærveger (offentlige)  

  

 

 
Figur 25 Dagens E6 vil bli nedklassifisert til kommunal veg blir nedsenket under ny E6 ved Tu.  

 

   

Sekundærvegene  er prosjektert etter dimensjoneringsklasse L1 og Hø2 i Håndbok N100 

Veg- og gateutforming. Dette er tofeltsløsninger med total vegbredde på hhv. 6,5 og 7,5 m. 

 

7.4 Konstruksjoner  

  

Bruer og underganger 

På strekningen skal det bygges to bruer og flere underganger. 

 

Bruer   

Det er utarbeidet forprosjekt for ny bru over Nordkjoselva. Brua er planlagt i tre spenn og er 

ei samvirkebru. Overbygningen består av ei plate og kantdrager i betong og 4 stk. 
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stålbjelker. Brua fundamenteres på peler i alle akser. Planlagt totalbredde på brua er 10,0 

meter, og den har en kjørebanebredde på 9,0 meter. Brua er planlagt med en total lengde på 

107 meter og dimensjoneres for en levetid på 100 år. Endelig valg av konstruksjonstype 

gjøres på neste plannivå. 

 

  
Figur 26 Oppriss av bru over Nordkjoselva 

 

Ved profil 4790 planlegges det med bru over eksisterende E8. Valg av konstruksjonstype 

gjøres på neste plannivå.   

 

Underganger 

Det planlegges med 8 underganger (kulverter) langs ny veg. 

Tabell 1: Oversikt over aktuelle kulverter. 

 

 

 
 Figur 27 oversikt over planlagte underganger   

 

I tillegg til ovennevnte landbruksunderganger vil det ved detaljprosjektering bli vurdert en 

undergang for dyr ved Nerdrum (km 8800-8950) i neste planfase.  
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7.5 Fravik fra vegnormalen Sekundærveger 

  

Det er søkt fravik for følgende forhold: 

 

1. Tegning D105. Det ønskes å bygge en atkomstveg på 470 m fram til et boligområde 

(blindveg). I følge HB N100 bør blindveger ikke være lengre enn 250 meter.  

 

Søknaden er om fravik er godkjent av regionvegsjefen. 

 

2. Vegen ønskes bygd med resulterende fall mindre enn 2 % på følgende steder: 

• Tegning C102 (profil 600, 985) 

• Tegning C108 (profil 5100, 5340) 

• Tegning C110 (profil 6600) 

• Tegning C113 (profil 8750, 9350) 

• Tegning C114 (profil 9700, 10040) 

• Tegning C115 (profil 10230, 10410, 10660, 10860) 

• Tegning C116 (profil 11040, 11220, 11320, 11570) 

• Tegning C117 (profil 11650, 11870, 11980, 12070,  

• Tegning C118 (profil 12470, 12590, 12680, 12840, 13000, 13150) 

• Tegning C119 (profil 13250, 13360, 13480, 13620, 13730 

 

Søknaden er godkjent av Vegdirektoratet. 

For detaljert liste over fravik, se vedlegg A.   
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8. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

 

 

 
Figur 28 viser dagens veg (rød) og ny omlagt veg (blå)  

  

 8.2 Samfunnsmessige forhold 

 

Prosjektets effektmål, med andre ord hva samfunnet oppnår når ny veg er ferdig utbygd, er 

definert som følgende: 

 

Nærmiljø: Store deler av lokalbefolkningen langs dagens E6 skal, som resultat av lavere 

trafikkmengde, oppleve at bo- og miljøforholdene blir bedre gjennom redusert støy-nivå, 

mindre svevestøv og bedre sikkerhet for myke trafikanter.   

Transport: Ny E6/E8 skal heve transportkvaliteten gjennom kortere reisetid, jevnere 

fartsprofil, bedre fremkommelighet, mindre slitasje på kjøretøy og på veg, større grad av 

tilfredshet og sikkerhet for de reisende. 

Landskap og natur: Tilrettelegging for en lavmælt, men moderne og funksjonell 

vegstrekning som på enkelt vis ivaretar de eksisterende kvalitetene i landskapet og 

naturverdier vegen går gjennom. 
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8.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

 

Dagens E6 på strekningen Nordkjosbotn–Øvergård kryss erstattes av ny omlagt veg. I 

etterkant av formell behandling av denne detaljregulering vil det bli fremmet 

omklassifiseringssak for eksisterende E6.  

 

Den kommunale Skogvegen på motsatt side av Nordkjoselva er i dag kommunal veg. Etter 

ferdig bygd E6 anses det som naturlig at den forblir kommual veg.   

 

8.4 Naboer 

  

Berørt bebyggelse 

Om lag 80 eiendommer ligger innenfor planområdet eller er nære naboer til planområdet. 

Noe over halvparten av disse er landbrukseiendommer som er nærmere omtalt i kap 8.12. 

Øvrige eiendommer er tomter som ligger spredt langs veglinja, mange av dem er bebygde 

boligtomter. Støy fra ny E6, og eventuelle tiltak mot støyulemper er nærmere omtalt i kap. 

8.14. 

 

Innløsning av bebyggelse 

På gårdsbruket 26/20 må gårdstunet med våningshus og driftsbygninger innløses. Ny 

bebyggelse kan føres opp på den del av eiendommen som ikke berøres av ny E6. Dette er 

avgjort i kommunedelplanen for ny E6, og grunneieren er innforstått med at innløsning er 

nødvendig. 

 

Eiendommen 26/90 må innløses i sin helhet. Dette er en boligtomt hvor eneboligen for tiden 

er utleid. Grunneieren er særskilt orientert om at eiendommen må innløses.  

 

På eiendommen 26/10 må fritidsbolig innløses. Grunneier er orientert om dette, og ønsker å 

føre opp ny fritidsbolig annet sted på eiendommen. Kommunen må i så fall gi dispensasjon 

fra kommuneplanens arealdel.   

 

Avkjørsler og andre naboforhold   

 

Mellom Nordkjosbotn og Øvergård kryss bygges ny E6 uten avkjørsler. Det høye antall 

avkjørsler vil bli betydelig samordnet og redusert. Dette vil styrke trafikksikerheten  på 

grunn av fære krysspunkter.   Plassering av undergangen er vist på reguleringsplankartet og 

opplistet i figur 27 i kap 7.4. Kartet viser også hvor det planlegges nye 

adkomstveger/utmarksveger for å komme til undergangene. 

 

Mellom Øvergårdkrysset og Storfjord grense der ny E6 i grove trekk følger dagens veg, blir 

det noen avkjørsler, men færre enn i dag på grunn av trafikksikkerhetskrav. Disse 

samlokaliseres til privat veg ut mot ny planlagt veg.      
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I det følgende er adkomstforholdene nærmere omtalt. Når det står venstre/høyre side er det 

sett fra Nordkjosbotn mot Storfjord grense. Profilnummer som det vises til står på 

reguleringsplankartet, markert med tall for hver 50. meter og en kort tverrstrek over 

vegense midtlinje for hver 10. meter. 

 

1. Mellom rundkjøring Nordkjosbotn og brukryssing Nordkjoselva.  Profil 0 – 3600 

 

Ny E6 krysser følgende registrerte adkomstveger/utmarksveger, som alle stenges for 

adkomst til eiendommene langs høyre side: 

29/3 ved profil 130 

29/9 ved profil 790 

26/50 ved profil 1340 

26/11 ved profil 1990 

 

Framtidig adkomst til eiendommene langs høyre side løses slik: 

• Adkomstveg fra Vegvesenets vektkontrollstasjon til trafostasjon på 29/87 legges om 

som vist på plankartet, ved profil 100–150. 

• Underganger gjennom E6 bygges ved profil 1025 og 2010, med utmarksveger som 

vist på reguleringsplankartet. 

• Ny avkjørsel fra Skogveien ved profil ca. 3500, med utmarksveg som vist på 

reguleringsplankartet. 

• Det etableres adkomstmulighet langs skredsikringsvollen som planlegges ved profil 

ca 150–500.  Dette framgår ikke av reguleringsplankartet, men tas med når detaljert 

byggeplan utarbeides. 

• Alle underganger og adkomstveger/utmarksveger skal være felles for flere 

eiendommer. 

 

Adkomst eiendommene langs venstre side endres ikke.  De blir som i dag, fra den 

kommunale Skogveien og andre kommunale eller private veger. 

 

2. Mellom brukryssing Nordkjoselva og kryssing av dagens E6 ved Tu. Profil 3600 – 

4800. 

  

Adkomstforholdene endres slik: 

• Registrerte landbruksveger som krysses av E6 ved profil 5450 og 4375, på 

eiendommene 26/16 og26/12, legges i undergang gjennom E6. Vegene kan vær 

felles for flere eiendommer. 

• Avkjørsel fra dagens E6 til gårdstunet på eiendommen 26/43 stenges. Ny 

avkjørsel/adkomstveg bygges ca 150 meter nærmere Øvergård, også denne fra 

dagens E6, som vist på reguleringsplankartet.  Ny adkomst er felles for 26/43 og 

26/161. 

• Avkjørsel fra dagens E6 mot eiendommen 26/161 stenges. Ny adkomst kobles til 

26/161 kobles til den nye adkomsten til 26/43, som vist på reguleringsplankartet. 
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3. Mellom kryssing av dagens E6 ved Tu og Øvergårdkryset. Profil 4800 – 9150. 

  

 

Langs venstre side av ny E6 endres adkomstforholdene slik: 

 

• For felles adkomst til området mellom ny E6 og fjellfoten under Bjørnbåsflåget 

bygges ny felles markavkjørsel på venstre side av dagens E6, på eiendommen 26/12 

ved Fagerlia, som vist på reguleringsplankartet.  

• Utmarksveg som krysser ny E6 ved profil 6040 på eiendommen 26/47 legges om til 

undergang gjennom ny E6 ved profil 5850 på eiendommen 26/20, som vist på 

reguleringsplankartet. 

• Utmarksveg som krysser ny E6 ved profil 6860 på eiendommen 26/32 legges om til 

undergang gjennom ny E6 ved profil 6950 på samme eiendom, som vist på 

reguleringsplankartet. 

• Utmarksveg som krysser ny E6 ved profil 7720 på eiendommen 27/8 legges om til 

undergang gjennom ny E6 ved profil 7650 på samme eiendom, som vist på 

reguleringsplankartet. 

• Ved profil 7720 bygges avkjørsel til ny utfartsparkering. 

• Det etableres adkomstmulighet langs skredsikringsvollene som planlegges ved profil 

ca 7250–9000.  Dette framgår ikke av reguleringsplankartet, men tas med når 

detaljert byggeplan utarbeides. 

• Ved profil 8230, på eiendommen 27/7,19, bygges markavkjørsel. 

• Ved profil 8620, på eiendommen 27/1, avskjæres eksisterende utmarksveg av ny E6. 

Her bygges markavkjørsel på venstre side, men ikke på høyre side.              

• Ved profil 8850, på eiendommen 27/1, avskjæres eksisterende utmarksveg av ny E6. 

Her bygges ingen avkjørsler. 

• Ved profil 8960, på eiendommen 27/1, bygges markavkjørsel. 

• Ved profil 9020, på eiendommen 27/1, stenges markavkjørsel. 

Alle underganger og adkomstveger/utmarksveger skal være felles for flere eiendommer. 

 

Adkomst langs høyre side av ny E6: 

• Dagens E6, som omklassifiseres til kommunal veg, blir framtidig adkomstveg her.  

Dagens avkjørsler til denne vegen opprettholdes. 

 

4. Mellom Øvergårdkrysset og Storfjord grense. Profil 9150 – 13970. 

 

Langs høyre side endres adkomstforholdene slik: 

• Mellom Øvergårdkrysset og planlagt ny utfartsparkering ved profil 9650 stenges 

alle avkjørsler til E6. Gjelder eiendommene 27/5, 27/30, 27/11, 27/30, 27/25.  

Framtidig adkomst skal gå over privat felles adkomstveg som bygges mellom 

Øvergårdkrysset og utfartsparkeringen.  Fra utfartsparkeringen bygges avkjørsel 

til E6.   
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• På eiendommen 27/14 stenges avkjørslene ved profil 9870 og 10070.  Avkjørsel 

ved profil 9670 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/2 stenges avkjørslene ved profil 10380, 10470, 10650, 

10820 og 11050. .  Avkjørsel ved profil 10530 opprettholdes. 

• På eiendommen  28/17 opprettholdes avkjørsel ved profil 11190. 

• På eiendommen  28/18 opprettholdes avkjørsel ved profil 11300. 

• På eiendommen 28/6 stenges avkjørsel ved profil 11430.  Avkjørsel ved profil 

11370 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/9, 14, 15 stenges avkjørsel ved profil 11620. Avkjørsler ved 

profil 11580 og 11660 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/1 stenges avkjørsel ved profil 11980.  Framtidig adkomst går 

over ny utfartsparkering, med avkjørsel til E6 ved profil 11930. 

• På eiendommen  28/19 opprettholdes avkjørsel ved profil 12120. 

• På eiendommen 28/13 stenges avkjørslene ved profil 12150, 12280 og 12450. 

Avkjørslene ved profil 12400 og 12520 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/7 stenges avkjørslene ved profil 12650, 12750 og 12910. 

Avkjørsel ved profil 12820 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/1 stenges avkjørslene ved profil 12990, 13050, 13140, 

13170, 13280, 13390 og 13450. Avkjørslene ved profil 13100 og 13410 

opprettholdes. 

• På eiendommen 28/16 stenges avkjørsel ved profil 13050. Framtidig adkomst må 

skje over avkjørsel ved profil 13100 på eiendommen 28/1. 

• På eiendommen 28/3 opprettholdes avkjørslene ved profil 13570, 13680, 13800 

og 13950. 

 

 

Langs høyre side endres adkomstforholdene slik: 

 

• På eiendommene 27/3, 27/5 og 27/10 bygges ny felles privat adkomstveg langs E6, 

ved profil ca 9170 – 9540, som vist på reguleringsplankartet.  Avkjørsler fra E6 til 

adkomstvegen bygges ved profil 9340 og 9540.  Avkjørslene ved profil 9180 og 

9250 stenges. 

• På eiendommen 27/5 stenges avkjørsel ved profil 9830. Avkjørsel ved profil 9700 

opprettholdes. 

• På eiendommen 28/2 stenges avkjørsel ved profil 10670.  Avkjørsel ved profil 10520 

opprettholdes. 

• På eiendommen 28/6 stenges avkjørsel ved profil 11300.  Avkjørsel ved profil 11240 

beholdes. 

• På eiendommen 28/9 stenges avkjørslene ved profil 11450, 11520 og 11590. 

Avkjørslene ved profil 11500 og 11620 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/1 bygges  avkjørsel ved profil 12090, i grensen mot 28/13, felles 

for de to eiendommene. 

• På eiendommen 28/13 stenges avkjørslene ved profil 12100, 12370, 12480, og 

12580.  Avkjørsel bygges ved profil 12090, i grensen mot 28/1, felles for de to 
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eiendommene.  Avkjørsel ved profil 12280 opprettholdes.  Avkjørsel bygges ved 

profil 12550, med adkomstveg som vist på reguleringsplankartet. 

• På eiendommen 28/7 stenges avkjørslene ved profil 12700, 12750 og12820. 

Avkjørsel opprettholdes ved profil 12710.   

• På eiendommen 28/1 stenges avkjørslene ved profil 13000 og 13050. Avkjørsel ved 

profil 13080 opprettholdes. 

• På eiendommen 28/3 flyttes avkjørsel fra profil ca 13800 til profil 13870, og bygges 

med adkomstveg som vist på plankartet. 

  

 

 

Erverv av grunn og rettigheter 

 

Reguleringsplanen er grunnlag for erverv av grunn og rettigheter til det nye veganlegget.  

 

Statens vegvesen vil erverve eiendomsretten til areal regulert til kjøreveg og annen veggrunn 

til E6. I tillegg vil vegvesenet erverve midlertidig bruksrett til areal som reguleres til andre 

formål, men der det i reguleringsbestemmelsene står at arealene kan brukes til rigg- og 

anleggsområde i byggetiden.  

 

Nye adkomstveger/utmarksveger i tilknytning til underganger vil dels ligge på grunn som 

vegvesenet erverver langs E6, dels på grunn som fortsatt blir i privat eie. Der slike veger blir 

liggende på privat grunn vil vegvesenet erverve nødvendige rettigheter, slik at alle får 

tinglyst vegrett til sin undergang.  

 

8.5 Byggegrenser 

 

Vegnormalens generelle krav på 50 meter byggegrense fra midtlinjen gjelder. Grensen 

ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og 

sikkerhet. Det inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig utvidelse. 

 

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 

 

  

Tiltaket vil gi et bedre tilbud for myke trafikanter ved at dagens E6 blir omklassifisert og en 

del av lokalvegnettet fra Nordkjosbotn til Øvergård.  Mindre trafikk gir økt sikkerhet for 

gående og syklende.  Fra Øvergård til Storfjord grense med spredt bebyggelse vil 

breddeutvidelse og utslaking av  kurvatur bidra til en viss utbedring for gående og syklende. 
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8.7 Kollektivtrafikk   

  

På grunn av svært ulike forhold med hensyn til kollektivtrafikktilpasninger deles strekningen 

Nordkjosbotn-Storfjord grense i følgende 2 delstrekninger:  

 

1: Nordkjosbotn–Øvergård    

Det er ikke behov for bussstopp/holdeplasser pga svært lite bebyggelse langs denne 

strekning.   

 

2: Øvergård–Storfjord grense 

Ifølge Troms fylkeskommune er det på strekningen Øvergård–Storfjord grense 5 

stoppesteder  hvor det i 2017 ble registrert  ca  500 reisende totalt.   

Det er regulert inn en kollektivholdeplass ca. 500 meter nord for Øvergård kryss med 

tilførselsveg, samt  ytterligere 2 kollektivstoppesteder på strekningen frem til Storfjord 

grense.  I tillegg til funksjon for kollektivtrafikken vil det  på kollektivholdeplassen ved 

Øvergård kryss også legges til rette for stoppested for personbiler som skysser/henter 

kollektivreisende til kollektivholdeplassen samt turistbusser og utfartsparkering.   

Lokalisering av holdeplass nærmere Øvergård kryss har ikke vært mulig pga arealknapphet. 

Kollektivholdeplass skal utformes iht. krav til universell utforming.    

  

 

8.8 Landskap  

 

Ny E6 Nordkjosbotn-Storfjord kommunegrense, og vegens konsekvenser 

for landskapsbildet 

 

Strekningen Norkjosbotn–Hatteng er inndelt i to parseller, en på hver side av 

kommunegrensen. Denne reguleringsplan går til Storfjord kommunegrense. Det er derfor 

utarbeidet en formingsveileder for å sikre en helhetlig utforming gjennom hele strekningen 

fra Nordkjosbotn til Hatteng. 

 

Ny E6 er et stort prosjekt med store terrenginngrep, bruer og andre konstruksjoner, 

belysning, skredvoller, forstøtningsmurer og andre vegrelaterte tiltak. Særlig hovedveger 

medfører store inngrep på grunn av topografiske forhold, arealbruk og strenge tekniske krav 

til utformingen. 

 

Den planlagte veglinjen vil dels ligge ved foten av bratte fjellsider, dels krysse dalen og på 

deler av strekningen følge Nordkjoselva og Kilaelva nederst i U-dalen.  

Den nye vegen «starter» rett sør for tettstedet Nordkjosbotn i Balsfjorden. Fra planlagt 

rundkjøring nær vektstasjonen og til Skogveien 303 ligger vegen i den nordvendte lia nær 

foten av fjellet. 
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Nordkjosbotn er i vekst og har lagt til rette for industri i området som grenser til nye E6. 

Veglinja blir da klemt inne mellom annen arealbruk og bratt terreng. Det medfører liten 

fleksibilitet og dårlige muligheter for tilpasning til landskapet. Landskapet er ellers preget av 

større sammenhengende skogsområder. 

 

En skredvoll på ca. 460 meter lengde og 12 m høyde over vegen, fra trafoen (nabo til 

Statens vegvesens kontrollstasjon) og østover langs vegen vil medføre store inngrep i lia, 

med terrengendringer, dvs. skogrydding, ca 100 m fra vegkant. Vollen blir dominerende 

over en lang strekning. 

 

Også kraftlinjer legger en landskapsmessig uheldig begrensning for terrengtilpasning av 

veglinja - og langs industriområdet vil vegen ligge veldig nært til begge (for nærmere 

detaljer om skredsikringstiltakene henvises til egen fagrapport). 

 

 
 Figur 29 Høyspenttraséen i lia sør for Nordkjosbotn. Foto: Erik Axel Haagensen 

 

Traseen går i skog og myr i nord-/nordøsthellende terreng. På denne strekningen vil 

inngrepene i sideterreng, det vil si skjæringer og fyllinger, til dels være svært omfattende.  

Det vil parallelt med europavegen ligge en skogsveg på oversiden, som også vil innebære 

skjæringer og inngrep i vegetasjonen. 

 

Vegstrekningen mellom Nordkjosbotn og brua vil ligge i nordvendt, skyggefull skråning. 

Det er gunstig og vil redusere den negative opplevelsen av et stort veganlegg i sidebratt 

terreng noe. 

 

Cirka 1 km etter Heimly svinger vegen mot øst og krysser Nordkjoselva med ny bru på 107 

m. Det vil bli store fyllinger på begge sider av elva, før selve bruspennet. Eksisterende 

Skogveien må legges om og krysse brufyllingen i kulvert. Adkomstveg til jordene må legges 

nedenfor brukaret ved elva. Det medfører utfordringer med hensyn til utforming av 

forstøtningsmurer. 
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Figur 30 Utsnitt av brutegning 

 

  

Vegen krysser deretter dalen på istidens opptil 20 m høye elveterrasseavsetninger, dels 

gjennom skog, dels gjennom dyrkede marker til kryssing av eksisterende E6 med bru, nær 

Fagerlia.   

Videre ligger vegen i lia mellom Bjørnbåsen og ungdomshuset ved krysset til Skogsveien. 

Denne strekning er i sidebratt terreng og medfører betydelige terrenginngrep i form av 

både skjæringer og fyllinger, særlig nærmest Bjørnbåsen og ved Øvergårdsveien 777. Ved 

profil 7750 og fremover vil det etableres skredvoller på hhv. 380 m, med vertikal mur på 

baksiden med høyde ca. 10 m, og 640 m med murhøyde ca. 12 m. Det vil også komme en 

skogsveg. Nedfor den nye vegen vil eksisterende E8 bli samleveg. Til sammen vil 

inngrepene fra profil 7750-9000, en strekning på 1250 m, medføre store terrengendringer i 

en bredde/korridor på opptil 200 m. Det er en stor forandring fra dagens situasjon, en 

vegstrekning som følger landskapets former i foten av lia, til å bli et vegtiltak med stramme 

geometriske former, som harmonerer lite med landskapets myke linjer. Inngrepene vil 

forsterke vegens visuelle barrierevirkning og oppstykke daldraget, og tiltakene vil være 

dominerende, også på større avstand. 

I dette området er det mange bekker som får endret det naturlige løpet. 

Det blir etablert et større kryss mot Tamokdalen, Øvergårdkrysset, da samleveger også må 

krysse fv. 87. Fra profil 9670 opphører samlevegen og nye E8 følger eller ligger «opp på» 

eksisterende E8 frem til kommunegrensen til Storfjord. Denne strekning vil ligge høyere i 

terrenget og på store deler av strekningen medføre lange omfattende vegfyllinger i retning 

Kilaelva. 

Generelt vil veganlegget være en barriere for å komme seg til fjells.  

 

Avbøtende tiltak 

Vegfyllinger generelt skal bearbeides på en måte som demper den visuelle effekten av disse 

og sikrer at tiltaket innordner seg det øvrige landskapet. Fyllinger og løsmasseskjæringer vil 

kunne revegeteres, men fjellskjæringer, som ved Bjørnbåsen, vil fremstå som sår i 

landskapet.  
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 Figur 31 Tilpasning til fjellskjæring og revegetering. Foto fra Statens vegvesen, E6 Helgeland 

 

Det kan bli vurdert å utvide inngrep i fjellskjæringer for å skaffe vegfyllingsmasser. Disse 

høye fjellskjæringer kan by på utfordringer med tanke på erosjon. 

 

 
 Figur 32 Erosjonssikring av bergskjæringer. Prinsippskisse: Elisabet Kongsbakk 
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Stedlige vekstmasser skal fortrinnsvis lagres langs veglinja/i deponier, og benyttes ved 

revegetering av massedeponier og landskapsinngrep. Plan for revegetering detaljeres i neste 

planfase. 

 

 
   Figur 33 Håndtering av sideterreng. Illustrasjon av Elisabet Kongsbakk, Statens vegvesen 

 

Terrengforming som strekker seg utover normal vegfylling kan være et aktuelt tiltak for å 

tilpasse vegen best mulig i landskapet, det kan bety større arealbehov. Enkelttrær og 

treklynger er med på å gi variasjoner i landskapsbildet. Som en del av en byggeplan 

(konkurransegrunnlag, neste fase), bør det utarbeides en detaljert rigg- og marksikringsplan 

for å sikre verdifull vegetasjon/natur. Dette vil være spesielt viktig på restarealer mellom 

gammel og ny riksveg, mellom ny E8 og parallelle skogs- eller samleveger, ved bebyggelse, 

ved bruer samt ved skredsikringstiltak. Det foreslås å sprøyteså skråningene med lokal 

frøblanding for å skjule inngrepet raskere. 

 

Alle bekker som berøres i planområdet skal sikres fortsatt løp på en tilfredsstillende måte. 

Plastring/erosjonssikring bør utføres med stein som har likhet med omkringliggende 

forekomster, og utføres med god kvalitet. 

 

Brua over Nordkjoselva er planlagt som ei bru med lavmælt uttrykk, for ikke å bryte med 

landskapets linjer mer enn nødvendig. Både denne bru og brua over eksisterende E6 ved 

Fagerlia, bør gis en utforming med god kvalitet i samsvar med formingsveilederen. 

 

Skredvollene ved Trangen vil medføre et meget omfattende terrenginngrep. 

Formingsveilederen gir føringer for utforming av disse. 
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Anleggsveger og andre midlertidige inngrep: Store mengder jord og stein må flyttes. Det 

innebærer solid konstruerte anleggsveger mellom eksisterende og ny E8, samt områder for 

deponering. Disse midlertidige veger vil også etterlate seg spor i landskapet. Det er derfor 

viktig å ha en istandsettingsplan. 

 

 

Nødvendige tiltak i neste planfase:  (Det vises til opparbeiding iht landskapsveileder datert 

mai 2014, fagrapport landskapsarkitektur, formingsveileder for E8/E6 Nordkjosbotn – 

Hatteng)   

• Rigg og marksikringsplan 

• Revegeteringsplan 

• Plan for utforming av fjellskjæringer 

• Prinsipp for utforming av bussholdeplasser 

• Utforming av rundkjøringer/kryss i samsvar med formingsveilederen 

• Utforming av støttemurer i samsvar med formingsveilederen 

• Utforming av konstruksjoner (bru/kulvert/rekkverk) i samsvar med formingsveileder 

 

 

Reiseopplevelse 

Som følge av en høytliggende og moderne veg, fri for avkjørsler, vil reiseopplevelsen samlet 

sett kunne bli bedre enn på dagens veg. Avkjørselsfri veg gir bedre forutsetninger for å se 

på landskapet og de storslagne fjellene som omkranser dalen. Særlig vil kryssing av 

Nordkjoselva og dalbunnen, fra den ene siden av dalen til den annen, skape en ny, 

spennende opplevelse. Også den spektakulære Bomstadfossen i Bomstadelva, som kommer 

fra Storvannet, er en opplevelse som lettere vil kunne iakttas fra andre siden av dalen. 

 

Føringer fra andre planer 

E8 er også kalt Nordlysvegen og strekker seg fra Tromsø til Tornio/Haparanda. 

Nordlysvegen hadde utgangspunkt i samarbeid med Finland og Sverige. 

 

I formingsveileder (Statens vegvesen, mai 2014) i forbindelse med reguleringsplan for 

strekningen mellom Nordkjosbotn og Hatteng videreføres en idé om å fremheve 

Nordlysvegen ved bruk av iøynefallende lysmaster med farget lys i utvalgte kryss, som 

benyttet på E8 i Lavangsdalen.  
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Figur 34 Fargete lysmaster i Lavangsdalen 

Foto: Erik Axel Haagensen 

 

Slik kan E8 på norsk side få en egenkarakter, som i noen grad vil lede tankene hen på 

opplevelsen av nordlys. 

Det er også utført en landskapsfaglig vurdering av massedeponier i forbindelse med tidligere 

kommunedelplan. Denne beskriver landskapsbildets tåleevne, utformingsprinsipper for 

permanente massedeponier og gir en landskapsfaglig vurdering av massedeponier. 

 

8.9 Nærmiljø/friluftsliv 

 

Friluftsliv: det henvises til kart i figur 10 i kap. 6.5 hvor området defineres som av høy verdi 

for friluftsliv. 

Verdien for friluftsliv vil ikke bli forringet i planforslaget. Det vil bli etablert 2 nye 

utfartsparkeringer i dette området, noe som innebærer økt tilgjengelighet til natur. 

 

Nærmiljø: Hoveddelen av beboerne innen planområdet vil oppleve en betydelig forbedring av 

bomiljøet som en effekt av ny vegtrase på strekningen Nordkjosbotn–Storfjord grense legges 

om. Den sterkt trafikkerte hovedvegen vil bli betydelig forbedret som følge av ny og omlagt 

veg. Dagens E6 på strekningen Nordkjosbotn-Piggsteinen omreguleres til lokalveg med lav 

trafikkmengde.  

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuiL-u-5PZAhWGjCwKHaaHBPQQjRwIBw&url=http://norgenl.blogspot.com/2017/10/e8-e6-nordlysvegen-northern-lights-route.html&psig=AOvVaw31FBPN-5eyLuzvP0m6TGz2&ust=1518098390975463
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8.10 Naturmangfold 

   

Nordkjosbotn-Nordkjoselva 

Det er ikke ragistrert spesielle verdier for naturmangfold som krever innarbeiding i planen. 

Her er en del gråorskog i de fuktige lisidene som vil bli drenert eller tas av 

løsmasseskjæring. Denne vegetasjonstypen er viktig for fugl, men den er også vanlig over et 

stort område i dalsidene her. 

 

Kryssing av Nordkjoselva 

Det er gjort tilpassing av veglinje og brukonstruksjon for minst mulig inngrep i Nordkjoselva 

og kantsone. I samråd med NVE ble krysningspunktet justert noe ned slik at en unngikk 

brukar på holmen. Brua blir såpass lang at det blir rom for passasje for folk og dyr under 

langs elva. Utforming av fyllingsfot skal tilpasses dette. Naturlig kantsone langs elva blir 

bevart. 

 

Nordkjoselva-Bjønnbåsen 

Etter kryssing av Nordkjoselva går veglinja oppå en grusterrasse (breelvavsetning) før den 

skjærer inn i neste terrasse. De markerte ravinene blir ikke berørt. Det er for øvrig ikke 

registrert spesielle naturverdier her. Det er sannsynlig at det kan trekke elg langs elva og på 

moene i dalbunnen, spesielt vinterstid. Det er rom for elg å trekke under brua. Det er ikke 

lagt til rette for elgtrekk over vegen. Dersom dette blir et problem må det vurderes å sette 

opp viltgjerde. 

 

Bjønnbåsen–Øvergård 

Det er registrert vipe og storspove på denne strekningen, men ikke som hekkefunn. 

Kulturlandskapet er habitat for vipe og delvis også storspove, selv om den mest er knyttet til 

det åpne kystlandskapet. Ny veg vil legge beslag på noe av den dyrka marka, men siden 

vegen legges opp i skogen vil mye av kulturlandskapet mellom Bjørnbåsen og Trangen bli 

spart og kan utvikles videre. Dette vil være gunstig for vipa og andre fugler knyttet til 

jordbrukslandskapet. Hekkelokaliteten for hønsehauk vil gå tapt, men her er habitat for den 

arten mange steder i dalen og tap av en reirlokalitet anses ikke å true bestanden i området. 

Ved Trangen blir vegtiltaket utformet slik at en ikke skal berøre den verna Nordkjoselva. Ved 

Trangen og Øvergård blir det anlagt skredvoller som delvis vil legge beslag på skog og 

beitemark. Noe av dette sammensatte kulturlandskapet, som er et godt habitat for fugl, vil 

gå tapt. 

 

Øvergård–Storfjord grense 

Veglinja følger i store trekk dagens veg, men legger beslag på noe myr og skog langs vegen 

der linja forskyves eller rettes ut. Lokalitetene med rikmyr ved Forelvmo og Kileng blir delvis 

berørt ved nedbygging, samt at myrarealet nærmest vegen kan få endret vanntilførsel og 

tørke noe ut. I forhold til størrelsen på lokalitetene blir inngrepene relativt små. Det er 

imidlertid viktig å skjerme resterende del av lokalitetene i anleggsfasen. 

 

Vurdering av de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
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Det er innhentet kunnskap om naturmiljø i tilgjengelige kilder som naturbasen, artskart 

(artsdatabanken.no) og vassdragsatlas. Det er brukt informasjon fra tidligere utredning 

(kommunedelplan med KU) og tilleggsutreding for ny hevet linje. Veglinja er godkjent i 

kommunedelplan. Naturforvalter i Statens vegvesen befarte området juli 2015. 

Kunnskapsgrunnlaget blir regnet som tilstrekkelig jamfør naturmangfoldloven § 8, der det 

heter at kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 

risiko for skade på naturmangfoldet. 

 

I teksten over er tiltakets virkning på registrerte naturverdier beskrevet. Vegtiltaket er 

tilpasset naturverdiene så godt som mulig. Det gjelder i forhold til Nordkjoselva som verna 

vassdrag og de registrerte naturtypelokalitetene. Trua og sårbare arter blir i liten grad 

berørt. En hekkelokalitet for hønsehauk går trolig tapt, men det antas at dette ikke får 

innvirkning på bestanden da det er rikelig med habitat for denne arten i dalen. Ved befaring 

i 2015 ble det observert annen hekkelokalitet langt unna vegtraseen. Vegutbedringen er 

vurdert til ikke å ha negative innvirkninger som kan komme i konflikt med forvaltningsmål 

for naturtyper, økosystemer eller arter (naturmangfoldloven §§ 4 og 5). Prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8–12 ligger til grunn for vurdering av mulig skade, ulempe og 

avbøtende tiltak. Kravet i naturmangfoldloven § 7 anses som oppfylt. 

 

  

8.11 Kulturmiljø 

 

Heggeli 

På Heggeli vil tiltaket medføre nærføring til alle kulturminnene som inngår i det kjente 

samiske kulturmiljøet. Nærmest ligger et automatisk fredet ildsted (ID 175481 i Askeladden) 

og to ikke fredete kulturminner: En gammetuft (ID 175478) og en teltboplass (178039). 

 

Sametinget har i sitt innspill til kommunedelplanen langs strekningen Nordkjosbotn-

Storfjord grense skrevet at det bør innarbeides områder for hensynssoner for kulturmiljø i 

planområdet etter plan- og bygningslovens bestemmelser, med forslag for hvordan dette 

kan gjøres for kulturmiljøet på Heggeli. På bakgrunn av Sametingets forslag har Vegvesenet 

så langt det er mulig tatt hensyn til kulturmiljøet med hensynssoner som regulerer deler av 

området til bevaring. 

 



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

56 

 

 
Figur 35 Utsnitt av plankart som viser hensynssonene ved Heggeli. Hensynssone c) (H570_1) strekker seg fra 

Nordkjoselva i vest til Reingjerdan i øst, sør for vegen og anleggsbeltet. De enkelte kulturminnelokalitetene har 

hensynssoner d) (H730_1-5). Kart: Statens vegvesen. 

 

 

Øvergård 

Tiltaket vil på Øvergård medføre nærføring til et automatisk fredet ildsted (ID 177206). I 

planen er dette hensyntatt ved at kulturminnet omsluttes av en hensynssone d) (H730_6). 

 

Tiltakshavers aktomhetsplikt 

Tiltakshaver har etter kulturminneloven meldeplikt ved funn av mulige ukjente kulturminner. 

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages gjenstander eller andre spor som viser eldre 

aktivitet i området, skal arbeidet stanses omgående og beskjed gis til Troms fylkeskommune 

og Sametinget, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd. 

 

  

  



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

57 

 

8.12.1 Landbruk (jord, skog og utmarksressurser) 

 

Planen berører 46 landbrukseiendommer, alle definert som større eiendommer i henhold til 

liste fra landbrukskontoret. Alle disse eiendommene har vært gitt anledning til å komme 

med innspill til planforslag på folkemøter eller egne møter med grunneierne av aktuelle 

landbrukseiendommer. På disse møtene har også adkomst til teiger og  utmark blitt drøftet. 

Det er forsøkt å legge ny veglinje slik at den tar minst mulig dyrket mark, samt at hensyn til 

tilkomst til teiger og utmark blir ivaretatt så godt som mulig. 

  

  

Tapt areal i dekar (1000 m2)  

Arealkategori:  

Fulldyrka jord 28,2 

Overflatedyrka jord  0,3 

Innmarksbeite  18,0 

Sum dyrka mark 46,5 

Figur 36 Tapt landbruksareal som følge av planen. 

 

Tap av dyrka mark er beregnet på følgende måte: Hele vegtraseen med sideareal der 

skråningsutslag brattere enn 1:3 er lagt over AR5-data. Helning er valgt ut fra at 1:3 fortsatt 

er mulig å slå med vanlig landbruksutstyr selv om det regnes som tungdrevet. Sideareal med 

slakere helning kan fortsatt drives. Det fordrer at matjordlaget blir tatt av, lagret på egnet 

måte og tilbakeført på areal som fortsatt skal drives. Matjord på areal som går tapt må tas 

vare på og gjenbrukes på areal for jordbruket, fortrinnsvis på samme eiendom. Det er i 

arealregnskapet ikke tatt hensyn til at eksisterende veg kan fjernes og gjøres om til 

landbruksareal. Dette fordi eksisterende veg i hovedsak bare blir omklassifisert. Kun små 

deler av eksisterende veg er aktuell for  fjerning og omgjøring til dyrkbart areal. 

 

De landbrukseiendommene som blir mest berørt ved beslag av dyrka mark er: 

29/170 ved kryssing av Nordkjoselva,  

26/16 Heggeli 

26/12 Fagerli  

26/43 Tue  

26/20 Bjørnbåsen, som også må flytte bygninger.  

27/1 Øvergård 

27/3 Øvergård  

27/5 Mo  

28/2 Kilen  

 

Av disse er det bare eiendommen 26/12 Fagerli som ikke er i drift. Av de øvrige 

landbrukseiendommene drives de aller fleste av andre enn eier. Dette gjelder også for 

eiendommene som blir mindre berørt og som ikke er listet opp her. 

 

Tilkomst til skog og utmark er ivaretatt slik at ingen eksisterende traktorveger blir avskåret 

uten at det blir etablert ny tilkomst. Flere eiendommer som ikke har tilkomst i dag får bedret 
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tilgang til utmarksarealene. Det er lagt opp til fellesløsninger slik at en tilkomstveg betjener 

flere eiendommer. Noen eiendommer får tilkomst til utmarka via traktorveg knyttet til 

skredvoller som skal anlegges. 

 

På grunn av for liten høyde på ny veg har det vist seg utfordrende å legge inn undergang for 

dyr sør for Øvergård, noe som er påpekt som et behov fra eier av gårdsbruk med ungdyr 

som beiter på på motsatt side av gården, ca. profil 8850. Mulig løsning vil bli avklart i neste 

planfase (byggeplan).    

 

Ved planlegging av byggefase er det viktig å ha fokus på ivaretakelse av matjord, og at den 

enkelte eier av landbrukseiendom tidlig får god informasjon om gjennomføring av planen. 

Dette for å begrense midlertidige ulemper. I anleggsfasen vil dette for eksempel gjelde 

tilkomst til engarealer som skal slås og at de som driver med dyr har mulighet til å slippe 

dyrene på beite. 

 

Anleggsbelte er flere steder lagt over dyrka mark. Det forutsettes at det iverksettes tiltak for 

å bevare kvaliteten på dyrka mark som er i bruk. Dette må skje i samråd med eier. Aktuelle 

tiltak kan være midlertidig flytting av matjordlaget eller å unngå komprimering. 

Dreneringssystemet for dyrka mark må ikke skades, og i byggeplan er det viktig å få med 

opprettende tiltak dersom skade skjer. 

8.12.2 Reindrift  

  

Konsekvensutredning  reindrift  

Undervegs i  detaljreguleringsprosessen ble det avdekket at tema reindrift ikke var 

tilstrekkelig utredet som grunnlag for kommunedelplanen vedtatt 22.4.2014.  Det viste seg 

nødvendig å få utarbeidet en konsekvensutredning for tema reindrift. Det henvises til kap 9,  

konsekvensutredning hvor det regegjøres for innhold og anbefalte tiltak mht reindriften. 

 

8.13 Geoteknikk, skred, geologi og bergskjæringer    

  

8.13.1 Geoteknikk    

 

  

Det vil være utfordringer knyttet til overvannshåndtering og overflateerosjon der vegen 

følger bergsidene. Utfordringene ivaretas  ved ekstra avsatt areal for erosjonssikring av 

overflate og bekkeleier. Løsmasser på skjæringstopp vil i de fleste tilfeller ligge stabilt med 

skråning 1:2.  Der skråninger er brattere enn 1:2 skal disse sikres, forslagsvis med 

erosjonsnett og/eller betongmur. 
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Det er registrert myrområder langs vegstrekningen som bør innmåles  i neste planfase for å 

gi en formening om masseutskiftingsbehov. 

 

Masseutskifting under skredvollen i Nordkjosbotn vil være nødvendig for å få bygget en 

robust murløsning til skredvollen. Masseutskifting skjer av et løst topplag fra skredvollens 

begynnelse (ca profil 130 til profil 260), 10 meter etter avslutning mur. 

 

Motfylling vil være nødvendig for å få høy nok sikkerhet i vegfyllingen på to plasser langs 

vegstrekningen. Her kan overskuddsmasser fra prosjektet brukes. Motfyllingene skal bygges 

fra bunn og oppover. 

 

Planlagte fyllinger som går til/fra bru over Nordkjoselva skal bygges med lette masser de 

øverste 8 m. Setninger forventes og kan håndteres ved hjelp av forbelastning av terrenget. 

Bru skal pelefundamenteres, forslagsvis med stålrørspeler som rammes til berg. Antatt 

lengde på pelene vil variere mellom 20-30 meter. 

 

Skredvollene ved Øvergård kryss kan forlenges med overskuddsmasser, men tverrsnittet må 

ikke forandres i bredde eller høyde uten at ny vurdering av stabilitet gjennomføres av 

geotekniker. 

 

Vegen fra Øvergård kryss til Storfjord grense vil stedvis gå over bløtere områder/myrer. Hvor 

humusholdige masser påtreffes, eksempelvis myr, skal disse utskiftes. 

 

I området omkring 500 meter fra Storfjord grense foreslås det avsatt areal til tilrettelegging 

for reintrekk. Det er ikke gjennomført tilstrekkelige grunnundersøkelser for dette området 

og det er derfor foreløpig ikke mulig å si noe om gjennomførbarhet.   

 

 8.13.2 Skred   

  

Oppdeling i delområde A-D  

Vi har valgt å dele arbeidet i områder A–D, der A er ved trafoanlegget i Nordkjosbotn, B ved 

Heimly, C ved Bjørnbåsen og D ved Øvergård kryss. 
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Figur 37 Viser områdene A-D som beskrives. Ny veglinje vises med lys blått. 
 

Krav til sikkerhet mot skred 

SVV har definert sikkerhetskravet for E6, Nordkjosbotn–Storfjord grense slik at den årlige 

nominelle sannsynligheten (f) for at skred treffer veien er 1/50 ≥ f > 1/100. Det er forventet 

at ÅDT(2020) blir mellom 1500-4000, dog nærmere 4000. SVV har utarbeidet Retningslinjer 

for risikoaksept for skred på veg (SVV, 2014) og  dette er grunndokumentet for vurdering av 

sikkerhet i dette prosjektet. 

 

Planlagt skredsikring 

Område A, trafo under Halvorfjellet 

Her er det foreslått en fangvoll med maks høyde på 13 m på østre halvdel og 9 m på den 

vestlige halvdel. Lengde er rundt 430 m. Ovenfor vollen skal det graves ut en kanal med 

drensgrøft og vedlikeholdsvei. Vollen bygges med 6:1 (loddrett:vannrett) bratt støtside av 

forsterkningsmateriale (gabioner, steinkurver, geocell el. lign.), men på nedsiden/lesiden er 

helningen rundt 1:2 på den østlige delen. På den vestlige delen er det behov for å stramme 

opp baksiden pga. begrenset område mellom dagens trafoanlegg og planlagt vei. Det er 

foreslått å bygge den bratte veggen med samme materiale som på støtsiden. 

 

Mellom fangvoll og planlagt vei skal det bygges adkomst-/vedlikeholdsvei som kobles til 

vedlikeholdsveien i kanalen. 

 

Område B, Heimly 

Området er delt i B1 i nærheten av Heimly, og B2 ved Steinbakken. For å minimere risikoen 

for at flomskred stenger vegen og/eller stenger kulverter er her foreslått å lage 

sedimenasjonsbasseng for begge områdene. Det er foreslått å grave ca 10-20 m inn i 

fjellsiden og bygge en bratt bakvegg f.eks. med helning 4:1. Materiale transportert i 

flomsituasjon vil deponeres i bassenget, men vann kan strømme til sidene og i gjennom 

veien i kulvert. Her er det foreslått totalt fire bassenger, to på område B1 og to på område 

B2. 
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Samtidig som løsning bygges ovenfor den planlagte vegen er det viktig å løse vannføringen 

nedenfor, dvs. fra planlagt vei til til Nordkjoselva eller bekker i nærheten. Der kan det bli 

utfordringer fordi Skogveien (dagens vei) også skal være i bruk etter bygging av ny vei. 

 

Område C, Bjørnbåsen 

Utsatt veistrekning anses å være rundt 390 m lang der planlagt vei går i skjæring. Det er 

foreslått å bygge en 2,5 m høy mur ovenfor skjæringen og den skal stoppe rullende steiner. 

Bredde på volltopp er satt til 2,0 m og helning på begge sider av vollen er satt til 4:1 

(loddrett:vannrett). Bygningsmateriale kan bl.a. være gabioner, steinkurver, geocelle eller 

ling. 

 

Område Øvergård kryss 

Dette området deles i to, dvs. D1 og D2, fordi det er to store skredbaner i nærheten av 

hverandre. 

 

D1: Her er det foreslått å bygge en ca. 370 m lang fangvoll og kanal på oversiden. På det 

høyste er fangvollen rundt 14 m høy, men høyden avtar til begge sidene. Bredde på volltopp 

er satt til 3 m og helning på støtsiden er satt til 6:1. Helningen på nedsiden/lesiden er satt til 

1:2, men kan strammes opp hvis kvaliteten på byggematerialet er god. Helning på 

drensgrøft i kanalen er rundt 6 %. 

 

D2: Her er foreslått å bygge en ca. 660 meter lang fangvoll og kanal på oversiden. Maks 

høyde på vollen rundt 15,5 meter og høyden avtar i endene. Bredde på volltopp er satt til 3 

m og helning på støtsiden er satt til 6:1. Helningen på nedsiden/lesiden er satt til 1:2, men 

kan strammes opp hvis kvalitet på byggemateriale er god. Grøft i kanal har helning på begge 

sider. 

 

Adkomst-/vedlikeholdsvei: Det er behov for adkomst-/vedlikeholdsvei nedenfor vollene. 

Veien skal kobles til eksisterende skogsbilvei vest for voll D1 og den kobles til planlagt vei 

ved østre enden på D2. 

 

Det er en del bekker som blir påvirket av begge vollene. Foreløpig er det planlagt å lede de 

største bekkene gjennom vollene, men de små bekkene ledes i grøften forbi vollendene og 

til grøftesystem ved planlagt vei. I flomsituasjon er gått utfra at det vann som ikke renner 

gjennom kulvertene i vollene, ledes i grøften forbi endene an vollene og til grøftesystemer. 

 

Øvergård kryss–Storfjord grense 

Det vil mest sannsynlig bli bygget kulverter i planlagt vei på de stedene bekkene krysser. Det 

er viktig å lage store nok åpninger gjennom planlagt vei slik at skredmasser passerer. Tette 

kulverer øker faren for stengning av veien ved store skredhendelser. Det kan være mulig å 

lage sedimentasjonsbasseng (se område B) enkelte steder, men det gjelder ikke for de store 

bekkene. 
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 8.13.3 Geologi   

 

  

Planstrekningen inkluderer om lag 2800 m bergskjæringer. Bergskjæringshøydene forventes  

å variere mellom 2-19 m. På grunn av behov for sprengt stein som fyllmasser, er det 

regulert slik at bergskjæringen kan etableres opp mot ca. 5 meter utenfor sikkerhetssonen 

(tilsammen 13 m grøft) mellom profil 6000–8300. Dette gir også mulighet for tilbakefylling 

av dårlige overskuddsmasser opp mot skjæring, noe som må detaljeres nærmere i senere 

planfaser (se prinsippskisse i figur 40 og avsnitt 1.3 og 5.5.2 i «50858-GEOL-01 Geologisk 

rapport til reguleringsplan»). 

Bergskjæringsprofil 10:1 valgt basert på retningslinjer i Håndbok N200 – Vegbygging. Profil 

etter sleppene kan bli aktuelt. Vertikale bergskjæringer ansees ikke som nødvendig pga. 

bred grøft og moderat sidebratt terreng. Hvor utstikkende bergknauser som kan sprenges 

med samme helning som terrenget, skal dette gjøres etter retningslinjer i N200 og 

formingsveileder. Det er i utgangspunktet ikke planlagt å etablere fjellhyller for de høyeste 

bergskjæringene, men reguleringsgrensene er lagt slik at fjellhylle ikke er utelukket. 

Fjellhylle må vurderes opp mot landskapsmessige hensyn i neste planfase (der hvor 

bergskjæringene blir høyest). Kartlegging av ugunstig sprekkesett S3 hvor bergskjæringene 

blir høyere enn 10 m, kan med fordel gjøres grundigere for korrekt sprengning og sikring av 

bergskjæringene 

 

Skjæringene forventes å hovedsakelig kunne sikres med konvensjonell sikring. Bergflog i 

overgang til bergskjæring ved profil 6100 må også sikres. Hoveddelen av sikringen ventes å 

kunne gjøres med sprette bergbolter og fjellbånd, men kortere partier med steinsprangnett, 

isnett og sprøytebetong utelukkes ikke. Forbolting kan også bli aktuelt, spesielt hvor 

sprekkesett S3 opptrer der hvor bergskjæringene blir høye. Nedføringsrenner for vann med 

eventuelt basseng må påregnes. Behovet for sikring ventes å variere i stor grad med 

kvaliteten av utført sprengningsarbeid. Hvis det blir aktuelt med tilbakefylling mot 

bergskjæringer med overskuddsmasser, vil behovet for sikring kunne reduseres opp til en 

gitt høyde. Arbeidssikring i tilfelle arbeid under bergskjæringene må likevel ivaretas. Det 

forventes at det må etableres løsmasseskjæringer over bergskjæringene. Dette må håndteres 

og stabiliseres både for arbeidssikkerhet og permanent stabilitet. 
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Figur 38 Prinsippskisse for mulig strukturgeologi i bergskjæringene. 

  

 
Figur 39 Bilde av naturlig skjæring over profil 6110, tatt mot SØ, med inntegnede sprekkesett. 
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Figur 40 Pinsippskisse for bergskjæringer 13 m fra hvitstripa med tilbakefylling av dårligere masser. Standardhelling 

10:1 er valgt, men det kan bli aktuelt å sprenge etter sprekkesett S2. 

 

  
Figur 41Delstrekning fra profil 6000 til 6800 hvor det er forventet høyest bergskjæringer. 

  

 

  

 



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

65 

 

8.13.4 Hydrologi   

  

Vegstrekningen er preget av bratte sideskråninger med elver/bekker som står vinkelrett på 

veglinjen. Nedbørfeltene til elvene er i hovedsak preget av snaufjell og skog, men med noe 

innslag av dyrket mark. Den relativt bratte skråningen i nedbørfeltene og den store andelen 

av snaufjell bidrar til en stor andel avrenning. Dette kombinert med relativt liten størrelse på 

feltene, tilsier at den spesifikke flommen vil være stor. 

 

Det er utført flomberegning og dimensjonering av kulvert for til sammen 16 små nedbørfelt i 

kontakt med vegen, samt flom- og vannlinjeberegning for Nordkjoselva. Sistnevnte har et 

nedbørfelt på 140 km2, og vannføring ved 200 års flom er beregnet til 120 m3/s. For 

kulvertdimensjonering er det kun utført flomberegninger for nedbørfelt større enn 0,05 

km2, resterende vannveger dimensjoneres etter standardkrav beskrevet i Hb. N200 

«Vegbygging».  

Flomberegning og dimensjonering av kulvert er gjort i henhold til veiledningen i 

«Retningslinjer for flomberegning» (Sælthun, m. fl., 1997) og «overvannshåndtering og 

drenering av veg og jernbane» (Norem m. fl., 2016), og det er benyttet den rasjonelle formel 

og nasjonalt formelverk for små nedbørfelt. For flomberegning av Nordkjoselva er det 

benyttet flomfrekvensanalyse til flomberegning og simuleringer av vannlinja i en dimensjon i 

programvaren HEC-RAS (HEC-USACE, 2002). Vannlinjeberegning av Nordkjoselva viser at det 

ved 200 års flom vil være nødvendig med et tverrprofilareal (lysåpning av bru) på ca. 40 m2 

for å håndtere vannmengden i elva.   

Framtidig klima er ventet å være våtere og røffere, med flere intensive nedbørhendelser som 

følge av globalt økende temperaturer. For Troms og Finnmark er det forventet at nåværende 

situasjon med flomregime dominert av snøsmelteflommer skal vedvare, men flomtoppene 

skal komme tidligere og være mindre. Selv om det for regionen er forventet begrenset eller 

ingen økning av flomvannføring for smelteflommer, er nedbørfeltene tilhørende kulvertene 

svært små, og følgelig vil de kraftigste flomtoppene være forårsaket av kraftige regnbyger 

og ikke snøsmelting. Det er derfor benyttet en klimafaktor på 1,4 som er i henhold til 

anbefalinger fra NVE om å minst benytte en klimafaktor på 1,2 for små nedbørfelt (Lawrence, 

2016). For Nordkjoselva er det benyttet en klimafaktor på 1, da framtidig klima ikke er 

ventet å føre til økte flomtopper siden de største flommene er skapt av snøsmelting.  
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 Figur 42 Oversikt nedbørsfelt fra nevina. 

 

 

 
Figur 43 Plasserings av kulverter langs planlagt veg. 
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Ved bygging av ny veg vil tre bekker legges i rør (kulvert) under vegen, for så å føres ut i 

åpent og naturlig bekkeløp nedstrøms veg. For to av bekkene er det planlagt å bygge 

nedfallsrenner for å ta unna transport av skredmasser som kan forekomme i området. Disse 

vil medføre terrenginngrep som er større enn hva man til vanlig forbinder med kulverter.  

  

8.14 Støy og vibrasjoner 

Det er gjennomført støyberegninger på vegstrekningen, se vedlagte støyberegning.   

Ambisjonsnivåmetoden er lagt til grunn for støyberegningene. Denne metoden er et verktøy 

for planlegging av støyreduksjonstiltak i samsvar med Miljøverndepartemenets 

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen». Metoden kalt T-1442 er en 

veiledning for vurdering av støytiltak. 

I vedlagte støyrapport følger en analyse av samtlige bygninger med beregnet støynivå over 

ekvivalent lydnivå Lden 54 dB. Til grunn for støyberegningene ligger fremskrevne trafikktall 

frem mot år 2040.  

 

I deler av planområdet er støyutsatt bebyggelse spredt. I slike områder anses det ikke som 

hensiktsmessig med støytiltak  som støyskjermer og støyvoller langs vegen fordi kostnadene 

vil bli uforholdsmessig høye i forhold til støyskjermingseffekten. Støytiltak i dette prosjektet 

må derfor gjennomføres lokalt på bygningene. Avgjørelsen mht. valg av tiltak og utførelse vil 

bli håndtert i neste planfase. 

  

8.15 Massehåndtering 

 

Det ble i forbindelse med kommunedelplanen utarbeidet et notat som tar for seg egnethet 

for 27 ulike områder med utgangspunkt i landskapsverdier. I notatet er 11 lokaliteter 

rangert som best egnet fordi disse utelukkende er eksisterende massetak som ved 

deponering kan få en bedre landskapstilpasning enn dagens situasjon.   

Massebalanse og deponier håndteres samlet for hele strekningen Nordkjosbotn-Hatteng i 

neste planfase (byggeplan). 

Det er ikke foreslått  regulert inn areal til massedeponier i denne planen, men de betydelige 

rassikringsvollene gir mulighet for hensiktsmessige løsninger innenfor planområdet.  

 

8.16 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Plan- og bygningsloven stiller krav til gjennomføring av en risiko- og sårbarhetsanalyse  

(ROS-analyse) for å avdekke om området er egnet til utbyggingsformål, eller om risiko- og 

sårbarhetsforhold endrer seg som følge av planlagt utbygging. Det er gjennomført ROS-

analyse for vegstrekningen. Rapporten ligger vedlagt planforslaget.  

 

Risikoanalyse for veg 

Generelt vil trafikksikkerheten på ny E6 bli en stor forbedring i forhold til dagens situasjon 



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

68 

 

 

Risikoanalysen tar opp følgende forhold som bør ses nærmere på i senere planfase (ikke 

prioritert rekkefølge) : 

 

- Definere forbikjørig forbudt-soner 

- Plassering av busslommer 

- I størst mulig grad å unngå rekkverk 

- I størst mulig grad gjøre fjellskjæringer slette 

 

Det er dimensjonert skredsikringstiltak etter fastsatte kriterier. Likevel bør ytterligere tiltak 

for å forhindre mindre steinsprang ned på vegen vurderes. 

 

• Vurdere mulighet for å redusere drivsnø-problematikk.   

• Planforslaget har i stor grad hensyntatt miljøet, men spredning av registrerte 

forekomster av hagelupin og tromsøpalme må forhindres. 

• Unngå at vegbyggingen kommer i konflikt med Sentralnett, Distribusjonsnett og ikke 

utbygd Regionalnett i planområdet. 

• Det bør skiltes i begge ender for å unngå at syklister benytter ny veg der det 

etableres alternativ lokalveg. 

• Det er ønskelig med belysning ved busslommer, stopplommer/konstrollplasser. 

• Det etableres ikke stoppsted/parkering ved Piggsteinen pga steinsprangfare fra 

fjellet bak.  

  

9 Konsekvensutredning 

   

Sweco Norge AS   har utarbeidet konsekvensutredningen. Denne utredninger anses som et 

supplement til de øvrige konsekvensutredninger som er lagt til grunn for kommunedelplan 

Nordkjosbotn–Storfjord grense, vedtatt 2014. 

 

I planprogrammet ble det stilt følgende krav til konsekvensutredningen:  

• Kartlegging/registrering av beiteområder (fordelt på årstidsbeiter), 

beitehager, kalvingsområder, trekkleier, drivingsleier, faste 

innstallasjoner/anlegg, oppsamlingsområder og andre viktige 

funksjonsområder. 

• Vurdering av konsekvenser for reindriften ved ny planlagt trase sett opp 

mot dagens situasjon. 

• Den samlede belastning av tiltak i området. 

• Forslag til aktuelle avbøtende tiltak i området. 

 

Virkningene som fremkommer i konsekvensutredningen skal legges til grunn for vurdering 

av avbøtende tiltak som gjennomføres som en del av planvedtaket i reguleringsplan E6 

Nordkjosbotn–Storfjord grense. Oppdraget forutsetter god involvering av de berørte 

reinbeitedistrikt innenfor planområdet og fylkesmannens reindriftsforvaltning. 
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Sammendrag  av konsekvensutredning 

Lakselvdalen-Lyngsdalen reinbeitedistrikt driver reindrift med vår,-sommer- og høstbeiter i 

Troms reinbeiteområde, henholdsvis i Tromsø, Balsfjord, Lyngen og Storfjord kommuner, og 

vinterbeiter i Vest-Finnmark reinbeiteområde i Kautokeino kommune. Reinbeitedistriktet 

flytter rein over store avstander for å komme til og fra sommer- og vinterbeiter, og 

flyttingen går gjennom flere andre reinbeitedistrikt, siidaer og gjennom svenske samebyer. 

 

Strekningen mellom Øvergård og kommunegrensen mellom Balsfjord og Storfjord 

kommuner inngår i sin helhet som flyttlei og er det eneste området rein kan trekke over E6 i 

forbindelse med vår- og høstflytting. Reindriften har få eller ingen interesser i det 

resterende av planområdet. 

Omfang og konsekvenser for både anleggsfase og driftsfase er vurdert.  

Balsfjordeidet, på delstrekningen mellom Øvergård og kommunegrensen mellom Balsfjord 

og Storfjord har stor verdi for reindrift. Hele området inngår i flytt- og trekklei fra vår- og 

sommerbeite og omvendt. På grunn av topografien i området er dette det eneste reelle 

krysningsområdet for dyrene ved tradisjonell drift. Det vil si at dyrene trekker ned fra 

sommerbeite mot høstbeite selv, uten at reindriftsutøverne driver reinen. Å kunne bruke 

området som flytt- og trekklei er eksistensielt for reinbeitedistriktet, som bygger på 

tradisjonelle nomadiske driftsformer.  

  

Kriterier for verdivurdering 

Det konkluderes med at bygging av ny E6 på denne delstrekning over Balsfjordeidet vil 

medføre barriæredannelse og virke skremmende for rein som skal trekke- over E6. Spesielt 

vil det i forbindelse med planlagt anleggsarbeid (støy og permanent menneskelig 

tilstedeværelse) være negativ påvirkning på reindrift.  Ny veg, med tilhørende infrastruktur, 

vil forsterke barriæreeffekten i forhold til dagens situasjon.   

 

Følgende  avbøtende tiltak er foreslått for å redusere de negative konsekvensene: 

Anleggsfase 

• I de sårbare periodene, i forbindelse med trekk fra sommer- til høstbeite, 

og i forbindelse med flytting fra vinter- til vårbeite), bør anleggsarbeid 

stoppes/reduseres, eventuelt konsentreres til andre steder på strekningen 

mellom Nordkjosbotn og Storfjord grense. Tidfesting av slike perioder og 

gjensidig informasjonsutveksling baseres på dialog og samhandling 

mellom Statens vegvesen og reinbeitedistriktet.   

• Radiomerking av lederrein slik det gjøres i forsøksprosjekt med positive  

resultater på Saltfjellet.  

• Inngåelse av formelle avtaler mht. stans i anleggsarbeidet mm. 

 

Driftsfase 

• Økodukt (viltovergang) like ved kommunegrensen mellom Storfjord og 

Balsfjord. Bidrar til at reinen trygt kan krysse over E6.  

• Ledergjerder 
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• Kombinasjon av Økodukt og ledegjerder vil sikre  en effektiv og sikker  

flytte/trekk-prosess. 

 

Andre avbøtende tiltak i driftsfasen 

• Redusert fartsgrense på strekningen mellom Øvergård og kommunegrensa 

i de sårbare periodene. 

• Bruk av trafikklys/skilt for å varsle trafikk mot rein og eventuelt regulere 

fartsgrensen i begrensede perioder. 

• Unngå parkeringsplasser i området sør for kommunegrensen i forbindelse 

med flytting fra vinter- til vår/sommerbeite. 

• Revegetering av vegskråninger så raskt som mulig. Dette for å redusere 

barriæreinntrykket noe. 

• Dialog og samarbeid mht rigg- og deponiområder i byggefasen. 

 

På bakgrunn av konklusjoner i konsekvensutredningen om at økodukt vil gi betydelig  

positiv effekt, er det i planen regulert inn areal til slik overgang for E6 for reinstdyr. 

Foreløpig er det ikke tatt stilling til eksakt plassering, men hensiktsmessig plassering vil 

være innenfor profil 13470-13630.   

  

10. Gjennomføring av forslag til plan 

10.1 Framdrift og finansiering.  

 

Prosjekt E6 Nordkjosbotn –Storfjord grense er prioritert i forslag til NTP 2018-2019 i siste 

seks års periode, det vil si 2024-2029.   

10.2 Utbyggingsrekkefølge 

 
Prosjektet E6 Nordkjosbotn-Hatteng består av følgende tre planområder: 

• Nordkjosbotn-Storfjord grense 

• Balsfjord grense-Hatteng 

• Nordkjosbotn-Jernberg 

 

Utbyggingsrekkefølgen vil avhenge av flere forhold og vil bli avklart ved senere anledning. 

Godkjente reguleringsplaner, behovssituasjon o.a, er forhold som vil påvirke 

utbyggingsrekkefølgen. 

10.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

 

I tilknyting til utvidelse og bygging av ny veg, er det viktig at gjennomgående trafikk ikke 

blir 
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unødig hindret, selv om det i kortere tidsrom kan være aktuelt å stenge vegen. Det vil ellers 

bli utarbeidet en byggeplan som vil beskrive hvordan arbeidet skal organiseres. Her vil 

trafikkavvikling og spesielle miljøhensym mv. bli konkretisert. 

10.4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM) for 

byggefasen 

  

10.4.1Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA) 

 

Statens vegvesen har som arbeidsgiver og byggherre som mål at all virksomhet i etaten skal 

gjennomføres uten at mennesker og miljø påføres skade. Statens vegvesen skal benytte 

produkter som gjennom bruk eller avhending medfører minst mulig miljøbelastning, og 

unngå bruk av miljøskadelige stoffer. Alt planarbeid skal gjennomføres innenfor krav i 

interne bestemmelser og krav i gjeldende lovverk/forskrifter. 

 

Statens vegvesen vil utarbeide en Sikkerhet-, helse- og arbeidsmiljøplan (SHA) i 

byggeplanfasen iht. Byggherreforskriften. SHA–planen skal danne grunnlag for de HMS krav 

og forutsetninger som stilles til den utførende i avtale/kontrakt. SHA-planen skal særlig 

fokusere på:  

 

• Forhold til publikum/brukere og beboere; avgrensning av anleggsområder, 

trafikkavvikling, evt. informasjonsplan for prosjektet.  

• Trafikkavvikling - avgrensning av anleggsområder, omkjøring, varslingsplan 

/arbeidsskilting  

• Bygge- og anleggsarbeid - arbeid i skjæring/fylling. Prosedyrer og rutiner må 

utarbeides. Sikker jobb-analyse.  

• Sprengningsarbeid – prosedyrer og rutiner må utarbeides. Sikker jobb analyse.  

• Gravearbeid – grunnundersøkelser med rapport må foreligge. Prosedyrer og rutiner 

må utarbeides. Kabelpåvisning.  

• Prosedyrer og rutiner må utarbeides for å hindre utslipp mm.  

 

 

 

10.4.2 Ytre Miljøplan (YM-plan) 

 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og 

hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal 

ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og 

konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok 
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R 760 «Styring av vegprosjekter» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på 

alle prosjekt. 

 

Særskilte miljøutfordringer for E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense er: 

• Reinbeite på sommeren, trekkleier og flytteveger på våren og på høsten. 

• Kryssing Nordkjoselva med bru. 

• Dyrka mark. 

 

I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med 

i YM-plan. 

 

 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Konkrete tiltak vurderes i neste planfase.  

Forurensning av 

jord og vann 

I anleggsperioden må det utvises varsomhet med vannkilder. 

Gjelder også i anleggsperioden og ved bygging av bru.  

Landskap • Utforming av bru er viktig for landskapet.  

• Utforming av sideterreng som tar hensyn til viltkryssing med slakt 

sideterreng og unngå rekkverk der det er mulig. Dette gjelder spesielt 

dalbunnen. I liene vil vegen gå i relativt sidebratt terreng og utslaking 

er ikke realistisk da det vil gi store inngrep. Eie nok areal til i ettertid å 

kunne sette opp viltgjerde dersom viltpåkjørsler blir et problem.  

• Anleggsområdet bør ikke omfatte mer areal enn det som er 

nødvendig. Naturtypelokaliteter, kulturminner og 

terrengformer/vegetasjon som skal bevares må framgå av rigg- og 

marksikringsplan. Det utarbeides stikningsdata slik at lokalitetene kan 

sikres med sperrebånd/anleggsgjerde. 

• Anleggsveger skal framgå av rigg- og marksikringsplan, og anlegges 

slik at de ikke gir permanente terrenginngrep. 

• Rigg- og marksikringsplan og massehåndtering bør innarbeides i 

kontrollplan for anlegget. 

 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

Tilgang til fjellet må sikres i anleggsperioden.  

Naturmiljø Det må tas hensyn til naturmiljø ved bygging av anleggsveger og i 

anleggsperioden.  

 

Vassdrag og 

Strandsone 

• Bekker og elveløp må erosjonssikres, også i anleggsfase.  

• Brukonstruksjoner som tar hensyn til naturlig kantsone langs elv og til 

passerbarhet for vilt og folk under bru. Utforming av fyllingsfot østside 

Nordkjoselva for å sikre mulig elgtrekk under brua. 

• Riggområde i god avstand fra Nordkjoselva ved elvekryssinga. 

Kulturminne og 

kulturmiljø 

Det skal etableres midlertidige sperregjerder i anleggsfasen for kulturminner 

tett inntil eller innenfor båndleggingssonen.  

 

Naturressurser • Tilkomst til slåtteteiger må sikres i anleggsfasen. 

• Tilkomst til beiteareal i bruk for dyr må sikres i anleggsfase. 
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• All matjord må tas vare på og brukes om igjen på dyrka mark, evt 

gjenskape dyrka mark, fortrinnsvis på samme eiers grunn. 

• Dreneringssystemet for dyrka mark må ikke skades. 

• God siktrydding i hele sikkerhetssonen som tiltak mot viltpåkjørsler. 

 

Materialvalg og 

avfallshåndtering  

 

Ha fokus på enhetlige løsninger i hele prosjektområdet mht. materialbruk.  

• Satse på materialer som er miljøvennlige og som kan gjenvinnes.  

• Vurdere lokale leveranser.  

• Rør-rekkverk langs E6 bør vurderes med tanke på trekkveger for dyr.  

• Det skal lages avfallsplan.  

 

Reindrift I konsekvensutredningsrapporten presenteres flere avbøtende tiltak. 

Sentralt i anleggsfasen er at det må det etableres et tett og forpliktende 

avtalefestet samarbeid mellom reindriften og Statens vegvesen, inkl. 

involvering mht. planlegging/lokalisering av rigg og deponi hvor 

reinbeitedistriktet gir sine innspill. 

     

Detaljplanlegging av økodukt og ledegjerder vil bli detaljplanlagt i neste 

planfase (byggeplan).   

  

Tabell 40 Innspill til YM-plan. 

  

 

  

11 Sammendrag av innspill  

  

Sammendrag av merknader etter varslet oppstart av 

detaljregulering Nordkjosbotn – Storfjord grense, vegtrase 3A. 
Det kom inn   merknader i høringsperioden. Sammendrag av merknader med kommentarer 

følger under. 

 

01 Fylkesmannen i Troms, datert 11.06.2015 

• FM har tidligere gitt innspill til kommunedelplanarbeidet. 

• FM vurderer at foreliggende utredninger er tilstrekkelig for å ta en beslutning om valg av 

trase og angi føringer for detaljregulering.  

• På foreliggende gr.lag kan FM slutte seg til vurdering om at det ikke stilles krav til ny KU. 

• FM forutsetter at det utarbeides planprogram pga tiltaket vil ha virkninger for miljø og 

samfunn. 

• Forventer at FMs tidligere innspill fremmet i samband med kommunedelplan innarbeides 

i planprogram for reguleringsplan for valgte trasé. Forutsetter at høringsinstansene gis 

anledning til å kommentere og gi innspill til planprogrammet. 

• Faglige kommentarer til to sentrale fagområder: 
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o Reindrift: Området mellom Øvergård og Oteren er et sentralt område for 

Lakselvdalen/Lyngsdalen reinbeitedistrikt. Forutsetter at SVV tar hensyn og 

tilrettelegger for framtidig bruk. Kan være aktuelt med avbøtende tiltak. Ikke 

ønskelig med rasteplasser i nærheten av trekk og flyttveier. Ev planer for 

snøskredforebygging bør forelegges reinbeitedistrikt. FM forutsetter at det holdes 

tett dialog med reinbeitedistrikt i videre arbeid. Viser også til tidligere innspill i 

prosessen.  

o Landbruk: Vegen vil føre til nedbygging av dyrket/dyrkbar mark. Vegen fører til 

barriereeffekt som må kompenseres med avbøtende tiltak tilpasset ulike formål 

og behov. Forslag til avbøtende tiltak (ikke uttømmende): 

- Avkjøring fra veg med samleveger på tvers av eiendomsgrenser. 

- Underganger mellom driftsområder. 

- Samferdselsjordskifte. 

- Bruer. 

- Stigningsforhold. 

- Unngå massedeponier på jordbruksarealer/dyrkbar skogsmark. 

• FM anbefaler at planen legges fram for drøfting i Planforum før den legges ut til 

offentlig ettersyn. 

 

Kommentar: Tatt til etterretning. Punktene er ivaretatt. Reguleringsplanen er basert på 

vedtatt alternativ 3A i kommunedelplan som er et alternativ med langt med lang langt lavere 

interessekonklintnivå enn i foregående fase,  noe som tilsa at det ikke ble ansett som 

nødvendig å ta saken til diskusjon i planforum. 

 

02 Liv- Irene Solholt, datert 17.06.2015 

Eier av eiendom 28/24. E6 har kommet stadig nærmere hus på eiendom via flere utvidelser 

av veien. Detaljer rundt strekningen Øvergård- Storfjord er mangelfull, i forhold til detaljnivå 

Nordkjosbotn- Øvergård. Det er behov for svar på følgende før detaljplanlegging videreføres 

og bestemmelser fattes: 

• Krav om minimumsgrense E6 – beboelseshus? 

• Avkjøring/adkomst til huset? Avgjørende for bruk av eiendom. 

• Krysningsmulighet E6? Gjelder spesielt til friluftsområder nordvest for E6. 

• Støyskjerming? Dagens støynivå til bebyggelse er uakseptabel. 

Forventer svar innen rimelig tid. 

Kommentar:    Avstand fra nedre eiendomsgrense til senterlinje ny veg vil bli ca. 20 meter. 

Støy-.  kartlegging er utført. I støyrapport fremgår det at denne eiendommen er i registrert 

som rød, noe som innebærer behov for tiltak. Følgende formulering er ført inn i støyrapport; 

«eventuelle tiltak mot utendørs oppholdplass i neste planfase», (dvs  byggeplan).   

Adkomstveg til boliger og jordbruksarealer/ friområder er ivaretatt i planen 
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03 Troms fylkeskommune, datert 18.06.2015 

TF har tidligere gitt innspill til kommunedelplan for E6, som reguleringsplan tar utg.pkt i. 

Ingen merknader til oppstartsvarsel. 

Kommentar: Tatt til etterretning. 

 

04 Torbjørn Borge, datert 20.06.2018. 

Ønske om undergang gjennom E6 for eksisterende trimløype. Avhengig av regelmessig 

aktivitet på grunn av helseproblemer.  

Kommentar: Tas ikke til følge. Terrengmessige forhold som store fyllinger og høye 

skjæringer gjør en slik undergang svært vanskelig. I forbindelse med ny byggeplan vil vi 

vurdere mulig løsning. 

 

05 Norsk vassdrags- og energidirektorat, datert 03.07.2015 

• Viser til tidligere uttalelser til planarbeidet. 

• NVE mener valgt trasé er det beste for vassdragsmiljøet i dalen. 

• NVE anbefaler at følgende utredes på et detaljeringsnivå hensiktsmessig for 

reguleringsplan: 

o Landskap – vernet vassdrag. 

o Friluftsliv – vernet vassdrag. 

o Geofaglige verdier. 

o Naturmangfold, vassdrag og vassdragsmiljø. 

o Mulig bruk av overskuddsmasse. 

o Grunnforhold. 

o Skredfare. 

• Reguleringsplanen må inneholde grundige beskrivelser av løsninger for kryssing av 

vassdragene, eventuell sikring av elvebunn og elvekanter ved krysningsstedene. Dersom 

det viser seg påkrevd med omlegging av vassdrag eller eventuelle utfyllinger må 

detaljplaner oversendes NVE. 

• Ber om at det utredes hvilke stedfestede verdier, lokaliteter og prosesser som blir berørt 

av veitraséen og hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere negative 

virkninger.  

• NVE legger til grunn at naturfarer som flom, erosjon og skred skal vurderes for alle nye 

tiltak der dette er aktuelt. 

 

Kommentar:  Punktene er ivaretatt i reguleringsplanen. 

 

 



Forslag til detaljregulering E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense0 

 

76 

 

06 Trygve Leif Arntsen, datert 13.07.2015 ( kvalitetssikring av grunnerverver gjenstår) 

• Eier av gnr26/bnr 20. Eiendommen blir sterkt berørt av vedtatt vegtrasé, behov for nye 

driftsveger på eiendom. 

• Alle bygg på eiendom forsvinner med ny trasé, eiendommens jord- og skogressurser vil i 

framtiden utnyttes i næringssammenheng. Grunneier ser behov for vegløsninger til dette: 

o Adkomst til skog og utmarksbeite: Må løses med undergang under ny E6. Eier av 

26/20 og 26/47 mener mest fornuftig plassering er i forbindelse med 

eksisterende skogsvei på 26/47 (markert med blå firkant på kart). 

o Ny driftsvei til skog: Må etableres ovenfor/nord for ny E6, og gå parallelt med ny 

E6 fra undergang til gammelt gårdstun.  

o Ny veg til jordbruksareal: Må etableres nedenfor/sørlig retning fra undergang til 

dyrka jord. Viktig adkomst som muliggjør framtidig beitebruk inn- og utmark 

(veg markert med blått i kart). 

o Forslag til alternativ undergang, og tilhørende alternativ driftsveg fra 26/20 

markert med rødt på vedlagt kart (løsningen krever friareal mellom ny og gml E6). 

• Driftsveg over gamle E6 må gå rett over denne vegen, områdene mellom ny og gammel 

veg er myrområde og krever drenering og utskifting for å benyttes. 

• Viktig for grunneier at eiendommen framover kan brukes til næringsmessig utnyttelse av 

inn- og utmark. 

 

Kommentar: Tatt til følge. Undergang og driftsvei til eiendommen er tatt inn  i plankart. 

   

11 Vedlegg   

1. Forslag til plankart, datert 31.10.2019      

2. Illustrasjonshefte/tegningshefte  datert 12.10.18   

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 31.10.2019   

4. ROS-analyse E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense, Analyse utført 2013 og oppdatert i 2017,  

datert 14.9.2017   

5. Konsekvensutredning reindrift, reguleringsplan nordkjosbotn-Storfjord grense, 22.05.2018   

6. Fagrapport landskapsarkitektur, Formingsveileder for E8/E6 Nordkjosbotn – Hatteng (fra 

behandling av kommunedelplanen, mai 2014   

7.  KU/Tilleggsutredning landskap tilleggsutreding alt 3A   

8. Hydrologisk rapport1, 5.1.2018   

9. Geologisk rapport til reg.plan E6 Nordkjosbotn- Storfjord grense, 23.3.2018   

10. NVE skredrapport, E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense, 14.3.2018   

11. Støyrapport E6 Nordkjosbotn Storfjord grense, januar 2018    

12.  Arkeologiske befaringer i forbindelse med omlegging av E6 i balsfjord storfjord kommuner    

13. Trafikksikkerhetsrevisjon  E6 Nordkjosbotn-Storfjord grense 

14. Merknadsbehandling av høringsforslag. Datert 31.10.2019 
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12 Adresseliste høringsinstanser  

 

Fylkesmannen i Troms, fmtrpostmottak@fylkesmannen.no     

Troms fylkeskommune, postmottak@tromsfylke.no 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) nve@nve.no 

Direktoratet for mineralforvaltning  post@dirmin.no 

Sametinget samediggi@samediggi.no 

Storfjord kommune  post@storfjord.kommune.no  

Yrkestrafikkforbundet   post@ytf.no 

Balsfjord kommune  post@balsfjord.kommune.no 

Statnett firmapost@statnett.no 

Troms Kraft, Troms Kraft, 9291 Tromsø 

Lyngsdalen/lakselvdalen reinbeitedistrik: henrik.gaup@gmail.com 

Kønkemæ sameby  vasarahammara@gmail.com 

Norges lastebileierforbund v/ Odd Hugo Pedersen.  troms@lastebil.no 

Kartverket,  post@kartverket.no   

Nordkjosbotn Grunneierlag c/o Terje Fosslund, Skogvegen 650,  9040 Nordkjosbotn 

Kjusakdalen grunneierlag v/ Stig-Anders Jernberg Larsen, Seljelvvegen 1, 9040   

Balsfjord bondelag v/ Arild Heim gardheim@online.no 

Balsfjord sau og geit v/Widar Skogan, Hamnvågnesset 41, 9055 Meistervik. 

widskoga@online.no     

Balsfjord beitelag, Lars-Ivar Fause, Viskifte 4, 9050 Storsteinnes. 

Allskog v/ Balsfjord og Malangen skogeierforening, v/ Knut Nesset egi-ness@online.no 

 

Planen sendes også ut på høring til alle rettighetshavere i planområdet. 

 

13 Eiendommer som ligger innenfor planområdet, eller i umiddelbar nærhet 

av planområdet.  
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Saksopplysninger: 
Kommunestyret ble den 27.09.17 orientert om at arbeidet med revisjon av helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse for Balsfjord kommune skulle settes i gang.  
 
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), sist 
endret 22.04.2016 pålegger kommunene blant annet å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan skje, 
vurdere sannsynligheten for at hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet skal sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.  
 
I forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2 kreves at den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen 
forankres i kommunestyret, i § 3 at det utarbeides langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for 
oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet, og endelig i § 6 at en overordnet 
beredskapsplan (§ 4) oppdateres minimum en gang i året. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko 
innenfor et nærmere definert system, i dette tilfellet Balsfjord kommune. Metodikken for analyse, som 
bygger på veiledning fra direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), er redegjort for i 
rapportens innledende avsnitt. 
 
I forrige ROS-analyse for kommunen ble 120 hendelser gjennomgått. I denne revisjonen har fokuset vært 
på overførbarhet, og å kutte ned antall hendelser. I kapittel 3 i rapporten presenteres de 16 utvalgte 
hendelser som er tatt med i helhetlig ROS-analyse for Balsfjord kommune. Hendelser som ble vurdert, 
men som av ulike årsaker ikke er tatt med i analysen er listet opp og grunngitt i vedlegg 1 i rapporten. 
 
 
Vurdering: 
Veileder DSB definerer samfunnssikkerhet som «Samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere 
hendelser som truer grunnleggende verdier og funksjoner og setter liv og helse i fare. Slike hendelser kan 
være utløst av naturen, være et utslag av tekniske eller menneskelige feil eller bevisste handlinger.» 
(Meld. St. 10 (2016–2017) Risiko i et trygt samfunn – Samfunnssikkerhet).  For kommunene innebærer 



oppfølging av kommunal beredskapsplikt å se samfunnssikkerhets- verdier og -utfordringer i et helhetlig 
perspektiv. Målet er å bygge trygge og robuste lokalsamfunn gjennom samarbeid mellom offentlige, 
private og frivillige samfunnssikkerhetsaktører.  
 
Analyse av de enkelte hendelser og samlet risiko- og sårbarhetsbilde for Balsfjord kommune er gjengitt i 
rapportens kapittel 3. De uønskede hendelser er i samlet ROS-bilde plassert i en matrise basert på 
sannsynlighet og konsekvensvurdering og en tallverdi for konsekvens. Utregningsmetode og forklaring av 
matrisen er nærmere redegjort for i rapporten. Prosjektgruppen har vurdert at det ikke er noen av de 
uønskede hendelser som er i kategorien «uakseptabel risiko» som tilsier at det tiltak må iverksettes. Det 
bemerkes likevel at det er mange hendelser som er «på grensen». Det anføres at kommunen mangler 
sektor-ROS, oppdatert beredskapsplan, handlingsplaner mv. som vil gi et enda bedre vurderingsgrunnlag.  
 
Bortsett fra økt bevissthet på risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen fører ikke analysene av mulige 
uønskede hendelser til noen forbedring av risikonivå eller gir et mer robust samfunn. En tilhørende 
tiltaksplan er derfor en vesentlig del av en ROS-analyse. I kapittel 4 er det lagt frem forslag til oppfølging 
ut fra analysert risiko. De foreslåtte langsiktige mål, strategier og plan må følges opp med sektor-ROS. 
Eventuelle funn innarbeides i øvrig kommunalt planverk samt vurderes i påfølgende økonomiplanprosess. 
 
Overordnet Beredskapsplan Balsfjord kommune er oppdatert i henhold til føringer gitt i Helhetlig ROS 
Balsfjord kommune. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Kommunestyret tar revidert helhetlig ROS Balsfjord kommune og oppdatert Overordnet 
Beredskapsplan Balsfjord kommune til etterretning 

 Foreslåtte tiltaksplan følges opp med sektor-ROS. Eventuelle funn innarbeides i øvrig kommunalt 
planverk samt vurderes i påfølgende økonomiplanprosess. 
 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
Konstituert rådmann 
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1.Innledning 
Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og 
trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og 
kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende 
rolle i alt beredskapsarbeid. Bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt er derfor meget viktig og 
skal bidra til at kommunen står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser.  
1. januar 2010 trådte bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i kraft. Loven endret navn fra 
«Lov om Sivilforsvaret» til «Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og 
Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)». Forskrift om kommunal beredskapsplikt ble gjort gjeldende 
fra 7. oktober 2011.  
 
Kommunen er i henhold til sitt grunnleggende ansvar pålagt krav til beredskapsforberedelser på ulike 
områder. Den kommunale beredskapsplikten pålegger imidlertid kommunen en sektorovergripende 
kommunal beredskapsplikt, som skal bidra til at kommunen vurderer og planlegger 
samfunnssikkerhet og beredskap i et mer helhetlig perspektiv.  
Grunnlaget for beredskapsarbeidet i kommunen skal være en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, 
der kommunen kartlegger hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe, vurderer sannsynligheten 
for at slike hendelser inntreffer og hvordan slike hendelser vil kunne påvirke lokalsamfunnet.  
Med utgangspunkt i analysen skal kommunen utarbeide en overordnet beredskapsplan som skal 
være samordnet med andre relevante krise- og beredskapsplaner. Det er også en forutsetning at 
analysen legges til grunn for og integreres i kommunale planprosesser. 

 

1.1 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 
Kommunen skal gjennomføre en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder kartlegge, 
systematisere og vurdere sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen og 
hvordan disse kan påvirke kommunen. Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal forankres i 
kommunestyret.  

Risikoanalysen skal danne beslutningsgrunnlag for planer og enkeltvedtak, grunnlag for 
prioriteringer, for risikoreduserende tiltak og for beredskapsplanen. Sårbarhet er et utrykk for de 
problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer 
systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.  

Samfunnsutvikling har skapt økt gjensidig avhengighet, slik at beredskap for en hendelse i én sektor 
er relevant for andre sektorer. Kommunens helhetlige ROS må derfor være tverrfaglig og 
sektorovergripende og ha de store hendelsene i fokus. Analysen skal synliggjøre kommunens viktige 
samordningsrolle, fremme kommunens samfunnssikkerhetsansvar på tvers av kommunens 
ansvarsområder og samarbeidet med eksterne aktører. 

 

1.2 Bakgrunn  
ROS er en lovpålagt oppgave hjemlet i sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt (2011). Kommunens plikter etter forskriftene er underlagt tilsyn fra Fylkesmannen.  

§ 14 i sivilbeskyttelsesloven omhandler risiko- og sårbarhetsanalyse og sier: «Kommunen plikter å 
kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at 
disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette 
arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse».  
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I Norge er det fire grunnleggende prinsipper for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap:  

- Ansvarsprinsippet innebærer at den myndighet, virksomhet eller etat som har det daglige 
ansvaret for et område, sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak, 
beredskapsforberedelser og deltakelse i krisehåndtering.  

- Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i 
normalsituasjon og i krise.  

- Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.   
- Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig 

ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet 
med forebygging, beredskap og krisehåndtering. 

 

1.3 Formål og forskriftskrav 
Formål  
Formålet er å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og trygghet. Kommunen skal jobbe 
systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i kommunen, med 
sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Plikten 
omfatter kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som 
pådriver overfor andre aktører.  
Helhetlig ROS skal:  

- Gi oversikt over uønskede hendelser som utfordrer kommunen 
- Gi bevissthet om risiko og sårbarhet i kommunen 
- Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer  
- Gi kunnskap om tiltak for å unngå og redusere risiko og sårbarhet i kommunen  
- Identifisere tiltak som er vesentlig for kommunens evne til å håndtere påkjenninger  
- Gi grunnlag for mål, prioritering er og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid med 

samfunnssikkerhet og beredskap  
- Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og 

fylkesROS  
 

Forskriftskrav  
Forskriften om kommunal beredskapsplikt (22.08.11), jf.lov om kommunal beredskapsplikt, sivile 
beskyttelsestiltak og sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven 25.06.10), innebærer at kommunen skal ha: 

- En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2. Den skal oppdateres minimum 
hvert fjerde år og for øvrig ved endringer i risikobildet, jf. § 6.  

- Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3. Det innebærer å 
utarbeide langsiktige mål, strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

- En overordnet beredskapsplan, jf. § 4. Overordnet beredskapsplan skal minimum oppdateres 
en gang i året, jf. § 6. 

 
§ 14. Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse  
Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i kommunen, vurdere 
sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 
Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og sammenstilles i en helhetlig risiko- og 
sårbarhetsanalyse.  
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og 
byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).  
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Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av kommunedelplaner, jf. lov 27. 
juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 11-4 første ledd, 
og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.  

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risiko og 
sårbarhetsanalysen. 

 

§ 15. Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen  
Med utgangspunkt i risiko- og sårbarhetsanalysen etter § 14 skal kommunen utarbeide en 
beredskapsplan. 
 Beredskapsplanen skal inneholde en oversikt over hvilke tiltak kommunen har forberedt for å 
håndtere uønskede hendelser. Som et minimum skal beredskapsplanen inneholde en plan for 
kommunens kriseledelse, varslingslister, ressursoversikt, evakueringsplan og plan for informasjon til 
befolkningen og media.  

Beredskapsplanen skal være oppdatert og revideres minimum én gang per år. Kommunen skal sørge 
for at planen blir jevnlig øvet.  

Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om beredskapsplanens innhold og 
øvrige krav etter denne bestemmelsen. 

Sektor- og særlover  
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på 
fag- og sektorområdene. Det er f.eks under helse og sosial lov om helsemessig og sosial beredskap og 
forskrift om krav til beredskapsplanlegging, lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og 
drikkevannsforskriften, lov om brann- og eksplosjonsvern og forskrift om organisering og 
dimensjonering av brannvesen og flere som kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven, 
smittevernloven, strålevernloven, vannressursloven, forurensningsloven, vannressursloven m.m. 
 

Plan- og bygningsloven  
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging «fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv» jf. 
pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres 
risiko- og sårbarhetsanalyse jf. pbl § 4-3. Det er viktig å påpeke at den helhetlige ROS-analysen skal 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i planer etter pbl. 
 

1.4 Kjennetegn ved helhetlig ROS 
 
Større uønskede hendelser  
Analysen omfatter hendelser som har en karakter og et omfang som gjør at kommunens kriseledelse 
blir involvert. Uønskede hendelser som skal analyseres:  

- Uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser  
- Uønskede hendelser som berører flere sektorer/ansvarsområder og som krever samordning 
- Uønskede hendelser som går utover kommunens kapasitet til håndtering ved hjelp av 

ordinære rutiner og redningstjeneste og som krever etablering av kommunens kriseledelse 
- Uønskede hendelser som skaper stor frykt/bekymring i befolkningen  

 
 



6 

Formelle krav til innhold i analysen 
Analysen skal som et minimum omfatte: 

- Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen 
- Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for 

kommunen - Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre  
- Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur 
- Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse 

og evnen til å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet  
- Behovet for befolkningsvarsling og evakuering  

 

Formelle krav til deltakelse  
Forskriften setter krav til hvem som skal delta og involveres i utarbeidelsen av den helhetlige ROS-
analysen. Jf. § 2, fjerde ledd har kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og private aktører 
inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av ROS-analysen. Det vil si at analysen skal gjennomføres i 
et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige aktører på ulike fagfelt – både private og 
offentlige. Analysen skal behandles av kommunestyret, jf. § 3, andre ledd.  
Analysen er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens ledelse og deres oppfølging av 
samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i kommunen. Analysen gir en oversikt over risiko og 
sårbarhet i kommunen som vil være nyttig for fag- og sektorområdene i kommunen og andre i deres 
arbeid med samfunnssikkerhet.  

Plan for oppfølging og rapport  
Funnene fra helhetlig ROS skal gi prosjektgruppa grunnlag til å legge fram forslag til en plan for 
oppfølging. Denne skal sammen med helhetlig ROS behandles av kommunestyret. Planen skal være 
styrende for kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid og inneholde 
målsettinger, strategier og tiltak for utvikling av kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og 
beredskap de neste fire årene. Planen skal revideres årlig. 
Planen er styrende for kommunens oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap i planlegging etter 
plan- og bygningsloven, økonomi- og budsjettplan, samt beredskapsplanverk.  

Plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i helhetlig ROS. Dette kan være 
tiltak for å:  

- Forebygge  
- Styrke beredskap og krisehåndteringsevne  
- Øke kunnskap  
- Forslag til mer detaljerte analyser på sektornivå  

 
Resultatene fra helhetlig ROS skal også være dokumentert i en rapport. Rapporten skal inneholde en 
oppsummering av risiko og sårbarhet i kommunen og de anbefalte tiltakene. Plan for oppfølging bør 
derfor inngå i rapporten, det samme gjelder kommunebeskrivelsen.  

Før rapporten vedtas, sendes den på høring til interne og eksterne aktører som har vært involvert i 
arbeidet med helhetlig ROS. 

 

1.5 Begrepsforklaringer 
Samfunnssikkerhet: Den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige 
samfunnsfunksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for 
påkjenninger. 
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Begrepet samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som samfunnet kan 
utsettes for. Tiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse og tiltak for å sikre kritisk 
infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet. 

Risiko: en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet knyttet til 
dette. Begrepet risiko uttrykker fare (sannsynlighet) for tap av verdier (konsekvens). Verdiene det her 
er snakk om er liv og helse, miljøverdier, materielle verdier, kritiske samfunnsfunksjoner, omdømme 
osv. Risiko kan angis som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode) eller beskrives med ord 
(kvalitativ metode). 

Sannsynlighet: Mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe, angitt som 
innenfor hvilket tidsrom, gitt vår bakgrunnskunnskap. 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå mål, og å levere nødvendige 
tjenester, når det utsettes for påkjenninger.  
 
Kritiske samfunnsfunksjoner: oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens 
sikkerhet og trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende behov. 
Eksempler på slike kritiske samfunnsfunksjoner er forsyning av mat og medisiner, ivaretakelse av 
behov for husly og varme, forsyning av energi, forsyning av drivstoff, nød og redningstjeneste etc. 

Forebygging: Handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en uønsket 
hendelse skal inntreffe. I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, f.eks for ras og 
flom, og forebygging handler her om å redusere konsekvensene, f.eks. unngå bygging i ras- og 
flomutsatte områder. Også det generelle beredskapsarbeidet handler om å redusere konsekvensene 
av en krise eller ulykke, men dette omtales som beredskap, jf. definisjonen nedenfor 

Beredskap: Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre 
uønskede hendelser på best mulig måte. 

Uønskede hendelser: Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre 
tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. 

Krise – krisesituasjon  
Uønskede hendelser som bringer det ordinære drifts- og beredskapsapparatet inn i en situasjon med 
større belastninger enn hva det normalt skal kunne forventes å håndtere. 
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2. Planlegging og forarbeid 
 

2.1 Beskrivelse av Balsfjord kommune 
En beskrivelse av kommunen inneholder en beskrivelse av egenskaper og forhold som kjennetegner 
kommunen og som er relevante i samfunnssikkerhetssammenheng. I dette kapitlet drøftes særtrekk 
ved Balsfjord kommune som antas å ha betydning for risiko og sårbarhetsbildet.  

Balsfjord kommune strekker seg over et geografisk område på i underkant av 1500 km² hvor 
terrenget er meget kupert med spisse tinder, skilt av dypt nedskårne daler. Kommune er preget av en 
meget spredt og vidstrakt bosetting, med flere bygdesentrum. I 2017 hadde Balsfjord kommune 5672 
innbyggere. Innbyggertallet har økt de siste årene, med marginal vekst i 2017 og prognoser fra SSB 
tyder på fortsatt befolkningsøkning i årene som kommer. 

Samferdsel 
Kommunen er en gjennomfartskommune med E6 og E8 som går gjennom kommunen. Nordkjosbotn 
er et viktig trafikknutepunkt. Herfra går E8 nordvestover til Tromsø (73 km), likeledes østover til 
Finland med felles trasé med E6 på strekningen Nordkjosbotn–Skibotn. Korte avstander til 
hovedveier, samt flere tilknytningspunkter til hovedvei E6 eller E8, sikrer kommunen flere 
alternativer i en beredskapssituasjon.  
 
Den største trafikkmengden i Balsfjord kommune er på E6 mellom Bergneset og Nordkjosbotn, med 
en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 3800, og E8 fra Nordkjosbotn til Lavangsdalen med ÅDT på omtrent 3770. 
ÅDT som måleenhet er et gjennomsnitt på daglig trafikkmengde, over året.  
 
Vegnettet er tredelt mellom stat, fylkeskommune og kommunen som eiere, og store deler av 
både fylkeskommunens og kommunens veinett mangler fast dekke. Vegnettet i kommunen forøvrig 
er godt utbygd, men har svært varierende standard. Et stadig økende gap mellom bevilginger og 
behov, har ført til at en stor del av vegnettet er i dårlig forfatning. Dårlig standard på veger går i 
første omgang ut over trafikksikkerhet, komfort og trivsel for trafikanter og beboere. 
 
Balsfjord kommune har én havn, Bergneset havn. Industrien på Bergneset har opplevd vekst og det 
har vært økning i utskipninger. Kapasiteten er sprengt, det er derfor planlagt utvidelse av havna. 
Dette er fortsatt i planstadiet.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og infrastruktur 
I Fylkesmannens beskrivelse av Troms fremkommer det at svikt i kritisk infrastruktur rammer Troms 
fylke jevnlig. Selv om det i dag er sjeldent med langvarig svikt i infrastrukturen, vil konsekvensen av 
langvarig svikt være store. (Balsfjord skiller seg her ikke ut i forhold til andre kommuner.) 
 
Strøm 
I september 2017 ble strekningen Ofoten-Balsfjord fullført. Dermed går 420 kV- ledning strømlinje 
helt til Balsfjord kommune. Prosjektet fortsetter med 420 kV strømlinje fra Balsfjord til Skaidi. 
Balsfjord kommune har relativt sett et sikkert strømnett, og har mulighet til strømforsyning både fra 
Storfjord, Målselv, Tromsø og Lenvik. Ved omkobling i forbindelse med strømbrudd vil sentrale 
samfunnsfunksjoner i sentrum bli prioritert. Dette er primært pleie- og omsorgstjenesten, som er 
den største enheten i Balsfjord kommune. Øvrige områder vil ha lavere prioritet. 

 

 

http://snl.no/Nordkjosbotn
http://snl.no/Skibotn
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Vann/avløp 
Balsfjord kommune har 5 private vannverk i tillegg til 6 kommunale. Kommunale vannverk forsyner 
ca. 1520 abonnenter mens Storvatn vassverk, som det største private vannverket forsyner omtrent 
700 abonnenter. Abonnentene inkluderer også industri og næringsvirksomheter. Det er i løpet av det 
siste året ferdigstilt høydebasseng både i Nordkjosbotn og på Storsteinnes, noe som gir en ekstra 
sikring av vanntilgang i kommunen, dersom det skulle bli stans i vannforsyningen av noen grunn. 
 
Værforhold og naturmessige forhold 
Klimaendringer medfører endinger i været. I klimamodellene er det beregnet at det vil bli en økning i 
antall ekstremvær. Nord-Norge er forøvrig betraktet som et av områdene som vil bli rammet hardest 
av klimaendringer. Steinsprang, steinras, leirras og snøskred forekommer hyppig i Troms. NVE har 
påtatt seg ansvaret med overvåkning av Nordnes og Gamanjunni. Fjellpartiene overvåkes 
kontinuerlig. 

Balsfjord kommune, som ligger innenfor kysten, er for det meste skjermet fra de kraftigste stormene, 
og også lite utsatt for kombinasjonen sterk vind og regn. Været i Balsfjord er altså i relativt liten grad 
preget av «villere og våtere» forhold. 

Troms fylke har store forekomster av leire fra landhevingen etter siste istid. Bare deler av Troms fylke 
er nøye kartlagt, men det er påvist lokaliteter blant annet i Målselv, Bardu, Balsfjord og Dyrøy hvor 
kommuner er satt i faresone for leirskred.  
 
Det meste av bebyggelsen i Balsfjord kommune ligger under marin grense, og dermed i faresonen for 
forekomst av kvikkleire. Det er ikke gjort kartlegging av kvikkleireområder/sentrumsområdene. Det 
er i forbindelse med revisjon av arealplanen planlagt kartlegging av sentrumsområdet Storsteinnes –
for å kunne vurdere områder som egner seg til videre boligbygging. 
NVE har i 2016 utgitt en rapport med skredfarekartlegging i Balsfjord kommune. Skredtypene snø-, 
sørpe-, stein-, jord- og flomskred ble kartlagt. Vurdering av faren for leirskred er ikke vurdert. 

Forsvaret 
Forsvaret har anlegg på bergneset havn, også Mauken/Blåtind. Dette kan ha betydning for 
kommunens sårbarhetsbilde. I eventuell konfliktsituasjon kan det tenkes at disse kan rammes.  
 
Næringsvirksomhet/industri 
Balsfjord kommune har flere store industribedrifter, herunder BeWi polar, Mack og flere aktører på 
Bergneset. Disse inkluderer også virksomheter som håndterer farlige stoffer. I kommunen er det også 
en bedrift som går under storulykkeforskriften. I tillegg er det store områder i kommunen satt av til 
næring, som ennå ikke er tatt i bruk.  
 
Balsfjord kommune er også etter hvert blitt et kjent sted for topptur-turisme. Særlig områder i 
Tamokdalen er mye besøk. I vintersesongen 2017-2018 gikk det flere snøskred i Tamokdalen, der 
minst ett var utløst av topptur-entusiaster selv. Ingen personer kom til skade i årets sesong, men 
dette viser at med økt turisme i fjellene, og denne type aktivitet vil også risikoen for ulykker øke.    

 

2.2 Mandat 
Mandat, der formål, avgrensinger og organisering er definert, samt en egen framdriftsplan ble 
besluttet i møte med strategisk ledelse (rådmannens team) 12.9.2017.  
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Prosjektgruppens mandat ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 27.09.2017, sak 73/17. 

Prosjektgruppen gis mandat til å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Balsfjord 
kommune og dokumentere resultatet fra arbeidet i en rapport. Basert på den helhetlige risiko- og 
sårbarhetsanalysen skal prosjektgruppen lage forslag til plan for oppfølging for kommunens arbeid 
med samfunnssikkerhet og beredskap. 

Den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen skal imøtekomme kravene i lov om kommunal 
beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret og forskrift om kommunal beredskapsplikt. 

 
2.3 Organisering og deltakelse 
Oppdragsgiver og eier  
Oppdragsgiver og eier av den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen er kommunens øverste ledelse, 
kommunestyret.  
 
Styringsgruppen  
Rådmannens team utgjør prosjektets styringsgruppe, og har også ansvar for å klarere nødvendige 
ressurser til prosjektgjennomføringen. 
 
Prosjektleder  
Prosjektleder har ansvar for organisering og fremdrift i prosjektet. Kommunalsjefer og enhetsledere 
har imidlertid ansvar for å avgi medarbeidere til prosjektet der det er nødvendig. 
Beredskapskoordinator i Balsfjord kommune er prosjektleder. Prosjektleder: Kristin Norbye-
Bekkelund. 
 
Prosjektgruppen  
Prosjektgruppen har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre analysen og utarbeide forslag til plan 
for oppfølging i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen. Prosjektgruppen: Tor-Arne Wolden, 
Rigmor Hamnvik og Hans Hugo Henriksen. 
 

Generell deltakelse  

- Kommunen forplikter seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet.  
- Relevante offentlige og private aktører skal inviteres med i arbeidet med gjennomføringen 
- Kommunens ledelse har ansvar for å fremme den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for 

kommunestyret og følge opp plan for oppfølging.  
 

Følgende personer har bistått prosjektgruppa og deltatt i arbeidet: Morten Nilsen (brannmester), 
John Vegard Gystad (kommunalsjef), Gunn Grønås (IKT-ansvarlig), Tommy Granheim (NVE), Ragnar 
Schjølset (Politiet), Wiggo Molund (Troms Kraft), Oddvar Larsen (Balsfjord kommunalteknikk) 

 
Tidsplan  
Det ble vedtatt i møtet med strategisk ledelse 12.09.2017: Prosjektet skal ha oppstart uke 39 i 2017, 
og rapport skal leveres innen uke 20 i 2018. 
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2.4 Metode 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko 
innenfor et nærmere definert system, som i dette tilfellet er Balsfjord kommune på det overordnede 
nivået. 

2.4.1 Sannsynlighetsvurdering 
Hvor trolig er det at den uønskede hendelsen vil skje? Dette kan uttrykkes ved hjelp av beregnet 
sannsynlighet. Historiske data og ulykkesstatistikk kan brukes der de er tilgjengelige, men ved 
hendelser som er sjeldne eller unik kan datagrunnlaget være manglende. Her kan lokalkunnskap og 
ekspertvurderinger være til hjelp sammen med tidligere risikovurderinger og farekartlegginger. 
Vurderingene gjøres av arbeidsgruppene og/eller prosjektgruppen. 

Sannsynlighetskategorier: 

Kategori Tidsintervall Sannsynlighet (per år)  Forklaring 
A Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % Svært høy 
B 1 gang i løpet av 10 til 50 år 2-10 % Høy 
C 1 gang i løpet av 50 til 100 1-2 % Middels 
D 1 gang i løpet av 100 til 1000 år 0,1-1 % Lav 
E Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år < 0,1 % Svært lav 

Tabell 1: Sannsynlighetskategorier 

Kategoriene er DSB’s (direktoratet for samfunnssikkerhet) veileder til kommunene. Målet med å 
etablere sannsynlighetskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre for å få en 
spredning i risiko- og sårbarhetsbildet som igjen kan gi underlag for prioriteringer. 

2.4.2 Sårbarhetsvurdering 
Det skal vurderes om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede hendelsen, 
og hvor sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Dersom hendelsen medfører svikt i en 
eller flere kritiske samfunnsfunksjoner, kan dette påvirke konsekvensene av hendelsen. Dette må 
beskrives. I tillegg til å vurdere særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner, skal det 
vurderes kommunens evne til å håndtere hendelsen og til å opprettholde og gjenoppta sin 
virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. Sårbarhet henger derfor nøye sammen med både 
sannsynlighet og konsekvens.  

Prosjektgruppen behøver bistand fra interne og eksterne for å dele informasjon, vurdere 
konsekvenser og for å tenke forebyggende og konsekvensreduserende tiltak til de aktuelle 
hendelsene. 

I sårbarhetsvurderingen kan man bruke følgende spørsmål:  

- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den uønskede hendelsen?  
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner er kommunen avhengig av for å håndtere den uønskede 

hendelsen?  
- Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for:  

o Andre kritiske samfunnsfunksjoner  
o Kommunens håndtering av den uønskede hendelsen, herunder kommunens evne til 

å opprettholde og gjenoppta sin virksomhet 
o Samfunnsverdiene vist i figur 2 
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Samfunnsverdier og konsekvenstyper: 

Befolkningens sikkerhet og trygghet 
Samfunnsverdier Konsekvenstyper 
Liv og helse Dødsfall 

Skader og sykdom 
Stabilitet Manglende dekning av grunnleggende behov  

Forstyrrelser i dagliglivet 
Natur og miljø Langtidsskader på naturmiljø 

Langtidsskader på kulturmiljø/-minner 
Materielle verdier Økonomiske tap 

Tabell 2: Samfunnsverdi og konsekvenstyper for helhetlig ROS (fra DSB veileder). 

 

2.4.3 Konsekvensvurdering 
Konsekvensene kan systematiseres i fire samfunnsverdier som vist i figur 2; liv og helse, stabilitet, 
natur og miljø og materielle verdier. I figuren er også de ulike konsekvenstypene. Direkte 
konsekvenser skjer som følge av hendelsen, mens de indirekte konsekvensene skjer som følge av 
svikt i de kritiske samfunnsfunksjonene (nærmere beskrivelse finnes i DSB’s veileder s.55 – vedlegg 
2).  

Målet med å etablere konsekvenskategorier er å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 
når det gjelder alvorlighetsgrad slik at det kan gi grunnlag for prioritering. Det er ikke hensikten å 
sammenligne mellom konsekvenstyper eller verdier. Man skal altså ikke veie liv og helse opp mot 
natur og miljø. 

Konsekvenskategorier 

Kategoriene er tallfestet fra 1–5 der 5 er det mest alvorlige. 

Kategori Konsekvens 
1 Svært små 
2 Små 
3 Middels 
4 Store  
5 Svært store 

 

Liv og helse: 
Kategori Konsekvens Dødsfall Skader og sykdom 
1 Svært små Ingen 1-2 
2 Små 1-2 3-5 
3 Middels 3-5 6-20 
4 Store  6-10 20-100 
5 Svært store >10 >100 
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Stabilitet – forstyrrelser i dagliglivet, manglende dekning av grunnleggende behov: 
Antall  

berørte 
 
Varighet 

<50 personer 50-200 personer 200-1000 >1000 personer 

>7 dager Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 5 
2-7 dager Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
1-2 dager Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3  Kategori 4 
<1 dag Kategori 1 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 

 

Natur og miljø – Skade på kulturmiljø: 
Geografisk 
utbredelse 

 
Varighet 

< 3km²/km 3-30 km²/km 30-3000 km²/km >300 km²/km 

>10 år Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 
3-10 år Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

 

Natur og miljø – skade på kulturmiljø: 
Fredningsstatus/ 

Verneverdi 
 

Grad av ødeleggelse 

Verneverdige 
kulturminner 

Verneverdig 
kulturmiljø 

Fredete 
kulturminner 

Fredet 
kulturmiljø 

>10 år 2 3 4 5 
3-10 år 1 2 3 4 

 

Materielle verdier: 
Kategorier Økonomiske tap 
1 <10 mill. kroner 
2 10-100 mill. kroner 
3 100-500 mill. kroner 
4 0,5-1 mrd. kroner 
5 >1 mrd. kroner 

 

2.4.4 Overførbarhet og følgehendelser 
Det er viktig ikke bare å fokusere på en spesifikk hendelse i ett bestemt område i kommunen, men 
også vurdere andre områder der lignende hendelser kan inntreffe.  

I kommuner kan det være snakk om en kjede av hendelser. En uønsket hendelse kan gjøre at flere 
følgehendelser oppstår, ved storm kan det gå skred, som igjen fører til strømbrudd. 
Risikovurderingen må dermed ta høyde for eventuelle samtidige hendelser. 

 

2.4.5 Risikomatrise  
Alle identifiserte hendelser gis en verdi for sannsynlighet (A-E) og en tallverdi for konsekvens (1-5) jf. 
skalaene ovenfor. På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert med 
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konsekvens) og hendelsen får dermed en rangering og plassering i risikomatrisen. For konsekvens er 
det kalkulert gjennomsnittet av totalsummen, som da legger grunnlaget for videre vurdering. 

KONSEKVENSER  

 Svært 
små 

Små Middels Store Svært 
store 

 

Svært høy      A 

Høy      B 

Middels      C 

Lav      D 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

Svært lav      E 

  1 2 3 4 5  

 

Rød: Høy/uakseptabel risiko- oppfølging og tiltak må/bør iverksettes.  

Gul: Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes. 

Grønn: Lav/akseptabel risiko. 

For hendelser som havner på gult/rødt må oppfølging vurderes, da enten som tiltak i 
beredskapsplanen, økonomiplan/planlegging, eller tiltak som håndteres på sektor.  

Sammen med bruk av risikomatrisen er det viktig at risikovurderingene av hver hendelse 
fremkommer kvalitativt i analyseskjemaene.  
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3. Helhetlig ROS-analyse for Balsfjord kommune 
 

3.1 Identifisering av uønskede hendelser 
Nedenfor presenterer prosjektgruppa resultater av de analyserte hendelsene i et samlet risiko og 
sårbarhetsbilde. Vi har brukt skjema fra DSB for fremstilling av de nummerte hendelsene. 
Kommunebeskrivelsen, innspill fra interne og eksterne aktører, fylkesROS for Troms fylke og ROS-
analyser fra nabokommuner, samt krav som følger av forskrift om kommunal beredskapsplikt og ikke 
minst helhetlig ROS-analyse for Balsfjord kommune fra 2013 danner grunnlaget for de utvalgte 
hendelsene. Styringsgruppa har vært orientert om valg av hendelser, samt gjennomgått analysene. 
Prosjektgruppa har besluttet at følgende hendelser utredes for videre analyser i Balsfjord kommune: 

Store ulykker/menneskelig 
svikt og systemsvikt 

Naturhendelser Tilsiktede hendelser 

1. Stor brann – med 
eksplosjonsfare 

10. Ekstremvær – storm/orkan 15. Plivo (Pågående livstruende 
vold) 

2. Institusjonsbrann 11. Flom – stormflo og flom i 
Nordkjoselva 

16. Mottak av evakuert fra 
nabokommuner ved stor fare 
for fjellskred fra 
Nordnesfjellet. 

3. Stor ulykke på 
vei/farlig gods 

12. Snøskred Tamokdalen  

4. Bussulykke 13. Leir og jordskred  
5. Akuttforurensning 14. Influensapandemi  
6. Langvarig bortfall av 

energiforsyning 
  

7. Brudd i vannforsyning   
8. Cyberangrep eller 

bortfall av 
mobilnett/datanett 
(EKOM) 

  

9. Brudd på viktige veier 
(E6, E8) 

  

Tabell 3: Uønskede hendelser i Balsfjord kommune 

Flere hendelser kan lede til samme svikt i de kritiske samfunnsfunksjonene og eller ha samme 
følgekonsekvens (gjensidig avhengighet) og analyseres dermed kun en gang. 

Hendelser som ble vurdert, men av forskjellige grunner ikke er tatt med i analysen er listet opp i 
vedlegg 1. 
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3.2 Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser (analyse) 
3.2.1 Analyseskjema nr. 1 – Stor brann med eksplosjonsfare 

Nr. 1 Uønsket hendelse Stor brann med eksplosjonsfare 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Det er oppstått brann på Bewi Polar sitt isoporlager. Det er en maidag kl.9.30, barn er på skole og i 
barnehage.  
 
Det var 10 mann totalt på jobb, 4 har fått lettere røykskader og en person er ikke gjort rede for.  
 
Vind fra nordvest. Mye tykk, svart, giftig røyk blåser derfor innover tett boligmasse, som gjør at man 
må iverksette evakuering: skoler og barnehage ligger innenfor evakueringsområdet, som i første 
omgang vil være på 500 m.  
 
Sveisegass, oksygen og asetylen er gasser som oppbevares inne i fabrikken i forbindelse med drift og 
vedlikehold. Ved brann er det overhengende fare for eksplosjon inne i verksteddelen og potensiale 
for en enorm brannutvikling i råvarematerialet, som igjen kan gi en eksplosjonsartet brann.   
Dersom temperaturen blir høy nok kan LNG gasstanken som ligger mellom fabrikken og industriveien 
være utsatt.  
 
 På grunn av røyken vil E6 nordover stenges.  
 
 

Årsaker: 
 Menneskelig svikt 
 Feil i systemer 
 Sabotasje 

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Direktevarsling til 110-sentralen 
 Sprinkelanlegg i produksjonslokalet 
 Brannseksjonering av bygget 
 Øvingsrutiner 
 Evakueringsplaner 
 Serviceavtaler på alarm og sprinkleranlegg 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
    X  Lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Det har vært 2 branntilløp i ventilasjonsrommet i den tid Bewi har vært i drift.  
 
Sårbarhetsvurdering  
E6 vil stenges nordover, stor trafikk på denne veien.  
Evakuering av store deler av Nordkjosbotn.  
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X   E6/E8 må stenge, og evakuering 
iverksettes. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Skader på liv og helse vil skje inne i bygget. Dersom man ikke evakuerer fra området med giftig røyk, 
kan dette også gi konsekvenser for liv og helse.  

Størst innvirkning på dagliglivet, med evakuering.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja 

Behov for evakuering Ja 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen fører tilsyn på systemet hos Bewi 

Forslag til nye tiltak: 
 Ved lokalisering av denne type bedrifter bør man vurdere plassering nøye, med tanke på 

sikkerhet for befolkningen. 
 Kvalitetssikre at det er tilstrekkelig slokkevann/dokumentert, og merket i brannvesenets 

systemer. 
Overførbarhet: 

 Kan overføres til andre hendelser av denne typen.   
 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Analyseskjema nr. 2 – Stor brann - institusjonsbrann 
Nr. 2 Uønsket hendelse Stor brann/institusjonsbrann 
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Nr. 2 Uønsket hendelse Stor brann/institusjonsbrann
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
En påskedag kl. 04:00 utløses det en direktealarm ved 110-sentralen i Tromsø med melding om brann 
ved Storsteinnes omsorgsbolig. Det er brann i en leilighet med kraftig røykutvikling. Nattevaktene, 5 
stk. på hele komplekset, iverksetter evakuering av beboere i henhold til evakueringsplanen, til sikkert 
område. 
 
Ved evakuering fra brannleiligheten ble døren ikke lukket igjen, slik at brannrøyk kommer ut i 
hovedgang. Hovedrømningsvei for de andre beboerne er derfor blokkert.      
 
Balsfjord brann og redning, som er deltidsbrannvesen med fire mann på vakt på grunn av påskeferie, 
det er kjørt full alarm og bare en mann til kan møte – totalt 5. De er på plass etter 10-12 minutter og 
starter livreddende innsats/evakuering.  
 
Har i tillegg  bedt om bistand fra Tromsø. Politi og ambulanse er på tur.  
 
1 beboer er omkommet og 3 personer er røykskadde – 1 nattevakt og 2 beboere. 
 

Årsaker: 
 Feil i det elektriske anlegget 
 Varmeutvikling i lysarmatur 
 Bruk av levende lys 
 Lading av elektriske artikler 
 Røyking på sengen 
 Tørrkoking av kjele, matlaging 
 Brann i kaffetrakter og vannkoker  

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Direktevarsling til 110-sentralen 
 Sprinkleranlegg på hele bygget 
 Brannseksjonering av bygget 
 Øvingsrutiner 
 Evakueringsplaner 
 Serviceavtaler på alarm og sprinkleranlegg 
 Komfyrvakt 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
  X    Høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Brann i omsorgsbolig med dødsfall har hendt før (Laksvatn). I året er det i snitt 2 branner/branntilløp 
ved institusjoner i kommunen.  
Sårbarhetsvurdering  
I denne type boliger bor beboere med nedsatt funksjonsevne på ulike livsområder. Særlig 
oppmerksom på de som har demens, bevegelseshemmede, personer med kognitiv svikt eller berørt 
av rus/psykisk helse.  
 
Brann vil også medføre flytting av beboere, da må det foreligge alternativer til dette. 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall  X     Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X    

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Vil få størst konsekvenser for liv og helse, og forstyrrelser i dagliglivet. 
Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering Ja -beboere 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Brann i institusjon skjer hvert år, størrelse og omfang vil 
imidlertid variere. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen har rutiner og oppfølging, men kan ikke styre 
beboernes atferd. 

Forslag til nye tiltak 
 Rutiner/informasjonsmøter for beboere 
 Økt fokus på øvelser og evakuering, både for ansatte og beboere.  
 Utarbeide ROS-analyse for helse-, omsorg- og sosialtjenestene med fokus på blant annet 

sektorens mulighet til å gi nødvendig helse og omsorgstjenester ved:  
o Nedsatt fremkommelighet 
o Bortfall av arbeidskraft ved pandemiutbrudd 
o Langvarig strømbrudd 
o Bortfall av elektronisk kommunikasjon 
o PLIVO 

 
Overførbarhet: 
 Overførbar til brann i alle institusjoner. 

 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   

 

3.2.3. Analyseskjema nr. 3 – Stor ulykke på vei 
Nr. 3 Uønsket hendelse Stor ulykke på vei med farlig gods 



20 

Nr. 3 Uønsket hendelse Stor ulykke på vei med farlig gods
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Det er en fin sommerdag i slutten av juni, 20 grader, vindstille og sol. Sommerferien er nettopp 
begynt, mye ferietrafikk på veien. På E6, i retning Bergneset skjer en trafikkulykke, hvor en 
trailer/tankbil med propan (farlig gods) er involvert. Tankbilen har kollidert med liten bil like ved 
vektstasjon Nordkjosbotn. Tilhengeren velter og det oppstår en lekkasje med påfølgende brann og 
stor eksplosjonsfare. Sikkerhetsavstand er 846 m, for publikum. Vurdering fra 110-sentralen tilsier 
1000m.   
 
Dette medfører til at E8 stenges fra krysset til Seljelvnesveien og til Nordkjoselv bru. E6 sørover 
stenges ved Bakken gård. Det blir også iverksatt evakuering innenfor radius Bewi polar-
Sentrumsveien- Torgveien og Skogveien til og med barne- og ungdomsskolen. Alt på Sjøvollan, til 
Seljelvneskrysset evakueres også. 3 personer i den lille bilen er lettere skadd. 
VTS er naturlig varslet og koordinerer omkjøring via Rya og Tamokdalen.  
 

Årsaker: 
 Økende mengde tungtransport langs veiene og frakt av farlig gods.  
 Menneskelig svikt, uoppmerksomhet i trafikken. 
 Feil på kjøretøy. 

 
Identifiserte eksisterende tiltak 
Viser til 110-sentralens varslingsrutiner ved slike hendelser: 

 Trippelvarsling - politi, brann og ambulanse. 
 Brannstasjon Storsteinnes, bistand fra Storfjord, Bardufoss og Tromsø (bistandsplikt) 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
 X     Svært høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Propangass leveres til Ewos hver 3.dag i sesong (mai-juni og ut november/desember).  
LNG-gass leveres til BeWi polar hver 3.dag hele året.  
Barents gass har 16 vogntog med LNG som kjører gjennom kommunen ukentlig.  
Siste store hendelse av denne typen, i kommunen, var i 2016. 
Hvert år er det hendelse med store kjøretøy innblandet, hendelser som i tillegg involverer farlig gods 
skjer litt sjeldnere.  
Sårbarhetsvurdering  
Stor ulykke på vei fører til stengte veier. Frakt av farlig gods skjer som regel på E6 og E8, som er svært 
trafikkert. 
 
Ulykker med farlig stoff i nærheten av bebodd område vil kunne utgjøre en risiko for befolkningen. 
Dette vil avhenge av type farlig stoff som fraktes.  
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X   

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

En slik hendelse vil få størst konsekvenser for transport. Store hovedferdselsårer stenges og gir lange 
omkjøringer. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja, varsling om omkjøring. 

Behov for evakuering Ja  

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Mengden trafikk og antall hendelser gjør at usikkerheten 
blir lav. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: En slik hendelse kan kommunen vanskelig påvirke. 

Forslag til nye tiltak 
 Sørge for ansatte med god kompetanse på farlig gods i brannvesenet. 
 Utdanne/kurse mannskap til kjem-dykkere i brannvesenet.  

 
Overførbarhet: 
 Kan overføres til alle hendelser med stor ulykke   

 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.2.4 Analyseskjema nr. 4 – Bussulykke 
Nr. 4 Uønsket hendelse Bussulykke 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
En vintermorgen kjører en fullastet rutebuss fra Tømmerelv til Nordkjosbotn. I en sving ved Markenes 
mister sjåføren kontrollen på bussen på det glatte føret. Bussen med 12 videregående skoleelever og 
22 øvrige passasjerer kjører rett i autovernet og havner på siden i en veiskråning som heller ned mot 
havet. Bussen har rullet rundt en gang og blir liggende på siden i fjæra. En person i en møtende bil ser 
hele hendelsen og varsler nødetatene. Situasjonen er uoversiktlig men det meldes om 20 personer 
som er alvorlig og letter skadde. 2 personer meldes omkommet.  
 
Kommunens kriseteam mobiliseres. 
Årsaker: 

 Menneskelig feilvurdering/uaktsomhet/illebefinnende. 
 Vei og føreforhold 
 Teknisk svikt 

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Strøing/salting på aktuell veistrekning 
 Autovern i svinger 
 Beredskapsplan for videregående skole 
 Rutiner for mobilisering av kommunens kriseteam 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
  X    Høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Denne type hendelse har skjedd flere ganger i kommunen.  
Kommunen er et trafikknutepunkt, mange busser som kjører igjennom kommunen daglig, både 
rutebusser og i forbindelse med turistvirksomhet.  
Sårbarhetsvurdering  
E6- vil mens bergingsarbeid pågår måtte stenges. Dette er en svært trafikkert vei.  
Liv og helse berøres, ettersom det potensielt er 20 skadde og 2 omkomne. All medisinsk personell vil 
sannsynligvis være opptatt i denne hendelsen. Dette gjør kommunen sårbar for andre samtidige 
hendelser der øyeblikkelig hjelp er nødvendig. 
Vil ikke få konsekvenser for øvrige kritiske samfunnsfunksjoner. 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall  X     Liv og helse 
Skader og sykdom   X    
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Store konsekvenser for liv og helse, med både skadde og omkomne. Konsekvenser for andre som kan 
ha behov for medisinsk hjelp, men ikke får det da personell er opptatt med denne hendelsen.  
Forstyrrelser i dagliglivet som følge av at veien sperres mens berging pågår. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja – varsle om omkjøring. 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Bussulykker har skjedd flere ganger i kommunen. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Kommunen kan ikke påvirke hendelser som oppstår som 
følge av menneskelig svikt eller teknisk feil. 

Forslag til nye tiltak 
 Sikre kvalitet på veiene i kommunen. 

 
Overførbarhet: 
 Kan overføres til alle typer liknende hendelser. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.2.5 Analyseskjema nr. 5 – Akuttforurensning 
Nr. 5 Uønsket hendelse Akkuttforurensing i grunn og vann, sjø 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Det er en ettermiddag, ca 16:00, i midten av mars. Det er vindstille og -10. På Skogeveien på tomta til 
Bulder mekaniske verksted er det sølt diesel. En bulktank med diesel har feil på stengeventilen og 
lekker diesel i avløpssystemet/sluk. Tanken rommer 10 000 liter, det er ukjent hvor stor mengde som 
er lekket ut.  
 
Forurenser melder inn til 110-sentralen. BBR aksjonerer samtidig som det meldes fra beboere i 
Nordkjosbotn boligfelt om kraftig diesellukt både ute og inne i husene.  
 
Balsfjord brann og redning iverksetter tiltak på hendelsesstedet, og finner ut at dieselen faktisk har 
lekket ut i Nordkjoselva via avløpssystemet.  
 
Av frykt for forurensning på Nordkjoselv og Nordkjosleira legger man ut absorbenter i Nordkjoselva, 
ved bekken som renner ut ved gangbrua.  
 
Berørte beboere blir informert om hendelsen og bes lukke vinduene og stenge ventilasjonsanlegg.  
Evakuering av beboere vil vurderes fortløpende. 
  
Årsaker: 

 Menneskelig svikt 
 Systemsvikt 
 Uhell 

 
Identifiserte eksisterende tiltak 

 110-sentralens varslingsrutiner 
 Lokale brannvesen/oljevern IUA 
 Politi 
 Kystverket 
 Fylkesmannen v/miljøavdelinga 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
 X     Svært høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
I kommunen er det ca. 15 hendelser i året som gjelder utslipp av drivstoff, både i grunn og vann.  
Sårbarhetsvurdering  
Hendelsen berører ikke kritiske samfunnsfunksjoner. Sterk diesellukt kan imidlertid være 
irriterende/ubehagelig for mennesker. Det foreligger også et stort skadepotensiale for miljøet.  
Nordkjoselva er et verna vassdrag og Nordkjosleira er et område som fungerer som trekkområde og 
næringsområde for ande-, vade- og måkefugl og myteområde for laksender. Nordkjosleira er i tillegg 
en viktig naturtype – bløtbunndområde i strandsonen.  
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 



25 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning 
av grunnleggende 
behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X     85% av diesel ble tatt opp via 
absorbenter – ingen 
langtidsskader på miljø.  

Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Størst konsekvens for miljøet. Sterk lukt i boligområdet, berører beboere der- men ikke på annen 
måte enn at det er ubehagelig/irriterende (ikke farlig). Ingen personskader. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Dokumentert at denne type hendelse skjer med jevne 
mellomrom i kommunen. Dette da kommunen er et industriknutepunkt. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Kommunen kan ikke styre denne type hendelse. 

Forslag til nye tiltak: 
 Brann og redning har god kompetanse og verktøy på akutt forurensing. Rutiner for å ivareta 

denne kompetansen må sikres.  
Overførbarhet: 
 Kan overføres til alle typer hendelser med akutt forurensing. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:  
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3. 2.6 Analyseskjema nr. 6 – Langvarig bortfall av strøm 
Nr. 6 Uønsket hendelse Brudd/langvarig bortfall av energiforsyning  
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
En mandag i november kl. 13:00 rammes Balsfjord kommune at et kraftig uvær. Løse gjenstander tas 
av vinden og trær blåser over ende. I Sørfjord er en strekning av kraftlinjen slitt ned ved Storli. Været 
gjør reparasjonsarbeid vanskelig.  
 
Beboere i fire husstander er uten strøm i 3 dager.  
Det meldes ikke om skader på liv og helse.   
Årsaker: 

 Kraftig vind og storm som medfører feil i kraftnettet 
 Tung snø som ligger på kraftlinjene 
 Vindfall på linjene 
 Ras som forårsaker skader på kraftlinjen 
 Teknisk feil  

Identifiserte eksisterende tiltak 
 TKN (Troms Kraft Nett) har egen beredskapsplan for å sikre sluttbruker. 
 Nødstrømsaggregat på Balsfjord bo- og servicesenter/helsesenter 
 Varslingsplan ved strømstans i skole og barnehage 

 
Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
     X Svært lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Nettleverandørene har mange, og doble linjer inn og ut av kommunen. Det er derfor lite sannsynlig at 
det vil bli langvarig bortfall av strøm i kommunen. Sentrumskjernene er sikret med doble linjer, det vil 
derfor kun være på enkelte seksjoner i kommunen at det faktisk kan bli langvarig bortfall av strøm. 
Dette forutsetter at 420 kW- linjen ikke er berørt.  
Sårbarhetsvurdering  
Kan berøre kritiske samfunnsfunksjoner, og kommunens evne til å håndtere hendelsen.  
Langvarig bortfall er lite sannsynlig, men dersom det skulle bli langvarig bortfall av strøm i 
sentrumsområdene vil helseinstitusjonene være utsatt. Barnehage og skole må stenge. Dette kan 
igjen føre til at foreldre som skulle vært på jobb andre steder i kommunen må bli hjemme. Kan føre til 
bemanningsproblemer på ulike tjenesteområder i kommunen. 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

  X    Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X  Bortfall i tre dager, berører 
mindre enn 50 personer.  

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap   X    

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Natur og miljø blir ikke utsatt i stor grad. Materielle verdier kan ødelegges som følge av stormen, men 
ikke i like stor grad av strømbortfall.  
Stabiliteten vil bli berørt i størst grad, der bortfall av strøm gir forstyrrelser i dagliglivet for de som er 
utsatt. 

I forhold til liv og helse vil sårbare grupper vil være utsatt ved en slik hendelse. Særlig mennesker som 
er avhengig av tekniske hjelpemidler i hverdagen.  

De som ikke har ildsted i huset vil merke dette, spesielt siden det er vinter.  

I dette tilfellet berøres kun et par husstander, og det går ikke ut over liv og helse.  

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei – det vil bli aktuelt ved stengte skoler og barnehager 
 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Trygg strømleveranse, god infrastruktur. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Konsekvensforebyggende tiltak. 

Forslag til nye tiltak 
 Nødstrøm på strategiske IT områder 

Overførbarhet: 
 Kan overføres til hendelser med bortfall av strøm. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:  
 

 

 

 

3.2.7 Analyseskjema nr. 7 – Brudd i vannforsyning 
Nr. 7 Uønsket hendelse Brudd i vannforsyning  



28 

Nr. 7 Uønsket hendelse Brudd i vannforsyning 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
I fellesferien, i midten av juli oppdages et brudd på hovedledning til renseanlegget i Nordkjosbotn.  
 
Det er ikke mulig å få fatt i godkjent entreprenør til å utføre gravearbeidet, så rettetid er 1 uke. 
Dette da det er ferieavvikling, og så å si alle entreprenører har mannskap på ferie.  
 
All bebyggelse i strekningen Nordkjosbotn- Øvergård er uten vann. Høydebassenget kan forsyne 
tettstedet med vann i 1 døgn- forutsatt at industrien stanser.  
  
Årsaker: 
 Teknisk feil 
 Feil på rør som her brukt 
 Menneskelig svikt ved installering av anlegg 

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Reservedeler på lager. 
 Utstyr for å stenge vannet. 
 Pumpesystem, fir å bringe nødvann opp fra vann/elv. 
 Nytt høydebasseng er bygget, men ikke tatt i drift i Nordkjosbotn. 
 Planlagt utskifting av gamle rør. 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
     X Svært lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Nytt anlegg er akkurat tatt i drift. Det er derfor svært lite sannsynlig at et slikt scenario finner sted. 
Gamle rør må fortsatt byttes ut, og til det skjer kan disse være en svakhet i systemet. Det er likevel 
lite sannsynlig med langvarig bortfall av vannforsyning.  
Sårbarhetsvurdering  
Kommunen har flere private vannverk i tillegg til det kommunale. Vannet kan kobles om, og det er 
lite sannsynlig med langvarig bortfall for større deler av befolkningen. Eventuelle problemer kan 
oppstå på spesifikke punkt, men det er omrutingsmuligheter på de aller fleste områdene.  
 
Svikt i vannforsyning over tid kan påvirke kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet. 
Dette særlig da barnehage og skole må stenge. Dette gjør at foreldre som skulle vært på jobb andre 
steder i kommunen må bli hjemme, som igjen fører til bemanningsproblemer på ulike 
tjenesteområder. Helseinstitusjoner vil også være utsatt. 
 
Kommunen vil være i stand til å håndtere en slik hendelse, med de ressurser man har tilgjengelig.  
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

   X   Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X   

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X    Store konsekvenser for industri. 

Samlet begrunnelse av konsekvens 
Liv og helse: Ordninger for å kjøre vann ut til helseinstitusjoner og også øvrig befolkning er til stede, 
slik at det ikke vil være akutt fare for liv og helse.  

Stabiliteten vil påvirkes i størst grad, ettersom befolkningen må få tak i vann på alternative måter. Det 
vil også bli eventuelt kokepåbud som forstyrrer dagliglivet ytterligere.  

Størst konsekvens vil dette få for industrien i Nordkjosbotn. Stans av vann, og dermed også drift i en 
uke vil ha enorme økonomiske konsekvenser for Mack og Bewi polar. Begge bedriftene har stort 
forbruk av vann i sin produksjon. 
 
Forstyrrelser i dagliglivet og konsekvenser for industri vil være de største faktorene. Ringvirkninger av 
hendelsen, slik som stengte barnehager og skoler – som igjen gjør at foreldre må være hjemme- som 
igjen kan føre til nedsatt bemanning i kommunens tjenesteyting for øvrig- er også en mulig og 
sannsynlig konsekvens til en slik hendelse. 
Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja  
 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse:  

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen kan sørge for at nye ledninger blir lagt, og ellers 
sørge for at infrastruktur er i orden og i god nok stand. 

Forslag til nye tiltak: 
 Øke kompetanse for å kunne håndtere situasjoner der man må stenge vanntilførselen raskt.  

Overførbarhet: 
 Kan overføres til hendelser med bortfall av vann. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.2.8 Analyseskjema nr. 8 – Bortfall av ekom 
Nr. 8 Uønsket hendelse Cyberangrep - bortfall av EKOM 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Kommunen, ved IT-avdelinga oppdager en mandags morgen at systemene er infisert med virus eks. 
kryptovirus. Dette er ikke blitt oppdaget i tide, ettersom det nettopp har vært helg, så alle filer på 
kommunens servere er skadet. 
 
Man legger til siste backup, som man vet er god. I dette tilfellet går man ut i fra at backup tatt natt til 
fredag er sikker.  
 
På grunn av omfanget er arbeidet med å få gjenopprette kommunens servere omfattende, og mens 
problemet løses vil ikke datasystemene kunne tas i bruk.  
 
Problemløsningen tar 2 dager.  
Årsaker: 
 Datainnbrudd 
 Virus  

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Daglig backup til server på helsesenteret 
 Overvåking av virusangrep og datainnbrudd i arbeidstiden  

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
 X     Svært høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Virus på kommunes systemer har skjedd 2 ganger, den ene gangen i forbindelse med helg. Den andre 
gangen midt i uka. Rettetid var på en halv dag på det lengste. Da ble virus oppdaget før noen stor 
skade var skjedd. Angrep på datasystemene er ikke et ukjent fenomen, og er noe man kan forvente vil 
skje i stadig større grad. 
Sårbarhetsvurdering  
Helsetjenestene, som er avhengig av tilgang til pasientjournaler, vil være utsatt dersom man ikke har 
tilgang til disse. 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 



31 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X    

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Får størst konsekvens for tjenestetilbudet i kommunen. Helsetjenestene vil ikke få tilgang til 
pasientinformasjon. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja – publikumsvarling via hjemmeside og media. 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse:  

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen kan iverksette forebyggende tiltak  

Forslag til nye tiltak 
 Systemer som kan overvåkes automatisk 24/7. 
 Se på mulighet for felles it struktur og vaktordning med andre kommuner. 

 
Overførbarhet: 

 Kan brukes ved en hendelse med solstorm, som også har samme innvirkning på kommunens 
systemer. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.2.9 Analyseskjema nr. 9 – Brudd på viktige veier 
Nr. 9 Uønsket hendelse Brudd på viktige veier 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
I slutten av mars går et snøras over E8 – Lavangsdalen. To personbiler og en minibuss ble tatt av 
skredet, alle var uskadd. 
 
Alle beboere i Lavangsdalen evakueres. 
 
E8 stenges i ett døgn, omkjøring via Rya eller Andersdalen. Tungtrafikk får problemer på grunn av 
veiklasse og bredde. Kraftig snø kombinert med væromslag gir slapseføre på veiene. OBS varsel blir 
sendt ut for dårlige kjøreforhold.  
FV 858, Balsfjordveien eller Malangsveien, FV 286 blir av veimyndighetene klasset opp og tungtrafikk 
blir anbefalt disse rutene.  
 
Dette resulterer i mange utforkjøringer og meget store trafikale utfordringer på fylkesveiene i 
kommunen, særlig fra Malangen og gjennom Storsteinnes til Tømmerelv. 
 

Årsaker: 
 Snøras 
 Vær- og føreforhold 

Identifiserte eksisterende tiltak 
 Alternative omkjøringsmuligheter – dog ikke egnet for alle kjøretøyer.  
 Skredsikring 
 Daisybell – klokke – trykkbølge som utløser ras.  

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
 X     Svært høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Ras i Lavangsdalen med påfølgende stenging av vei er å anse som en årlig hendelse. Hvor lenge veien 
stenges vil kunne variere ut fra størrelsen på raset.  
Sårbarhetsvurdering  
 En viktig ferdselsåre settes ut av spill, dette får store konsekvenser for trafikkbildet. Økt trafikk 

på andre, gjerne mer uegnede veier gjør kommunen sårbar for sammenfallende hendelser.  
 Tilgjengelighet til UNN vil også begrenses.  
 Utover dette vil det ikke berøre kommunens evne til å drifte sin virksomhet. 

Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X  ÅDT: 3800 i 2017 (Kilde: SVV) 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 
E8 gjennom Lavangsdalen er en svært trafikkert vei. Omkjøring via Malangen, evt. Andersdalen er 
ugunstig løsning, særlig for tungtransport.  
Konsekvens av stengt vei på en slik trafikkert strekning gir ringvirkninger i mange deler av samfunnet, 
og forårsaker store forstyrrelser i dagliglivet- særlig for de som er avhengig av denne veien, og da må 
ta alternative ruter.  

Avhengig av type kjøretøy kan omkjøring være krevende.  

Konsekvens for liv og helse:  

 Utrykningskjøretøyer får dårligere forhold.  
 Syketransport på vei får betydelig dårligere forhold ettersom omkjøringsveier ikke er 

dimensjonert for all type trafikk – dette kan igjen føre til at farlige situasjoner oppstår. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja – varsel om omkjøring 

Behov for evakuering Ja  

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Årlig hendelse 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Kommunen kan ikke styre en slik hendelse. 

Forslag til nye tiltak 
 Oppgradere veier, særlig veier som skal kunne fungere som omkjøring, disse må være klassifisert 

for å kunne håndtere tungtrafikk. 
 Skredsikringstiltak (desibel teknologi). 

 
Overførbarhet: 
Til hendelser med brudd på veinettet/hovedveier. 
 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:  
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3.2.10 Analyseskjema nr. 10 – Ekstremvær 
Nr. 10 Uønsket hendelse Ekstremvær 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Kalenderen viser november. Temperaturen siste 7 dager har vært mildere enn vanlig og nedbøren har 
vært mer preget av regn enn snø. I hele Norge, og da spesielt langs kysten, har vinden herjet og vist 
sine naturkrefter. Meteorologen har meldt økende vind fra kvelden av denne novemberdagen og 
Fylkesmannen i Troms har sendt ut obs-varsel til kommunen med værprognosene for kommende 
døgn. Tidligere erfaringer har vist at bebyggelsen i Balsfjord kommune for det meste ligger skjermet 
inne i fjorden, med unntak av Malangshalvøya, Seljelva og Tennes, i de fleste vindretningene.  
 
Tidligere varsler om ekstremvær har ikke blitt så ille som værprognosene har antydet. Mange av 
innbyggerne i Balsfjord kommune tar derfor meldingen med stor ro.  
Denne gangen kommer imidlertid ekstremværet slik det har vært meldt.  
 
Vindkast med orkan styrke gjør stor materiell skade. Det meldes om trær som har blåst over ende 
flere steder i kommunen, garasjer og bolighus som er skadet. Vindfall ligger over kraftlinjene og 
veibanen enkelte steder.  
 
Utpå kvelden får Balsfjord brann og redning beskjed om at minst to rorbuer er tatt av stormen. 
Etter nærmere undersøkelser viser det seg at det også er skader i hotellbygget som følge av at 
ukjente gjenstander er blåst igjennom vinduene og knust dem.   
Årsaker: 
 Hyppigere forekomst av ekstremvær grunnet klimaendringer. 

 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 Obs varsling til kommunen og i nyhetene 
 Værvarslinga og befolkningens erfaring med naturkreftene 
 Forskrifter som skal sikre at konstruksjoner tåler forventet værpåvirkning 
 Kommunens beredskapsplan 
 Hotellets egne beredskapsplan 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
   X   Middels 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Framtidsutsikter- framtidige værprognoser som følge av klimaendringer. 
Sårbarhetsvurdering  
Hendelsen vil fortrinnsvis håndteres på stedet. Det kan bli behov for evakuering av gjester som måtte 
befinne seg der. Brann og redning vil rykke ut som første instans, i tillegg til politi og ambulanse. 
 
Kommunen vil være sårbar for andre samtidige hendelser. 
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

X      

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap  X     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvenser av hendelsen vil først og fremst være materielle skader og driftsmessige utfordringer 
for Malangen Resort. Det forventes ikke at liv og helse vil bli alvorlig påvirket. En kan forvente mindre 
skader på mennesker etter knust glass evt andre flygende gjenstander. 

Kommunens tjenester vil i stor grad være uberørt, kanskje med unntak av helse, og eventuell 
oppfølging av gjester/ansatte. 

Uvær har i seg selv ingen miljøkonsekvens, men skader på bygg og anlegg kan medføre forsøpling 
og/eller forsøpling av naturområder. 

To rorbuer har blåst på havet- og det er skader på hotellbygget, som gir materielle skader med 
økonomisk tap på 10-100 mill kroner. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei, informasjon vil bli gitt via media. 

Behov for evakuering Resterende gjester vil ha behov for evakuering fram til området er sikret. 

Usikkerhet Høy Begrunnelse: En slik hendelse har ikke skjedd før i Balsfjord kommune, vi 
har derfor ikke noe statistikk på akkurat et slikt scenario. Det er 
sannsynlig at en slik hendelse kan skje. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Kommunen kan ikke styre vær og vind. 

Forslag til nye tiltak 
 Opprette dialog med reiselivsbedrifter og næringsliv i forhold til forebyggende tiltak ved varsel 

om ekstremvær. 
 
Overførbarhet: 
Dette kan også brukes på hendelser med ekstremvær andre steder i kommunen.  
 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   

 

3.2.11 Analyseskjema nr. 11 – Flom og stormflo i Nordkjoselva 
Nr. 11 Uønsket hendelse Stormflo og flom i Nordkjoselva 
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Nr. 11 Uønsket hendelse Stormflo og flom i Nordkjoselva
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Kraftig nedbør og vind i fra vest over en kort periode har gitt høy vannstand i Nordkjoselva, fra 
Nordkjosbotn og oppover mot Heimly. Ekstremt høyt havnivå v/full flo med vind og bølger som 
skyller langt inn over normalt tørt land.  
Skogveien ved Heimly er under vann, beboere her er evakuert. Skogveien er stengt.  
 
Av frykt for at Nordkjoselva skal endre løpet har man evakuert beboere på Løvhaug og Fredheim. 
E6, forbi Nordkjosbotn sentrum ligger både nært elveutløp og fjorden, denne strekningen er derfor 
også utsatt for flom.  
 

Årsaker: 
Nordkjoselva har stort nedslagsfelt utenom de naturlige regulatorene Storvatnet og Tamokvatnet. 
Ekstreme nedbørsmengder i form av regn på kort tid eller forholdsvis høy temperatur med stor 
snøsmelting på våren gir fare for skadeflom. 
Isgang med blokkering kan også forårsake flomskader. 
 
Springflo kombinert med sterkt lavtrykk og vind som presser havet inn mot kysten, vinden gir også 
grov sjø på fjordene. 
Klimaendringer kan medføre stigende havnivå og derved hyppigere høyvann som kan påføre bygg og 
anlegg, og infrastruktur skader. 
 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 Sikringstiltak i sving ved Løvhaug 
 Beredskapsplan for Balsfjord kommune ang evakuering 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
     X Lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Sannsynlighet for at stormflo og flom i Nordkjoselva skal inntreffe på samme tid er lav. At hendelsene 
skjer hver for seg vil ha en middels sannsynlighet.  
Sårbarhetsvurdering  
Området er et tettbebygd lavtliggende deltaområde, med landbrukseiendommer og boligfelt. 
Nordkjosbotn har et utbygd industriområde, skoler, barnehage og omsorgsboliger. Hovedtyngden av 
befolkningen bor langs Nordkjoselva.  
 
Skogveien er berørt, men omkjøring er mulig. 
E6 kan bli berørt, dette kan få større konsekvenser, der omkjøring vil måtte skje via Tamokdalen.   
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Stormflo og flom vil ikke komme umiddelbart, man vil derfor ha tid til evakuering og eventuelt legge 
til rette for omkjøring. Det er ikke sannsynlig at hendelsen vil gå ut over liv og helse.  

Stabilitet vil ikke påvirkes, med unntak av fremkommelighet dersom E6 blir stengt. 

Materielle verdier vil kunne sikres i tide, veier kan få skade og eventuelt hus dersom vann trenger inn. 
Dette vil få økonomiske konsekvenser. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja 

Behov for evakuering Ja 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: NVEs flomsonekartlegging av Nordkjosbotn. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen kan ikke styre været, men kan legge inn tiltak 
for å minske konsekvensene. 

Forslag til nye tiltak 
 Avklaring/ny vurdering av sikring/støttemur i Nordkjoselva og Bomstadelva.  
 Omlegging av E6 

 
Overførbarhet: 
 Overførbar til flom i Bomstadelva, Tømmerelva, Nordbyelva og Sandselva.  
 Overførbar til stormflo i Sandselva og Tømmerelva. 
 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
 

 

 

 

 

3.2.12 Analyseskjema nr. 12 – Snøskred 
Nr.  12 Uønsket hendelse Snøskred Tamokdalen 
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Nr. 12 Uønsket hendelse Snøskred Tamokdalen
 Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 

En søndag i begynnelsen av februar går det et snøskred i Tamokdalen. Raset utløses fra Hahtagaisi og 
går over FV 87, Tamokveien. Skredet går på morgenen og er går fra vestsiden av Krokmo og ca 1 km 
øst.  
Tre hus er tatt av skredet, 2 på gården Krokmo og ett på gården Solbakken. En person er omkommet 
og en lettere skadet. 
 

 Årsaker: 
 Bratt terreng kombinert med mye nedbør og vind har ført til at skredfaren i området er stor. 

 
 Identifiserte eksisterende tiltak 
  NVEs Nasjonal skredvarsling 

 NGIs skredovervåkning/Nord norsk skredovervåkning 
 Beredskapsplan ved evakuering 
 Oversikt over beboere i Tamokdalen 
 Ved faregrad - 4- evakuering 
 Rutiner for mobilisering av kriseteam 

 Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
  X     Svært høy 
 Begrunnelse for sannsynlighet: 

 Snøskred i Tamokdalen skjer hvert år.  
 2015 ble 50 personer isolert på grunn av skredfare, begrenset evakuering. 
 I 2000 gikk skredet der huset på «Skredlund» ble tatt av skredet.    

 Sårbarhetsvurdering  
 Infrastruktur er ikke berørt. Ras går over veien- omkjøring blir nødvendig.  

Det er 6 bebodde boliger i utløpsområdet for snøskred fra fjellet. For disse blir det forstyrrelser i 
dagliglivet ettersom de gjerne må evakuere. 
En person lettere skadet og en person er omkommet. 

 Konsekvensvurdering 

 Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall  X     Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle verdier Økonomiske tap X      
Samlet begrunnelse av konsekvens 
Konsekvenser for liv og helse – en person omkommet og en lettere skadd.  
Store konsekvenser for fremkommelighet, ettersom veien stenges.  
Ikke konsekvenser for øvrig kritisk infrastruktur eller kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet. 



39 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja – varsel om omkjøring 

Behov for evakuering Ja 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: Snøskred skjer hvert år.  

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Kommunen kan evakuere i forkant dersom skredfaren er virkelig 
stor for bebyggelsen. 

Forslag til nye tiltak 
 Ferdselsforbud 
 Deisibell klokker (luftklokker) installert permanent 
 Sikringstiltak for de som bor i utsatt område 

 
Overførbarhet: 
 Overførbar til alle andre områder med skred i kommunen. 

 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.2.13 Analyseskjema nr. 13 – Leir- og jordskred 
Nr. 13 Uønsket hendelse Leir og jordskred ved E6, øvergård 
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Det er i midten av juli, det har vært mye nedbør over en kort periode. Mindre vassdrag har gått over 
sine bredder, og både små og store elver og bekker har stor fart. På E6, ved Øvergård går et 
jordskred, som når over veien. Raset starter ca. 500 meter opp i fjellsiden. E6 stenges, omkjøring via 
Tamokdalen. En bil, med 2 passasjerer ble tatt av skredet. Ingen alvorlig skadd. De ble tatt hånd om 
av ambulanse som kom fra Storfjord. 
 

Årsaker: 
 Bratt terreng, med mye løsmasser, kombinert med unormalt mye nedbør. 
 Klimaendringer, kortere og intense perioder med nedbør.  

Identifiserte eksisterende tiltak 
 NVEs varsling: Varsom.no 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
 X     Svært høy 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
 NGIs kartlegging av Nordkjosbotn. 
 NGU sier i sin rapport at det går snøskred nærmest årlig i dalen, og at det har gått jord- og 

flomskred flere ganger de siste tiårene (Nordkjosbotn, Balsfjord – Kartlegging av skredfare, 2011. 
NGI rapport 20100865-2-R) 

 
Sårbarhetsvurdering  
Infrastruktur er berørt. Ras går over veien- omkjøring blir nødvendig.  
En person lettere skadet. 
Kritisk infrastruktur er ellers ikke berørt, og kommunen evner å fortsette sin virksomhet. 
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

  X   Stor trafikk midt  på sommeren 
som blir berørt av omkjøring. 

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Vil ikke få store konsekvenser for liv og helse.  

Stabilitet: vil ikke få konsekvenser for grunnleggende behov, men sperring av vei vil ha stor påvirkning 
på trafikken, ettersom dette er en trafikkert vei. 
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Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja – varsel om omkjøring 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Forebyggende tiltak kan iverksettes.  

Forslag til nye tiltak 
 Uttak/vedlikeholdstiltak av masse i elvene, slik at det blir mer plass til vannet. 

 
Overførbarhet: 
Kan overføres til hendelser ved:  
Buktaelva (Russeneselva-lokalt), 
Melen (Tomasjord-Slettvoll) 
 
 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.14 Analyseskjema nr. 14 – Influensapandemi 
Nr. 14 Uønsket hendelse Alvorlig influensapandemi 
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Nr. 14 Uønsket hendelse Alvorlig influensapandemi
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Utbrudd av «ny» hissig influensa i kommunen. Både personal i barnehage og skoler og ansatte i helse- 
og omsorgstjenesten er særlig berørt, enten at ved at de selv er smittet eller må være hjemme med 
syke barn. Det er vanskelig å opprettholde tilstrekkelig fagpersonell ved de kommunale tjenestene. 
Årsaker: 
 Økende reisevirksomhet 
 Nye muterte virus 

 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 Plan for helsemessig beredskap – prosedyrer for epidemier og smittsomme sykdommer 
 Smittevernplan for Balsfjord kommune 
 Norsk helsevesen sin pandemiberedskap og behandlingskapasitet 
 Vaksinering av utsatte grupper 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
   X   Middels 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Folk reiser mer, og gjerne til nye steder. Virus bringes med til Norge. Mer turisme. 
 
Sårbarhetsvurdering  
Lokalt kan mange personer bli rammet av sykdommen. Kommunale tjenester, særlig helse- og 
omsorgstjenester, barnehager og skoler er spesielt utsatt. 
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall  X    Mennesker med nedsatt 

immunforsvar er spesielt utsatt. 
Liv og helse 

Skader og sykdom     X  
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

 X     Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

   X   

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Hendelsen fører til mange syke. Mennesker i risikogruppen kan som følge av hendelsen bli alvorlig syk 
eller i verste fall dø. 

På grunn av smittevern vil en del av kommunens funksjoner påvirkes; skole, barnehage, helse og 
omsorg. 
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Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja  

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Lav Begrunnelse: 

Styrbarhet Høy Begrunnelse: Kommunen kan stenge/redusere/endre drift av skole, 
barnehage, helse og omsorgstjenester. 

Forslag til nye tiltak 
 Revisjon av plan for helsemessig og sosial beredskap 
 Utarbeide overordnet ROS-analyse for helse-, omsorg- og sosialtjenestene. 

 
Overførbarhet: 
 Overførbar til andre typer epidemier og pandemier.  

 
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15 Analyseskjema nr. 15 – PLIVO  
Nr. 15 Uønsket hendelse PLIVO (pågående livstruende vold) 
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Nr. 15 Uønsket hendelse PLIVO (pågående livstruende vold)
Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
En skoledag i april tar en person seg inn på Nordkjosbotn videregående skole, på pauserommet til 
lærerne og starter med å truer dem med kniv og skytevåpen. Det er lunsj, så de fleste lærerne er på 
pauserommet. En vaktmester som tilfeldigvis går forbi hører at det er en hektisk situasjon på gang og 
varsler politiet. Like etterpå hører han skudd som blir avfyrt.  
 
Vaktmester iverksetter også evakuering etter evakueringsplanen. Henholdsvis elever fra kantina. 
Situasjonen er meget uoversiktlig og uavklart.    
  
 Minst 5 skadede, en person død.  
 

Årsaker: 
 Hevnaksjon: Hevn kan rettes mot personer, institusjoner, grupper mennesker eller samfunn, 

som man mener står for en urett mot en selv eller gruppe man føler seg knyttet til. Mobbing og 
«utenforskap» er ofte bakenforliggende faktorer for både selvmord og skoleskyting. 

 Psykisk ustabil person(er) 
 
Identifiserte eksisterende tiltak 
 Skolens evakueringsplan 
 Sorg og kriseplan for barnehage og skole 
 Politiets nasjonale prosedyrer for PLIVO.  
 Politiet har kart og informasjon over kommunens skoler og barnehager.  
 Plan for helsemessig og sosial beredskap inkl. Psykososial kriseplan 

Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
    X  Lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Har ikke skjedd i Norge enda. Vanskelig å fastslå sannsynlighet. Det har imidlertid skjedd hendelser i 
«det åpne rom» som kan anses å være av liknende karakter.  
Sårbarhetsvurdering  
Hendelsen vil i utgangspunktet være isolert til selve skolen, og først og fremst berøre liv og helse.  
Ingen konsekvens for infrastruktur.  
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 
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  1 2 3 4 5  
Dødsfall  X     Liv og helse 
Skader og sykdom  X     
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

    X  

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens: Konsekvensene av en slik hendelse blir størst for liv og helse- 
som videre gir utslag i forstyrrelser i dagliglivet. 

Vil ikke gå utover øvrig kritisk infrastruktur. 

Behov for 
befolkningsvarsling 

Ja  

Behov for evakuering Ja 

Usikkerhet Høy Begrunnelse: Har ikke skjedd før, lite data tilgjengelig. 

Styrbarhet Middels Begrunnelse: Forebyggende tiltak, helsefaglig oppfølging. 

Forslag til nye tiltak 
 Inkludering 
 Gode samtaler 
 Sikre at det finnes gode helse- og velferdstjenester 
 BTI- bedre tverrfaglig innsats/ tidlig innsats 
 Tiltakskort på hver skole 
 Utarbeide plan for skoleskyting 

Overførbarhet: 
 Kan overføres til hendelser på andre skoler/barnehager. 

 
 Kan overføres til terrorhandlinger:  

Årsaker til hendelsen kan være andre: 
- Radikalisering  
- Undertrykkelse 
- Religion og ideologier 
- Diskriminering og æreløshet 
- Utenforskap 
- Psykisk ustabilitet 

 
 Forslag til tiltak-  

- Kunnskap om radikalisering og utenforskap. 
- Tidlig identifisering og handling, i samarbeid med politi og intern/eksternt med fagtjenester.  
- Gode samarbeidsarena mellom politi og fagtjenestene. 

Total risiko og sårbarhetsvurdering:  
 



46 

3.2.16 Analyseskjema nr. 16 – Mottak av evakuerte ved stor fare for fjellskred på 
Nordnesfjellet  

Nr. 16 Uønsket hendelse Mottak av evakuerte fra nabokommuner ved 
stor fare for fjellskred fra Nordnesfjellet 

Beskrivelse av uønsket hendelse og lokale forhold: 
Bevegelse i det ustabile fjellpartiet har nådd et nivå som tilsier at et fjellskred er svært sannsynlig og 
nært forestående. Det forventes stor uro i fjellpartiet med daglige småskred. Farenivået er satt til 
rødt – ekstrem fare, og evakuering er iverksatt.  
I henhold til beredskapsplan for Storfjord – delplan Nordnes, vil personer som oppholder seg i Skibotn 
evakueres til øvre Skibotn, Balsfjord og/eller Balsfjord. Personer som oppholder seg på strekningen 
Olderdalen til og med Nordnes evakuerer til Balsfjord og/eller Målselv.  
Det er aktuelt å opprette skole, og barnehagetilbud for de evakuerte i Balsfjord kommune. 
Innbyggere evakueres til Vollan Gjestestue. Til sammen er det snakk om 34 voksne og 14 barn. 
 

Årsaker: 
Vær og klima har hatt påvirkning på det ustabile fjellpartiet som da har ført til at det er i bevegelse. 
 
Identifiserte eksisterende tiltak 

 Evakueringslokaler Vollan gjestestue 
 
Sannsynlighet A B C D E Forklaring 
     X Svært Lav 
Begrunnelse for sannsynlighet: 
Det er vanskelig å fastslå sannsynlighet for dette. Bevegelsen i fjellet registreres med målere, som til 
enhver tid er aktiv.  
 
Sårbarhetsvurdering  
Sårbarhet knyttet til ressurser som benyttes på andre, dersom andre samtidige hendelser skulle 
inntreffe i kommunen som er avhengig av de samme ressursene vil man være sårbar.  
 
Konsekvensvurdering 

Samfunnsverdi Konsekvenstype Konsekvens- 
kategori 

Forklaring 

  1 2 3 4 5  
Dødsfall X      Liv og helse 
Skader og sykdom X      
Manglende dekning av 
grunnleggende behov 

X      Stabilitet 

Forstyrrelser i 
dagliglivet 

 X     

Langtidsskader - 
naturmiljø  

X      Natur og miljø 

Langtidsskader - 
kulturmiljø  

X      

Materielle 
verdier 

Økonomiske tap X      

Samlet begrunnelse av konsekvens:  
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Behov for 
befolkningsvarsling 

Nei 

Behov for evakuering Nei 

Usikkerhet Høy Begrunnelse: Dette har ikke skjedd, det er også vanskelig å fastslå om og 
evt når fjellpartiet skulle rase ut. 

Styrbarhet Lav Begrunnelse: Dette er en hendelse Balsfjord kommune ikke kan styre, 
håndtering av hendelse er det eneste som kan styres. 

Forslag til nye tiltak 
 Etablere konkrete avtaler for innlosjering ved evakuering, dette gjelder også evakuering av 

kommunens egne innbyggere. 
 Beredskapsplan for skole og barnehage evt helse, dersom et slikt senario skulle bli aktuelt. 

 
Overførbarhet: 
 Overførbar til hendelse med mottak av evakuerte fra Øst-Finnmark og Russland etter alvorlig 

ulykke på Kola, og også i andre situasjoner der man tar imot et større antall evakuerte.  
Total risiko og sårbarhetsvurdering:   
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3.3 Samlet risiko- og sårbarhetsbilde 
Prosjektgruppa har plassert de uønskede hendelsene i en matrise basert på sannsynlighet og 
konsekvensvurderingene. Hendelsene er gitt en tallverdi for sannsynlighet og en tallverdi for 
konsekvens. På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert med 
konsekvens) og hendelsene får en rangering og plassering i risikomatrisen. Hendelser som ligger 
øverst til høyre i matrisen er hendelser som er vurdert å ha høy sannsynlighet og store konsekvenser. 
Hendelser som ligger nede til venstre i matrisen er hendelser som er vurdert å ha lav sannsynlighet 
og små konsekvenser.  

Matrisen er delt inn i 3 sektorer med fargekoder: Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må 
iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grønn. Gult felt indikerer «på grensen» risiko som 
bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko. Grønt felt indikerer akseptabel risiko. En slik 
risikomatrise vil på oversiktsnivå være forbundet med usikkerhet. Enkelte farer må håndteres og 
følges opp uansett i forbindelse med arealforvaltning og planlegging.  

Prosjektgruppa vurderer ingen av hendelsene som svært faretruende på nåværende tidspunkt, men 
det er mange hendelser med farge gul som er på grensen. Kommunen mangler fremdeles sektor-
ROS, oppdatert beredskapsplan, handlingsplaner m.m som gjør at hendelsene kan få rød farge når 
disse er på plass og vi får et enda bedre vurderingsgrunnlag . Vi mener flere tiltak må iverksettes nå 
for å redusere risikoen. 

 

KONSEKVENSER  

 Svært 
små 

Små Middels Store Svært 
store 

 

Svært høy 5 3, 8, 9, 
12, 13 

   A (5) 

Høy  2, 4    B (4) 

Middels  10 14   C (3) 

Lav  15 1, 7   D (2) 

SA
N

N
SY

N
LI

GH
ET

 

Svært lav 11, 16   6  E (1) 

  
 

1 2 3 4 5  

Tabell 4: Samlet risikomatrise 
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Oversikt over uønskede hendelser 
Hendelser der tiltak må vurderes  
Hendelse nr:  

Klarerte hendelser etter analysen  
Hendelse nr:  

1. Stor brann – med eksplosjonsfare 5.  Akuttforurensing 
2. Institusjonsbrann 11. Flom – stormflo og flom i Nordkjoselva 
3. Stor ulykke på vei/farlig gods 15. Plivo (Pågående livstruende vold) 
4. Bussulykke 16. Mottak av evakuert fra nabokommuner ved 

stor fare for fjellskred fra Nordnesfjellet. 
       6.    Langvarig bortfall av strøm  
       7.    Brudd i vannforsyning  

8. Bortfall av mobilnett/datanett 
(ekom) 

 

9. Brudd på viktige veier (E6, E8)  
10.  Ekstremvær – storm/orkan  
11.  Snøskred Tamokdalen  
12.  Leir og jordskred  
13.  Influensapandemi  

Tabell 5: Oversikt over uønskede hendelser 
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1. Stor brann 
med 
eksplosjons-
fare 

      X X X X X X X 

2. institusjons-
brann 

       X X X X  X 

3. stor ulykke på 
vei 

      X X X X X X X 

KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER 

SOM BLIR BERØRT
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4. Bussulykke       X  X X X X  

5. Akuttforurensn
ing (grunn og 
vann, sjø) 

       X  X    

6. Langvarig 
bortfall av 
strøm (Borfall 
av 
kraftforsyning) 

  X  X   X      

7. Brudd i 
vannforsyning 

     X  X X   X  

8. Bortfall av 
ekom 

    X   X    X  

9. Brudd på 
viktige veier 

X      X X X X    

10. Ekstremvær         X X X  X 

11. Flom og 
stormflo i 
Nordkjoselva 

           X X 

12. Snøskred       X X X X X X X 

13. Leir og 
jordskred 

      X   X X X  

14. Influensa-
pandemi 

       X X  X X  

15. PLIVO       X X X X X X X 

16. Mottak av 
evakuerte ved 
stor fare for 
fjellskred fra 
Nordnesfjellet 

 X       X     

Tabell 6: Kritiske samfunnsfunksjoner som blir berørt 
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4. Oppfølging i Balsfjord kommune 
 

4.1 Bakgrunn 
Prosjektgruppa legger sammen med helhetlig ROS fram et forslag til plan for oppfølging. Planen vil 
vise hvordan Balsfjord kommune skal jobbe med samfunnssikkerhetsarbeidet, jf.forskrift om 
kommunal beredskapsplikt § 3. Basert på helhetlig ROS vil prosjektgruppa foreslå langsiktige mål, 
strategier, prioriteringer og plan for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.  

Dokumentet skal revideres eller oppdateres hvert 4.år i takt med andre kommuneplaner, eller ved 
endringer av risiko- og sårbarhetsbildet. Forslaget legges fram for politisk forankring til 
styringsgruppen, høring internt og eksternt og for endelig vedtak i kommunestyret. 

4.2 Overordnet beredskapsplan 
Som en del av oppfølgingsplanen bes rådmannens ledergruppe om å revidere kommunens 
overordnede beredskapsplan basert på helhetlig ROS. Den overordnede beredskapsplanen skal 
samordne og integrere med øvrige beredskapsplaner i kommunen, og være samordnet med andre 
relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner. I forskrift om kommunal beredskapsplikt 
§4 er det beskrevet hva planen minimum skal inneholde: 

- Plan for kommunens kriseledelse  
- Varslingsliste over aktører med rolle i kommunens krisehåndtering  
- En ressursoversikt over hva kommunen har til rådighet og hva andre aktører har tilgjengelig  
- Evakueringsplaner og plan for befolkningsvarsling basert på helhetlig ROS  
- Plan for krisekommunikasjon med befolkning, media og ansatte 

 

4.3 Kommunens roller og ansvar 
 

Et viktig formål med forskrift om kommunal beredskapsplikt er å tydeliggjøre kommunens ulike roller 
og ansvarsområder innen samfunnssikkerhet og beredskap, jf. § 1, andre ledd: «Plikten omfatter 
kommunen som myndighet innenfor sitt geografiske område, som virksomhet og som pådriver 
overfor andre aktører.» 

Kommunen som myndighet 
Kommunen har blant annet ansvar for «befolkningens sikkerhet og trygghet», jf. §1, i kraft av at 
kommunen er tildelt myndighet etter lover og forskrifter, eks brannmyndighet, planmyndighet og 
tilsyns- kontrollmyndighet på ulike områder.  
 
Kommunen som virksomhet 
Kommunen er en stor og omfattende virksomhet som utfører viktige oppgaver for samfunnet og 
befolkningen. For å sikre at disse oppgavene løses på en måte som ivaretar «befolkningens sikkerhet 
og trygghet», er oppgaveløsningen underlagt en rekke lov- og forskriftskrav. Kommunen har således 
ansvar for å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap etter sektor- og særlovgivning på en rekke 
områder som: 
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Kriseledelse  Kommunens øverste kriseledelse 
 Kriseteam (psykososial) 
 Kriseledelse på sektorområder 

Planmyndighet  Planstrategi 
 Kommuneplanlegging 
 Reguleringsplaner 
 Byggesaker 

Helse- og omsorg  Primærlegetjeneste inkl. legevaktordning 
 Smittevern 
 Forebyggende helsetjeneste 
 Hjemmebasert omsorg 
 Sykehjem 
 Sosial omsorg 
 Barnevern 

Oppvekst og kultur  Drift av skoler og barnehager 
 Kulturarrangementer 

Tekniske infrastrukturer  Veier, bruer, kaier, havner 
 Biler, maskiner og fartøy 
 Vannverk og ledningsnett (som eier) 
 Avløp og ledningsnett 
 Bygninger og anlegg (idrett, kultur med mer) 

Brann, redning og akutt forurensing  Forebyggende virksomhet (branntilsyn, informasjon 
og feiervesen) 

 Brannberedskap med vaktordninger, 
utrykningsstyrker og utstyr 

 Ulykkesberedskap for akutte ulykker (trafikkulykker, 
farlig gods med mer) 

 Akutt forurensing (IUA) 
Tabell 7: Kommunen som virksomhet 

Kommunen som pådriver 
Som pådriver overfor eksterne aktører involverer dette eiere av kritiske 
infrastrukturer/samfunnstjenester, nødetater, bedrifter med storulykkespotensiale, frivillige 
organisasjoner med flere. Kommunen må ivareta pådriverrollen ved involvering i det forebyggende 
arbeidet, beredskapsarbeidet, annet plan – og utredningsarbeid, krisehåndtering osv. Kommunen må 
invitere til møter med sikkerhetsutfordringer på dagsorden. Kommunen har lokalt 
samordningsansvar og skal legge til rette for samarbeid og ivareta det sektorovergripende 
perspektivet og ansvaret. 

 
4.4 Oppfølgingsarbeid – mål og strategier for kommunens arbeid med 
samfunnssikkerhet og beredskap 
Plan for oppfølging inneholder følgende forslag til målsettinger og strategier for et helhetlig og 
systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i Balsfjord kommune: 

MÅL:  
Balsfjord kommune skal til enhver tid ha gode systemer for beredskap. 
Strategier: 
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 Ha en god, oppdatert og godt kjent beredskapsplan for kommunens kriseledelse, og øve i 
henhold til kvalitetssystemet for beredskapsarbeid, for på en best mulig måte å takle 
uønskede hendelser.  

 Ha en oppdatert overordnet ROS- analyse til enhver tid. (Sørge for revisjon av helhetlig ROS-
analyse hvert fjerde år, i henhold til forskrift, eller dersom risikobildet endres).  

 Ha egne relevante og oppdaterte ROS-analyser for øvrige sektorer/deler av kommunen. 

MÅL:  
Utbygging skal skje i sikre områder (skred- og flomsikre områder). 
Strategier:  

 Oppdatere faresonekart for flom og skred. 
 Avklare flom og skredfare gjennom oppdaterte arealplaner. 
 Sikre bygninger og infrastruktur som ligger i flom og skredutsatte områder. 
 Tilpasse infrastruktur til framtidige klimaendringer. 
 Gjennom arealplanen, sikre at arealer til ulike formål plasseres og harmonerer både med 

tanke på naturgitte og samfunnsmessige forhold. Boligbebyggelse i forhold til næring- og 
industribebyggelse eksempelvis. 

 Sikre trygge veier/tilgjengelighet for innbyggerne. 
 Vurdere behov for skred og flomsikring i bosatte områder og langs veier i kommunen. 

MÅL:  
Innbyggerne skal til enhver tid ha godt og trygt drikkevann.  
Strategier:  

 Sikre eksisterende og fremtidige vannkilder i hele kommunen. 
 Sikre god kvalitet på drikkevann. 
 Sikre et oppdatert ledningsnett 
 Sikre beredskapsvann. 
 Sikre samordning og samarbeid mellom kommunen og kommunale foretak 

 
Mål: 
Balsfjord kommune skal ha et velfungerende brann- og redningsvesen i hele kommunen. 

 Legge til rette for god kompetanse. 
 Sikre tilgang på godt og oppdatert utstyr. 
 Sikre god rekruttering. 
 Arbeide for forsvarlige økonomiske rammer. 
 Sikre velfungerende og oppdaterte lokaler for utstyr og opphold av mannskap. 

 
4.6 Prioriterte tiltak 
Bortsett fra økt bevissthet på risiko og sårbarhetsfaktorer i kommunen fører ikke analysene av mulige 
uønskede hendelser i seg selv til noen forbedring av risikonivå og robusthet i samfunnet. Derfor er en 
tilhørende tiltaksplan en vesentlig del av den samlede ROS-analysen.  

Med utgangspunkt i forslagene til tiltak fra de uønskede hendelsene som er vurdert i helhetlig ROS, 
har prosjektgruppen utarbeidet et forslag til plan for oppfølging. Følgende tiltak er beskrevet og 
kategorisert: 
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- Forebyggende tiltak 
- Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne (tiltak som går til beredskapsplanen. Det 

kan gjelde krisekommunikasjon, beredskapsplanlegging og egenberedskap etc.) 
- Tiltak for å øke kunnskap 
- Tiltak med forslag til mer detaljerte analyser og planer på enkeltsektorer/områder 

 

I analyseskjemaene til de ulike hendelsene er det foreslått en rekke tiltak av forebyggende eller 
skadereduserende karakter. I forslag til prioriterte tiltak vil det fremkomme hvilke tiltak en på sikt 
bør vurdere å gjennomføre 

 

Prosjektgruppens forslag til prioriterte tiltak 

Forebyggende tiltak og tiltak for å øke kunnskap: 

Tiltak Hendelse Merknad 
Utarbeide helhetlig ROS-analyse for 
helse-, omsorg- og sosialtjenestene 
med fokus på blant annet sektorens 
mulighet til å gi nødvendig helse og 
omsorgstjenester ved:  
- Nedsatt fremkommelighet 
- Bortfall av arbeidskraft ved 

pandemiutbrudd 
- Langvarig strømbrudd 
- Bortfall av elektronisk 

kommunikasjon 
- PLIVO 

 

2, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15 

Eventuelle funn innarbeides i 
beredskapsplan for helse-, 
omsorgs- og sosialtjenester. 

Gjennomføre ROS-analyse for øvrige 
sektorer med fokus på blant annet 
sektorens mulighet til å gi 
nødvendige tjenester ved:  
- Nedsatt fremkommelighet 
- Bortfall av arbeidskraft ved 

pandemiutbrudd 
- Langvarig strømbrudd 
- Bortfall av elektronisk 

kommunikasjon 
- PLIVO 

 Eventuelle funn følges videre 
opp. 

Gå i dialog med NVE for å kartlegge 
mulige 
kvikkleireområder/skredfarlige 
områder i kommunen. 

12, 13 Forebyggende tiltak vurderes 
etter gjennomført kartlegging. 

Uttak/vedlikeholdstiltak av masse i 
elvene, slik at det blir mer plass til 
vannet. 

11 Må gjøres i samarbeid/dialog 
med NVE. 

Avklaring/ny vurdering av 
sikring/støttemur i Nordkjoselva og 
Bomstadelva. 

11 Må gjøres i samarbeid/dialog 
med NVE. 
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Sikre kvalitet på veier i kommunen. 3, 4, 9, 11, 12, 13 Innarbeides i øk.plan. Øke 
bevilgninger til kommunale 
veier, og gi innspill om behovet 
for oppgradering av statlige 
veier.  

Ved plassering av industri i 
nærheten av boligbebyggelse, må 
man vurdere hvilken type 
virksomhet som kan tillates med 
tanke på sikkerhet for befolkningen. 

1, 2  Revisjon av arealplan må ta 
høyde for dette ved avsetning 
av nye områder til 
utbyggingsformål. 

Kvalitetssikre at det er tilstrekkelig 
slokkevan og at det er dokumentert 
og merket i brannvesenets systemer. 

1, 2, 3 Plassering av slokkevann. 

Sørge for ansatte med god 
kompetanse på farlig gods i 
brannvesenet. 

 Kunnskapsøkning 

Utdanne/kurse mannskap til kjem-
dykkere i brannvesenet. 

 Kunnskapsøkning 

Rutine- og informasjonsmøte for 
beboere i kommunale 
institusjoner/boliger. 

2 Kunnskapsøkning 

ROS-analyse av kommunens drifts- 
og lagringssikkerhet for IKT-anlegg 
og tilgang til ekom tjenester. 
Herunder må det utarbeides egen 
beredskapsplan ved langvarig 
nettbrudd eller delvis – fullt havari i 
egen maskinpark. I tillegg til en 
strategisk IKT plan. 

6, 8  Brukerne av IKT-anlegget. 
Beredskapsplan bør ha særskilt 
fokus på lege/helse-
omsorgssystemer hvor 
driftsstans kan få alvorlige 
følger. 

Sikringstiltak for de som bor i utsatt 
område 

10, 11, 12, 13  

Daysibell – klokker 12 Initiere til prosjekt sammen 
med fylkeskommunen og 
vegvesenet, for å få installert 
permanente punkter i 
Tamokdalen. 

Etablere rutiner for ferdselsforbud 
ved stor skredfare 

12  

Omlegging av E6 – Nordkjosbotn- 
Storfjord grense 

11, 13 Opprettholde samarbeidet med 
SVV i forbindelse med 
planarbeid for ny E6. 

 

Tiltak for å styrke beredskap og håndteringsevne (skadebegrensende tiltak): 

Tiltak Hendelse Merknad 
Rutiner for å sikre årlig oppdatering 
av overordnet beredskapsplan. 

  

Dokumentasjon på at slokkevann er 
merket i brannvesenets systemer i 
henhold til forskrift 

1  
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Økt fokus på øvelser og evakuering, 
både for ansatte og beboere i 
kommunale institusjoner/boliger. 

2  

Nødstrøm på strategiske IT-områder. 6 Vurdere nødstrømsaggregat på 
rådhuset f.eks. 

Investere i systemer som kan 
overvåkes automatisk 24/7. Se på 
mulighet for felles it struktur og 
vaktordning med andre kommuner. 

6  

Rammeavtale for 
rørlegger/elektriker/entreprenører. 

7 Vil sikre at kommunen har 
ressurser tilgjengelig til enhver 
tid. 

Opprette dialog med 
reiselivsbedrifter og næringsliv i 
forhold til forebyggende tiltak ved 
varsel om ekstremvær. 

10 Dette kan gjelde rutiner for av 
sikring redskaper og bygninger i 
forkant av varslet ekstremvær. 

Utarbeide beredskapsplan for 
skoleskyting 

15 Må gjøres i samarbeid med 
politiet. 

Styrke skolehelsetjenesten med 
tanke på systemrettet forebygging 
av mobbing og utenforskap jf. DSBs 
delrapport om skoleskyting til 
Nasjonalt risikobilde 2015. 

15 Innarbeides i økonomiplanen. 

Etablere konkrete avtaler for 
innlosjering ved evakuering 

1, 2, 10, 11, 12, 13, 16  

Utarbeide detaljerte planer for 
mottak og tjenesteyting for evakuert 
befolkning fra Storfjord. «Nordnes 
planen». 
Planen må dekke: 1. mottak 
m/registrering mv, innkvartering, 
kommunal tjenesteyting. 

16  
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5 Henvisninger/kilder 
 
- DSB veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen  
- FylkesROS for Troms  
- ROS-analyser fra nabokommuner – Tromsø, Målselv  
- Klimaprofil Troms, Januar 2015 
- Statistikker fra NGI/TKN/Statens vegvesen  
- DSB – Havnivåstigning og stormflo 
- DSB - Klimahjelperen 
- DSB Skoleskyting for Nordland – Nasjonalt risikobilde  
- NSM, Risiko 2017 risiko og sårbarhet i en ny tid 
- Forskrift om kommunal beredskapsplikt  
- Lokale planer for Balsfjord kommune  
- www.skrednett.no  
- www.varsom.no  
- Nordkjosbotn, Balsfjord – Kartlegging av skredfare, 2011. NGI rapport 20100865-2-R 
- NVE Skredfarekartlegging i Balsfjord kommune, rapport nr 19 - 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.varsom.no/
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Vedlegg 1 
Oversikt over utelatte hendelser 
I forrige ROS-analyse for kommunen ble 120 hendelser gjennomgått. I denne revisjonen har vi hatt 
fokus på overførbarhet, og også på å kutte ned antall hendelser. 
Listen under inneholder en oversikt over de hendelser som ikke ble analysert nærmere i helhetlig 
ROS, men som var et utgangspunkt i tidlig fase, med begrunnelse: 

 Ulykker til sjøs  
Håndtering av dette ligger i plan for sektoren - beredskapsplan for Bergneset havn. Balsfjord 
kommune har lite sjøtrafikk generelt. Ved økning av aktivitet på Bergneset – gjerne i 
forbindelse med utvidelse av havn, så vil dette være en hendelse som man bør vurdere å 
analysere på et senere tidspunkt. 

 
 Vulkanutbrudd på Island  

Balsfjord kommune har ikke flyplass. Et utbrudd på Island anses ikke å ha større betydning for 
kommunen. 
 

 Solstorm 
Hendelsen dekkes av hendelse 8 – bortfall av ekom. 
 

 Terror 
Dekkes av hendelse 15 – PLIVO. 
 

 Plutselig tap av kommuneledelsen 
Beredskapsplan skal være dekkende med vara/stedfortredere i tilfelle enkelte eller flere i 
kommuneledelsen ikke er tilgjengelig.  
 

 Skog og lyngbrann   
Vegetasjon en i kommunen legger ikke til rette for store skog/lyngbranner. Håndtering av en 
slik hendelse ligger allerede i planene til Balsfjord brann og redning). 
 

 Utslipp av giftige gasser  
Dekkes av hendelse 3- stor ulykke på vei, med farlig gods.  
 

 Forurensning på sjø 
Håndtering av dette ligger i planene til Balsfjord brann og redning. Prosedyrer vil være de 
samme som ved forurensning på land. Dekkes og til dels av hendelse 5 – akuttforurensing.  
 

 Klimaendringer 
Håndtering av dette skjer allerede på flere områder i kommunen, dette gjelder planlegging – 
byggesak, og i forhold til beredskap. Da med tanke på skred og ulykker som følge av 
klimaendringer – se også hendelse 10 – ekstremvær. 
 

 Smittsome dyresykdommer 
Dekkes av hendelse 14 – influensapandemi. 
 

 Atomhendelse 
Kommunen har tiltak mot en eventuell atomhendelse innarbeidet i plan for helsemessig og 
sosial beredskap. Det anses som lite sannsynlig at ytterligere tiltak vil redusere risikoen. 
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 Mottak av evakuerte fra Øst-Finnmark og Russland etter alvorlig ulykke på Kola  
Dekkes av hendelse 16 - Mottak av evakuerte ved stor fare for fjellskred på Nordnesfjellet. 
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Målsetting 
 
 

Overordnet mål "Balsfjord skal være et trygt og sikkert sted for innbyggerne” 

 
Hovedmål 

 
Sikre innbyggerne mot uønskede hendelser ved: 
 
 Skadeforebygging. 

 
 Utarbeidelse av planer for krisehåndtering basert på gjennomført ROS. 

 
 Integrering av beredskap i den ordinære virksomhet og planlegging. 

 
 Tilstrekkelig kompetanse i alle ledd 

 
Arbeidsmål 

 
Balsfjord kommune skal ha en relevant ROS analyse, og gode og oppdaterte 
planer for håndtering av kriser:  
 
 Overordnet kriseplan for Balsfjord kommune 
 Delplan I – Kriseledelse 
 Delplan II – Informasjonsplan 
 Delplan III – Evakueringsplan 
 Delplan IV – Ressursoversikt 
 ROS analyse 

 

 
 

Oppfølging 
 
 

Oppdrag Ajourhold Ansvar 

Revisjon av beredskapsmål Hvert 4. år Kommunestyret 
Årsmelding til kommunestyret Årlig Rådmannen 
Ajourhold av plan for kriseledelse Årlig Beredskapskoordinator 
Ajourhold av operativ del Årlig Enhetsledere 
Oppfølging av tiltak i operativ del Årlig Enhetsledere 
Kvalitetssikring Årlig Rådmannen 
Samordning med eksterne samarbeidspartnere Ved behov Beredskapsrådet 
Øvelse kriseledelse Hvert 2. år Rådmannen 
Øvelse operativ del Årlig Enhetsledere 
Forskriftsbestemte øvelser Årlig Rådmannen 
Ajourhold ressursoversikt Kvartalsvis Interntjenesten 
Revisjon av ROS Hvert 4. år Rådmannen 
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Kommunalt krisehåndteringsapparat 
 
Kommunal kriseledelse 

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører/rådmann beslutte at kriseledelsen 
etableres i kommunen.  Kriseledelsen består av: 
 
 Ordfører 
 Rådmann 
 Kommunalsjefer 
 Beredskapskoordinator 

 
Ved større hendelser kan det være aktuelt å sette krisestab. I tillegg til kriseledelsen vil man 
kunne kalle inn: 
 
 Kommunelege 
 Leder psykososialt team 
 Informasjonsansvarlig 
 BKT 
 Personalrådgiver 
 Økonomirådgiver 
 Sekretær/Loggfører 

 
 
Rådmann / Ordfører kan beslutte at bare deler av krisestaben samles etter en vurdering av hvilken 
kompetanse som kreves for å håndtere den spesifikke krisen. 
Hvem kan beslutte at kriseledelsen skal 
etableres? 

Fullmakt for kriseledelsen ble vedtatt av 
kommunestyret xx.xx.xx, sak 2019/xx, 
med hjemmel i kommuneloven §13 

Kriseledelsen i Balsfjord kommune har i en 
krisesituasjon fullmakt til å nytte nødvendige 
økonomiske ressurser utover budsjett for å 
avverge eller avgrense skade. 

 
 
Sted for etablering av kriseledelsen:                  Formannskapssalen 
                        Reserve: Storsteinnes skole 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmann / Ordfører, eller deres stedfortreder
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 Kriseledelsens oppgaver: 
     
 Innhente opplysninger og vurdere situasjonen i kommunen 
 Ta avgjørelser om å sette i verk tiltak for å hindre skader på personer og materielle verdier 
 Prioritere kommunens egne ressurser 
 Holde kontakt med rednings- og innsatsledelsen (brann, politi, redningssentral) 
 Utarbeide og sende ut informasjon via informasjonsstøttegruppen til egne 

ansatte, innbyggerne og media 
 Yte bistand til evakuering via støttegruppen for evakuering 
 På anmodning fra innsatsleder/politi ordne med innkvartering og forpleining 

av forulykkede og redningsmannskaper via støttegruppen for evakuering 
 Sørge for at personer som har vært utsatt for store påkjenninger får hjelp 

fra kommunens kriseteam 
 Bidra til å sikre vann- og strømforsyning 
 Bidra til å rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg 
 Gjennomføre rasjonering- og reguleringstiltak etter pålegg fra overordnet myndighet 
 Rydde et skadested og yte en innsats for å beskytte miljøet 
 Gjennomføre forebyggende tiltak mot egen virksomhet 
 Loggføre hendelser og tiltak i DSB-CIM 
 Avgi periodiske rapporter om situasjonen til Fylkesmannen 
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Tekniske hjelpemidler på kommunehuset 
 

Telefon: 77 72 20 00 

Telefaks: 77 72 20 01 

Tlf kriseledelse:  77 72 2X XX – Formannskapssal 

Satellitt telefon: 
Er plassert i skap 
på Formanns- 
skapssalen 

00 881 623 447 364 

Rådmann 
Ordfører 
Kommunalsjefer 
Personalrådgiver 
Leder Psykososialt team  
BKT 
Brannsjef 
Økonomirådgiver 
Kommuneoverlege 
Informasjonstjenesten 

E-postadresser: post@balsfjord.kommune.no 
krise@balsfjord.kommune.no 

 Bemannes av     
 informasjonstjenesten 

Logg: https://www.dsb-cim.no/fmtr/balsfjord/ 
 
Balsfjord kommune bruker DSB-CIM til 
logg. Beredskapskoordinator er 
administrator i kommunen. 

 Ved mindre kriser føres logg av  
 beredskapskoordinator. Ved større  
 kriser føres logg av  
 informasjonstjenesten. 

 
Formannskapssalen:   Via kommunehusets sentralbord tlf. 77 72 20 00 

 Direkte innvalg:77 72 2X XX  DSB-CIM 
  

 
    Annet utstyr til bruk i beredskapshensyn 

Formannskapssalen: 
Audiovisuelt /annet utstyr: 

Bærbar PC medbringes, mobiltelefoner medbringes, satelittelefon, 
printer i rådmannskorridoren, flippover, prosjektor, 
whiteboardtavle, skrivesaker, telefonlister, planverk. Alt ligger i 
skap på Formannskapssalen. 
 
 Service- og 

informasjonsavd.: 
Audiovisuelt / annet 

Telefax, PCèr Skrivere, Flippover, prosjektor, mobiltelefoner, 
kopimaskin, arkiv, telefonlister, varslingslister, lokale aviser, 
rapporteringsskjema, skrivesaker 

Kopimaskiner: Interntjenesten og Planavdelingen 

Satellitt telefon Testes kvartalsvis, ansvarlig er beredskapskoordinator, se egen rutine 

mailto:post@balsfjord.kommune.no
https://www.dsb-cim.no/fmtr/balsfjord/
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Beredskapsråd 
 
 

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige 
myndigheter og frivillige organisasjoner i kommunen og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling 
om beredskapsmessig status i den enkelte virksomhet. 

 
Beredskapsrådet har følgende sammensetning: 

 
 Ordfører, Leder 
 Rådmann 
 Kommunalsjefer 
 Beredskapskoordinator 
 Brann og Redning 
 Kommuneoverlege 
 Balsfjord Kommunalteknikk 
 Politi 
 Heimevernet  

 
Hvem kan beslutte at beredskapsrådet skal etableres: Ordfører innkaller til møte når det er behov, 

minst 1 gang pr. år. 
 
 
 
 

Sted for etablering av beredskapsrådet:  Formannskapssalen, Balsfjord kommunehus 
 
 
 
 

      Beredskapsrådets oppgaver: 
 

1.  Inngå avtaler om samarbeid 
2.  Finne felles løsninger 
3.  Gi gjensidig informasjon om beredskapsforhold 
4.  Gi råd til besluttende myndigheter på kommuneplan 
5.  Ta initiativ til beredskapsforberedelser 

 
 
 
 

Ordfører innkaller til møte minst en gang i året. 
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 Mona Grønås: 915 53 417
 Therese Pettersen: 77722039

Støtteapparat for informasjon 
 

 
Det å kommunisere godt med befolkningen, media og andre virksomheter under en krisesituasjon er 
svært viktig. Manglende kommunikasjon med disse aktørene kan i seg selv bidra til å lage en ny krise 
som virksomheten må håndtere – en «informasjonskrise».  

 
Det er viktig at ulike aktører ikke sender motstridende budskap om den krise eller risiko man 
står overfor eller ønsker å advare mot. Mange motstridende budskap bidrar til at virksomhetens 
troverdighet i den konkrete saken sterkt reduseres. Samordning av informasjonsformidling er 
derfor svært viktig. Se for øvrig kriseplanens del II for utfyllende informasjonsplan. 
 
Ordfører er kriseledelsens talsperson dersom ikke annet er avtalt. 

 
 
 
 

Informasjonsansvarlig: 
Stedfortreder: 
 

    Hvor skal informasjonskontoret etableres? Interntjenestens lokaler 
 
 
 

Informasjonstjenestens oppgaver: 
 

1. Innhente opplysninger om situasjon og rapportere videre. 
2. Informasjonsleder gir kriseledelsen opplysninger om hvilken oppfatning man har av 

informasjonsbehovet 
3. Informerer egne ansatte etter oppdrag fra kriseledelsen 
4. Gi informasjon til publikum/pårørende etter oppdrag fra kriseledelsen. 
5. På oppdrag fra kriseledelsen skal informasjonstjenesten gi media informasjon om 

pressekonferanse (annonsering av pressekonferanser gir kriseledelsen arbeidsro), utlevere 
pressemeldinger fra kriseledelsen og henvise mediepersoner til oppholdsrom hvor de kan vente 
på mer informasjon. 

6. Henvise pårørende til rette vedkommende/sted (kriseteam) 
7. Henvise publikum til sted som er avskjermet fra pressen, hvor de kan vente på videre 

informasjon. 
8. Støtte kriseledelsen med å føre logg i DSB-CIM 
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Telefoner: Rådmann: 950 33 899
Ordfører: 911 20 051

Beredkskapskoordinator: 400 29 630
Kriseledelsen: 77 72 2X XX

Telefaks: Servicetorget  77 72 20 00
Annet samband:
PC-er med e-post: krise@balsfjord.kommune.no
Kopimaskiner: Ja

Pårørendesenter etableres i utgangspunktet på Vollan 
Gjestestue. Dette kan avvikes dersom det er mer formålstjenlig 
å legge det til et annet sted.

Tekniske hjelpemidler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlingssted for pårørende: 
(avskjermet fra pressen) 

 
 
 

Aktuelle media i kommunen 
Aviser: Nye Troms ….....…………………..…………77 83 79 00 

Nordlys ………….…………  ………….……915 07 760 
Troms Folkeblad…………………………..… 77 85 20 00 

 
Nærradio: NRK Troms ……………………………..…....77 66 12 00 

Radio Bardufoss ………………………………77 83 42 01 
Mobil ………………….………………….....901 09 080 
          

 
 
Media  samles i Kommunestyresalen. Her vil også pressekonferansene foregå. Andre steder for pressekonferanse 
kan velges dersom det er formålstjenlig. 
 

Andre måter å spre informasjon på: 
 Kommunens hjemmeside 
 Sosiale medier, kommunens side på Facebook 
 SMS- varsling  
 Bruk av media, nett, aviser, radio, TV 
 Informasjonsskriv via postkasse 
 Via skolene, info til elevene 
 Infomøter i forsamlingslokale 
 Ved plakatoppslag, løpesedler 
 Ved å oppsøke husstander 

 
 
 

Kontaktperson ved Fylkesmannens 
informasjonsenhet: 

 
 
 
 
 

Endring ved omstilling til krig: 

Fylkesmannen i Troms 
Samordning- og beredskapsstaben 
Telefon 77 64 20 00 / 77 64 20 70
Telefaks 77 64 20 79
Direktevalg:   77 64 20 46 / 971 26 746

mailto:krise@balsfjord.kommune.no
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Støtteapparat for innkvartering og evakuering 
 

Plan for evakuering av personer fra et skadeområde eller et utsatt område i kommunen til et annet 
område i eller utenfor kommunen. Det er viktig at støtteapparatet er klar over at det er politiet/HRS 
som leder selve evakueringen. Oppgaven til kommunens støtteapparat er først og fremst å sørge for 
innkvartering og bistå politiet/redningssentral med evakueringsarbeidet. 

 
Oversikt over innkvarteringer finnes i evakueringsplanen. 

Hvem skal lede og bistå politi/lensmann ved evakuering? 

Evakueringsleder: Kommunalsjef; Oppvekst og kultur 
Nestleder: Kommunalsjef; Helse- og omsorg 

 
 

Hvilke mannskapsressurser kan 
brukes for å gjennomføre 
evakueringen? 

Disponibelt kommunalt personell skal benyttes. 
I tillegg kan Forsvaret via Fylkesmannen anmodes om bistand 
etter samtykke fra kriseledelsen. 
Sivilforsvaret 
Heimevernet 

 
 
Evakueringsrutiner 

 

Hending 
 

Rasfare, flom, ekstreme værsituasjoner, brann, oljesøl langs kysten, radioaktivt 
nedfall, kjemikalieulykke eller andre hendelser som gjør det nødvendig  å evakuere 
mennesker - og kanskje dyr - fra avgrensede områder innen kommunen. 

 

Konsekvenser 
 

De evakuerte må skaffes innkvartering, forpleining og annen støtte. 
 

Forberedelser 
 

Vedlikeholde beredskapen, kriseplaner, varslingslister osv. Evakueringsledelsen  
og de ansvarlige for innkvartering må gjøre seg kjent med planverket. 

 

Tiltak  
Evakueringsledelsen må etter politiets anmodning bistå med: 
-    skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem bor hvor.) 
-    informere de som skal evakueres om hva de skal ta med seg. 
-    skaffe egna transport 
-   sørge for at et mottaksapparat tar seg av innkvartering, forpleining. 
-    samle personer i egna lokaler når innkvartering ikke kan skje 

direkte 
-    registrere hvem som er innkvartert hvor, hvem flytter på egen hånd. 
-    kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut 

vaktmannskap 
-    hjelpe til med å behandle fysisk og psykisk skadde personer 
-    samarbeide med redningssentral (HRS)/skadestedsleder 
-    varsle kommunen sin omsorgsberedskapsgruppe, evt prest 
-    gi informasjon til de evakuerte, andre innbyggere, presse. 
 
NB. Kriseledelsen i kommunen må varsles så tidlig som mulig! 
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Ansvar for innkvartering: 
Ansvarlig leder for innkvartering, enten det gjelder evakuerte fra egen 
kommune eller utenfra, er kommunalsjef for oppvekst, med rektorene sitt personell som 
medhjelpere. 

 
 

Liste over aktuelle 
innkvarteringssteder i kommunen; 

Malangen: Sand Skole 
Laksvatn: Laksvatn oppvekstsenter 
Tamokdalen: Nordkjosbotn skole 
Nordkjosbotn: Nordkjosbotn skole 
Storsteinnes: Storsteinnes skole 

 
   Andre opplysninger i forbindelse med  
   evakueringsplanlegging: 

Overnattingsmulighetene gjelder også 
redningsmannskaper. 

 
 
 

Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: Forsvarets ressurser kan ikke benyttes. 
Måtte håndtere flere mennesker og trafikk. 

 
 
 
 

Evakueringstjenestens oppgaver: 
 

1. Evakuering kan iverksettes av politi/lensmann og brannsjef. I en krigssituasjon kan også 
Fylkesmannen iverksette evakuering. 

2. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der m.m.). 
3. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med seg og hvor 

de skal evakueres. 
4. Skaffe egnede transportmidler. 
5. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvarteringen kan skje direkte. 
6. Foreta registrering over hvem som innkvarteres hvor, hvem som flytter på egen hånd m.m. 
7. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 
8. Samarbeide nært med redningssentral/skadestedsledelsen. 
9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 
10.Omsorgsfunksjon. Avtale med kommunens kriseteam. 
11.Gi løpende informasjon til kommunens kriseledelse. 
12.Videreføre barnehage-, skole- og helsetilbud 
13.Føre logg 
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Kriseteamet etableres ved: Balsfjord Helsesenter

Rigmor Hamnvik: 950 63 180

Vakttelefon:  22 88 14 85

Støtteapparat for mennesker i krise (Psykososialt kriseteam) 
 

Støtteapparatet for mennesker i krise kan komme sammen ved spesielle dødsfall, personlige kriser, 
katastrofer, ulykker og andre hendelser. 

 
I prinsippet bør mest mulig av hjelpen komme fra den/de rammedes nærmiljø, det vil si mobilisering av 
støtte fra familie, venner, arbeidskollegaer, naboer osv. Den kommunale støttegruppen for mennesker i 
kriser bør være et supplement, og/eller alternativ i tilfeller der det sosiale nettverket ikke byr på 
tilstrekkelig hjelperessurser. Unntaket er ved større katastrofer og ulykker, i slike situasjoner skal det 
tilbys profesjonell hjelp fra kommunen. 

 
 

Kriseteamets oppgaver: 
 

1.  Vurdere hva slags type hjelp som skal gis, og omfanget av hjelpen 
2.  Avklare hvem som skal ha hjelp og støtte 
3.  Sette i verk tiltak og gjennomføre tiltak 
4.  Evaluere situasjonen og samordne innsatsen 
5.  Avgjøre hvor lang tid gruppens innsats skal vare 
6.  Vurdere om det er behov for felles markering 
7.  Aktivisere sosialt nettverk 
8.  Sørge for at kriserammede blir fulgt opp 
9.  Tilrettelegge for selvhjelp – normalisering 
10. Når ”hendelsen” er over skal det være en oppsummering med gjennomgang av 

situasjonen og beskrivelse av eventuelle forbedringspunkter,  samt avklare hvem som har 
ansvaret for oppfølging 

11. Bidra til økt kompetanse omkring temaet ”mennesker i krise og psykososial 
førstehjelp” 

12. Gjennomføre realistiske øvelser jevnlig 
13. Ved tvil kontaktes kriseledelsen om bruk av kriseteamet 

 
 

 
 
Hvor skal psykososialt kriseteamet etableres? 

 
 

Sted: 
 

        Leder: 
       

                Prest: 
 
 
 
 

Eventuelle endringer etter en omstilling til krig: 
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Aktuelle skjema 
 
RAPPORTERING FRA BALSFJORD KOMMUNE TIL FYLKESMANN 
Benyttes dersom DSB-CIM ikke er tilgjengelig 
 

Side av totalt antall sider: 
 

 
Situasjonsrapport fra: Balsfjord kommune Dato og klokkeslett: 

 
 
 

1.  OVERSIKT OVER SITUASJONEN: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  TILTAK SOM ER IVERKSATT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  TILTAK SOM VURDERES IVERKSATT: 
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Side   av totalt antall sider:     
 

4.  ETABLERT BEREDSKAPSORGANISASJON: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ANDRE OPPLYSNINGER: 
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VEILEDER TIL RAPPORTMAL FRA KOMMUNEN 
 
 

Generelt: 
Nedenfor finnes en veileder for rapportering fra kommune til Fylkesmannen i Troms og finnmark. Det 
skal bare rapporteres om aktuelle punkter, og bare der det er endringer fra forrige rapport. 
Underpunktene nedenfor er bare en huskeliste/momentliste. 

 
1.  Oversikt over situasjonen 

 Generell situasjonsbeskrivelse 
 Vurdering  av situasjonen kommende døgn 
 Vurdering  av tilført ressursbehov kommende  døgn 

 
2.  Tiltak som er iverksatt 

 
3.  Tiltak som vurderes iverksatt 

 
4.  Etablert beredskapsorganisasjon 

 Egen kriseledelse 
 Eventuelle organisasjonsendringer/-tilpasninger 
 Iverksatte tiltak 
 Møter i beredskapsrådet 

 
5.  Andre opplysninger 

 Informasjon mot publikum og media 
 Spesielle spørsmål knyttet til økonomi og/eller juridiske forhold 
 Teknisk 

  Vannforsyning 
  Avløp/renovasjon 
  Kraftforsyning 

 Helse- og sosial 
  Primærhelsetjenesten 
  Institusjoner 
  Hjemmebaserte tjenester 
  Skader på og trusler mot liv og helse 
  Befolkningen (evakuerte, skadede, døde etc.) 

 Samband 
 Samferdsel 
 Forsyninger 
 Kultur/kirke 
 Skoler/barnehager 
 Miljø/kulturvern 
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Vedlegg 2
 
MELDING TIL KRISETEAMET I BALSFJORD 
 

Kriserammedes navn Født 
 
 
 

Adresse: Telefon 
 
 
 

Nærmeste pårørende 
Navn: Telefon 

 
 
 
 

HENDELSE (sett kryss): 
  Ulykke med alvorlig personskade eller død 
  Vold med alvorlig legemsskade eller død 
  Selvmord eller selvmordsforsøk 
  Personer som er involvert i alvorlige ulykker 
  Krybbedød. Rutiner fra barneavdelingen følges 
  Død i akutt sykdom 
  Incest 
  Annet 
Nærmere beskrivelse: 

 

 
 
 
 
 
 

Melding gitt til (sett kryss): 
Navn Tlf jobb Tlf priv Mobil 

 Kommunelege     
 Kommunelege     
 Psyk helsetjeneste     
 Psyk helsetjeneste     
 PLO leder     
 Lensmann     
 Prest     
 Helsesøster     
 NAV leder     

 
Kriserammede er orientert om og  samtykker i at melding gis:  ja   nei 

 
Melding fra dato kl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift av melder 
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Vedlegg 3
 
 
 
 
OPPFØLGING AV AKUTTE KRISER I BALSFJORD 
 
 

Melding mottatt fra Dato Kl 
 
 
 

Melding til hvem (har ansvar for situasjonsoversikt, koordinering og for å samle kriseteamet) 
 
 
 
 
 

Situasjonsoversikt: 
Hendelse: 

 
 
 
 
 

Berørte personer: 
   
   

Involverte faginstanser til nå: 
 
 
 

Koordinering: 
Hvem tar kontakt med kriserammede: 

 

 
Tidspunkt for samling av kriseteamet: 

 
 
 

Oppsummering i kriseteamet: 
Ny situasjonsoversikt: 

 

 
 
 
 
 
 

Faginstanser som bør involveres: 
 

Lege   ja   nei 
 

Psyk helsetjeneste  ja   nei 
 

NAV  ja    nei 
 

Helsesøster     ja   nei 
 

Prest  ja  nei 
 

PLO leder  ja   nei 
 

Lensmann   ja   nei 
 

VOP   ja   nei 
 

BUP  ja    nei 

 
Hvem gjør hva videre: 
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Tidspunkt for ny samling: 
 
 
 

Ny oppsummering i kriseteamet: 
Ny situasjonsoversikt: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faginstanser som bør involveres: 
 

Lege   ja   nei 
 

Psyk helsetjeneste   ja     nei 
 

NAV   ja     nei 
 

Helsesøster     ja   nei 
 

Prest  ja  nei 
 

PLO leder   ja     nei 
 

Lensmann   ja   nei 
 

VOP  ja    nei 
 

BUP   ja     nei 
 

Hvem gjør hva videre: 
  
  
  

Tidspunkt for ny samling: 
 
 
 

Avslutning og evaluering av oppfølgingen: 
Hvem har gjort hva: 
  
  
  
  
  

 
Antall møter: Dato for avslutning av oppfølgingen 
Kriseteamet: Kriserammede: 

 
Synspunkter fra den eller de kriserammede: 

 
 
 
 
 
 

Synspunkter fra kriseteamet om dens funksjon: 
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Vedlegg 4 
 
 
FORDELINGSLISTE FOR KRISEPLANEN 
 

Navn  
Sivilforsvaret/FIG  
Fylkesmannen  
Lensmannen  



Saksframlegg  
Dato 21.01.2020 Referanse 
 2020/58 -  

Balsfjord kommune 

Arkivkode: A20 
Vår saksbehandler   
Lillian Pedersen, tlf 77722028   

 
Saksgang: 

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato 
24/20 Formannskapet 05.02.2020 
 Kommunestyret  

 
Mulighetsstudie skolestruktur Balsfjord kommune 
 
Vedlagte dokument:  

Vedlegg: 
1 Rapport mulighetsstudie skolestruktur Balsfjord kommune 
2 Høringsuttalelse FAU Sand skole 
3 Høringsuttalelse elevråd Sand og Malangseidet skole 
4 Høringsuttalelse FAU Malangseidet skole 
5 Høringsuttalelse ansatte Malangseidet og Sand skole 
6 Høringsuttalelse foresatte Malangen barnehage 
7 Høringsuttalelse FAU, styret og ansatte Hamnvåg Montessoriskole 
8 Høringsuttalelse SU Nordkjosbotn barnehage 
9 Høringsuttalelse elevrådet Nordkjosbotn skole 
10 Høringsuttalelse ansatte Nordkjosbotn skole 
11 Høringsuttalelse FAU Nordkjosbotn skole 
12 Høringsuttalelse FAU Laksvatn oppvekstsenter 
13 Høringsuttalelse elevrådet Laksvatn oppvekstsenter 
14 Høringsuttalelse foreldreutvalg barnehage Laksvatn oppvekstsenter 
15    Høringsuttalelse Ungdomsrådet Balsfjord kommune 
    
    

Saksopplysninger: 
Kommunestyret vedtok den 21.02.2018 i sak 09/18 følgende: 

På grunnlag av den langsiktige økonomiske situasjonen er det nødvendig å starte en prosess med 
å forberede riktig dimensjonering for å møte fremtidige behov innen skolesektoren.  

Rådmannen bes i denne sammenheng utarbeide et mulighetsstudie. Lovpålegg, kompetansekrav, 
kvalitet og demografi forventes å inngå i studien. 

Arbeidet med mulighetsstudien ferdigstilles første kvartal 2019. Studiet legges fram for 
kommunestyret senest våren 2019, og skal inngå som grunnlag for budsjett- og 
økonomiplanprosessen for 2020 – 2024. 

Grunnet ulike utfordringer i kommuneledelsen kunne ikke utredningsarbeidet starte før sensommeren 
2019. 

I og med at utredningen i seg selv ikke skal være grunnlag for vedtak om endret skolestruktur følges ikke 
forvaltningslovens regler for forskriftsendring (høringsbestemmelsene i FvL § 37). Utredningen sendes 
allikevel ut til høring (03.01 – 15.01.20) i kommunens ulike barnehage- og skolekretser, der råd og utvalg 
inviteres til å komme med høringsuttalelser. I tillegg er saken sendt Ungdomsrådet. Uttalelser fra skolenes 
og barnehagenes råd- og utvalg, samt Ungdomsråd, er lagt ved saken, og har medført noen 



justeringer/klargjøringer av faktaopplysninger i rapporten som ble sendt ut på høring. Høringsrapport og 
endelig rapport er dermed noe forskjellig. 

Utredningen er samlet i en rapport som heter mulighetsstudie skolestruktur. Denne viser til tidligere 
utredninger samt kommunens demografiske utvikling. Elevtallet i kommunen går ned og det er kostbart å 
opprettholde dagens skolestruktur. Nye lovkrav gjør det utfordrende for små enheter. I tillegg må skoler 
være tilgjengelig for kommunens innbyggere i skolepliktig alder i rimelig reisetid.   
 
Rapporten er bygd opp slik at nå-situasjonen i kommunen belyses i forhold til skolestruktur og elevtall. I 
tillegg ses det på fremtidige behov i forhold til lovpålegg, kompetansekrav og kvalitet innenfor 
skolefeltet. Så ses det på kommunens demografiske utvikling og kostnader knyttet til dagens 
skolestruktur. Deretter belyses muligheter for ny skolestruktur. Her ses både på muligheter og hindringer 
med de ulike alternativene. 
 
I saksframlegget belyses kort økonomiske og pedagogiske konsekvenser ved de ulike alternativene. Mer 
detaljerte beskrivelser finnes i rapporten. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Tallene er estimert ut fra erfaringstall i egen kommune, kalkyler og sammenlignbare priser i andre 
kommuner. Vedlikeholdsbehovet baserer seg på byggets tilstandsrapporter. 
 
Alternativ 0: Opprettholde dagens struktur 

 Oppgradere Sand skole, inkludert basseng    kr 44 676 000,- 
 Oppgradere Malangseidet skole     kr   5 000 000,- 
 Oppgradere Nordkjosbotn skole (manglende spesialrom)  kr 10 800 000,- 
 Oppgradere Laksvatn oppvekstsenter, basseng/garderober  kr      637 000,-  

  
Totalt          kr 61 113 000,- 
 
Alternativ 1: En skole på Malangshalvøya 

 Oppgradere Sand skole      kr 32 676 000,- 
 Oppgradere basseng Sand skole     kr 12 000 000,- 
 Bygge ny skole på Mestervik     kr 87 220 000,- 
 Nytt basseng Mestervik      kr 49 000 000,- 

 
Alternativ 2: En skole i Balsfjord Øst 
Her avhenger ikke alternativene av kostnadene, da dette er nødvendig vedlikehold som må gjøres i nær 
fremtid begge skolesteder.  

 Skolested Nordkjosbotn (manglende spesialrom)   kr 10 800 000,- 
 Oppgradere Laksvatn oppvekstsenter, basseng/garderober  kr      637 000,- 

 
Alternativ 3:  Samarbeid Nordkjosbotn og Laksvatn skole 
Her vil det gjelde det samme som for alternativ 2. 
 
Ved sammenslåing eller nybygg vil det medføre årlige økonomiske besparelser på personell og drift. I 
tillegg kommer inntekt ved eventuelle salg av bygning.  
 
Pedagogiske konsekvenser: 
Dersom alle skolene i kommunen har kvalifiserte lærere i alle stillinger, vil forutsetningene for ei god 
undervisning være til stedet. Skolens kvalitet vil både avhenge av lærerens formalkompetanse, skolenes 
ledelse og gode arenaer for skoleutvikling og refleksjon i hele skolens pedagogiske personale. Ledelsen 
på skolen skal sørge for at et godt profesjonsfellesskap som driver skoleutvikling i henhold til hele 
læreplanfornyelsen; formålsparagrafen, overordnet del, grunnleggende ferdigheter og fagplanene.  
 



Elevenes læring og utvikling skjer i samhandling med andre både i og utenfor klasserommet. Elevene må 
derfor ha andre jevnbyrdige elever å samarbeide og være i dialog med. Samtidig er god samhandling 
mellom voksne, mellom voksne og elev og mellom elever en forutsetning som må være tilstede for ei god 
utvikling og læring i skolen. 
 
Utfordringer for å få dette til, kan være vansker med rekruttering, utilfredstillende lokaler og at enhetene 
blir for små.  
 
Vurdering: 
Tallene er tydelig på at elevgrunnlaget i kommunen svekkes og som en følge av dette øker kostnadene. 
Elevgrunnlaget er størst i de 3 vekstsentrene, og lovkrav og kvalitet krever et visst antall ansatte og 
elever. Balsfjord kommune ønsker å ha en desentralisert bo- og tjenestestruktur, og det er da viktig at 
grunnleggende tjenester er tilgjengelige for befolkningen innen rimelig reisetid.  
 
På bakgrunn av dette bør det ses på hva som er riktig dimensjonering for å møte fremtidige behov innen 
skolesektoren i Balsfjord kommune. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

Kommunestyret tar mulighetsstudie skolestruktur til etterretning. 
 

 
 
 

 
 

Kjetil Pedersønn Aasen 
konstituert rådmann 

Lillian Pedersen 
Kommunalsjef kultur og oppvekst 

 
 
 



 MULIGHETSST
UDIE 
SKOLESTRUKT
UR 

 

 

 

 

23.01.2020 Rapport 

 

Mulighetsstudiet viser til tidligere utredninger samt kommunens 

demografiske utvikling. Elevtallet i kommunen går ned og det er 

kostbart å opprettholde dagens skolestruktur. Nye lovkrav gjør 

det utfordrende for små enheter. I tillegg må skoler være 

tilgjengelig for kommunens innbyggere i skolepliktig alder i 

rimelig reisetid.   



Mulighetsstudie skolestruktur

 

Side 1

 

 

Innhold 
1. MANDAT FOR STUDIET ..................................................................................................2 

1.1 Nå-status ............................................................................................................................2 
1.2 Prognose elevtall ...............................................................................................................3 

2. FREMTIDIGE BEHOV ......................................................................................................4 
2.1 Lovpålegg ..........................................................................................................................4 
2.2 Kompetansekrav ................................................................................................................4 
2.3 Kvalitet ..............................................................................................................................5 

3. DEMOGRAFI ......................................................................................................................6 

4. KOSTNADSGRUNNLAG ..................................................................................................8 

5. MULIGHETER ..................................................................................................................10 
5.1 Alternativ 0 – Opprettholde dagens struktur ...................................................................10 
5.2 Alternativ 1 – En skole på Malangshalvøya ....................................................................11 

5.2.1 Variant A – Sand skole oppgraderes ..........................................................................11 
5.2.1 Variant B – Ny skole bygges på Mestervik ...............................................................12 

5.3 Alternativ 2 – En skole i Balsfjord Øst ...........................................................................13 
5.3.1 Variant A – Skolested Nordkjosbotn .........................................................................14 
5.3.2 Variant B - Skolested Laksvatn .................................................................................14 

5.4 Alternativ 3 – Samarbeid Nordkjosbotn og Laksvatn skole ............................................15 

6. RAPPORTENS SLUTTVURDERING ............................................................................15 
 

  



Mulighetsstudie skolestruktur

 

Side 2

 

Mulighetsstudie skolestruktur 
 
R A P P O R T  

1. MANDAT FOR STUDIET 
Kommunestyret vedtok den 21.02.2018 i sak 09/18 følgende: 

På grunnlag av den langsiktige økonomiske situasjonen er det nødvendig å starte en prosess 
med å forberede riktig dimensjonering for å møte fremtidige behov innen skolesektoren.  

Rådmannen bes i denne sammenheng utarbeide et mulighetsstudie. Lovpålegg, 
kompetansekrav, kvalitet og demografi forventes å inngå i studien. 

Arbeidet med mulighetsstudien ferdigstilles første kvartal 2019. Studiet legges fram for 
kommunestyret senest våren 2019, og skal inngå som grunnlag for budsjett- og 
økonomiplanprosessen for 2020 – 2024. 

Grunnet ulike utfordringer i kommuneledelsen kunne ikke utredningsarbeidet starte før sensommeren 
2019. 

I og med at utredningen i seg selv ikke skal være grunnlag for vedtak om endret skolestruktur følges 
ikke forvaltningslovens regler for forskriftsendring (høringsbestemmelsene i FvL § 37). Utredningen 
sendes allikevel ut til høring (03.01 – 15.01.20) i kommunens ulike barnehage- og skolekretser. 
Eventuelle uttalelser fra skolenes og barnehagenes råd- og utvalg legges ved utredningen. 

1.1 Nå-status 
Balsfjord kommune har ved flere anledninger vurdert skolestrukturen. Trenden, basert på 
erfaringstall, er at elevtallet synker og at antall skoler opprettholdes. I november 2012 la Agenda 
Kaupang AS fram sin rapport om alternative skolestrukturer i Balsfjord kommune med mål om å 
optimalisere forholdet mellom elevtall, gruppetall og skoleanlegg. I tillegg ga rapporten forslag om en 
mer kostnadseffektiv drift, samtidig som kvaliteten på undervisningen opprettholdes, og konkluderte i 
endringsforslag med konsekvensvurdering og begrunnelser. 

Rapporten framholdt 4 alternativer som igjen inneholdt ulike varianter. Det er mange muligheter og 
kombinasjoner for skolestruktur. Grunnlaget i rapporten er fremdeles gjeldende, men om mulig enda 
mer forsterket, da antall elever ytterligere er gått ned. I mulighetsstudiet vil det framgå oppdaterte tall 
på utvalgte områder som sier noe om utviklingen de senere årene.  

Rapporten slo fast at kommunen har behov for å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammer 
og redusere kostnadsnivået innenfor skole, og at dette ikke kan gjøres innen nåværende struktur uten 
å forringe skolens kvalitative tilbud. Flere av alternativene i Kaupang-rapporten innebærer stor 
reiseavstand for elevene, og dette må være element i vurderinger ut fra et barns beste perspektiv. 
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Vurdering av barnets beste må også ses i sammenheng med FNs barnekonvensjon artikkel 12; Barns 
rett til å bli hørt i saker som angår dem, der barnets meninger skal tillegges vekt. 

De alternativene i Kaupang-rapporten som gir færrest negative konsekvenser men samtidig bedre 
økonomiske rammer innebærer 3 kombinerte skoler; én på Malangshalvøya, én på Storsteinnes og én 
på østsiden av Balsfjorden - Laksvatn eller Nordkjosbotn. 

Dette mulighetsstudiet bygger på Kaupang-rapportens konklusjon, og ut fra dette vil mulighetsstudiet 
se på følgende alternativ: 

Alternativ 0 – Slik som det er i dag. 
Alternativet er kjent og vil i bare noe grad bli behandlet i det følgende. 

De andre alternativene forutsetter en skole på Malangshalvøya, en skole på Storsteinnes og skole i 
Nordkjosbotn og/eller Laksvatn. 

Alternativ 1 – En skole på Malangshalvøya 

 Variant A – Sand skole oppgraderes 

 Variant B – Ny skole bygges på Mestervik 

Alternativ 2 – Én skole i Balsfjord Øst 

Variant A - Skolested Nordkjosbotn 

Variant B - Skolested Laksvatn  

Alternativ 3 – Samarbeid Nordkjosbotn skole og Laksvatn Oppvekstsenter 

1.2 Prognose elevtall 
 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 

Laksvatn 54 50 48 49 46 45 

Nordkjosbotn 115 118 116 113 112 114 

Storsteinnes 276 277 263 257 248 242 

Malangseidet 13 13 12 9 7 7 

Sand 99 98 86 84 82 77 

Hamnvåg 14 14 9 8 9 8 

Totalt 571 569 533 519 503 493 

Tallene er hentet fra barnehagene og fra helsestasjonen. Helsestasjonen rapporterer om barn født i 
Balsfjord kommune. Det tas ikke hensyn til inn- og utflytting1. Denne prognosen viser en nedgang på 

 
1 Dersom en familie flytter til kommunen med barn i barnehagealder som ikke starter i barnehage, vil disse barna kun 
fanges opp dersom helsestasjonen i kommunen barnet flyttet fra sender flyttemelding til helsestasjonen i Balsfjord 
kommune. 
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78 elever i Balsfjordskolen i løpet av de 5 neste årene. 
 

2. FREMTIDIGE BEHOV 

2.1 Lovpålegg  
Kommunene er pliktig til å gi gratis grunnskoleopplæring til barn i skolepliktig alder, jfr. 
Opplæringsloven § 2-1; Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg 
grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. I Opplæringsloven § 13-1 
står det at kommunen er pliktig til å sørge for grunnskoleopplæringa.  

I tillegg plikter kommunen å gi tilbud om skolefritidsordning (SFO), jfr. Opplæringsloven § 13-7 
hvor det står: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for 1.-4. 
årstrinn og for barn med særskilte behov på 1.-7. årstrinn. Lovkravet sier at kommunen minimum 
skal ha ett tilbud om SFO i kommunen, men dette gir ikke elevene rett til plass i SFO. Kommunen 
skal bare gi tilbud i den grad det er etterspørsel etter SFO, og dette reguleres i kommunens vedtekter 
om SFO. 

Kommunen er ansvarlig for skyss av grunnskoleelever. Fylkeskommunen er ansvarlig for å skaffe 
skyss, jfr. Opplæringsloven § 13-4. Det foreligger ingen lovkrav i forhold til skyss lengde, men 
fylkeskommunen følger retningslinjer fra samferdselsetaten. Grunnskoleskyss bør holde seg innenfor 
en time, en vei. Dette ses opp mot at grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger 
nærmest, jfr. Opplæringsloven § 8-1. 

Opplæringsloven § 8-2 peker på at elevene skal deles i klasser/basisgrupper som skal ivareta deres 
behov for sosial tilhørighet. Dette må ses i sammenheng med lærerplanfornyelsen og krav til mer 
samhandling mellom elever i forhold til kritisk tenkning og refleksjon med aldersadekvate medelever. 

2.2 Kompetansekrav 
Fra 01.august 2025 endres kompetansekravene for lærere, også for de som har tatt utdanning før 
2014. Balsfjord kommune har over flere år hatt lærere på den nasjonale ordningen for 
videreutdanning, og vil i stor grad kunne imøtekomme kravene for allerede ansatte lærere. Hver 
enkelt skole oppdaterer årlig kompetansekartleggingen av skolens lærere, og dette er utgangspunktet 
for prioriteringer for neste års videreutdanning. Utfordringene ligger i å rekruttere nye lærere med 
riktig kompetanse til kommunen, og om små skoler klarer å fylle kompetansekravene i alle fag med 
få lærerstillinger. 

Ved skolestart 2020 skal læreplanfornyelsen iverksettes. Profesjonsfellesskap og skoleutvikling er for 
første gang planfestet i ny overordnet del av læreplanen. Dette innebærer at lærere og ledere utvikler 
faglig, pedagogisk, didaktisk og fagdidaktisk dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger. 
Lærere som i fellesskap reflekterer over og vurderer planlegging og gjennomføring av 
undervisningen, utvikler en rikere forståelse av god pedagogisk praksis. Skoleledelsen skal lede det 
pedagogiske og faglige samarbeidet mellom lærerne og bidra til å utvikle et stabilt og positivt miljø 
der alle har lyst til å yte sitt beste. 

Dette gir skoleeiere og skoleledere tydelige føringer for hvordan et profesjonsfellesskap skal utvikles. 
Det er ikke noe kommunene kan velge bort, dette skal gjøres i tråd med forskriften (læreplanen) til 
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Opplæringsloven. Profesjonsfellesskapet skal utvikles sammen med kollegaer, og da kreves det at det 
er flere personer som jobber sammen.  
 

2.3 Kvalitet 
Dersom det er kvalifiserte lærere i alle skolens stillinger vil forutsetningene for ei god undervisning 
være til stedet. Samtidig vil skoleeier og skoleledelse ansvarliggjøres ved iverksettelse av 
læreplanfornyelsen. Ledelsen på skolene skal sørge for at et godt profesjonsfellesskap driver 
skoleutvikling i henhold til hele læreplanfornyelsen; formålsparagrafen, overordnet del, og 
fagplanene. 

Skolens kvalitet vil både avhenge av lærers formalkompetanse, skolens ledelse og gode arenaer for 
skoleutvikling og refleksjon sammen med ledelse, lærere og andre ansatte. Prinsippene for elevenes 
læring, utvikling og danning er en del av læreplanfornyelsens overordnede del. Elevenes sosiale 
læring og utvikling skjer i samhandling med andre både i og utenfor klasserommet. Elevene må 
derfor ha andre jevnbyrdige elever å samarbeide og være i dialog med, for å utvikle seg og lære 
bedre.  

Samhandling mellom voksne, mellom voksne og elever og mellom elever er forutsetninger som må 
være tilstede for ei god utvikling og læring i skolen. 
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3. DEMOGRAFI 
Balsfjord kommune strekker seg geografisk over store områder. Bosettingsmønsteret har endret seg 
de siste tiårene og vekstsentre peker seg ut. I Balsfjord kommunes Kommuneplan samfunnsdel 
(vedtatt i kommunestyre sept. 2018), pekes det på 3 vekstsentre i kommunen; Nordkjosbotn, 
Storsteinnes og Mestervik. Fra 1999 har bosettingsmønsteret i kommunen endret seg og flere har 
flyttet inn til de 3 nevnte stedene. Kap 3 i Kommuneplanens samfunnsdel omhandler befolkning og 
bosetting. Der er det i kap 3.7 satt opp mål og strategier for bosetting. Der pekes det på at det skal 
jobbes med utvikling av de 3 vekstsentrene i kommunen, og at grunnleggende tjenester skal være 
tilgjengelige for befolkningen innen rimelig reisetid. Dette for at kommunen skal kunne opprettholde 
en desentralisert bo- og tjenestestruktur. 
 
I tabellen under vises det at denne utviklingen fortsetter. Det er flest elever knyttet til de 3 
vekstsentrene i dag og i prognoser for framtiden. Tabellen under viser elevgrunnlaget på 
Malangshalvøya, Hamnvåg/Sørfjord og Nordkjosbotn/Laksvatn for skoleåret 2020/2021. 
 

Malangshalvøya og Hamnvåg/Sørfjord 2020/21: 

Område 1 Maks avstand 
Sand 

Maks avstand 
M.vik 

Elevgrunnlag Tilfang barn 
f. 2015-2019 

Andsnes – Sand 15 km 30 km 28 4 
Fjellbygda - 
Fjellskardalen 

10 km 20 km 14 0 

Delsum   42 4 
Sletta – M.eidet 30 km 20 km 24 2 
Nordby - M.vik - 
Eliasnes 

18 km 5 km 41 14 

Delsum   65 16 
Totalt   107 20 
Område 2 Maks avstand 

St.nes 
Maks avstand 
M.vik 

Elevgrunnlag Tilfang barn 
f. 2015-2019 

Nordfjorden 18 km 10 km 5 0 
Hamnvåg 28 km 19 km 5 3 
Aursfjordbotn 30 km 33 km 4 0 
Totalt   14 3 

 

Tabellen viser i område 1 at det neste skoleår er 42 elever som får kortest reisevei til Sand, med et 
tilfang (fødte barn) på 4 barn i området. Samtidig er det 65 elever som får kortest reisevei til 
Mestervik, med et tilfang på 16 barn. Det er ingen elever som vil ha lengre reisevei enn 30 km til 
hverken Sand eller Mestervik. I område 2 viser tabellen maks avstand til Mestervik og Storsteinnes 
på rundt 30 km. Elevgrunnlaget er rundt 14 og tilfanget er 3 barn. Se fordeling på kart. 
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Hvit sirkel viser fordeling av elever i grunnskolealder for Malangshalvøya, 1. – 10.trinn skoleåret 
2020/21. Farget sirkel viser tilfang av barn i området. 

Laksvatn/Nordkjosbotn 2020/21: 

Område Maks avstand 
Laksvatn 

Maks avstand 
Nordkjosbotn 

Elevgrunnlag Tilfang barn 
f. 2015-2019 

Selnes – Storbukt 20 km 42 km 13 2 
Svartnes  10 km 32 km 5 0 
Laksvatn  22 km 14 10 
Slettmo 6 km 16 km 21 5 
Delsum   53 17 
Lakselvdalen 22 km 18 km 2 2 
Seljelvnes 12 km 10 km 16 9 
Nordkjosbotn-
Steinvollan 

22 km  81 32 

Øvergård 30 km 10 km 3 1 
Bergneset 30 km 10 km 6 1 
Delsum   108 45 
Totalt   161 62 
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Tabellen viser at det er 53 elever som vil ha kortest reisevei til Laksvatn med et tilfang (fødte barn) på 
17 barn. Det er 108 elever, med et tilfang på 45, som vil ha kortest reisevei til Nordkjosbotn. Lengste 
reisevei ved ei eventuell samlokalisering vil være 42 km. Tabellen viser også at det er lite tilfang av 
barn i området Andersdal til Laksvatn.

 
 

Hvit sirkel viser fordeling av elever i grunnskolealder for Balsfjord Øst, 1. – 10.trinn skoleåret 
2020/21. Farget sirkel viser tilfang av barn i området. 

4. KOSTNADSGRUNNLAG 
Kommunenes sentralforbund (KS) sine budsjettundersøkelse viser at økonomien i landets kommuner 
vil bli mer krevende de neste årene. Små og mellomstore kommuner må gjøre de største 
innstrammingene neste år. Det er blitt klart mer krevende å få budsjettene til å gå opp. Det kraftige 
presset på helse- og omsorgsutgiftene er en viktig forklaring.  Videre opplever mange kommuner at 
bemanningsnormer innen skole og barnehage er underfinansiert fra statens side. Normene, sammen 
med innstrammingene i eiendomsskatten, reduserer kommunenes handlingsrom og gjør dermed 
budsjettarbeidet mer krevende, sier direktør for interessepolitikk i KS, Helge Eide. 

Dette kan skape utfordringer i kommunene som vil medføre harde prioriteringer innen de store 
tjenesteområdene helse- og omsorg, samt skole- og barnehage. 
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År Balsfjord Surnadal 11 Andøy 11 Røros 11 Gloppen 11 Målselv 11 Nordreisa 11Gruppe 11 Troms landet ekskl oslo

2008 86 057 83 192 86 431 76 195 86 304 88 921 87 904 82 729 87 188 78 678
2009 92 959 88 676 88 794 81 020 89 765 86 380 102 949 88 067 93 248 83 170
2010 102 556 91 283 92 704 88 711 87 133 86 937 104 049 93 555 98 800 88 069
2011 109 295 96 477 98 472 93 179 90 459 90 338 94 205 98 190 102 435 91 674
2012 117 201 104 905 97 318 104 191 100 530 97 423 106 801 102 937 106 064 96 200
2013 126 194 108 560 109 788 104 595 103 290 112 602 101 987 105 826 108 065 98 932
2014 129 460 111 876 111 164 109 568 107 300 111 130 108 448 109 001 111 177 101 240
2015 142 240 119 610 112 178 102 253 109 746 111 682 106 447 110 458 112 621 102 278
2016 151 724 125 852 117 669 111 582 115 085 108 973 107 591 113 172 116 008 104 737
2017 146 802 130 408 123 844 115 293 123 310 128 397 100 978 116 553 118 621 107 655
2018 149 465 135 902 133 695 116 159 131 708 129 054 110 162 121 655 122 754 112 562  

Diagrammet og tabellen viser hva en elev koster pr år i Balsfjord kommune sammenlignet med 
kommuner i vår kommunegruppe, fylket og landet (uten Oslo). Tallene viser at Balsfjord kommune 
har hatt høyere kostnadsvekst og ligger vesentlig høyere enn alle sammenlignbare grupper. Det betyr 
at Balsfjord kommune bruker mer penger pr elev enn sammenlignbare kommuner. Hovedårsaken er 
kostnader til skoledrift og lokaler. Se diagrammet under. 
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KOSTRA-artene; 202, 215, 222 og 223 samler kostnader for formålene uavhengig postering i regnskapet. 

Figuren over viser at Balsfjord kommune har relativt høye kostnader til undervisning og skolelokaler. 
Dersom vi reduserer kostnadene med kr 10 000 pr elev, vil det på 600 elever utgjøre en årlig 
besparelse på kr 6 mill. Spredt skolestruktur koster både i forhold til bemanning og skolebygg. 

5. MULIGHETER 

5.1 Alternativ 0 – Opprettholde dagens struktur 
Alternativet forutsetter å få oppgradert Malangseidet skolebygg slik at bygget tilfredsstiller alle 
formelle krav til et slikt anlegg. Det er store bygningsmessige tiltak som estimeres til å utgjøre en 
ekstra kostnad på rundt 5 mill kr.  Dersom prognoser med synkende elevtall slår til, vil det medføre at 
det i løpet av de neste 3 årene vil være færre enn 10 elever som sokner til skolekrets ved 
Malangseidet skole. Kostnader pr elev i Balsfjord kommune vil økes ytterligere, og det kan bli 
utfordringer i forhold til å rekruttere kvalifiserte lærere og oppretthold kvalitet i undervisningen. 
Dette med bakgrunn i lovkrav om læreres deltakelse i profesjonsfellesskap og elevenes sosiale læring 
og gruppetilhørighet. 

Svømmeundervisning i Balsfjordskolen gis i dag på et minimumsnivå, med svømming på 4 årstrinn. 
Tidligere ble svømmeundervisninga i Balsfjordskolen gitt på flere/alle årstrinn i bassengene på 
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Laksvatn, Storsteinnes og Sand. Bassenget på Sand er stengt og trenger omfattende oppgradering for 
at det skal tilfredsstille alle formelle krav til et slikt anlegg. Dette estimeres til å utgjøre en kostnad på 
12 mill. Estimatet baserer seg på erfaringstall fra andre kommuner. Bassenget på Laksvatn er enda 
åpent, men også her vil det være behov for omfattende oppgraderinger de nærmeste årene. Det gjelder 
både bassengkroppen og garderober. 

Svømmeundervisninga på Laksvatn foregår i dag i bassenget på Laksvatn. Det gis intensiv 
svømmeopplæring i bassengets åpningstid; 3 måneder pr skoleår. På Malangshalvøya gis i dag 
svømmeopplæring i bassenget på Storsteinnes. Det er pekt på utfordringer knyttet til at mye 
undervisningstid går bort til busskyss, og verdifull undervisningstid mistes.  

Ved å opprettholde dagens skolestruktur vil svømmeopplæringa kunne foregå slik den er i dag. 
Alternativt kan elevene på Malangshalvøya få svømmeopplæring i bassenget på Sand. Bassenget må 
da oppgraderes i henhold til formelle lovkrav. Svømmeopplæringa på Laksvatn må også vurderes i 
framtiden, der det må ses på oppgradering av bassenget opp mot å ha svømmeopplæringa i bassenget 
på Storsteinnes.  

5.2 Alternativ 1 – En skole på Malangshalvøya 
Ut fra de utfordringene det pekes på i forhold til både kostnader, kompetanse, kvalitet og 
elevgrunnlag, kan en løsning være å ha en skole på Malangshalvøya. De fremtidige 
budsjettutfordringene i små og mellomstore kommuner, samt viktigheten med å bygge kvalitative 
gode tjenester tilgjengelig for befolkningen innen rimelig reisetid (jfr. kommunens samfunnsdel) 
understøtter dette. 

Samtidig vil lokalsamfunnet påvirkes av en nedlagt skole, da noen elever mister nærskolen sin. 

Elevgrunnlag er størst i tilknytning til alternativet med ny skole på Mestervik, og det vil da være 
kortere avstand for tidligere skolekrets Hamnvåg å benytte seg av skole der i stedet for på 
Storsteinnes. Innsparing i forhold til å kun ha en skole på Malangshalvøya er stipulert til ca. kr 2 mill. 
pr. år (bemanning og driftsutgifter), men vil kunne ytterligere øke dersom ubrukt skolebygg selges og 
driftsutgifter bortfaller helt, samt at elever fra tidligere skolekrets Hamnvåg benytter seg av tilbudet. 
Klassestørrelser økes, og personalet kan brukes mer kostnadseffektivt.  

I kostnadsestimat for renovering av eksisterende bygg og nybygg, er pris per kvadratmeter basert på 
egne erfaringer, snittpriser og tilsvarende bygg i andre kommuner. Priser er med merverdiavgift. 

Det ses på 2 varianter. 

5.2.1 Variant A – Sand skole oppgraderes 
Med utgangspunkt i tidligere tilstandsvurderinger og brannteknisk rapport viser det seg at å utbedre 
fløy A (fra 1945) blir veldig kostbar. Derfor vises det her til 2 alternativer med nytt tilbygg der fløy A 
saneres og bygg B oppgraderes.  

Alternativ 1 - 4 nye klasserom i 2 etasjer inntil svømmehall/gymsal inklusiv ganger, trapp og 
garderober:  

- Kr. 36 000,- x 616 kvm:                     kr. 22 176 000 
- Sanering bygg A:                                kr.   3 500 000,- 
- Tilpasning mot ungdomskolefløy:   kr.  2 000 000,- (gjennomgang) 
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- Renovering av bygg B, m.m.             kr.  5 000 000,- 
 
Totalkostnad 2 etg. tilbygg inkl mva                                                kr. 32 676 000,- 

I dette alternativet vil svømmeopplæring måtte skje på Storsteinnes slik som i dag eller i bassenget på 
Sand etter oppgradering (ekstra kostnad stipulert til 12 mill). Totalt kr 44 676 000,-. 

Alternativ 2 - 4 nye klasserom, 2 stk. i svømmehall og 2 stk. i tilbygg inntil svømmehall: 

- Kr. 36 000,- x 234,5 kvm (tilbygg):            kr. 8 442 000,- 
- Kr. 25 000,- x 210 kvm (svømmehall):  kr. 5 250 000,- 
- Sanering bygg A:                                      kr.  3 500 000,- 
- Avkobling basseng    kr      100 000,- 
- Rehabilitering av garderober m.m.:     kr.  2 500 000,- 
- Renovering av bygg B m.m.                   kr.  5 000 000,-  (inkl. skifting av vinduer) 

 
Totalkostnad nye klasserom i svømmehall og tilbygg inkl mva        kr. 24 792 000,- 

Dersom svømmehallen blir bygd om til klasserom vil svømmeundervisninga fortsatt bli på 
Storsteinnes. Kostnadene til oppvarming og vedlikehold av basseng vil falle bort. Det er ikke 
oppdaterte tall på hvor mye dette kan utgjøre.  

I begge alternativer saneres bygg A, det vil medføre store besparelser med hensyn på brannteknisk 
oppgradering. I alternativ 2 bygges klasserom i bassengdelen og brannteknisk oppgradering av 
bassengområdet bortfaller. 

5.2.1 Variant B – Ny skole bygges på Mestervik 
Det er i denne omgang kun vært vurdert ett tomtealternativ på Mestervik ved siden av byggefeltet, og 
i nærheten av busstopp, gang- og sykkelsti. Området som kan benyttes, ved en del omarbeiding av 
terrenget, anslås til å være 15-20 dekar. Det har ikke vært kontakt med grunneiere, og arealet 
forutsettes å kunne reguleres til skoleformål. Beliggenheten på Mestervik er i umiddelbar nærhet til 
naturen, noe som gir rom for å kunne drive uteskole i nærmiljøet. Det er også nærhet til sykehjem og 
barnehage, noe som kan gi nyttige samarbeidsarenaer for skolen. 

En ny barne- og ungdomskole vil måtte kreve en større prosjektering, hvor det også må leies inn 
ekstern bistand, bl.a. til reguleringsarbeid, grunnundersøkelse mv. Det forutsettes en skole med et 
elevtall på 150, det vil si at hvert klasserom beregnes for 15 elever. Men hvor det bør være 3 
klasserom for 20 elever, for å ha nok kapasitet til å takle svingninger i elevtall. Det vil si at skolen 
beregnes å ha inntil 165 elever. Dette er vesentlig høyere enn prognosen tilsier, og gjør at skolen vil 
ha god kapasitet ved en evt befolkningstilvekst i området. 

Det foreligger en del krav til arealer, og det kreves 4 kvm pr. elev i klasserom. I tillegg kommer 
fellesarealer, som garderober – gymsal – kontorer – spesialundervisning – bibliotek – mm.  

Det må derfor beregnes å være nødvendig med totalt 10 kvm. pr. elev, og bruksarealet for en ny skole 
blir da 1650 kvm. I tillegg beregnes gangarealer og vegger til å utgjøre 30 %, og skolen vil etter dette 
bli på ca. 2145 kvm. 
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Vi stipulerer byggekostnadene til å være kr. 36 000,- pr. kvm. Dette medfører en totalpris for ny skole 
på kr. 77 220 000,-. 

I tillegg vil det være nødvendig å kjøpe arealet på 20 dekar. Hvor mye dette vil koste er ikke kjent, 
men prisen er sannsynligvis mellom 2 – 4 mill. kroner. 

I tillegg vil det være ekstra kostnader for opparbeiding av tomta, på grunn av en liten elv som renner 
gjennom området, og at det må skiftes ut mye masser. Vi skisserer dette til å utgjøre inntil kr. 2 mill. 
ekstra, i forhold til en helt normal byggegrunn. Det vil bli nødvendig med grunnundersøkelser for å få 
godkjent en eventuell regulering/byggesøknad her. I tillegg kommer opparbeidelse av 
parkeringsplass, uteområde, lekeapparater og inventar. Dette stipuleres til kr 5 000 000,-. 

Totalprisen for ny skole vil da bli på inntil kr. 87 220 000,- inkl. mva, hvor tomtepris på kr. 3 
mill.er benyttet. I den fasen et slikt prosjekt er nå er det alltid en del usikkerheter, og kostnadene kan 
variere +/- 20 % i forhold til det som forventes. Men med god kostnadskontroll og planlegging bør 
totalsummen vi har satt holde. 

Dersom det bygges en ny skole på Mestervik, kan elevene skysses til Storsteinnes for 
svømmeopplæring. Busstiden vil bli kortere enn dagens svømmeskyss til/fra Sand. Det kan også ses 
på mulighet for å bygge et nytt basseng (12,5 meter) i sammenheng med nytt skolebygg. Det vil kreve 
et ytterligere areal på godt og vel 1000 kvm. Et kostnadsestimat på bassengdelen vil ligge på rundt kr 
49 000 000. Det vil øke kostnadsrammen ytterligere og komme i tillegg til kostnadsoverslaget på nytt 
skolebygg. 

Dersom det bygges skole på Mestervik må det gjøres en vurdering om skolebygget på Sand skal 
selges eller brukes til annet formål. Plassering av skolen på Mestervik kan gjøre at det opprettes SFO-
tilbud. I dag er det ikke SFO-tilbud på Sand, fordi det er få søknader. Det er imidlertid noen som har 
benyttet SFO-tilbud i barnehagen på Mestervik. En plassering av skolen der elevgrunnlaget er størst, 
vil kunne gi et bedre tilgjengelig SFO-tilbud til barnefamiliene i området. 

5.3 Alternativ 2 – En skole i Balsfjord Øst 
Det vil ut fra momentene i den politiske bestillingen av et mulighetsstudie være aktuelt å se på 
mulighetene for en skole på østsiden av Balsfjord, slik det ovenfor ble sett på mulighetene for en 
skole på Malangshalvøya. Elevtallet i skolekrets Nordkjosbotn og skolekrets Laksvatn, ligger på 
rundt 170 elever. Det er i dag stort nok areal på begge skolebygg til at alle elevene kan gå på 
Nordkjosbotn skole eller at alle elevene kan gå på Laksvatn Oppvekstsenter.  

Det er flere fordeler med å ha en grunnskole i Balsfjord Øst. Både kompetansekrav og kvalitet bør 
kunne oppfylles på en god måte når det er flere lærere og elever som kan samhandle. Fagmiljøet blant 
personalet økes og styrkes. Elevene får også flere andre elever å sosialisere seg med, samt reflektere 
og tenke kritisk sammen med. Det vil også gi utslag i en økonomisk besparelse på både personal, 
bygg og drift å ha en skole på østsiden i Balsfjord. 

Den største ulempen med en felles skole i Balsfjord Øst er lang reisevei for noen elever og at 
lokalsamfunnet mister nærskolen sin. I tillegg blir det økte utgifter til skoleskyss. Små skoler er 
sårbare i forhold til både fravær og rekruttering med riktig kompetanse. 

Den totale årlige besparelsen anslås å ligge et sted mellom 3 og 4 millioner på personal og drift. 
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5.3.1 Variant A – Skolested Nordkjosbotn 
Nordkjosbotn er et av vekstsentrene i kommunen og har større elevgrunnlag enn Laksvatn. Skolen har 
i dag liten skolekrets med kort avstand til både Storsteinnes og Laksvatn. Det er mange elever som 
kan gå til skolen, ca 50%. Skolen har kapasitet til å ta imot flere elever og vil kunne ta imot elevene 
fra Laksvatn uten ei større utbygging. Men Nordkjosbotn skole har meldt inn behov for utbygging på 
grunn av manglende spesialrom over flere år. Dette er en kostnad som uansett vil tilkomme i nær 
framtid. Et kostnadsestimat på en slik utbygging på 300 kvm, vil være rundt kr 10 800 000,-.  

Svømmeundervisning vil kunne foregå på Storsteinnes for elevene, slik som i dag. 

De elevene som bor lengst unna Nordkjosbotn skole (Selnes) vil få uforholdsmessig lang skolevei, og 
dette må vurderes opp mot hva som er barnets beste og hva barn mener selv. Det kan ses på 
muligheter for at de elevene som bor nær kommunegrensa til Tromsø, kan gå på Ramfjord skole. Det 
betinger at Balsfjord kommune inngår avtale om dette med Tromsø kommune, slik avtalen er for 
elever i kommunen som bor på grensen til Målselv kommune. Ekstra årlig kostnad utgjør i henhold til 
Kostra-tall ca 110 000,- pr elev. 

Det er lite tilfang av barn i området som ligger lengst mot øst på kommunegrensa mot Tromsø. 
Dersom denne utviklingen fortsetter kan det ses på om Nordkjosbotn skole skal være nærskolen også 
for skolekretsen Laksvatn når de elevene som bor lengst ut mot Tromsø-grensen går ut av skolen. 
Dette kan være et mulig langsiktig perspektiv. 

Den naturlig barnetall utviklingen i området Nordkjosbotn, samt nærhet til næringsliv og 
videregående skole kan være viktige momenter i saken om hvor en skole i Balsfjord Øst skal ligge.  

5.3.2 Variant B - Skolested Laksvatn 
Laksvatn Oppvekstsenter har arealer til å ta imot elever fra Nordkjosbotn skole uten ei større 
utbygging men med ei oppgradering av skolebygget. Da må blant annet dagens spesialrom tas i bruk 
som klasserom. Geografisk vil det ikke være noen som får lengre skolevei enn 30 km til Laksvatn. 
For flere elever vil det bli nærmere å dra til Storsteinnes skole, og dermed kan noen elever velge det 
alternativet foran Laksvatn. Andelen elever som må benytte skoleskyss øker betraktelig, med 
tilsvarende økte skyssutgifter. 

I dag har Laksvatn Oppvekstsenter et samarbeid med Lakselvbukt skole (Tromsø kommune). 
Ungdomsskoleelevene ved Lakselvbukt og Laksvatn har et skolesamarbeid hver onsdag dette 
skoleåret. 26 av 38 ganger kommer Lakselvbuktelevene til Laksvatn Oppvekstsenter. Samarbeidet 
omhandler arbeidslivsfag/språklig fordypning, friluftsliv valgfag, samfunnsfag og kroppsøving. 
Begge skolene er svært fornøyd med samarbeidet og det kan ha potensiale for utvidelse, men det er 
uklart enda hva det vil innebære. 

Dersom elevene ved Nordkjosbotn skole skal gå på Laksvatn skole vil det gi utslag i en økonomisk 
besparelse på både personale, bygg og drift. Samtidig vil skysskostnader øke. Både nevnte 
kompetansekrav og lovkrav kan oppfylles på en god måte når det er flere elever og lærere sammen.  

Svømmeundervisningen kan foregå i bassenget på Laksvatn, men det betinger en oppgradering av 
bassenget og garderobene i nær fremtid. Oppgradering av bassenget gjelder både bassengkroppen, 
rensetekniske forhold og kontroll/overvåking av kjemikalier. Bassenget må tilfredsstille nye krav til 
vannkvalitet, som innføres årsskiftet 2021/22. Tidligere utarbeidet kostnadsestimat for å oppgradere 
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bassengkroppen, ligger på kr 95 000,- og garderober, kr 542 000,- uten mva. Totalt kr 637 000,-. 
Disse tallene er svært usikre, da det ikke er gjort en grundig kontroll av bassengkroppen av fagfolk 
som er spesialisert på området. Kostnader knyttet til rensetekniske forhold og kjemikalier vil komme i 
tillegg. Et annet alternativ er at elevene får svømmeopplæring på Storsteinnes. 

5.4 Alternativ 3 – Samarbeid Nordkjosbotn og Laksvatn skole 
I dette alternativet kan en se for seg at ungdomstrinnet samles på en av skolene eller at mellomtrinn 
og ungdomstrinn samles på en av skolene. Det medfører at det blir flere elever i samme årstrinn, samt 
flere lærere og at fagmiljøet blant lærerne blir større. Dette vil være med på å fylle kompetansekrav, 
lovkrav og kvalitetskrav. Det vil i tillegg gi besparelser i forhold til bemanning. En samordning vil 
kunne gi en besparelse på 2-3 årsverk. Det vil ikke være betydelige drift tekniske besparelser på å 
bruke deler av skolen.  

Om en slik samordning skal være på Laksvatn eller på Nordkjosbotn, må vurderes ut fra momentene i 
alle varianter i alternativ 2. Dersom ungdomstrinnet skal samlokaliseres, må det gjøres en utfasing av 
dagens elever i ungdomsskolene. De elevene som i dag går i ungdomsskolen, må få fullføre 
grunnskolen der de går i dag. Dette fordi valgfag og språklig fordypning er ulikt på de to 
skolestedene.  

Ved ei samlokalisering av mellom- og eller ungdomstrinn, opprettholdes skolene på begge stedene og 
vil fremdeles kunne være attraktive bosted for pendlere. 

6. RAPPORTENS SLUTTVURDERING 
Det er i dette mulighetsstudiet belyst ulike muligheter for fremtidig skolestruktur i Balsfjord 
kommune. Det er lagt vekt på kommunestyrets bestilling der kompetanse, lovkrav, kvalitet, 
demografi og økonomi er tatt med. I tillegg er dette sett opp mot tidligere utredning av 
skolestrukturen (2012) og kommuneplanens samfunnsdel. 
 
Tallene er tydelig på at elevgrunnlaget i kommunen svekkes og som en følge av dette øker 
kostnadene. Elevgrunnlaget er størst i de 3 vekstsentrene, og lovkrav og kvalitet krever et viss antall 
ansatte og elever. Balsfjord kommune ønsker å ha en desentralisert bo- og tjenestestruktur, og det er 
da viktig at grunnleggende tjenester er tilgjengelige for befolkningen innen rimelig reisetid.  
 
På bakgrunn av dette bør det ses på hva som er riktig dimensjonering for å møte fremtidige behov 
innen skolesektoren i Balsfjord kommune. 
 
 
 

 



Innspill til mulighetsstudiet Balsfjord kommune 
 

FAU ved Sand skole 

FAU ved Sand skole har lest og diskutert mulighetsstudiet ved et hastemøte 07.01.20 Vi ønsker en 
bedre utredning på innhold spesielt, men også reelle kostnader ved alle 3 alternativene. Det mangler 
en konkret oversikt. Ved Variant A1 og A2 er arealstørrelsen på nybygg kontra nybygg+basseng ikke 
samsvarende. Hva er årsaken? Vi stiller spørsmål ved at renovering av eksisterende svømmebasseng 
ikke er tatt med i kostnadsoverslaget på bakgrunn av at en del av FAU er misfornøyd med den 
svømmeundervisningen som barna får i dag. 

 

Fredrik Nordnes. FAU og SU leder. 

 

 



Elevrådet ved Sand og Malangseidet skole. 13/1-20 

 

Ny utredning om skolestruktur, alternativer  

Elevrådskontakt (Hanne) viser hvilke alternativer som presenteres i kommunens 
mulighetsstudie. Bakgrunnen er at elevtallet i kommunen går ned, og at Balsfjord bruker mer 
penger på skole enn andre kommuner vi kan sammenligne oss med. Det skisseres derfor flere 
alternativer til skolestruktur i Malangen. Teksten under er hentet fra dokumentet  

Mulighetsstudien:  

Alternativ 0 – Slik som det er i dag. Alternativet er kjent og vil i bare noe grad bli behandlet i 
det følgende.  

De andre alternativene forutsetter en skole på Malangshalvøya.  

Alternativ 1 – En skole på Malangshalvøya  

Variant A – Sand skole oppgraderes  

Variant B – Ny skole bygges på Meistervik  

Elevrådet diskuterte saken videre, men det vil være vanskelig å komme med en felles uttalelse 
fra elevrådet i denne saken.  

Vi har ulike meninger i elevrådet om hva som vil være best av disse alternativene. Elevene ser 
at noen vil få lang reisevei uansett hvor skolen legges. 



FAU-Malangseidet skole Dato: 14.01.2020
v/ Tino Schott, Helle Heimro, Vanja Frost
Malangseidet
9055 Meistervik

Balsfjord kommune
v/ Liljan Pedersen
Rådhusgata 11
9050 Storsteinnes
_____________________________________________________________

HØRINGSUTTALELSE FOR MULIGHETSSTUDIE SKOLESTRUKTUR

Hei,

vi viser til rapporten “Mulighetsstudie skolestruktur”, med vekt på framtidig skolestruktur på 
Malangshalvøya/Malangen (heretter: Balsfjord-vest).

Foreldrene på Malangseidet skole er samstemte om at en ny skolestruktur i Balsfjord må sikte til 
den best mulige, framtidige utviklingen for kommunen. Dette innebærer tilflytting, hensynet til 
arbeidsmuligheter og kortest skoleskyss for barn flest. En sentral skoleplassering i Balsfjord-vest 
ansees som vesentlig for den framtidige utviklingen.

Den mest sentrale plasseringen for en fellesskole i Balsfjord-vest er Meistervik. Historisk var den 
geografiske fordelingen av skolebyggene i Balsfjord-vest basert på kortest reisevei til barna 
(Malangseidet, Vikran, Sand, Meistervik, Hamnvåg). Når nå alle disse tidligere skolene reduseres 
til en skole, bør den være like tilgjengelig for barna i hele Balsfjord-vest.

Fordeler med plassering av ny skole på Meistervik:

• Skolen plasseres der elevtettheten er høyest,
• God tilgjengelighet fra Sletta, Sand og Sør-Malangen,
• Trygghet i form av ny bussholdeplass og gang- og sykkelsti,
• Tilbudet om SFO/leksehjelp forutsetter sentral plassering for å være attraktiv,
• Meistervik er i vekst med stor ny barnehage og nytt boligområde,
• Nærhet til sjø og fjell som turområde,
• Akseptabel pendlingsavstand til Storsteinnes for svømmeundervisning,
• Sentral plassering gir mulighet for tilflytting i hele Balsfjord-vest,
• Sentral plassering i forhold til barnehageavdelingene i Malangen-barnehage (Sand, 

Malangseidet, Meistervik, Hamnvåg) som sikrer like tilflyttingsmuligheter og utveksling mellom 
barnehagene og skolen.

Ulemper med plassering av skole på Sand:

• 4 timers skoleskyss for elever på Sletta når svømmeundervisning finner sted på Storsteinnes,
• Vanskelig tilgjengelighet for elever i Sør-Malangen,
• Store renoveringskostnader i vente i løpet av de neste ti-år,
• Mindre trygg pga. manglende gang- og sykkelsti,
• Gjør Østre-Malangshalvøya og Sør-Malangen mindre attraktive for tilflytting.



Foreldrene på Malangseidet skole stiller seg skeptiske til kostnadsoverslagene som er presentert i 
rapporten. Disse tar ikke hensyn til større renoveringskostnader på Sand skole i ti-årene som 
kommer, virker urealistisk lave for bygging av ny skole på Meistervik og tar ikke med renovering av 
bassenget på Sand som et alternativ. Vi anser det derfor som hensiktsmessig å ikke vektlegge 
kostnadsgrunnlaget som beskrevet i rapporten, men heller prioritere framtidsutsikten om hvordan 
en moderne 3-delt skolestruktur i Balsfjord kommune bør se ut, og hvor skolene bør være plassert 
geografisk.

Vi advarer også om å planlegge en ny skole på Meistervik som står i fare for å være for liten den 
dagen den åpnes. Kommunens målsetting må være å gjøre seg attraktiv for tilflytting i framtiden. 
Dette bør kalkuleres inn i planlegging av en ny skole.

Foreldrene på Malangseidet skole er dypt skuffet over prosessen som har ført til stenging av 
Malangseidet skole, og hvordan våre ønsker har blitt ignorert i tiden etter stengingen. Vi er meget 
skeptiske i hvorvidt vår høringsuttalelse er ønsket, men ytrer herved likevel vårt ønske om ny skole 
på Meistervik. Dette ønsket er basert på et framtidshåp om en positiv sosial utvikling på Østre 
Malangshalvøya, samtidig som at en fordelaktig framtidsutvikling bør komme alle lokalitetene i 
Balsfjord-vest til gode. En sentral plassering av framtidsskolen er det viktigste grunnlaget for dette.

På vegne av foreldrene på Malangseidet skole,

Tino Schott, Helle Heimro, Vanja Frost

FAU-Malangseidet skole



Til Balsfjord kommune  

v/rektor ved Sand skole 

 

Høringsuttalelse angående mulighetsstudie 

 om fremtidig skolestruktur i Balsfjord 
 

Utdanningsforbundet ved Sand og Malangseidet skole har 13. januar hatt møte for å komme 
med innspill til kommunens mulighetsstudie angående fremtidig skolestruktur i Balsfjord og 
ønsker å komme med følgende uttalelse: 

Som profesjonsutøvere med danning og utdanning som fagområde er vi i første rekke 
opptatt av hvilket pedagogisk innhold en ny skole skal ha. På dette punktet er det flere 
aspekter ved det foreliggende mulighetsstudiet vi mener er for lite belyst. 

 Prisoverslagene i mulighetsstudiet gir inntrykk av et mål om å få en billigst mulig 
skole basert på absolutte minstekrav – flest mulig klasserom med minst mulig 
størrelse for minst mulig penger. Ligger det noen overordna pedagogiske tanker eller 
visjoner bak utforminga av byggene? En moderne skole må ha fleksible løsninger bl.a. 
med tanke på gruppeinndeling og undervisningsformer. 
 

 Små klasserom, slik som det skisseres i utredninga, hindrer sammenslåing av klasser 
og man må da regne med flere kontaktlærere. Er dette en utgift kommunen er villig 
til å ta? 
 

 Alle alternativene virker etter vår mening å være kraftig underkalkulerte. En 
kvadratmeterpris på kr 36 000,- ligger langt under prisen i nabokommunen Tromsø, 
der kvadratmeterprisen er 50 000-60 000 per kvadratmeter. Ved nye Brensholmen 
skole i Tromsø inkluderte dette blant annet inventar, utomhus og tilknytning til vann 
og avløp. Brensholmen skole er sammenlignbar med dette prosjektet. Den er 
prosjektert for 100 elever fra 1.-10. kl med en pris på 180 millioner. 
 

 Vi kan ikke se at utgifter til inventar er inkludert i utregningene. Legges det opp til 
gjenbruk av allerede eksisterende inventar, eller skal det kjøpes nytt slik det ble gjort 
ved Storsteinnes skole? Vil det her gjøres forskjell på variant A og B? 
 

 Vi kan heller ikke se at utarbeidelse av nytt uteområde er tatt med i kalkuleringene. 
Dette vil ha mye å si for skolens innhold, både i timer og friminutt, og må tas med i et 
beregningsgrunnlag. 
 

 Utredningen er vag med tanke på hva vi vil få. Det foreligger ingen tegninger eller 
forklaring hvordan skolen/tilbygget og rommene tenkes utformet. Innholdet i alle 



alternativene er for lite presise. Vi savner oversikt over løsninger for spesialrom og 
grupperom som trengs for å drive lovpålagt undervisning og spesialundervisning i 
mindre grupper. 
 

 Også bruttoarealet for en ny skole, variant B, synes minimalisert. 2145 kvm på en 
skole for 165 elever ligger også under sammenlignbare nye Brensholmen skole som 
har et bruttoareal på 2050 kvm nybygg og 900 kvm rehabilitert gymsal og 
svømmehall. For variant A, oppgradering av Sand skole, gir ikke studiet oversikt over 
totalt bruttoareal, verken for alternativ 1 eller 2. 
 

 I hvor stor grad vil kvaliteten på svømmeundervisninga forringes dersom det velges 
et alternativ uten svømmehall? Etter vår mening må en sentralskole i Malangen ha 
eget basseng. Pris på bygging av basseng på Meistervik og renovering av bassenget 
på Sand må med i studiet. 
 

 Skyssing til svømmeundervisning går i dag på bekostning av annen undervisning. 
Hvordan ta igjen undervisning som faller bort når man skysses til 
svømmeundervisning? Blir opplæringsloven oppfylt når man mister så mye 
undervisning? Tap av undervisningstid må også komme fram i mulighetsstudiet. 
 

 Ved både Malangseidet og Sand skole har kultur og uteskole vært satsingsområder 
gjennom flere tiår. Dette er verdier og satsingsområder det vil være naturlig å ta med 
seg fremover og som vi ønsker å videreføre. Sand skole har i dag gymsal med scene, 
utleieavtale med Rambergstua, tilgang til, småbåthavn, eget friluftsområde med 
lavvo, naust for oppbevaring av båter og kanoer, eget friidrettsanlegg i skolegården, 
m.m. Uten slike rammefaktorer til stede vil det være vanskelig å drive skolen i 
Malangen med et like stort handlingsrom. Vi ønsker ikke et alternativ som har 
dårligere fasiliteter for oppsetting av forestillinger og mulighet for utendørsaktivteter 
enn vi har i dag. Innholdet i skolen må forankres i de nye skolebyggene og 
skoleområdene. 
 

 Studiet gir svar på hvor mange elever som vil få kortere reisevei ved de ulike 
alternativene, men ikke hvordan det er tenkt løst transportmessig. Vi stiller også 
spørsmål med hvordan de nye skolegrensene vil bli dersom skolestedet flyttes. 
 

 Studiet gir inntrykk av at mye er uavklart når det gjelder tomt til ny skole. Pris, avtale 
med grunneier, reguleringsarbeid og plassering er noen av tingene vi mener må 
belyses bedre. 
 

 I beregningene ligger det inne pris på sanering av bygg A ved Sand skole for alternativ 
1. Det foreligger imidlertid ikke tall som viser pris på sanering av hele Sand skole, 
vedlikehold av denne eller salg av skolebygget for alternativ B. Disse tallene bør også 
være med for å få en bedre oversikt over økonomien i de forskjellige alternativene. 



 

Klubben ved Malangseidet og Sand skoler har valgt å ikke uttale seg om skolestrukturen i 
Balsfjord øst. 

 

Hilsen klubben ved Malangseidet og Sand skoler 

Sand 14. januar 2020



Til Malangen Barnehage 

v/ Ann-Magritt 

 

Høringsuttalelse angående mulighetsstudie om fremtidig skolestruktur i 
Balsfjord 

 

Foreldregruppa ved Malangen barnehage avdeling Skrållan har hatt en høring i forbindelse 
kommunens mulighetsstudie angående fremtidig skolestruktur i Balsfjord. Vi har bare uttalt 
oss om alternativene på Malangshalvøya. Her er våre innspill: 

 

 I variant A alternativ 1 og alternativ 2 så opereres det med to veldig ulike beregninger 
for areal av tilbygget som skal bygges med 4 klasserom (616 kvm i alternativ 1 og 420 
kvm i alternativ 2). Det kommer ikke frem hvorfor det er så store forskjeller i areal. 
 

 Vi savner mer informasjon om hva de ulike alternativene skal inneholde. Det står ikke 
beskrevet noe i variant B (ny skole på Mestervik) om fellesareal, naturfagsrom, 
skolekjøkken, sløydsal, musikkrom. Det er heller ikke nevnt noe om uteområde. Dette 
er viktig for at barna skal få en variert og god undervisning. 
 

 Kostnadsoverslagene virker å være for lave hvis man sammenligner med lignende 
prosjekter. Det ble nylig bygd skole på Brensholmen til 180 millioner. Det bør 
undersøkes hva denne skolen inneholder. Det virker som den er sammenlignbar med 
en eventuelt ny skole på Mestervik. Hvordan vil et slikt lån påvirke 
kommuneøkonomien? Vil dette på sikt gå utover andre tjenestetilbud? 
 

 SFO-tilbud er viktig for de minste skolebarna. Er dette tatt med i betraktningen. 
Mange har behov for et bedre SFO-tilbud på Malangshalvøya. Skal et slikt tilbud 
foregå i skolebygg eller i barnehager? Hvilke muligheter kan man se for seg? 
 

 Da det var basseng på Sand skole fikk de eldste barnehagebarna muligheten til å ha 
svømmeundervisning der. Det var en stor fordel å bli trygg i vannet før de skulle 
begynne på skolen, i tillegg ble de kjent med skolen. Ifølge barnehagen bevilges det 
midler fra staten for å drive svømmeopplæring, men det er for langt å dra til 
Storsteinnes for å gjøre det. Vi mener det bør være basseng i tilknytning til skolen og 
at dette bør tas med i en videre utredning. 

 

Hilsen foreldrene i Malangen barnehage avdeling Skrållan 

14.januar 2020



Hamnvåg Montessoriskole 

v/ Fau, skolestyret og personalet 

Plogsetra 19 

9055 MESTERVIK       Hamnvåg, 14.1.20 

  

Balsfjord kommune v/ Lillian Pedersen 

Rådhuset 

9050 STORSTEINNES 

 

Felles høringsuttalelse fra skolestyret, foreldrerådets arbeidsutvalg og personalmøtet for 

Hamnvåg Montessoriskole vedr. utkast til Mulighetsstudiet skolestruktur . 

 

Viser til mottatt Mulighetsstudie skolestruktur. Hamnvåg Montessoriskole er en viktig skole, 

møtested og arbeidsplass på Aursfjordhalvøya. Skolen har vært foreldredrevet i 19 år og 

hovedargumentet for å opprettholde skolen har for mange vært en lang reisevei til 

Storsteinnes skole. Skolen er viktig for vårt lokalsamfunn, og i en litt annen virkelighet og 

med en annen samfunnsutvikling hadde vårt klare råd vært å opprettholde dagens 

skolestruktur.  

 

Når det gjelder elevers reisetid til og fra skolen, vil vi vise til følgende uttalelse fra 

Barneombudet: 

 

«Det som før het Kirke – og undervisningsdepartementet (nå Kunnskapsdepartementet) 

skriver følgende i et veiledningshefte (N-4/85) om reisetid: 

Ved praktiseringen av grunnskoleloven har Kirke- og undervisningsdepartementet anbefalt 

følgende når det gjelder «akseptabel»  tid underveis (reisetid + gangtid + ventetid én vei): 

For 1.-3. klasse: inntil 45 minutter 

For 4.-6. klasse: inntil 60 minutter 

For 7.-9. klasse: inntil 75 minutter 

 

Dette heftet er nå trukket tilbake av departementet. Vi hos Barneombudet synes de 

anbefalingene som ble gitt, er litt i overkant av hva vi mener er til barns beste. I hvert fall kan 

vi si at reisetid som overstiger det som ble anbefalt den gangen, ikke er til barns beste. I 

tillegg må man ta hensyn til veiens standard og kvaliteten og servicenivået på skolebussen.»   



 

Elever fra Kjerkevika har i dag en reisetid til Storsteinnes skole på ca 70 minutter og en 

reiserute på 43 km. Dette skyldes at samme buss skal innom Kvitbergan og Tverrveien før 

den kjører om Skjæran til Storsteinnes. Enkelte år har skyssen for elever fra Hamnvåg vært 

gjennomført med tre forskjellige busser og to bussbytter underveis til Storsteinnes. Reisevei 

må måles etter faktisk reiserute og ikke i korteste strekning mellom skole og elevenes bosted. 

Når mulighetsstudiet ikke beskriver faktisk reisetid for elevene, gir det etter vår oppfatning en 

misvisende framstilling av elevenes hverdag for ulike alternativ, og derav et misvisende 

beslutningsgrunnlag.  

 

Elevtallet i tidligere Hamnvåg skolekrets har over år gått gradvis nedover i tråd med 

befolkningsutviklinga generelt i distriktene. Riktignok kan en eller to barnefamilier på 

gjennomtrekk noen år, eller på permanent basis, endre bildet noe, men trenden er likevel 

udiskutabel. Ser man elevtallsutviklinga i et lengre perspektiv, har elevtallet i Hamnvåg 

skolekrets svingt fra 70 elever i 1976 til bunnotering med 13 elever i 1984, en topp i 2004 på 

32 til nå 14 elever i skoleåret 2019-2020. Det er ikke enkelt å spå om framtida og mulig 

befolkningsutvikling. Et faktum i Hamnvåg skolekrets er likevel at antall gårdsbruk i drift er 

betydelig redusert og at boliger/landbrukseiendommer som kunne ha vært grunnlag for fast 

bosetting disponeres i stor grad til fritidsformål. 

 

For oss som i dag er tilknyttet Hamnvåg Montessoriskole er det kun bygging av ny skole på 

Meistervik vi anser som et faglig forsvarlig alternativ til dagens struktur. Alternativet med 

enten Storsteinnes skole eller Sand skole er i reisetid langt over de grenser som tidligere er 

anbefalt, jfr uttalelse fra Barneombudet. I tillegg til reisetid er den dårlige veistandarden en 

tilleggsbelastning. 

 

Med utgangspunkt i dagens elevtall ved Hamnvåg Montessoriskole er det på flere måter en 

krevende situasjon for skoledrift. Når vi da tar utgangspunkt i elevtall, de geografiske 

avstandene, forventet befolkningsutvikling og de faglige argumentene, anbefaler vi at det 

bygges en ny sentralskole på Meistervik. 

 

Med hilsen 

Widar Skogan        May-Doris Håkonsen  Bjørn Toldnes 

Styreleder    fau-leder        rektor    



 

Samarbeidsutvalget ved Nordkjosbotn barnehage 

Ringveien 28 

9040 Nordkjosbotn      Nordkjosbotn 16.01.2020 

 

 

 

Balsfjord kommune v/ kommunalsjef for Oppvekst 

Rådhusgata  
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HØRINGSUTTALELSE I FORBINDELSE MED MULIGHETSSTUDIE FOR SKOLESTRUKTUR 

I forbindelse med mulighetsstudie for skolestruktur ønsker samarbeidsutvalget for 
Nordkjosbotn barnehage å komme med innspill. 

I utgangspunktet ønsker man en desentralisert skolestruktur i Balsfjord kommune. 
Samtidig har man forståelse for at det er økonomiske utfordringer i kommunen, og at man 
av den grunn må se på skolestrukturen i forbindelse med at elevtallene synker. 

 

Vi vil bruke kommuneplan for Balsfjord – samfunnsdelen 2018-2030 som grunnlag for våre 
uttalelser. 

Nordkjosbotn er i samfunnsdelen definert som ett av tre tettsted i kommunen, samt at 
det er ett av vekstområdene i Balsfjord. Jf. Pkt. 3.6 Bosettingsmønster.  
Her skal det være attraktivt for handels- og servicesenter. Jf. pkt. 3.7. Mål og strategi for 
bosetting. 

Hvis Nordkjosbotn skole skulle bli lagt ned mener vi det vil få ringvirkninger for 
verdiskapningen i kommunen. Hvis bedrifter skal etablere seg i kommunen vil det ha 
betydning at arbeidstakerne kan bo i en godt og trygg bolig, i et attraktivt bomiljø på 
foretrukne steder med god infrastruktur. Jf. Pkt. 8.2 Mål og strategi for boligtilbudet. 

Vi mener at det kan bli svært utfordrende at bedriftene må bruke mye tid og ressurser på 
at arbeidstakerne skal ha oppfølging av sine barn i skolen på et annet sted i kommunen. 
Det samme vil gjelde hvis barna er på skolen på Laksvatn, og må bruke kommunale 
tjenester som er på Storsteinnes.  



Skolen har godt sammarbeid mellom barnehage, videregående, institusjoner og næringsliv. 
Dette vil bli svært vanskelig å gjennomføre hvis elevene er på Laksvatn eller Storsteinnes. 
Det vil si at bedriftene og kommunen kan gå glipp av rekrutering av fremtidige 
arbeidstakere. Videregående skole kan miste søkere da de ikke får noen forhold til skolen, og 
Tromsø blir mer attraktiv.   

 

 

Samfunnsdelen sier også at kommunen skal utvikle attraktive sentrumsområder, skape flere 
møteplasser, mer handel og service og bredere kultur og fritidstilbud. Jf. Pkt. 8.2 Mål og 
strategi for boligtilbud. 

Nordkjosbotn skole har den mest stabile elevutviklingen fremover.  
Barnehagen har over 10 familier som er tilflyttet.  En av de viktigste grunnene til at de valgte 
Nordkjosbotn er at det er nærhet til alt. Hvis skolen legges ned vil en av de store 
møteplassene for innbyggerne bli borte, dette vil få store ringvirkninger for miljøet. En 
konsekvens til dette er at det kan bli færre som velger å bosette seg i Balsfjord.   

 

 

Kommunen har satt som mål at Balsfjord vil skape et godt og trygt oppvekstmiljø, med plass 
for alle i barnehager og skoler med bredt faglig kompetanse. En av strategiene som skal 
brukes i fht. oppvekst er å skape bomiljø og fritidstilbud som engasjerer barn og unge, 
stimulerer til vennskap og fellesskap med framtidstro. Jf. pkt. 7.3 Kompetanse i skole og 
barnehage. 

Hvis Nordkjosbotn skole skal bli nedlagt vil man dele gruppen med barn og ungdommer i to 
(Laksvatn/Storsteinnes). Dette ser vi som svært uheldig, og det er ikke de beste vilkårene for 
å stimulere til vennskap og fellesskap med framtidstro.  

Det vil bli svært vanskelig å gjennomføre den lovpålagte oppgaven der barnehagen i 
samarbeid med foreldre og skole skal legge til rette for at barna kan få en trygg og god 
overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Jf. Forskrift om Rammeplan 
for barnehagens innhold og oppgaver. Det vil også medføre økte kostnader i den forbindelse, 
bla. vil barnehagen måtte forholde seg til to skoler. Barn som har vært sammen i barnehagen 
i flere år vil kunne havne på hver sin skole. 

 

 

 

 

 



 

Balsfjord kommune har som mål og reduser klimagassutslipp. Jf. Pkt. 5.2.2. Reduksjon av 
klimagassutslipp. 

Hvis elevene fra Nordkjosbotn barne- og ungdomsskole skal fraktes til Laksvatn eller 
Storsteinnes vil man måtte øke transportbehovet daglig. Både i forbindelse med å frakte 
elevene, men også for at foreldrene skal kunne bringe/hente på SFO. Det samme gjelder 
møtevirksomhet i forbindelse med foreldresamarbeid, og hvis elevene skal bruke tjenester 
som er på Storsteinnes. Det blir også stilt spørsmål til om flere familier må ha en bil nr. 2, da 
kollektivtransporten ikke vil kunne brukes hvis de har arbeid andre steder enn Nordkjosbotn 
eller Laksvatn. 

 

 

Samarbeidsutvalget ved Nordkjosbotn barnehage mener at alternativet med delt barneskole 
og ungdomsskole ikke vil løse utfordringene med økonomien i kommunen, og det vil heller 
ikke generere bedre kvalitet for lærere eller elever.  

Det stilles også spørsmål om hvordan standarden på Laksvatn skole er i forhold til skolen på 
Nordkjosbotn?  

Hvis Nordkjosbotn skole skulle legges ned, forstår vi det slikt at man går imot Kommuneplan 
for Balsfjord – samfunnsdelen 2018-2030? 

 

Vi ønsker politikerne lykke til med prosessen i forbindelse med Mulighetsstudiet.  

  

 

 

Mvh 

 

Samarbeidsutvalget ved Nordkjosbotn barnehage 

Sigmar Arnarsson Maria Svensli  Sissel Krokvik  Annika Søreng 











FAU Nordkjosbotn Skole 
 
 
Balsfjord kommune 
v/kommunalsjef oppvekst 
 
 
 
UTTALELSE VEDR ”MULIGHETSSTUDIE SKOLESTRUKTUR”.  
FAU Nordkjosbotn skole uttaler seg kun om de ulike alternativene som pekes på for 
østsiden av Balsfjorden.  
Studien peker på 4 ulike alternativer 

1) opprettholde dagens struktur 
2) Én skole med skolested Nordkjosbotn 
3) Én skole med skolested Laksvatn 
4) Samarbeid Nordkjosbotn - Laksvatn 

 
FAU mener at skolen på Nordkjosbotn må bestå i sin helhet.  
 
Nordkjosbotn som vekstsenter 
I kommuneplanens samfunnsdel vedtatt 26.9.2018, vises det til 3 vekstsentre i 
kommunen; Nordkjosbotn, Storsteinnes og Meistervik. Den demografiske utviklingen i 
Balsfjordskolen viser en betydelig nedgang i elevgrunnlaget de neste 5 årene. 
Nordkjosbotn skole er derimot den eneste av de kommunale skolene som opprettholder 
dagens elevgrunnlag.  
Videre er det verdt å påpeke at det er vedtatt omfattende renovering og utvidelse av 
Nordkjosbotn barnehage fra 72 til 90 plasser. Det registreres også et politisk 
engasjement for å beholde Nordkjosbotn videregående skole. FAU mener at en 
nedleggelse av Nordkjosbotn skole på sikt vil underbygge en nedleggelse av den 
videregående skolen. Dersom elevene overflyttes til Laksvatn som skolested for 
ungdomsskolen eller i sin helhet, vil veien videre til videregående skolegang i Tromsø 
være kort da de er allerede på tur i den retningen. Deres tilknytning til videre skolegang 
i Nordkjosbotn vil bli svært redusert.  
 
Videre i kommuneplanens samfunnsdel heter det; 

”Næringsarealer kan ikke sees isolert, men må sees i sammenheng med arealer til   
offentlig og privat tjenesteyting, boligområder og transportløsninger, i en 
samordnet areal- og transportplanlegging”.  

 
I samfunnsdelen vises det til at industri og næringsliv må satses videre på. Det vil bli 
vanskelig å nå dette målet om Nordkjosbotn skole legges ned. Det vil være mindre 
attraktivt å bosette seg i Nordkjosbotn uten skole og hvor en i hverdagen må belage seg 
på å hente på SFO, og delta på ulike møter/arrangementer i skolens regi på Laksvatn 
eller Storsteinnes.  
 
 
 
 
 



Kompetanse – og læringsmiljø 
Mulighetsstudien peker på utfordringen med å rekruttere nok lærere med riktig 
kompetanse i fremtiden. FAU er positiv til større enheter for å bidra til større 
kompetansemiljø og dertil mindre sårbarhet ved fravær.  
 
Det er ikke uvanlig at små klasser slås sammen i Balsfjordskolen i dag. Dette anser vi 
som uheldig i forhold til mulighet for tilpasset undervisning da aldersspennet kan være 
stort,  og modenhet og faglig nivå på elevene kan være svært forskjellig. Større enheter 
med dertil større klasser gir mulighet for at alle finner noen å være sammen med og 
skape gode sosiale rammer som er viktig for det samlede læringsmiljøet for elevene.  
 
I dagens skole er det ikke uvanlig med oppgaver/fag som krever samhandling med 
bedrifter. Det være seg besøk i bedrifter, intervju med ansatte/ledere og utplassering. 
Nærhet til næringslivet på Nordkjosbotn er viktig i så måte, og FAU erfarer at skole og 
lokalt næringsliv har et god samarbeid.  
Det er også i dag etablert samarbeid med den videregående skolen, blant annet gjennom 
den kulturelle skolesekken.  
 
 
Bygningsmessige forhold 
I mulighetsstudien pekes det på Nordkjosbotn kan ta imot elevene fra Laksvatn uten 
større ombygginger. De meldte behovene for spesialrom er der allerede i dag, og vil 
kreve investering uavhengig av endringer i skolestrukturen. Videre heter det at;  
 

”Laksvatn Oppvekstsenter har arealer til å ta imot elever fra Nordkjosbotn skole 
uten ei større utbygging eller oppgradering av skolebygget”.  

 
Vi har fått opplysninger om at Laksvatn Oppvekstsenter er 2700kvm, hvorav skoledelen 
utgjør 1600kvm. De har i dag 6 klasserom på til sammen ca 360kvm. Resten er 
spesialrom og areal til personal. Laksvatn Oppvekstsenter har, i alle fall tidligere,  vært 
nødt til å benytte areal til helsestasjon/venterom til helsestasjon til klasserom.  
Nordkjosbotn Skole er 1900kvm, derav 10 klasserom på til sammen ca 750kvm.  
På bakgrunn av overnevnte finner vi det mangelfullt belyst i studien hvordan dette er 
beregnet og tenkt løst i praksis.  
 
 
Miljø og folkehelse 
Ved Nordkjosbotn Skole kan 50% av elevene gå til skolen pr d.d. Det anses som 
uhensiktsmessig både ut fra et miljø- og folkehelseperspektiv av disse elevene i 
fremtiden skal busses til skolen.  
Elevene ved Nordkjosbotn har i dag tilgang til idrettsanlegget like ved skolen. Anlegget 
brukes både i friminuttene og i gymundervisningen. I tillegg benyttes idrettshallen på 
daglig basis. Her har elevene tilgang til utstyr som eies av vgs. Kvaliteten på 
gymundervisningen vil bli vesentlig forverret ved en nedleggelse av skolen for de 
elevene som overflyttes til Laksvatn.  
 
 
 
 



 
 
 



Laksvatn oppvekstsenter ved FAU
Svartbergveien
9042 Laksvatn

Balsfjord Kommune

    14.01.2020

Innspill fra FAU ved Laksvatn oppvekstsenter vedr mulighetsstudie skolestruktur
 

FAU Laksvatn Oppvekstsenter ønsker å komme med innspill vedrørende mulighetsstudie 
skolestruktur, hvor skolestrukturen i kommunen igjen er foreslått endret. 

FAU Laksvatn Oppvekstsenter ønsker å opprettholde 5.1 Alternativ 0 – Opprettholde 
dagens struktur, på bakgrunn av disse argumentene:

Vekst og tilflytting
I rapporten er tilveksten til elevtallet på Laksvatn Oppvekstsenter kun beregnet ut ifra tall 
fra helsestasjonen, dvs. at det kun tas hensyn til fødsler i kommunen og ikke potensiell 
tilflytting. Samtidig ser vi at de prognostiserte elevtallene er feil, punkt 1.2. Vår egen 
gjennomgang viser at de anslåtte elevtallene er ca 10% for lavt idet noen barn 
eksempelvis går i barnehage i Ramfjord. Laksvatn er en skolekrets som har et stort 
potensiale for tilflytting fra Tromsø, og med den sammensetningen vi har i dagens 
kommunestyre vet vi det vil være et økt fokus på nye arbeidsplasser og eiendomsutvikling 
i kommunen. Uten Laksvatn Oppvekstsenter vil det bli svært vanskelig for pendlere å flytte 
til området rundt Laksvatn, og flere vil måtte vurdere å flytte fra kommunen.

Reisetid og psykososialt miljø
Som det allerede nevnes i forsiden på mulighetsstudie skolestruktur: ''I tillegg må skoler 
være tilgjengelig for kommunens innbyggere i skolepliktig alder i rimelig reisetid''.
Med de andre alternativene mener vi at elevene ved Laksvatn Oppvekstsenter får en 
urimelig lang reisetid, spesielt de som bor langs Selnesveien. Barnekonvensjonens artikkel 
3 slår fast at bl.a. administrative myndigheter og lovgivende organer skal ta hensyn til hva 
som er til barnas beste i alle saker som berører barn. Barneombudet har tidligere i 
liknende saker understreket betydningen av dette. Det er ikke slik at man i hovedsak skal 
fokusere på om evt. belastninger som barna utsettes for er lovlig. Man skal ta 
utgangspunkt i om en endring er til det beste for barna. I debatten om ny skolestruktur i 
kommunen er vi spesielt bekymret for skole- og læringsmiljøet. Barna som bor helt nord i 
kommunen vil på sommertid bruke over 75 minutter fra de går ut av hjemmene sine om 
morgenen og til de sitter i klasserommet i Nordkjosbotn skole. Når vi legger til hjemreisen, 
snakker vi om minst 2,5 timers daglig reisetid. Det utgjør 12,5 timer i uken og 475 timer i 
skoleåret. ''Grunnskoleskyss bør holde seg innenfor en time, en vei. Dette ses opp mot at 
grunnskoleelevene har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest, jfr. Opplæringsloven 
§ 8-1.'' Skoleveien vil allerede på sommertid overskride reisetiden. Disse tallene har ikke 
tatt hensyn til vanskeligheter med skyss om vinteren. 



Vedrørende barneskolens plan for arbeid med elevenes psykososiale skolemiljø henviser 
de til opplæringsloven § 9A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø ''Alle elever har rett til et 
trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.'' Fra medisinsk hold har det 
de siste årene kommet klare advarsler om at barnas helse er truet av økende fysisk 
inaktivitet. Dette problemet blir ikke bedre av å la ungene sitte 2,5 timer på bussen daglig. 
Barnas rett til hvile og fritid er hjemlet i barnekonvensjonens artikkel 31. 

Det vil utvilsomt påvirke læringsmulighetene til barna både i skole og hjem, når de på 
slutten av dagen attpåtil skal gjøre lekser. Vi minner om at dette er grunnskoleelever. Et 
annet moment er at barnas mulighet for å delta på sosiale aktiviteter på skolen på 
kveldstid blir svært innskrenket. Faren for sosial isolasjon er åpenbar. 

Nærmiljøskolen:
Opplæringsloven § 8-1. Skole i nærmiljøet er lovfestet av stortinget. Noen eksempler på 
fordeler med en nærmiljøskole er:

– Kort avstand – både fysisk og psykisk – til hjem og andre kjente.
– Barnet vet hvem alle på skolen er.
– Skolebygning, rom, klasse, gruppe er oversiktlig 
– Kjenner veien til/fra skolen – med trygge omgivelser og folk.
– Barna vet at foreldrene vet de samme som de.
– Hjemmene kjenner skolen godt og omvendt.

Ved gjennomgang av alternative forslag så ser vi videre at besparelser med flytting av 
elever fra Laksvatn er liten. F eks Oppgradering av bassengkroppen er anslått med 
95000 kr og garderoben på 542000 kr. Dette må settes opp mot at alle elever skal fraktes 
for svømmeopplæring til Storsteinnes med de kostnader både i kroner og ikke minst tid. 
Mens for eksempel kostnaden for en skoleplass for et barn på Ramfjord skole vil koste 
allerede 110000 per år og elev.
En må heller ikke glemme at skolen må vedlikeholdes i samme omfang også hvis enkelte 
klassetrinn skulle flyttes.
Resterende barn vil da ha et redusert sosialt miljø og lærere et innskrenket faglig miljø.

Vi mener at den negative effekten av flytting av ungdomstrinnet eller alle elevene vil koste 
kommunen mer enn en mulig innsparing.

Isteden for å risikere å miste familier og skattepenger ønsker vi å satse på en positiv 
utvikling i fremtiden. Laksvatn skole byr på et godt miljø både for elever og foreldrene, og 
vil veie positivt når familier skal vurdere flytting til Balsfjorden.

Med vennlig hilsen

Ursula Schopf 
Nestleder FAU 
Laksvatn Oppvekstsenter



På vegne av elevrådet ved Laksvatn oppvekstsenter sender jeg noen innspill til forslaget om 

endring av skolestrukturen i Balsfjord Øst. 

  

Elevene på Laksvatn var klart flertall i ønsket om å bevare skolen. Dette begrunner vi blant 

annet med at slik ordningen er nå, med skolested på Laksvatn, får ingen av elevene mer enn 

35 minutters bussreise hver vei til skolen. Dette er mer enn langt nok for barn som er helt ned 

i 5-årsalderen. 

  

Dette vil si at hvis Laksvatn Oppvekstsenter blir nedlagt, vil noen av barna som begynner på 

Nordkjosbotn måtte stå opp i 6- halv sju tiden. Deretter må de busses i en times tid til 

‘nærskolen’ deres, for så å vente i 10-20 minutter, som også regnes som reisetid, frem til 

skolen starter 8:30.   

  

Når skolen omsider slutter klokken 14, venter over en time med bussreise hjemover igjen. 

Dette er hard kost for barn som har alt fra fritidsaktiviteter til lekser, og ikke minst et sosialt 

liv de skal balansere og fordele på et sunt og fornuftig vis. For enkelte er turen hjem på 

omkring 60-75 minutter, som tilsier at de er hjemme rundt klokken 15:00-15:15 hver dag. Og 

om de skal få anbefalte mengder søvn, som ligger på 10-12 timer for skoleelever, må de til 

sengs rundt klokka 20-21. Dette betyr at barna får altfor lite fritid til å kunne ha et normalt liv 

med fritidsaktiviteter, lekser, måltider, husarbeid og sosialt samvær med venner, samt alt 

annet som hører med i barns hverdag. Dette gagner ikke barna, og gjør kommunen enda 

mindre attraktiv for barnefamilier som kunne bosatt seg her, og hjulpet til med å opprettholde 

kommunen vår i lang tid fremover. 

  

Et av forslagene vi ser passende er å slå sammen ungdomstrinnene, og sende de til 

Nordkjosbotn, slik det har vært gjort med Malangseidet-elevene som har gått på barneskolen 

på Malangseidet, og begynt på Sand ved starten av 8. trinn. 

  

Ikke minst har vi i gang et kjempegodt samarbeid med Lakselvbukt skole, som vi frykter vil 

gå tapt hvis Laksvatn skole legges ned. Dette vil være veldig synd, både med tanke på 



Laksvatn-elevenes bekjentskap med annen ungdom, bare noen kilometer unna, og ikke minst 

for ungdommen i Lakselvbukt, som er enda mindre enn Laksvatn. Selvom de ikke er i samme 

kommunen som oss så gagner samarbeidet begge parter i og med at vi blir tilbydd tjenester 

som Balsfjord kommune ikke har muligheten til, og motsatt. 

  

Men om hele skolen først skulle bli nedlagt, burde i alle fall de yngste barna fått tilrettelagt 

muligheten for å begynne på deres nærmeste skole, omså på tvers av kommunegrensene. Her 

henviser vi til Ramfjord skole i Tromsø Kommune, hvor det var mulig å kjøpe skoleplass for 

de elevene som får kortere reisevei ved å begynne på Ramfjord. Det er ikke sunt for barn å 

måtte tilbringe totalt 2 og en halv time på skoleveien daglig, for så å komme hjem igjen, gjøre 

lekser, og deretter ikke ha tid til stort annet. Dette tror vi i elevrådet at vil få en større andel 

Balsfjord-ungdom til å føle at de ikke strekker til på flere punkter grunnet tidsmangel, 

forårsaket av lang skolevei. Deriblant kan det forekomme vanskeligheter for å drive med 

fritidsaktiviteter, sosialt samspill, opprettholde en solid mentale helse, og den negative 

effekten det kan ha på barnas mulighet til å prestere sitt beste på skolen. Alt dette spiller en 

viktig rolle i å forme dannede mennesker som er rustet for fremtiden, og det er ikke forsvarlig 

at barn må bruke så mye tid på kjøring til og fra noe så elementært som skolen, uten nok tid til 

å være barn. 

  

Mh. Elevrådsleder med Elevrådet 

Laksvatn Oppvekstsenter 14.01.2020 



Høringsuttalelse Mulighetsstudiet skolestruktur 

 

Vi i foreldregruppa ved Laksvatn Barnehage ønsker å beholde skole på Laksvatn. I rapporten er 
tilveksten til elevantallet på Laksvatn kun beregnet ut ifra tall fra helsestasjonen, dvs. at det kun tas 
hensyn til fødsler i kommunen og ikke tilflytting. Laksvatn er en skolekrets med et stort potensiale for 
tilflytting fra Tromsø. 

Med dagens sammensetning i kommunestyre vil det være økt fokus på nye arbeidsplasser og 
eiendomsutvikling og dette er noe vi er nødt til å ta i betraktning. Uten Laksvatn Oppvekstsenter vil 
det bli vanskelig for de som pendler å flytte til området rundt Laksvatn og flere vil måtte vurdere å 
flytte fra kommunen. 

Et annet poeng er også at de elevene utover Selnes vil få betydelig lenger reisevei ved nedleggelse av 
Laksvatn enn noen av elevene i Nordkjosbotn skolekrets ved nedleggelse der.  

Et samarbeid mellom Laksvatn og Nordkjosbotn høres veldig interessant ut da man vil kunne beholde 
begge nærskolene. At mellom- eller ungdomstrinnet er samlokalisert på én skolene høres ut som en 
god løsning. Jo eldre elevene er, jo bedre tåler de lengre reisevei.   

 

Vennlig hilsen  

Foreldregruppa ved Laksvatn Barnehage 

 



Ungdomsrådmøte 23.01.20 

Balsfjord Ungdomsråds uttalelse angående «Mulighetsstudie Skolestruktur» 
 
Balsfjord Ungdomsråd har hatt saken oppe i rådet, og kommet fram til en rekke punkter vi 
alle er enige om. Sett at skoletilbud og skolemiljø i stor grad angår barn og ungdom selv, har 
vi tatt utgangspunkt i ungdommenes synspunkter når det gjelder mulighetene for videre 
utvikling av kommunens skolestruktur. Saken har vært oppe i skolenes elevrådsorganer, og 
omtalt blant ungdommene selv. 
 
Vi mener at ungdommen er framtida, og at Balsfjords slagord, For Framtida!, er sjeldent mer 
egnet for bruk enn i denne saken. Barn og unges utvikling og oppvekst er tett sammenknytt 
med skoletilbud og skolemiljø. 
 
5.2 Alternativ 1 – En skole på Malangshalvøya. 
 
Rådets mening: Variant B – Ny skole bygges på Mestervik. 
 
Rådet har vurdert variantene av alternativ 1, og har enstemmig blitt enige om vår samlede 
mening – å bygge ny skole på Mestervik.  
 
Å stadig pusse opp gamle bygninger er en mye mer midlertidig løsning enn å bygge nytt, og 
ungdomsrådet ønsker å se tiltak i kommunen som tenker langt fram i tid. Sand skole har i 
lange tider vært i dårlig stand, og det er begrenset hvor mye som kan gjøres med et så 
gammelt bygg. 
 
Skulle man «oppgradere» Sand skole, vil det fremdeles ikke være en like langsiktig løsning 
som å bygge nytt. Vi i rådet mener det virker langt mer økonomisk gunstig, i det lange løp, å 
legge inn en større investering nå som varer over flerfoldige år, enn å bli nøtt til å stadig 
legge ut for diverse nødvendige oppussingsprosjekter på et bygg så gammelt som Sand 
skole. En ny skole, bygd fra grunnmuren av med dagens moderne metoder innenfor både 
arkitektur og anleggsteknikk, vil vare lengre. Den vil kunne bygges med de nødvendige tiltak 
for de av oss som møter større utfordringer i hverdagen enn andre; f. eks. personer med 
nedsatt funksjonsevne eller lærevansker. Disse faktorene kan være problematiske innenfor 
en gamlere bygning. Det vil også kunne gi et bedre arbeids- og skoletilbud for elever, lærere, 
rektorer, renholdere, vaktmestere, helsesykepleiere, og de mange andre arbeiderne ved en 
skole. 
 
Attpåtil er Mestervik i vekst, og en ny skole vil øke tilflytningsinteressen betraktelig, for ikke 
å nevne de mange nye arbeidsplassene som vil kunne skapes. Et flertall av framtidens 
skoleelever vil også få oppleve kortere skolevei, og et mer sentralt skolemiljø. Sammen med 
skolen kan man også langsiktig se for seg flere fritidstilbud i form av kulturskole, 
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fotballbaner, amfi/kulturelle scener, idrettslag, osv. Rent matematisk er det mer logisk å 
plassere skolene så i sentrum av tilfangsøkningen som mulig. 
 
Rådet er fullstendig klar over den praktisk talt doblede prislappen på en splitter ny skole 
kontra oppussing av en som allerede står, men vi mener fremdeles at alternativ b er rette 
veien å gå for framtidens ungdom. Langsiktig er det en mer stabil og økonomisk gunstig 
løsning. Kanskje en dag er det våre egne barn som møter til første skoledag på et nytt bygg 
slik vi ser for oss på Mestervik, og i så fall, vil vi kunne se tilbake på fortidens tiltak og 
avgjørelser som gode, framtidsrettede investeringer. En ny skole vil øke tilflyttingsinteressen 
blant personer utenfor kommunen, samt sikre et kvalitetstilbud for våre barn og unge vi i 
Balsfjord kan være stolte av. 
 
 
5.3 Alternativ 2 – En skole i Balsfjord Øst 
 
Slik ordningen er per nå, med skolested på både Laksvatn og Nordkjosbotn, får ingen av 
elevene mer enn 35 minutters bussreise hver vei til skolen. Dette er i utgangspunktet langt 
nok for barn som er helt ned i 5-årsalderen, som plutselig blir plassert på en buss og må 
tilbringe to timer, altså 1/6-8-del av døgnets våkne timer, på å kjøre samme strekninga, 200 
dager i året, over en periode på de neste 10 årene av deres liv. 
  
Vi i ungdomsrådet ser på det som ulogisk å legge ned Nordkjosbotn skole fremfor Laksvatn, 
ettersom Nordkjosbotn blant annet er et sted i vekst. Her kan også 50% av elevene gå til 
skolen, og skolen har kapasitet til å ta imot Laksvatn-elevene slik den er i dag. Men det må 
bygges nye spesialrom på Nordkjosbotn skole uansett, og dette er estimert til å koste 
omkring 14 000 000 kr. Men som oftest havner jo totalkostnadene opp med litt mer enn 
antatt.  
 
Dette vil også si at hvis eksempelvis Laksvatn Oppvekstsenter blir nedlagt, vil noen av barna 
som begynner på Nordkjosbotn måtte busses i en times tid til ‘nærskolen’ deres, for så å 
vente i 10-20 minutter før skolestart. Dette regnes også som reisetid, frem til skolen starter 
8:30.  
  
  
For enkelte er turen hjem på omkring 60-75 minutter, som tilsier at de er hjemme rundt 
klokken 15:00-15:15 hver dag. Dette betyr at barna får for lite fritid til å kunne ha et normalt 
liv med aktiviteter, lekser, måltider, husarbeid og sosialt samvær med venner, samt alt annet 
som hører med i barns hverdag. Dette gagner ikke barna, og heller ikke kommunens fremtid, 
som er barn og unge. Samtidig gjør det en del av kommunen enda mindre attraktiv for 
barnefamilier som kunne bosatt seg her, og hjulpet til med å opprettholde Balsfjord som 
kommune i lang tid fremover.  
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Et av forslagene vi i ungdomsrådet ser på som en mulighet, er å slå sammen 
ungdomstrinnene, og sende disse elevene til Nordkjosbotn. Nokså likt hvordan det har vært 
gjort med Malangseidet-elevene som har gått på barneskolen på Malangseidet, og begynt på 
Sand ved starten av 8. trinn. Men dette kan resultere i lite økonomisk besparelse ettersom 
man ennå må holde begge lokalene operasjonelle. Derved vil nok debatten om kommunens 
skolestruktur komme opp igjen i nær fremtid og det må kuttes ytterligere, da i form av total 
nedleggelse. Derved er det egentlig bare en utsettelse av nedleggelsen, med mindre 
besparelser. 
 
Det beste forslaget, ifølge ungdomsrådet, er at Laksvatn skole blir nedlagt, med forbehold 
om at det tilbys en annen løsning for de yngste barna som bor lengst unna Nordkjosbotn. 
Altså de få barna langs Selnes-strekninga. Vi føler at i alle fall de yngste barna burde fått 
tilrettelagt muligheten for å begynne på deres nærmeste skole, omså på tvers av 
kommunegrensene. Her henviser vi i ungdomsrådet til Ramfjord skole i Tromsø Kommune, 
hvor det er mulig for kommunen å kjøpe skoleplass for de elevene som får kortere reisevei 
ved å begynne på Ramfjord skole. Dette gjøres per i dag med elever i kommunen som bor 
ved grensen til Målselv, og vi tror en lignende ordning kunne vært gunstig for de få elevene 
dette gjelder. Om kommunen sparer så mye utgifter som det burde være til grunne for å 
legge ned en skole, skulle dette være en smal sak å tilby de yngste elevene som bor lengst 
unna Nordkjosbotn.
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