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Åsmund
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i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.
Hatteng 10.06.13
Maar Stangeland

Solveig Sommerseth
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Sakstittel

U.Off
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PS 16/13 Referatsaker Plan- og driftstyret 10. juni 2013
Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 10.06.2013

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Sakene ble referert.

PS 17/13 Revisjon av lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og
om gebyr for gjennomføring av lovnestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Storfjord kommune
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune legger ut forslag til ny Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om
gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune,
Troms til offentlig ettersyn i 6 uker. Den sendes også på høring til Tromsø kommune.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune legger ut forslag til ny Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om
gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune,
Troms til offentlig ettersyn i 6 uker. Den sendes også på høring til Tromsø kommune.

PS 18/13 Mindre vesentlig reguleringsendring Skibotn Sentrumsplan- vedr.
busslommer.
Rådmannens innstilling
Regulert kollektivholdeplass bak Joker og Lensmannskontoret erstattes av to busslommer i sørog nordgående retning langs E6, like sør for Lensmannskontoret og ved Skibotnhallen.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Regulert kollektivholdeplass bak Joker og Lensmannskontoret erstattes av to busslommer i sørog nordgående retning langs E6, like sør for Lensmannskontoret og ved Skibotnhallen.

PS 19/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen,
Nordreisa, Skjærvøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.
Rådmannens innstilling
Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS,
Storfjord kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014. Evaluering av erfaringer skal
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS,
Storfjord kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014. Evaluering av erfaringer skal
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

PS 20/13 Radonmåling i Storfjord kommune
1

Oversikt over radonfilm i kommunale bygg og bygninger

Rådmannens innstilling
For å følge opp forskriftskrav skal administrasjon iverksette plan for utførelse av måling og
analyse av sporfilmer i målesesongen som varer fra medio oktober 2013 til medio april 2014.

Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 10.06.2013
Behandling:
Forslag fra plan- og driftstyret :
Punkt 1. Rådmannens innstilling.
Punkt 2. Det bevilges kr 81000,- til formålet.
Forslaget fra plan-og driftstyret ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1.

For å følge opp forskriftskrav skal administrasjon iverksette plan for utførelse av måling
og analyse av sporfilmer i målesesongen som varer fra medio oktober 2013 til medio
april 2014.

2.

Det bevilges kr 81000,- til formålet.

PS 21/13 Ny snøscooterløype Galgo-Stuorarassajavri
Rådmannens innstilling
Forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune i Troms av 14. januar.
2003 legges ut på offentlig høring.
Høringsfristen settes til 15. september.
Forslag til endring omfatter følgende Tillegg til § 1:
Galggo-Stuora Rassajavri
Løypa går fra Sallojohka ved E8 og går østover Galggojavri. På land svinger den nordøst i
retning Perskogenog fortsetter inn i Didnodalen og følger slettene på sørsida av
Didnojohka/Didnoelva opp til Didnojavri. Ved Didnojavri svinger løypa nordover til Suolojavri,
dreier nordvest, forbi unna Didnojavri og svinger så nordover opp lia og inn til Stuora
Rassajavri.
Den alternative ruta som åpnes om hovedløypa må stenges, fra Galggo til Stuora Rassajavri
følger samme vei over Galgojavri men svinger sørøst etter å ha krysset vannet. Følger det slake
dalføret sørøstover opp Garasgohpi, mellom Garasoaivi og Galggooaivi og videre til
Gallajavri. Herfra fortsetter løypa sørøstover og svinger så nordover rundt Sadgevarri og inn
på Sadgejavri. Fortsetter deretter nordvest ca 1 km før den svinger nordover over Heargejavri.
Løypa fortsetter deretter videre nordover over Gahkkorcahca og videre via Gahkkorjavri,
mellom Vuolit Gieddeoaivi og Bajit Gieddeoaivi til Didnojavri og derfra videre til Stuora
Rassajavri langs løypa som nevn ovenfor.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til endring av forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune i Troms av 14. januar.
2003 legges ut på offentlig høring.

Høringsfristen settes til 15. september.
Forslag til endring omfatter følgende Tillegg til § 1:
Galggo-Stuora Rassajavri
Løypa går fra Sallojohka ved E8 og går østover Galggojavri. På land svinger den nordøst i
retning Perskogenog fortsetter inn i Didnodalen og følger slettene på sørsida av
Didnojohka/Didnoelva opp til Didnojavri. Ved Didnojavri svinger løypa nordover til Suolojavri,
dreier nordvest, forbi unna Didnojavri og svinger så nordover opp lia og inn til Stuora
Rassajavri.
Den alternative ruta som åpnes om hovedløypa må stenges, fra Galggo til Stuora Rassajavri
følger samme vei over Galgojavri men svinger sørøst etter å ha krysset vannet. Følger det slake
dalføret sørøstover opp Garasgohpi, mellom Garasoaivi og Galggooaivi og videre til
Gallajavri. Herfra fortsetter løypa sørøstover og svinger så nordover rundt Sadgevarri og inn
på Sadgejavri. Fortsetter deretter nordvest ca 1 km før den svinger nordover over Heargejavri.
Løypa fortsetter deretter videre nordover over Gahkkorcahca og videre via Gahkkorjavri,
mellom Vuolit Gieddeoaivi og Bajit Gieddeoaivi til Didnojavri og derfra videre til Stuora
Rassajavri langs løypa som nevn ovenfor.

PS 22/13 Søknad om endring av vald og bestandsplan- Kitdalsvaldet
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner endring av Kitdalsvaldet under forutsetning av at det leveres
dokumentasjon med underskrift fra alle grunneierne på den teigen som er sammenhengende
innen 1. september. Eiendommene som ikke henger sammen med resten av valdet kan ikke tas
med da valdet ikke blir sammenhengende. Gnr/bnr 53/1, 53/20, 53/11 og den delen av 53/7 og
53/27 som ligger lengst inne i sørdalen er ikke godkjent som en del av valdet. Dersom det
kommer til enighet med eiendommene som ligger i mellom kan disse teigene tas med ved en
seinere anledning. Nytt tellende areal settes til 12000 dekar. Valdansvarlig representant er Odd
Geir Fagerli.
Storfjord kommune godkjenner ikke endring av flerårig bestandsplan for Kittdalsvaldet. Vedtak
om godkjenning av bestandsplan for perioden 2012-2016 trekkes tilbake da vedtaket er i strid
med forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19. Valdet tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens
krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt plan tas til etterretning i elgforvaltningen
og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald i fremtiden.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Kittdalsvaldet i henhold til hjorteviltforskriftens §
21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Kitdalsvaldet 3 fellingsløyver. Dette
innebærer et fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om tildeling
av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13, 19
og 21
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner endring av Kitdalsvaldet under forutsetning av at det leveres
dokumentasjon med underskrift fra alle grunneierne på den teigen som er sammenhengende
innen 1. september. Eiendommene som ikke henger sammen med resten av valdet kan ikke tas
med da valdet ikke blir sammenhengende. Gnr/bnr 53/1, 53/20, 53/11 og den delen av 53/7 og
53/27 som ligger lengst inne i sørdalen er ikke godkjent som en del av valdet. Dersom det
kommer til enighet med eiendommene som ligger i mellom kan disse teigene tas med ved en
seinere anledning. Nytt tellende areal settes til 12000 dekar. Valdansvarlig representant er Odd
Geir Fagerli.
Storfjord kommune godkjenner ikke endring av flerårig bestandsplan for Kittdalsvaldet. Vedtak
om godkjenning av bestandsplan for perioden 2012-2016 trekkes tilbake da vedtaket er i strid
med forskrift om forvaltning av hjortevilt § 19. Valdet tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens
krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt plan tas til etterretning i elgforvaltningen
og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald i fremtiden.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Kittdalsvaldet i henhold til hjorteviltforskriftens §
21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Kitdalsvaldet 3 fellingsløyver. Dette
innebærer et fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om tildeling
av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13, 19
og 21

PS 23/13 Søknad om godkjenninig av Bestandsplan for Elsnesvaldet
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner endring av Elsnes elgvald. Nytt tellende areal er 28700 dekar.
Valdansvarlig representan er Johan O. Johansen.
Storfjord kommunen godkjenner ikke flerårig bestandsplan for Elsnes elgvald. Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt
plan tas til etterretning i elgforvaltningen og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald
i fremtiden.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Elsnes elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens §
21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Elsnes elgvald 5 fellingsløyver. Dette
innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om
tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13, 19
og 21
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner endring av Elsnes elgvald. Nytt tellende areal er 28700 dekar.
Valdansvarlig representan er Johan O. Johansen.
Storfjord kommunen godkjenner ikke flerårig bestandsplan for Elsnes elgvald. Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt
plan tas til etterretning i elgforvaltningen og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald
i fremtiden.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Elsnes elgvald i henhold til hjorteviltforskriftens §
21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Elsnes elgvald 5 fellingsløyver. Dette
innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om
tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13, 19
og 21

PS 24/13 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Olsborgvaldet
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner endring av Olsborgvaldet. Nytt tellende areal er 17000 dekar.
Valdansvarlig representant er Steen Nystad.
Storfjord kommunen godkjenner ikke endring av bestandsplan for Olsborgvaldet, Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Planen som
er godkjent i 2010 trekkes tilbake. Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Olsborgvaldet i
henhold til hjorteviltforskriftens § 21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles
Olsborgvaldet 3 fellingsløyver. Dette innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på
kjønn og alder gjøres i egen sak om tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13,
19, 21 og 30
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner endring av Olsborgvaldet. Nytt tellende areal er 17000 dekar.
Valdansvarlig representant er Steen Nystad.
Storfjord kommunen godkjenner ikke endring av bestandsplan for Olsborgvaldet, Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Planen som
er godkjent i 2010 trekkes tilbake. Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Olsborgvaldet i
henhold til hjorteviltforskriftens § 21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles
Olsborgvaldet 3 fellingsløyver. Dette innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på
kjønn og alder gjøres i egen sak om tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 12, 13,
19, 21 og 30

PS 25/13 Søknad om godkjenning av bestandsplan for Skibotn storvald
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune godkjenner ikke endring av Skibotn storvald. Tellende areal for valdet er
128000 dekar.
Storfjord kommune godkjenner ny bestandsplan for perioden 2013 -2015 for Skibotn storvald.
Avskytingen skal være som planen viser uten vesentlige avvik. Totalt kan det skytes inntil 70
dyr i planperioden. Dette innebærer et fravik fra minstearealet på 10 %.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16 og 19.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune godkjenner ikke endring av Skibotn storvald. Tellende areal for valdet er
128000 dekar.
Storfjord kommune godkjenner ny bestandsplan for perioden 2013 -2015 for Skibotn storvald.
Avskytingen skal være som planen viser uten vesentlige avvik. Totalt kan det skytes inntil 70
dyr i planperioden. Dette innebærer et fravik fra minstearealet på 10 %.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16 og 19.

PS 26/13 Søknad om godkjenning av bestandsplan Kirkenes-/Signaldalsvaldet
Rådmannens innstilling
Storfjord kommunen godkjenner ikke flerårig bestandsplan for Signaldalsvaldet. Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt
plan tas til etterretning i elgforvaltningen og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Signaldalsvaldet i henhold til hjorteviltforskriftens
§ 21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Signaldalsvaldet 6 fellingsløyver.
Dette innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om
tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 19 og 21
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Behandling:
Det ble reist habilitetspørsmål for Gunnhild Johansen og Maar Stangeland som grunneiere om
habilitet. Driftstyret har funnet de habile.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommunen godkjenner ikke flerårig bestandsplan for Signaldalsvaldet. Valdet
tilfredstiller ikke hjorteviltforskriftens krav om størrelse på 20 ganger minstearealet. Omsøkt
plan tas til etterretning i elgforvaltningen og kommunen oppfordrer til samarbeid med nabovald.
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til Signaldalsvaldet i henhold til hjorteviltforskriftens
§ 21 om rettet avskyting. For jaktsesongen 2013 tildeles Signaldalsvaldet 6 fellingsløyver.
Dette innebærer et lite fravik fra minstearealet. Fordeling på kjønn og alder gjøres i egen sak om
tildeling av fellingsløyver for 2013.
Vedtaket har hjemmel i Viltlovens Forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 9, 19 og 21

PS 27/13 Fellingsløyver på elg i 2013
Rådmannens innstilling
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til elgjakta 2013 i henhold til følgende tabell:
Vald
ELSNES

BestandsFrie
Vald ID
plan
Kalv Hunndyr Hanndyr dyr
1939V0003 Nei
1
2
2

Sum
0

5

KIRKESNES /
SIGNALDALSVALDET
OLSBORG
NYMO
PARASSKOGEN
SKIBOTN STORVALD
Kitdalsvaldet
Sum

1939V0004
1939V0006
1939V0007
1939V0008
1939V0010
1939V0011

Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei

2
1
1
1
0
1
7

2
1
1
2
0
1
9

2
1
1
2
0
1
9

0
0
0
0
23
0
23

6
3
3
5
23
3
48

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn, og det oppfordres til at en betydelig del
av løyvene på voksne dyr tas som 1 ½-åring.
Vedtaket har hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 18, 19 og 21.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Storfjord kommune tildeler fellingsløyver til elgjakta 2013 i henhold til følgende tabell:
Vald
ELSNES
KIRKESNES /
SIGNALDALSVALDET
OLSBORG
NYMO
PARASSKOGEN
SKIBOTN STORVALD
Kitdalsvaldet
Sum

BestandsFrie
Vald ID
plan
Kalv Hunndyr Hanndyr dyr
1939V0003 Nei
1
2
2
1939V0004
1939V0006
1939V0007
1939V0008
1939V0010
1939V0011

Nei
Nei
Nei
Nei
Ja
Nei

2
1
1
1
0
1
7

2
1
1
2
0
1
9

2
1
1
2
0
1
9

Sum
0

5

0
0
0
0
23
0
23

6
3
3
5
23
3
48

Kalv kan felles i stedet for voksne dyr av begge kjønn, og det oppfordres til at en betydelig del
av løyvene på voksne dyr tas som 1 ½-åring.
Vedtaket har hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § § 18, 19 og 21.

