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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/490 -1

Arkiv:

033

Saksbehandler: Bente Høiseth
Dato:

31.01.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
1/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Referatsaker til Plan- og driftsstyre den 07.02.2014

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

Saksopplysninger
1. Plan- og driftsstyret delegert vedtak fra 01.11.2013 – 31.01.2014
2. Orientering om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 70 om fastsejing og endring i kommuneog fylkesgrenser (inndelingslova). Fra KRD datert 17.12.2013.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/4332 -27

Arkiv:

M73

Saksbehandler: Vidar Forsaa
Dato:

12.12.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
2/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Godkjenning av øvingsplan 2014
Saksfremlegg
Henvisning til lovverk: Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.
Vedlegg: Øvingsplan for 2014
Vedlegg
1

Øvelsesplan 2014

Rådmannens innstilling
1. Øvingsplan 2014 for Storfjord brann- og redning godkjennes.
2. Plan- og driftsstyret delegerer rådmannen myndighet til å godkjenne fremtidige øvingsplaner
iht. forskrifter som regulerer brannvesen.

Saksopplysninger
Brannmester skal for hvert år sette opp en plan for øvelser. Denne planen skal godkjennes.
Planen tar hensyn til forskriftskrav og er satt opp etter DSB sine krav til opplæring/ øvelser for
deltidskorps. Planen tar også hensyn til kompetansenivået for dagens mannskaper. Det er satt
opp to oppsamlingsøvelser for dem som ikke har mulighet til å stille iht. ordinær øvingsplan.
Dette for å sikre at alle konstablene får tilstrekkelig øving og trening. Vedlagt er plan for
øvelser.
Vurdering
Plan for øvelser er satt opp i samsvar med DSB sine krav til deltids brannvesen. Rådmannen
anbefaler av planen godkjennes slik den er lagt frem.
Da lov og forskrifter regulerer organisering og dimensjonering av brannvesen, herunder øvelser,
bør dette være en kurant sak for administrasjonen å håndtere for framtida. Det er også slik at
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plan for øvelser er faglig godkjent av brannmester i samarbeid med brannsjef. Med bakgrunn i
dette anbefales det at Plan- og driftsstyret delegerer myndighet til rådmannen å godkjenne
øvingsplan for Storfjord brann og redning.
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STORFJORD BRANN & REDNING - ØVELSESPLAN 2014
Dato
Januar

Fra – Til
Varighet
Ettermiddag
4

Sted
Hatteng

Øvelsestema
Kald røyk

Alle

Røykdykkere
X

Februar

Ettermiddag

4

Skibotn

Trafikkulykke

X

Mars

Ettermiddag

4

Hatteng

X

April

Ettermiddag

4

Skibotn

Juni

Ettermiddag

4

Hatteng

Brann/
pumpekjøring
Kald røyk/
samband
Oppsamlingsøvelse

August

Ettermiddag

4

Skibotn

X

September

Ettermiddag

4

Hatteng

Brann/
pumpekjøring
Trafikkulykke

Oktober

Ettermiddag

4

Hatteng

Kald røyk

Oktober

Ettermiddag

4

Hatteng

November

Ettermiddag

8

Tromsø

Farlig gods
Befaring …
Varm røyk

Desember

Ettermiddag

4

Hatteng

Oppsamlingsøvelse

Desember

Ettermiddag

4

Hatteng

Pipebrann
Årsavslutning

X

X
X
X
X

X

I tillegg: Fysisk test (mai), Brannvernuka (september), Aksjon boligbrann (desember), Barnehage-/ skolebesøk etc..
Utr.ledere, på omgang: 2 timer ekstra til planlegging av hver øvelse.
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Utr.leder
Karl Erik
Johansen
Vidar Forsaa
Tor-Erik
Skoglund
Steinar D.
Eriksen
Karl Erik
Johansen
Steinar D.
Eriksen
Vidar Forsaa
Tor-Erik
Skoglund
Karl Erik
Johansen
Vidar Forsaa
Tor-Erik
Skoglund
Steinar D.
Eriksen

Ansvarlig
Vidar Forsaa
Rolf Vidar
Olsen
Vidar Forsaa
Vidar Forsaa
Vidar Forsaa
Vidar Forsaa
Rolf Vidar
Olsen
Vidar Forsaa
Rolf Vidar
Olsen
Rolf Vidar
Olsen
Vidar Forsaa
Vidar Forsaa

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/375 -16

Arkiv:
Saksbehandler: Tommy Larsen
Dato:

28.01.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
3/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Ny snøscooterløype Galggo-Stuora Rassajavri
Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988
Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune i Troms av 14. januar. 2003
Lov om naturens mangfold av 19. juni 2009
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
Vedlegg
1 Særutskrift - Ny snøscooterløype Galgo-Stuorarassajavri
2 00005H.pdf
3 00008H.pdf
4 00008V00001.pdf
5 00023H.pdf
Rådmannens innstilling
1. Storfjord kommune har et godt nettverk av snøscooterløyper som i dag dekker store områder
av kommunen. Dagens løypenett har forbindelse til alle større bygder og tettsteder på
østsiden av fjorden.
2. Dagens løypenett opprettholdes med bakgrunn i Motorferdselloven, Naturmangfoldloven og
ut i fra erfaring med Fylkesmannens forvaltningspraksis i slike saker.
3. Innsigelsene etter høringen tas til etterretning da forslaget om endring kommer i konflikt
med reindrifta i området.
4. Med bakgrunn i punktene over søker ikke kommunen Fylkesmannen om å endre forskrift
om snøscooterløyper i Storfjord kommune med gjenåpning av løypa fra Galggo til Stuora
Rassajavri.
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Saksopplysninger
Storfjord kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte 09.05.2012:
1. Kommunestyret vedtar å gjenopprette scooterløypa fra Galggo via Didnodalen og helt fram
til og med Stuorarassajavri. Denne løypa benevnes som løype A.
2. Samtidig utredes en alternativ løype (B) fra Galggo via Galla og videre langs grensegjerdet
mot Finland helt fram til Didno og videre opp til samme endepunkt som løype A. Denne
løypa åpnes dersom det oppstår problemer med løype A.
3. Administrasjonen håndterer saken videre i hht. lover og regler.
Storfjord kommune har i dag et godt nettverk av snøskuterløyper i området mellom Signaldalen,
Kitdalen og Skibotndalen. Det er imidlertid ønsket å få gjenåpnet løypa som tidligere gikk på
østsiden av Skibotndalen og inn til fiskevannene mot grensen til Kåfjord kommune.
Viser for øvrig til tidligere saksbehandling i saken til plan- og driftsstyret 10.6.2013, se vedlegg.
Forslag til endring i FOR 2003-01-14 nr 63: Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord
kommune, Troms har vært ute på høring. Forslaget 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
StuoraRassajavri.
Den alternative ruta som åpnes om hovedløypa må stenges, fra Galggo til Stuora Rassajavri
følger samme vei over Galggojavri 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.
Det ble sendt skriftlig brev til alle instanser som kunne tenkes å ha interesse av å uttale seg i
denne saken, og saken ble også lagt ut på rådhuset og på kommunens nettside.
Høringsfristen var på 6 uker, og ble satt til 15. september 2013.
Høringssvarene (sammendrag)
Det kom tre svar i denne høringsrunden. Det var fra Statens vegvesen, Sametinget og
Helligskogen reinbeitedistrikt.
Statens vegvesen uttalte at så lenge denne løypa ikke vil krysse offentlig veg og at det ikke vil
bli parkering av biler, ikke være ut- og innlasting av snøscootere langs veien, eller på annen
måte være aktivitet i nær kontakt med offentlig vei, så har de ingen innspill for eller mot en slik
løype.
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Sametinget henviste i sitt svar til det aktuelle reinbeitedistriktet som i dette området er
Helligskogen reinbeitedistrikt.
Helligskogen Reinbeitedistrikt stiller seg meget kritisk til en slik løype, fordi den i stor grad vil
berøre det området deres reinsdyr beiter på i den mest kritiske delen av året. Aktiviteten i en slik
løype vil ut ifra erfaring fra eksisterende løypenett, være størst lengst utpå våren. Dette rett før
simlene skal kalve. Det vil derfor forstyrre den ro som reinsdyrene trenger i denne perioden. De
frykter også merarbeid for å holde reinsdyrene samlet siden trafikk med snøscootere vil kunne
splitte flokken og skremme deler av flokken bort fra resten. Helligskogen reinbeitedistrikt viser
også til at de er presset av naturinngrep på flere områder. Kraftlinjer og annen ferdsel griper inn
i området reinsdyrene har som beiteområde og frykten er at det stadig skal bli mindre areal der
reinsdyrene kan få ro.
Statskog er grunneier for hele det aktuelle området. De har som praksis å ikke ta stilling til om
en løype skal opprettes eller ikke på den grunn de disponerer. De overlater til kommune og
fylkesmann å avgjøre om det skal kunne opprettes en ny snøscooterløype eller ikke.

Vurdering
Det kom inn tre høringssvar i denne saken. Av innspillene var det ingen som stilte seg ubetinget
positiv til en ny snøscooterløype i dette området.
I følge Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag er Nord-Troms og Finnmark gjennom § 5
allerede i en særstilling når det gjelder å kunne opprette snøscooterløyper. Dagens løypenett er
et resultat av dette, og et tilbud som ikke er mulig å få til sør for kommunene i Nord-Troms. Den
nye løypa til Stuora Rassajavri var ut fra forslaget tenkt som en isfiskeløype, men som kjent fra
tidligere i saken skilles det ikke på isfiskeløyper og rekreasjonsløyper i Nord-Troms og
Finnmark. Dette fordi rekreasjonsløyper er en videre ordning med færre krav til formålet med
kjøringen enn isfiskeløyper. En løype fra Galggo til Stuora Rassajavri vil derfor falle innenfor
rammene av en rekreasjonsløype, og vil fra fylkesmannens side derfor ikke behandles som en
egen type løype.
Naturmangfoldlovens § 14 sier at tiltak skal avveies mot andre viktige samfunnsinteresser. Her
skal det legges spesielt vekt på de samiske interessene i området.
Reindrifta, her ved Helligskogen reinbeitedistrikt har sine reinsdyr i området og vil ved
opprettelsen av en slik løype få økt ferdsel i sitt område.
Med kjennskap til den praksis som Fylkesmannen i Troms har utvist ved lignende saker, har det
vært en restriktiv holdning til å åpne flere kilometer med snøscooterløyper i kommunene. Og
ved en eventuell endring i løypenettet, viser det seg at Fylkesmannen ber om at tilsvarende
antall kilometer må kuttes i det eksisterende løypenettet. Ved et slikt utfall bør det derfor
vurderes om dette vil være Hensiktsmessig, siden det da vil bli nødvendig å enten stenge løypa
til enkelte bygder eller tettsteder, eventuelt å kutte i løypenettet på fjellet slik at det ikke lenger
vil være sammenheng i løypenettet.
Etter samlet vurdering ser man at Storfjord kommune har et godt nettverk av snøscooterløyper
som i dag dekker store områder av kommunen. Dagens løypenett har forbindelse til alle større
bygder og tettsteder på østsiden av fjorden.
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Rådmannens anbefaling er derfor at dagens løypenett opprettholdes med bakgrunn i
Motorferdselloven og Naturmangfoldloven. Det anbefales også at innsigelsene etter høringen tas
til etterretning.
Imidlertid- dersom den nye regjeringen endrer lovverket, kan saken tas opp igjen på et senere
tidspunkt, dersom kriteriene for å opprette en løype fra Galggo til Stuora Rassajavri oppfyller de
kravene som et eventuelt nytt regelverk vil føre med seg.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2012/375 -7

Arkiv:
Saksbehandler: Åsmund Austarheim
Dato:

10.05.2013

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/13

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
10.06.2013

Ny snøscooterløype Galgo-Stuorarassajavri
Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988
Forskrift om snøscooterløyper i Storfjord kommune i Troms av 14. januar. 2003
Lov om naturens mangfold av 19. juni 2009
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967
Saksprotokoll i Storfjord Plan- og driftsstyre - 10.06.2013
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,
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mellom Vuolit Gieddeoaivi og Bajit Gieddeoaivi til Didnojavri og derfra videre til Stuora
Rassajavri langs løypa som nevn ovenfor.

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.

Saksopplysninger
Storfjord kommunestyre gjorde følgende vedtak i møte 09.05.2012:
1. Kommunestyret vedtar å gjenopprette scooterløypa fra Galgo via Didnodalen og helt
fram til og med Stuorarassajavri. Denne løypa benevnes som løype A.
2. Samtidig utredes en alternativ løype (B) fra Galgo via Galla og videre langs
grensegjerdet mot Finland helt fram til Didno og videre opp til samme endepunkt som
løype A. Denne løypa åpnes dersom det oppstår problemer med løype A.
3. Administrasjonen håndterer saken videre i hht. lover og regler.
Storfjord kommune har i dag et godt nettverk av snøskuterløyper i området mellom Signaldalen,
Kitdalen og Skibotndalen. Det er imidlertid ønsket å få gjenåpnet løypa som tidligere gikk på
østsiden av Skibotndalen og inn til fiskevannene mot grensen til Kåfjord kommune.
Trase er vist på kart:
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Rød stiplet linje viser hovedtrase. Blå stiplet linje viser alternativ trase.

I henhold til Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 kan fylkesmannen etter forslag fra
kommunene i Nord-Troms og Finnmark gi adgang til å opprette rekreasjonsløyper, uavhengig
av formålet med kjøringen. Dette på grunn av liten befolkning og lav befolkningstetthet.
I tillegg til rekreasjonsløyper i henhold til lovens § 5 kan fylkesmannen opprette isfiskeløyper til
gode fiskevann som ligger mer enn 5 km fra brøytet veg i henhold til forskriftens § 8.
Forvaltningsloven sier ved utarbeiding av forskrifter skal forvaltningsorganet se til at saken er så
godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Dette innebærer høring. Det bør sendes skriftlig
varsel til interesser som er særlig berørt.
Videre skal prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn ved utøving av offentlig
myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige beslutninger som
berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade
naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen
økosystemet blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at
vesentlig skade på naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig
kunnskapsgrunnlag. Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det
skal tas utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste
samfunnsmessige resultat på kort og lang sikt (§ 12).
Miljøverndepartememntet har gitt utfyllende kommentarer til motorferdselloven gjennom
rundskriv T-5/92 Motorferdsel i utmark. Rundskrivet sier følgende om Oppretting av faste
løyper for snøscooter:
Det må foretas en nøye vurdering i lys av motorferdselslovens formål før det opprettes
snøscooterløyper. Det forutsettes at bare et fåtall løyper legges ut i hver kommune.
Kommunen må vurdere behovet for å opprette løyper og deretter hvor disse skal legges. En
snøscooterløype bør legges slik at den dekker et reelt transportbehov. Det betyr at løypene bør
legges slik at de gir atkomst til områder som har interesse for andre aktiviteter, som f.eks. fast
bosetning, hyttegrend, fiske, turgåing m.v.
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Fiskeløyper etter forskriftens § 8 skal legges slik at de dekker behovet for transport til viktige
fiskevann mer enn fem kilometer fra brøytet veg og legges utenom hyttegrender.
Forholdet til andre interesser må være grundig vurdert og i størst mulig grad avklart. Saken må
således forelegges de organisasjoner og institusjoner hvis interesser blir berørt. Kommunen må
innhente uttalelse også fra andre der det er nødvendig for å få saken allsidig opplyst.
Løypene bør om mulig legges på ubrøytede veger og godt atskilt fra tradisjonelle skiløyper.
Løypene må ikke legges i områder som brukes i forbindelse med reindriftsnæringen, områder
som det knytter seg spesielle naturvern- eller friluftsinteresser til, områder som har særlig verdi
for dyreliv etc. Næringshensyn, miljøhensyn, landskaps- og vegetasjonsforhold m.v. må trekkes
inn i vurderingen.
Når det gjelder kommunens saksbehandling for øvrig vises det til forvaltningslovens kap. VII om
forskrifter.
Både ved opprettelse av fiskeløyper etter forskriftens § 8 og rekreasjonsløyper etter lovens § 5,
jf. forskriftens § 4, fremmer kommunen forslag om løype på bakgrunn av fremstillingen ovenfor
og ut fra de kriterier som følger av loven og forskriften. Kommunens endelige forslag skal
begrunnes og sendes fylkesmannen som kan fastsette løypene. Begrunnelsen skal vise hvilke
behov den valgte løype tilfredsstiller og hvordan man har unngått konflikter med kryssende
interesser.
Vurdering
Hvorfor løype?
Det som taler for å opprette denne løypa at området øst for Skibotndalen har en rekke gode
fiskevann som ligger langt fra vei. Langs eksisterende løypenett vest for Skibotndalen er det en
del vann men ikke av en kvalitet som disse på østsiden av Skibotndalen. Vannet Stuorra
Rassajavri på 1060 moh, og flere av de mindre vannene løypa passerer er kjent som gode
fiskevann. Tidligere var det snøscooterløype langs denne traseen. Det er i dag mange som ikke
kan/vil ta de relativt lange turene på ski til disse vannene. For dem er det i dag ikke mulig å
utøve isfiske på vann med gode fiskebestander. I en kommune som Storfjord der en stor andel
av befolkningen har friluftsinteresse er det viktig at man får muligheten til å benytte seg av de
mulighetene området gir. Dette gjelder både de som går på ski, og de som av forskjellige årsaker
ikke har mulighet for å ta seg inn til dette området med de gode fiskevannene uten å bruke
snøscooter. Dette gjelder både for småbarnsfamilier, eldre og folk med varierende grad av
funksjonshemminger. Felles for disse er at over en mil, med 5-600 høydemeter stigning er for
mye.
Friluftslivet
Dette området brukes også til tradisjonelt friluftsliv. I det aktuelle tidsrom denne løypa er tenkt
åpen er området brukt av folk på ski som går dags- eller flerdagsturer inn i området, både for å
fiske på vannene, og som del av lengre turer fra hytte til hytte. En løype i dette området vil nok
ikke være ønskelig for mange av de som i dag går inn på ski. Dette er et av de områdene i
Storfjord kommune som det i dag ikke er snøscootertrafikk i, utover reindrifta og forsvarets
kjøring. En åpning for snøscootertrafikk her vil nok forringe naturopplevelsen for de som ønsker
å utøve tradisjonelt friluftsliv. Nøyaktig anslag over antall personer i området i det aktuelle
tidsrom finnes per i dag ikke. Det totale antall mennesker som i dag bruker dette området er
imidlertid ikke veldig høyt. Derfor vil ikke ulempene ved å opprette en snøscooterløype her
være vesentlig for befolkningen generelt, men vil være forstyrrende for de som i dag bruker
området til tradisjonelt friluftsliv.
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Motorferdselloven
Formålet med motorferdsellova er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere
motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.
Dette innbærer at motorferdselen i utmark skal begrenses mest mulig. Den foreslåtte løypen vil
tjene et nytteformål siden det er flere gode fiskevann i området.
Fra fylkesmannens side vil det i vurderingen av å opprette en snøscooterløype ikke skilles på
isfiskeløyper og rekreasjonsløyper. Dette fordi en rekreasjonsløype har mindre krav til formål
med kjøringen enn en isfiskeløype. I en isfiskeløype er det i tillegg til kravene til førerkort,
legitimering og registrering av snøscooter også krav til medbragt fiskekort og fiskeutstyr.
Fylkesmannen har som prinsipp i sin vurdering av slike saker at det totale antallet kilometer med
snøscooterløype i de forskjellige kommunene ikke skal økes. Storfjord kommune har i dag et
godt nettverk av løyper mellom kommunegrensa til Balsfjord i vest, og Skibotn. Det vil derfor
måtte gjøres en vurdering av hvor i løypenettet det tilsvarende antall kilometer skal fjernes før
man får godkjent en ny snøscooterløype til Stuorra Rassajavri. Alternativt så kan dette
prinsippet overprøves.
Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven fra 2009 omhandler en del prinsipper som må tas med i betraktningen.
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget sier at 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.
Det er ikke gjort noen omfattende kartlegging av artene og bestandssituasjoner i området.
Didnodalen er et område som er kjent som et godt rypeterreng, og vannene langs løypa har pr i
dag gode fiskebestander. I artskart og naturbase er det ikke registrert sårbare naturtyper eller
arter som vil ta skade av tiltaket. Disse databasene er under utvikling og det er begrenset hvor
mye som er registrert.
§ 9. Føre-var-prinsippet sier at når det treffes en beslutning uten tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger et tiltak kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig
skade på naturmangfoldet. Hvis det er en risiko for alvorlig eller irreversibel skade skal ikke
manglende kunnskap brukes som begrunnelse for å unnlate å sette inn tiltak.
Spørsmålet er da om snøscootertrafikk med dertil økt antall mennesker vil ha negativ
innvirkning på fiskebestanden i vannene langs løypa. Plantelivet blir i liten grad påvirket siden
all kjøring skjer på snø. Dyre og fuglelivet vil i større grad bli forstyrret i en sårbar periode av
året. Didnodalen er som nevnt et fint jaktterreng for rype. Økt aktivitet her vil nødvendigvis
forstyrre langt mer enn i dag.
§ 10. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.
I Nord-Troms er det et relativt tett nettverk av snøscooterløyper. Løypenettverket i Storfjord
dekker i dag en stor del av kommunen. Didnodalen er som nevnt et godt jaktområde i likhet med
mange andre områder i Storfjord der det allerede i dag er snøscooterløyper. En løype i
Didnodalen vil nødvendigvis forstyrre viltet. Vi har likevel store areal sett i forhold til folketall
og belastning på naturen og tiltaket vil neppe være kritisk for rypebestanden.
§ 11 og 12 er lite relevant i denne saken.
§ 14. sier at tiltak, i dette tilfellet snøscooterløypa skal avveies mot andre viktige
samfunnsinteresser. Her skal det legges spesielt vekt på de samiske interessene i området.
Reindrifta, her ved Helligskogen reinbeitedistrikt har rein i området og vil ved opprettelsen av
en slik løype få økt ferdsel i sitt område. Området er både beiteland og kalvingsområde for rein
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fra dette reinbeitedistriktet. Løypa vil etter foreslått praksis kunne stenges hurtig når ferdsel
fører til ulempe for reindrifta. På deler av traseen er det ønskelig at man ved slike tilfeller, om
mulig åpner den alternative løypa rundt Sadgijavri.
Samlet vurdering
Løypa vil åpne muligheten for et bedre isfisketilbud for flere brukere. I forbindelse med det
eksisterende løypenettet i kommunen er det få gode fiskevann. Forslaget vil påvirke
reindriftsinteressene i området. Som avbøtende tiltak er det foreslått en alternativ rute som kan
brukes dersom det er behov for å stenge hovedløypa. Naturverdiene som påvirkes er i hovedsak
knyttet til dyrelivet. Belastningen vurderes å ikke være større enn at den kan tolereres.
Rådmannen anbefaler at saken legges ut til offentlig høring. Berørte interesser og organisasjoner
får skriftlig varsel. Forslaget vil føre til overprøving av fylkesmannens prinsipp om at vi ikke får
øke den totale lengden på løypenettet. Alternativt må det foreslås kutt i det eksisterende nettet til
fordel for den foreslåtte traseen før forslaget sendes på høring.
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Statens vegvesen
Storfjord kommune
Hatteng
9046 OTEREN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:Deres

Region

Heidi Martens - 77617370

2013/089629-00219.08.2013

nord

Høringsuttalelse - ny snøscooterløype
kommune - Troms fylke

referanse:Vår

dato:

Stuora Rassajavri - Storfjord

Vi viser til brev fra Storfjord kommune datert 29.07.13 med saksnummer 2012/375-11, hvor
forslag til endring av forskrift om snøscooterløype i Storfjord kommune legges ut på offentlig
høring jf. plan- og bygningsloven § 5-2.
Som sektormyndighet er Statens vegvesen høringspart i denne sammenheng, og vårt
hovedfokus er veg og trafikksikkerhet. Vi savner et kart som viser den aktuelle
løypestrekningen, men per telefon med Tommy Larsen i Storfjord kommune ble det opplyst
om at det eneste stedet løypen vil ha kontakt med veg er ved startstedet. Vi er informert om at
scooterløypen ikke vil gå langs, eller krysse, offentlig veg noe sted.
Ved løypens startsted ved Ev. 8 påpeker Statens vegvesen behovet for tilrettelagte
parkeringsmuligheter, slik at biler ikke på noe tidspunkt parkeres langs Ev. 8. Utover dette
fremmer vi ingen merknader. Om forskriftsendringen er i tråd med Storfjords overordnete
planer er ikke Statens vegvesens anliggende.

Plan og forvaltning
Med hilsen

elcLi-ks--Heidi Martens
Avdelingsingeniør

Postadresse

Telefon:

Statens vegvesen

Telefaks: 75 55 29 51

Mellomveien

Region nord

firmapost-nord@vegvesen.no

9291 TROMSØ

02030

Kontoradresse

Postboks 1403
8002 Bode

Fakturaadresse
40

Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien

Org.nr:

971032081

18

9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
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Helligskogenreinbeitedistrikt
Olderbakken
9143 Skibotn

29.august2013

StorfjordKommune
Strandveien24
9046 Oteren

DISTRIKSPLANOGSVARPÅ HØRING-NYSNØSCOOTERLØYPE
STUORA
RASSAJAVRI.Deres ref: 2012/375-11
§ 62. Distriktsplaner i Reindriftsloven anmoder reinbeitedistriktene å utarbeide en
distriktsplan som skal inneholde de opplysningerom virksomheten i distriktet som er
nødvendige for

den offentlige

planleggingen. Distriktsplanen for

Helligskogen

reinbeitedistriktsamsvarermed distriktetsgodkjenteBruksregler§ 57 i reindriftsloven.
Gjennom denne Distriktsplanenvedlegger vi også svar på Høring —Nysnøscooterløype
StuoraRassajavrislikat kommunenfår et helhetligbildeogforståelseav reindriftsnæringen

Med hilsenfor styret i Helligskogenreinbeitedistrikt

Mitn
Per GustavBål

L

Anna LisaBåhl e.f

Kopi til:

Kåfjordkommune, Fylkeskommuneni Troms,Fylkesmanneni Troms,Reindriftsforvaltningen
i Troms
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1.Beitebruk
Helligskogenreinbeitedistrikter et helårsbeitedistrikti fjellområdenemellom
kåfjorden-Lyngenfjorden/Storfjorden
og grensamot Finland/Sverige.Beiteområdene
er i et sammenhengendehøyfjellsområdemed daler somskjærerseginn i og
gjennomdet, og beitebrukenbestemmesav de tilgjengeligebeiteressursenetil
enhvertid. Didno,Skibotndalen,Nordnes,Stuoraoaivimot Kitdalenog områdene
mot Finskegrensaer beiteområderpå Seinvinterog vår. Sommerbeiteneer både på
øst og vestsidaav Skibotndalen,Nordnesområdetogfra Rovvejohkaog nordover.
Ettersommerenog høstbeiteområderer på beggesiderav Skibotndalen,i
Sargiområdet,Galgo,Galla,Golta/Breidalen,Govdajavri,Markosfjell/ Parrasogøst
for Signaldalen.Vinterbeitesesongenstyresav vær og beiteforhold,men beiteneer i
retningmot Manndalenog Kåfjord,eller mot Signaldaleller Tuoipal. Distriktethar
utarbeidet kart for alle årstidsbeitene,Flytteogtrekkveier, kalvingsområderosv. Der
framkommerogsåoversiktover gjerderog anleggav pemanentart, ogsågjerderav
midlertidigart. Kommunenog andre instanserhar tilgangtil dissekartene på
kart.reindrift.no/reindriftog kansette seginn i hvorviktigebeite områdeneer for
reindriftentil alle årstider.Karteneer gjennomgåttog godkjentav
Reindriftsforvaltningen.

2.Inngrepogforstyrrelser
Det har opp igjennom årene skjedd ulike utbyggingersom har forringet reinbeitene , og
medført store tap og ulemper for reindrifta. Nye planer som foreligger på kraftverks
sektorenkommer itilleggtil den storstilteutbyggingasom ble utført på 1970 tallet. Den nye
planlagte 420 kV kraftledningen mellom Balsfjord og Hammerfest gjennom dette
reinbeitedistriktetvil gjøre uboteligeskaderpå reindriften,vegetasjonenog miljøet hvisden
blir bygd.
Troms Kraft produksjon og Statskog har også lagt fram planer om
vannkraftutbyggigeri Skibotnog Stordaleninkludertvindmølleparki Rieppi. Utbyggingene
liggeri midten av vårt område og er kjerneområdetfor reindrifta. Her har vi samlegjerder
for merking, kalvingsplasserog trekkveier. De planene vi nå ser vil ta den siste uberørte
naturen fra oss. Sluttsummener en massivnegativkonsekvensfor vår næringog levemåte.
Alle stedsnavn,kulturminnerog gamle bruksmåteri området er samiskspråkligeog forteller
om våre forfedre somvirket her tilbake fra forhistorisktid.
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Rovdyrsproblematikk
I arbeidet med nye forvaltningsgrenser
for rovviltber vi om at kjerneområdetfor

rowilt

innskrenkesslikat hele eller deler av reinbeitedistriktetkommer utenfor kjerneområdetfor
rovvilt. Uttaket av rovdyrmå bli større enn i dag . Pr. dagsdato er det minimum3 gauperog
5 jerv som er radiomerket i vårt distrikt. I tillegg er her flere ikke radiomerkedejervetisper
med unger, gauper og bestandenav kongeørnhar eksplodert.Det er ikke uvanligå se 5-10
kongeørnsamtidigi lufta. Bjørnhar ogsåtatt flere rein i år i Rovvijokvassdraget
høyttil fjells.

Anleggogmotorferdsel
Motorisertkjøretøysliksomsnøscootere
og barmarks kjøretøyer (ATV) brukes til samling av rein,
frakt av materiell innenfor disriktet og til grensegjerdetilsyn og selvsagt som framkomstmiddel.
De innarbeidede løypene for terrengkjøretøy går fra hovedveien til Rovvijok fra Galgo til Golta og
fra Galgo langs grensegjerdet og etter anleggsveien til Breidalen. Man kan ikke tegne inn faste
ruter for gjeting og transport av materiell med motoriserte kjøtetøy, da slikt arbeid må tilpasses
oppgavene og forholdene ute i naturen. Terrenget består for det meste av hardt underlag hvor
motorkjøretøy

ikke setter spor. Myr og annet våtmark er det lite av. Vi trenger vanligvis ikke

benytte slikt mykt terreng til ferdsel med motorkjøretøy.

Reinbeitekonvensjonenmellom NorgeogSverige
Helligkogenreinbeitedistrikthar foreslått at det føres opp et gjerde fra Treriksrøysa,langs
østsiden av Goltavann og et stykke ned i Signaldalen istedenfor et 32 km gjerde fra
Treriksrøysa etter Govdajavri fram til Gaskasuorgi i kitdalen.

En slik løsning vil gi

driftsmessigearbeidsfordeler både for Helligskogenrbd og kønkæmæ sameby og hindre
sammenblandingerav disseto landsrein.
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6 .Svarpå Høring—Ny snøscooterløypeStuoraRassajavrideresref.:2012/375-116
Storfjordkommunehar lagt fram denne forslagtil endringi FOR2003-01-14 nr 63: Forskrift
om snøscooterløyperi Storfjordkommune.
Galgo- Stuora Rassajavri
Løypagår fra Sallojohka ved E 8 og går østover Galggojavri.På Landsvingerden nordøst
i retning Perskogenog fortsetter inn i Didnodalenog følger slettene på sørsidaav
bidnojohka/Didnoelvaopptil Didnojavri. Ved Didnojavri svinger løypanordover til
Suolujavri, dreier nordvest, forbi unnabidnojavri og svingerså nordover opp lia og inntil
Stuora Rassajavri.
Den alternative løypasomåpnesom hovedløypamå stenges. , fra
Galgotil Stuora Rassajavrifølger sammevei over Galgojavri men svingersørøst etter å
ha krysset vannet. Følger det slake dalforet sørøstover oppGarasgohpi,mellom
Garasoaiviog Galgooaiviog videre til Gallajavri. Herfra fortsetter løypasørøstover og
svingerså nordover rundt sadgevarri og innpå sadgejavri. Fortsetter deretter nordvest
ca 1 km før den svinger nordover over Heargejavri. Løypafortsetter deretter videre
nordover over Gahkkorcahcaog videre via Gahkkorjavri, mellomvuolit Gieddeoaiviog
Bajit Gieddeoaivitil bidnojavri og derfra videre til Stuorra Rassajavri langsløypasom
nevnt ovenfor.

Disse Snøscooterløypealternativene som kommunen har lagt fram skjærer seg inn i
beiteområdene og forslagene avvisesav Helligskogenreinbeitedistrikt. Løypeneberører
naturligetrekkveier og medfører forstyrrelserslik at reinen ikke får ro til å beite . Denne
årstiden er også kritisk for reinen. Reinsdyrflokkenmed okserein, fjorårskalver og
kalvetungesimlerein er kondisjonsmessig
nedkjørt etter en lang vinter. Reineiernestreber
med å holde flokkene samlet og i ro for å verne reinsdyra mot blant annet rovdyr.
Snøscooterløypergjennomdisseområdene blir til hinder ogsåfor dette arbeidet. Det kan
føre til at reinsdyrablir spredt for alle vinder, og kan ogsåfordrivesover på Finskside med
det det vil medføre av byråkrati, og ekstra arbeidspressog slit for å få reinen returnert til
Norge. Vinterbeite er minimumsfaktorfor reindriften i Helligskogenrbd. Knapphet på
vinterbeite gjør at reinsdyrene er mer var overfor forstyrrelser. Rekreasjonskolonne
snøscooterkjøringi disseområdene vil være en unødvendigmerbelastningtil en årstidsom i
utgangspunkteter vanskeligfor reindriftsnæringa.Klimaforholdene kan ogsågjøre at deler
av områdene låsespganedising,og reinenvil bli utestengtfra beitemulighetenesineom det
itilleggmå skygode beiteplassersomliggerunderog ved sidenav løypetraseer. Hensynettil
næringsutøvelsemå veie tyngre enn hensynettil rekreasjonskjøringmed snøscooter.
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Helligskogen reinbeitedistrikt
Olderbakken
9143 Skibotn

29.august 2013

Storfjord Kommune
Strandveien 24
9046 Oteren

SVARPÅ HØRING-NYSNØSCOOTERLØYPE
STUORARASSAJAVRL
Deres ref: 2012/375-11
§ 62.

Distriktsplaner

i Reindriftsloven

anmoder

reinbeitedistriktene

å utarbeide

en

distriktsplan som skal inneholde de opplysninger om virksomheten i distriktet som er
nødvendige

for

den

offentlige

planleggingen.

Distriktsplanen

for

Helligskogen

reinbeitedistrikt samsvarer med distriktets godkjente Bruksregler § 57 i reindriftsloven.
Gjennom innsendte Distriktsplan er det også vedlagt svar på Høring —Nysnøscooterløype
Stuora Rassajavrislik at kommunen får et helhetlig bilde og forståelse av reindriftsnæringen

Svar på Høring —Ny snøscooterløype Stuora Rassajavrideres ref.:2012/375-116
Storfjord kommune har lagt fram denne forslag til endring i FOR 2003-01-14 nr 63: Forskrift
om snøscooterløyper i Storfjord kommune.

6algo- Stuora Rassajavri
Løypagar fra Sallojohka ved E 8 og går østover Galggojavri.På land svinger den nordøst
i retning Perskogenog fortsetter inn i Didnodalenog følger slettene på sørsida av
Didnojohka/Didnoelvaopptil Didnojavri. Ved Didnojavri svinger løypanordover til
Suolujavri, dreier nordvest, forbi unnaDidnojavri og svinger sanordover opp lia og inntil
Den alternative løypasomåpnesom hovedløypamå stenges. ,fra
Stuora Rassajavri.
Galgo til Stuora Rassajavri følger sammevei over Galgojavri men svinger sørøst etter &
ha krysset vannet. Følger det slake dalføret sørøstover oppGarasgohpi,mellom
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Garasoaiviog Galgooaiviog videre til Gallajavri. Herfra fortsetter løypasorøstover og
svinger så nordover rundt sadgevarri og innpå sadgejavri. Fortsetter deretter nordvest
ca 1 km før den svingernordover over Heargejavri. Løypafortsetter deretter videre
nordover over Gahkkorcahcaog videre via Gahkkorjavri, mellomvuolit Gieddeoaiviog
Bajit Gieddeoaivitil Didnojavri og derfra videre til Stuorra Rassajavri langsløypasom
nevnt ovenfor.

Disse Snøscooterløypealternativene som kommunen har lagt fram skjærer seg inn i
beiteområdene og forslagene avvisesav Helligskogenreinbeitedistrikt. Løypeneberører
naturligetrekkveier og medfører forstyrrelserslik at reinen ikke får ro til å beite . Denne
årstiden er også kritisk for reinen. Reinsdyrflokken med okserein, fjorårskalver og
kalvetungesimlerein er kondisjonsmessig
nedkjørt etter en lang vinter. Reineiernestreber
med å holde flokkene samlet og i ro for å verne reinsdyra mot blant annet rovdyr.
Snøscooterløypergjennomdisseområdene blir til hinder ogsåfor dette arbeidet. Det kan
føre til at reinsdyrablir spredt for alle vinder, og kan ogsåfordrivesover på Finskside med
det det vil medføre av byråkrati, og ekstra arbeidspressog slit for å få reinen returnert til
Norge. Vinterbeite er minimumsfaktorfor reindriften i Helligskogenrbd. Knapphet på
vinterbeite gjør at reinsdyrene er mer var overfor forstyrrelser. Rekreasjonskolonne
snøscooterkjøringi disseområdenevil være en unødvendigmerbelastningtil en årstidsom i
utgangspunkteter vanskeligfor reindriftsnæringa.Klimaforholdene kan ogsågjøre at deler
av områdene låsespganedising,og reinenvil bli utestengtfra beitemulighetenesineom det
itilleggmå skygode beiteplassersom liggerunder og ved sidenav løypetraseer. Hensynettil
næringsutøvelsemå veie tyngre enn hensynettil rekreasjonskjøring
med snøscooter.

Med hilsenfor styret i Helligskogenreinbeitedistrikt

t9-1
Y)4 L
PerGustavBål

Anna LisaBåhl e.f

Kopi til:

Kåfjordkommune, Fylkeskommuneni Troms,Fylkesmanneni Troms,Reindriftsforvaltningen
i Troms
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SAMEDIGGI
SAMETINGET

Storfjord kommune
Driftsetaten
9046 OTEREN

ASSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLERDIN
Sten Olav Heahttå,

DUJ./DERES

REF.MIN

DUJIVÅR

+47 78 48 42 242012/37513/3481

REF.

BEAIVI/DATO

-3

sten.olav.heahtta@samediggi.noAlmmut

18.09.2013

go vålddåt

oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Høring - Ny snøscooterløype
kommune

Stuora Rå§Sajåvri - Storfjord

Vi viser til deres brev av 29.7.2013 om ny snøscooterløype til Stuora RåSSajåvri.
I Finnmark og Nord-Troms har kommunene anledning til å forslå nye snøscooterløyper.
Løypene skal godkjennes av Fylkesmannen. Dette framgår av § 4 i Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Løypene må ikke legges i sårbare naturvern-,
frilufts- eller viltområder. Fylkesmannen er i § 9 i samme forskrift gitt ansvaret for å ivareta
reindriftsinteresser ved at det kan legges ned forbud mot bruk av løyper i perioder dersom det
anses nødvendig av hensyn til reindrifta. Dette betyr implisitt at kommunene må ta hensyn til
reindriftas bruk av områdene ved anleggelse av nye snøscooterløyper. I saksframstillingen
framgår det at den nye snøscooterløypa til Stuora RåSSajåvrivil påvirke reindriftsinteressene i
området. Sametinget anbefaler generelt at kommunene har en nær dialog med
reinbeitedistriktene før nye løyper foreslås. Det kommer ikke fram i saksframlegget om
kommunen har vært i kontakt med Helligskogen reinbeitedistriktet vedrørende det nye
løypeforslaget. Dersom det ikke har vært en slik dialog, anser Sametinget det som en svakhet
ved saksbehandlingen.
Vi minner også om at alle samiske kulturminner
annet ledd. Samiske kulturminner
teltboplasser

eldre enn 100 år er automatisk

kan for eksempel være bygninger,

(synlig som et steinsatt

hustufter,

fredet i følge kml. § 4
gammetufter,

ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift

eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på
ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Det
er ikke tillatt å skade eller skjemme fredet kulturminne,

eller sikringssonen

på 5 meter rundt

kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. Skulle det for eksempel under arbeid med merking av løyper oppdages
gjenstander eller andre strukturer/spor
som viser eldre aktivitet i området, må melding sendes
Sametinget

omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner

dette pålegg formidles

(kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter

videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Dearvvt.pdaiguin/Med hilsen
FNil
en
fågajodihder

Sten Olav Heahttå
seniorråddeaddi/seniorrådgiver
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/441 -1

Arkiv:

L10

Saksbehandler: Birger Storaas
Dato:

29.01.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
4/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Forslag til planprogram til kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 for
Storfjord kommune og varsel om oppstart av planarbeidet
Henvisning til lovverk:
Plan og bygningslovens § 4-1
Vedlegg
1 Planprogram
Rådmannens innstilling
Plan- og driftsstyret i Storfjord vedtar at forslag til planprogram for rullering av
kommuneplanens arealdel legges ut til offentlig høring i minst 6 uker. Høringsfristen settes til
31.03.2014.
Samtidig varsles planoppstart av kommuneplanens arealdel for Storfjord kommune.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har vedtatt igangsetting av arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel.
Gjeldende arealdel ble vedtatt 02.08.2007, og denne har i dag sine begrensninger som et
overordnet styringsverktøy for framtidig arealbruk i Storfjord kommune. Hensikten med
rulleringen er å oppgradere arealplanen på områder hvor dette anses nødvendig slik at planen på
en best mulig måte blir et tjenlig verktøy for å løse de arealbruksmessige utfordringene
kommunen vil stå ovenfor i tiden framover.
Alle arealplaner som legger til rette for nye arealer til utbyggingsformål skal konsekvensutredes
iht. forskrift om konsekvensutredninger. Dette arbeidet innledes med at det utarbeides et
planprogram. Selve planprogrammet er en plan for planarbeidet, og skal sikre at berørte parter,
interesser og myndigheter har mulighet for å påvirke hvordan planprosessen legges opp allerede
i en innledende fase.
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, behovet for utredninger og
planprosessen med opplegg for medvirkning. Forslag til planprogram skal sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker.
Planprogrammet skal:






Avklare rammer og premisser for planarbeidet.
Redegjøre for overordnede planer og retningslinjer.
Beskrive utbyggingsalternativer som vil bli vurdert.
Redegjøre for de utredninger det er behov for i videre planarbeid med tanke på å
synliggjøre hvilke konsekvenser tiltaket medfører.
Beskrive opplegg for medvirkning og informasjon.

Endelig planprogram vil, etter eventuelle endringer, fastsettes av kommunestyret. Det er ikke
anledning til å påklage fastsatt planprogram.

Vurdering
Det er viktig at spesielt berørte grupper eller organisasjoner, på et tidligst mulig stadium, gis
mulighet til å medvirke i planarbeidet. Det vil være behov for å arrangere folkemøter, etablere
direkte kontakt ned brukergrupper, næringsorganisasjoner og andre som anses å ha spesiell
interesser i tilknytning til kommuneplanens arealdel.
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Storfjord kommune
REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

2015-2027

Forslag til
Planprogram
27.01.2014
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1 INNLEDNING
1.1 Lokalisering
Storfjord kommune ligger innerst i Lyngenfjord-bassenget og grenser mot kommunene
Målselv, Balsfjord, Tromsø, Lyngen, Kåfjord, Enontekiö i Finland og Kiruna i Sverige.
Storfjord er den eneste kommunen i Norge som grenser både mot Finland og Sverige.
Avstanden fra kommunesenteret Hatteng til Tromsø sentrum er knappe 10 mil. Det er 3 større
dalfører i kommunen: Skibotndalen som leder opp til grensa mot Finland hvor E8 har
grensepassering til Finland og innerst i Storfjorden er Kitdalen og Signaldalen.

Figur 1 - Storfjord

1.2 Bakgrunn for planarbeidet
Storfjord har en gjeldende kommuneplanens arealdel som var vedtatt i 2007. I kommunal
planstrategi vedtatt i 2012 er det satt opp med rullering av kommuneplanens arealdel i
inneværende kommunestyreperiode.
3

Side 30

Det forelå innsigelser fra områdestyret for reindrifta i Troms mot enkelte forslag i Skibotndalen
som var tatt med i arealdelen. Dette gjaldt områdene som var merket BE7, BE8, BH25 og
BH28 som var et sammenhengende område ved Brennfjell som Statskog ville utvikle i ervervsog hyttesammenheng. Videre gjaldt innsigelsene for områdene BI4 til industriformål, S8 til
motocrossbane og fortetting av hytter i BH11 i Halsebakkan. Kommunestyret vedtok å løfte
disse områdene ut av planen for seinere avklaring og eventuelt mekling.
Kommunen fikk utarbeidet 2 konsekvensutredninger: KU-samiske kulturminner og KU –
reindrift. Disse medførte ikke noen tilbaketrekking av innsigelsene fra Områdestyret.
Det ble påbegynt en meklingsprosess. Et meklingsmøte gjennomført av fylkesmannen medførte
ingen enighet. Saken skulle derfor videre til miljøverndepartementet for avgjørelse. I
kommunestyresak 44/11 ble det vedtatt å ta ut alle forslagene som det var avgitt innsigelse på.
Reindriftsforvaltningen i Troms trakk etter det sin innsigelse mot kommuneplanens arealdel.
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2011.

1.3 Arealplanens plass i det kommunale plansystemet

Langsiktig del

KOMMUNAL PLANSTRATEGI
Lang tidshorisont – revisjon hvert 4. år
KOMMUNEPLAN
Lang tidshorisont – revisjon hvert 4. år
Planprogram
AREALDEL

Planprogram
SAMFUNNSDEL

----------------------------HANDLINGSDEL
Tidshorisont: min 4 år – revisjon hvert år

Kortsiktig del

ÅRSBUDSJETT
• Ressurser for
gjennomføring

Figur 2 - Illustrasjon av det kommunale plansystemet
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ÅRSMELDING
• Regnskap
• Resultatvurdering

1.4 Hovedtrekk av endringer i ny plan- og bygningslov /jfr. fig. 2)
•

Kommunal planstrategi er et nytt dokument som i hovedsak skal beskrive
utviklingstrekk, utfordringer og kommunens planbehov. Kommunal planstrategi skal
vedtas av kommunestyret første år etter hver nye valgperiode.

•

Kommuneplanens samfunnsdel skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal
følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig.
Økonomiplanen etter kommunelovens § 44 kan inngå i handlingsdelen.
Tidligere har kommuneplanens handlingsdel vært definert under ”kortsiktig del” –
handlingsprogram/økonomiplan. Ved å knytte handling til kommuneplanens langsiktige
del det vil gjøre enklere å holde en ”rød tråd” mellom langsiktig strategisk planlegging
og handlingsorienterte tiltak.

Foruten endringen som berører plansystemet, er følgende forhold blitt aktualisert etter innføring
av ny plan- og bygningslov:
•

Utarbeidelse av planprogram. Utarbeides for alle kommuneplaner og for
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

•

Planbeskrivelse: Ved offentlig ettersyn skal planen ha planbeskrivelse som beskriver
planens formål, hovedinnhold, virkninger, samt gitte retningslinjer.

•

Konsekvensutredning er nødvendig for utarbeidelser av planer som viser nye
byggeområder og andre forhold som gir virkninger for miljø og samfunn.

•

Samfunnssikkerhet og risiko og sårbarhetsanalyse. Er nødvendig for utarbeidelse av
planer som viser nye byggeområder. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealer er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer
i slike forhold som følge av planlagt utbygging.

1.5 Lovgrunnlag - arealplanarbeidet
Gjennomføringen av arealplanarbeidet gjøres i henhold til plan- og bygningslovens
bestemmelser i § 11 – 5 om kommuneplanens arealdel:
«Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel)
som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan
utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.
Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer
og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke
viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens
arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det fremgår
hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk er
ivaretatt.
5
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Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og
vern av arealer.
Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for
hele eller deler av kommunens område med nærmere underformål for arealbruk,
hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11 – 7 til 11 – 11.»

1.6 Lovgrunnlag for planprogram (plan- og bygningslovens § 4 – 1)
«For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan ha
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som et ledd i varsling av
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet.
Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med
frister og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas
å bli direkte berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig
med varsling av planstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten.
Dersom berørte regionale og statlige myndigheter på grunnlag av forslag til
planprogram vurderer planen og komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale
hensyn, skal dette fremgå av uttalelsen til planprogrammet.
Dersom planen får vesentlige miljøvirkninger i en annen stat, skal planmyndigheten
sende forslag til program for planarbeidet til berørte myndigheter i denne staten til
uttalelse.»

1.7 Formålet med planarbeidet
Målsettingen for kommuneplanleggingen i Storfjord er:
•
•
•
•
•
•

Lage et godt styringsverktøy for arealforvaltningen i Storfjord som er politisk og
administrativt forankret.
Helhetlig og bærekraftig arealforvaltning.
Få en oversikt over tilgjengelige arealer til ulike formål.
Få en godkjent og oppdatert arealplan som vil forenkle forvaltningen og bidra til en
raskere saksbehandling av enkeltsaker.
Lokalt mobiliserende.
Utvikle Storfjord til en attraktiv kommune i regionen.
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2 PLANPROSESS – FRAMDRIFT OG STRUKTUR
Dato
7. februar
2014
Medio feb.
2014
10.04.14
30.04.14
Sluttført
innen

19.09.2014

Desember
2014
April 2015

Beskrivelse
Oppstartsmelding m/planprogram

Ansvar
Plan- og driftsstyret

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn (6
uker)
Innspillene til planprogram innarbeidet
Fastsetting av planprogram
Planarbeid – Analyse
- gjennomgang av temakart/innspill
- identifisering av «problemområder»
- eventuelle møter
Planarbeid – utarbeiding av planforslag
- Kart m/bestemmelser
- Beskrivelse
- Konsekvensutredning
- ROS-analyser
- eventuelle møter
Planforslag – offentlig ettersyn (6 uker)
- eventuelle møter
Planforslag – merknadsbehandling
- eventuelle møter
Planforslag – offentlig ettersyn 2. gangs høring (6
uker)
- eventuelle møter
Planforslag – sluttbehandling

Plan- og driftsstyret
Arbeidsgruppen
Kommunestyret
Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen

Plan- og driftsstyret
Administrasjon
Plan- og driftsstyret
Plan- og driftsstyret
Administrasjon
Kommunestyret

Dersom det kommer innsigelser fra statlig eller regionalt organ, nabokommuner eller
reindriftsforvaltningen eller sametinget – og det ikke oppnås enighet – vil saken kreve
mekling, og planprosessen vil som følge av det, bli lengre.
Det grå feltet illustrerer planprogrammet, de øvrige feltene illustrerer videre utarbeidelse av
kommuneplanen. Frister for planprogrammet er nøyaktig fastlagt med gitte datoer. Som det
fremgår av skjemaet må merknader til planprogrammet være mottatt innen xx.xx.2014.
Innen samme dato ønskes også innspill til planens innhold. Innspillene er viktige å få
registrert så tidlig som mulig, slik at disse kan avveies i henhold til andre hensyn, når
planforslaget skal utarbeides.
Når planforslaget er utarbeidet skal det legges ut til offentlig ettersyn i nye 6 uker. Dette vil
annonseres i lokalpressen og gjennom elektroniske medier. Alle kan gi merknader til
planforslaget. Administrasjonen vil vurdere innkomne merknader og legge saken fram for
plan- og driftsstyret med tilråding. Plan- og driftsstyret kan enten følge administrasjonens
tilråding eller ikke. Plan- og driftsstyrets vedtak oversendes kommunestyret for
sluttbehandling. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages.
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2.1 Planprosess - deltakelse

STYRINGSGRUPPE
(Plan- og driftsstyret)
RESSURSGRUPPE
(adm - arealdel)

ARBEIDSGRUPPE
(adm - arealplan)

EKSTERNE DELTAKERE

INTERNE DELTAKERE

Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Sametinget
Reindriftsforvaltningen i Troms
Statens vegvesen
Direktoratet for mineralutvinning
Kystverket
NVE
Tromsø museum
Nabokommuner
Forsvaret

Innbyggere
Bygde-/grendeutvalgene
Øvrige lag- og foreninger – fritid
Grunneierlagene
Politiske lister og partier
Barnas representant i plansaker
Storfjord næringsforening
Storfjord bondelag
Skoler og barnehager
Ungdomsrådet
Fig. x – Organisering og deltakelse
Rådet for eldre og funksjonshemmede

Det er Storfjord kommune som er planmyndighet og dermed ansvarlig for utarbeidelse
og behandling av planen. Foruten politisk og administrativ deltakelse illustreres
medvirkningen i 2 hoveddeler: interne og eksterne deltakere. Med eksterne deltakere
menes interessenter utenfor Storfjord kommune.
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2.2 Medvirkning/rådgiving – politisk/administrativt
Plan- og driftsstyret er kommunens planutvalg og styringsgruppe for arbeidet. Under
planprosessen er det lagt opp til 5 møter (se side7, fremdriftsplan) hvor plan- og driftsstyret
skal gjøre beslutninger. Det kan i tillegg bli gitt orienteringer i plan- og driftsstyret under hele
planprosessen dersom det er hensiktsmessig.
Plankontoret leder arbeidsgruppa som består av personer som arbeider med ulike plansaker. Det
vil bli avviklet møter i arbeidsgruppa hver 14. dag fram til planen legges ut til offentlig ettersyn.
I tillegg vil personer som er involvert i satsingsområder som er definert i den kommunale
planstrategien (næring – barn og unge – helse – interkommunalt samarbeid) delta som
ressursgruppe. Disse vil være mest engasjert under utarbeidelsen av planen og vil bli konsultert
etter behov.

2.3 Medvirkning/rådgiving – innbyggerne i kommunen
Kommunens innbyggere får informasjon og inviteres til å komme med innspill til planarbeidet
med bruk av følgende modeller:
Planprogrammet sendes til samtlige husstander.
Avvikling av folkemøter
Informasjon på kommunens hjemmeside (Facebook)
Informasjon gjennom media

Skriv/planprogram til alle husstander
Som vedlegg til planprogrammet oversendes et skjema hvor interessenter kan komme med
innspill til planarbeidet dersom de ønsker det.

Avvikling av folkemøter:
I høringsperioden oppfordres bygdelagene/bygdeutvalgene eller andre å ta kontakt med
kommunen hvis de ser behov for og ønsker avvikling av folkemøte. Ved behov vil det avvikles
møter på følgende steder:
xx.xx.2014. kl 18.00: Skibotn
xx.xx.2014. kl 18.00: Hatteng
xx.xx.2014. kl 18.00: Oteren
xx.xx.2014. kl 18.00: Elvevoll

9
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På møtene vil kommunen redegjøre for arbeidet med kommuneplanen. Og det er derfor viktig at
bygdelagene kommer med innspill både om egnede områder for næringsutvikling (jordbruk,
industri, reiseliv med mer), men også til boligområder, lokale kulturhus, idrettsanlegg og viktige
friluftsområder. Storfjord kommune ønsker suppleringer, eventuelt endringer av arealbruk sett i
forhold til dagens kommunale planer. Det står naturligvis fritt til også å spille inn andre ønsker.
Plan- og bygningsloven innehar en viktig endring: - at langsiktig kommuneplanarbeid også skal
inneha en handlingsdel. Dette innebærer at kommunen skal innarbeide de viktigste tiltakene i
økonomiplanen. Det er derfor svært viktig at bygdeutvalgene prioriterer og begrunner det
viktigste tiltaket for lokalsamfunnet.
Utover i planprosessen vil det etter behov bli gjennomført ulike temamøter. Gjennom temamøter
som er rettet mot utvalgte grupper av innbyggerne, som for eksempel barn og unge, håper
Storfjord kommune på medvirkning og deltakelse fra alle grupper av kommunens innbyggere.

2.4 Medvirkning – fylkeskommunal og statlig interesse
-

Storfjord kommune ønsker tilgang på alle typer informasjon som har betydning
for planarbeidet (det som ikke finnes elektronisk ønskes tilsendt pr post).

-

Storfjord kommune inviterer fylkeskommunale- og statlige sektorer til å delta og
informere under planprosessen i den grad de finner det hensiktsmessig, det være seg
politiske møter, folkemøter eller møter med administrasjonen.

-

Det kan knyttes befaringer til møtene. Befaringer kan også arrangeres på andre
datoer/tidspunkter.

-

Møter kan også arrangeres via elektroniske løsninger.

Informasjon gjennom elektroniske medier:
All informasjon som er tilgjengelig vil legges ut på kommunens hjemmeside
Informasjon gjennom media:
Kommunen ønsker å benytte media i planarbeidet, dette gjelder i særlig grad lokalavisen.
Kontaktpersoner:
Birger Storaas, Nord-Troms Plankontor
birger.storaas@storfjord.kommune.no mob. 902 56 403
Joakim Stensrud Nilsen, Storfjord kommune
Joakim.Nilsen@storfjord.kommune.no tlf. 77 21 28 29
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2.5 Om alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger
-

-

Vurdering og alternativer og behovet for utredninger kan gjøres med større
treffsikkerhet når kommunen kjenner til innspillene fra befolkningen og ulike
interessenter.
Kommunen vil utrede dette nærmere ved fastlegging av planprogrammet.

3 Planens innhold

3.1 Hovedtrekk – eksisterende forhold
Bosettingsmønstret i kommunen har ikke gjennomgått store forandringer. Arealbruken i
kommunen har heller ikke vært gjenstand for store forandringer.

3.2 Føringer på planarbeidet
En del nasjonale mål og retningslinjer gjenspeiles gjennom fylkesplanleggingen. Sammen
med kommuneplanens samfunnsdel har disse dokumentene fokus på fremtidig
samfunnsutvikling og legger av den grunn føringer, men med ulik relevans, for
arealplanleggingen.

Nasjonale retningslinjer
-

Areal og transport
Barn og unge
Biologisk mangfold
Energi og klima
Folkehelse
Landskap
Risiko og sårbarhet
Strandsonen
Trafikksikkerhet
Universell
utforming

Fylkesplan i Troms
Særlig kapitlene 3, 4 og 5
- arealpolitikk
- miljø og klima
- næringspolitikk
- deler av de øvrige
kap.
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Kommunens
samfunnsdel
Satsingsområdene i
kommuneplanens
samfunnsdel:
- næring
- barn og unge
- helse

3.3 Overordnede planer og regionale planer
Kommunene Lyngen, Storfjord og Kåfjord utarbeider en samlet kystsoneplan for
Lyngenfjorden. Arbeidet er organisert som et interkommunalt samarbeidsprosjekt.
Kystsoneplanen ventes å være avsluttet før kommuneplanen er fullført. Kommuneplanens
arealdel vil derfor bare omfatte landarealene.
Koblingen mellom arealdelen/kystsoneplanen vil enten bli innarbeidet ved godkjenning av
arealdelen eller ved senere samlede hovedrevisjoner (kommunal planstrategi, samfunnsdel
og arealdel).
Storfjord kommune har i samarbeid med de øvrige Nord–Troms kommunene vedtatt
kommunedelplan for ”Klima og energiplan” (2010). Relevante temaer i planen vil påvirke
kommuneplanarbeidet.

3.4 Kommunal planstrategi
Revisjon av kommuneplanens arealdel har i gjeldende planstrategi følgende strategiske
vinklinger for arealdisponering:
Begrunnelse

Prosessen bør omhandle

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Store begrensninger på disponering av
kommunens arealer – bl.a. reindriftas behov
for arealer
Tidlig avklaring av arealbruken
Krav til ROS-analysearbeid i
forbindelse med utarbeiding av
arealplan
Eksisterende arealplan er ikke etter nytt lovverk
(PBL 2008).
Mer forutsigbar saksbehandling
Problematikk med omdisponering av
bolighus til fritidshus
Bidra til befolkningsvekst
Legge til rette for boligtomter/boligområder
Få ledige boligtomter i indre deler
Det blir flere eldre
Flere store planer om kraftutbygging
Nærings- og industriarealer

•
•
•
•

Avklare begrensninger i forhold til
naturgitte kvaliteter/farer, reindrift,
særinteresser mm.
Utarbeide ROS - analyse i forbindelse
med planarbeidet samt konsekvensutredning
I prosessen jobbes det opp mot sektormyndigheter og andre berørte i form av
temamøter
Bofellesskap for eldre - kommunalt/private
Utarbeide informasjonsbrosjyre til kommunens
innbyggere

12

Side 39

3.5 Arealdelen
Avgrensning
Planarbeidet skal omfatte alt av kommunens fastlandsarealer. Storfjord kommunes
sjøområder inngår i Kystsoneplan for Lyngenfjorden.

Andre forhold
Snøskred/ras
- De teoretiske beregningene for snøskred og andre typer ras, legger beslag på store
arealer i kommunen. Det er derfor viktig at videre/grundige kartlegging tiltak og
sikringsarbeider blir drøftet. Det samme gjelder konsekvenser og mulige tiltak,
dersom deler av ”Nordnesfjellet” raser ut i Lyngenfjorden.
- I Storfjord kommune er det utført en rekke med skredundersøkelser. Disse
innarbeides i arealdelen som hensynssoner skred.
Reiseliv
- Sett i forhold til andre næringer og Troms fylke, har kommunen potensiale for
adskillig flere årsverk innen reiseliv. Selv om arealene er store, er det viktig å sikre
arealer som er godt egnet til formålet.
Områder for fritidsbebyggelse og naust
- Kommune kan via planprosessen gjøre et ”veivalg” med tanke på hvilken type
fritidsbebyggelse vi ønsker. Aktuelle problemstillinger vil derfor være spredt
fritidsbebyggelse kontra konsentrert fritidsbebyggelse i regulerte områder.
-

Når det gjelder bygging av naust, kan kommunen via planprosessen legge føringer
for denne type bebyggelse. Aktuelle problemstillinger vil i så måte være
konsentrerte naustområder kontra spredt bygging av naust.

-

Forskjellig vurdering av naust benyttet i næringsøyemed, kontra naust benyttet til
fritidsaktiviteter.

Reindriftsnæringen
- Det meste av kommunens arealer er i henhold til Lov om Reindrift definert som
reindriftsareal. I mange henseende kan derfor reindriftens sterke lovmessige stilling
være utfordrende for kommunen. Det gjør at det i prosessen rundt arealplanarbeidet
bør være en tett dialog med Reindriftsforvaltningen og reinbeitedistriktene med tanke
på å bedre kunnskapen om deres vurdering av kommunens arealer, og viktigheten av
disse i forhold til reindriften.
Friluftsområder
- Storfjord kommune har store arealer som sett i forhold til friluftsliv og rekreasjon har en
stor verdi. Det er derfor svært viktig at bruken av disse blir sikret for fremtiden via
planbestemmelser.
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Miljøvern/Naturmangfold
- Lov om naturmangfold griper inn i arealplanleggingen og det bør derfor gjennomføres en
egen prosess som en del av arealplanarbeidet som går på saksområdet.
Landbruksareal
- Landbruket er ei arealkrevende næring. I Storfjord har det vært stor nedgang i antall bruk,
men dyrka areal i drift har ikke hatt en tilsvarende nedgang. Det er viktig at
Det gjør at det i prosessen rundt arealplanarbeidet bør være en god dialog med
landbruksnæringen om deres vurdering av kommunens arealer, og viktigheten av disse i
forhold til landbruket.

3.6 Hovedtrekk for planarbeidet
Prinsipielle forhold
- I arbeidet med kommuneplanen (areal- og samfunnsdelen) vil begge planene
vurderes i sammenheng. Næringslivet betraktes som den mest avgjørende faktoren
for å styrke bosetningen i kommunen.
-

Det er lovpålagt at konsekvensene av forslag til arealendringer skal
konsekvensutredes. Hensyn til miljø og samfunn skal vektlegges og
naturmangfoldet skal det tas hensyn til. Planprogrammet skal klargjøre hvilke
utredninger som er nødvendig for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for forslag til
arealendringer.

-

Kommunen vil registrere alle innspill og vil derigjennom forsøke å få en god
oversikt over de ulike interesser i planleggingen. Det kan bli aktuelt å legge fram
deler av planarbeidet både for sektorinteressentene og politikerne for eventuelt
prinsipielle avklaringer.

4 Beskrivelse av planarbeidet
Ut fra det en ser i dag, er tilgjengelig kunnskapsgrunnlag godt nok til å gjennomføre
planarbeidet, og konsekvensvurderingene av utbygging det medfører, på dette plannivået.
Gjennom konsekvensutredningen skal en vurdere virkninger som planen kan få for miljø
og samfunn.
I forbindelse med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2007 ble det utarbeidet to
større konsekvensutredninger:
14
Side 41

1. Konsekvensutredning for deltema samiske kulturminner og kulturmiljø, NIKU
(2007)
2. Konsekvensutredning – reindrift, Asplan Viak AS (2008)
Disse bør være fortsatt aktuelle å bruke i utredningssammenheng.

Følgende utredningsteama er aktuelle:
∆ Forurensning
∆ Transportbehov og infrastruktur
∆ Kulturminne og kulturmiljø
∆ Naturverdier og biologisk mangfold
∆ Landskap
∆ Sikring av jordressurser
∆ Folkehelse
∆ Friluftsliv og rekreasjon
∆ Universell utforming
∆ Risiko ved havstigning
∆ Barn og unges oppvekstsvilkår
∆ Arkitektonisk og estetisk utforming
∆ Næringsutvikling og sysselsetting
Virkning på miljø og samfunn KU vil bli beskrevet når det foreligger nye konkrete planer og
utbyggingsforslag. Det skal utføres konsekvensvurderinger for hvert enkelt utbyggingsområde
og for hele planområdet. Ulike utbyggingsområder kan ha ulike utredningsbehov.
Vurderinger etter Naturmangfoldloven (NML) innarbeides i KU. Alle planvedtak etter PBL
bygger på en interesseavveiing. Hvilken vekt prinsippene i §§ 8 – 12 i NML, sammen ved
forvaltningsmålene i §§4 og 5, blir tillagt i denne avveiingen, avhenger av hvilke
naturmangfoldverdier som finnes, i hvilket omfang de vil bli berørt og av andre hensyn i
saken. For å sikre mest mulig ensartet forvaltning i tråd med prinsippene, kreves det i § 7 i
NML at vurderingen og vektleggingen av prinsippene skal framgå av beslutningen. Det
innebærer en plikt til å synliggjøre hvordan prinsippene er vurdert i den enkelte sak, i hvilken
grad de er relevante, og hvilken vekt de er tillagt.
Dersom planvedtaket berører:
• naturtyper som er truet eller nær truet på Norsk rødliste for naturtyper 2011
• verdifulle naturtyper Norge har et særlig ansvar for
• truete eller nær truete arter på Norsk Rødlistefor arter 2010
• verdifulle arter Norge har et særlig ansvar for
skal prinsippene i §§ 8-12 i NML tillegges større vekt.
Vurderinga av konsekvenser skal basere seg på kjente registreringer (databaser, rapporter
mv) i kommunene og hos regionale myndigheter, faglig skjønn, befaringer og andre kjente
opplysninger. Gjennom planprosessen vil det trolig og komme fram ny
informasjon/kunnskap. For større tiltak må private forslagsstillere regne med at
kommunene ber om nødvendig dokumentasjon, slik at virkningene av eventuelle forslag
kan vurderes. Det forutsettes at en forslagsstiller selv framskaffer nødvendig
15
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dokumentasjon.
Forhold til nasjonale mål og retningslinjer, fylkesplaner, kommuneplaner og andre
relevante planer skal kort beskrives i konsekvensutredningen. Det skal utredes for i
hvilken grad tiltak er i tråd med gjeldende planer og i forhold til nasjonale målsettinger og
føringer.
Tiltak skal vurderes der konsekvensutredningen viser at foreslått arealbruk kan få negative
konsekvenser. Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i metodikken i Statens
vegvesen sin handbok 140, og tilpasses plannivået og utfordringene i planområdet.
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal utføres i samsvar med «Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet», utgitt av Direktoratet for sivil
beredskap. Analysen skal omfatte vurderinger både av risiko som bebyggelsen kan bli
påvirket av og risiko som utbyggingen kan føre til.
I kommuneplanens arealdel vil det ikke bli avsatt områder for LNFR med bestemmelser om
spredt bygging. Dette ut fra at en erfaringsmessig ikke anser det som en hensiktsmessig
arealkategori i Storfjord. Enkelttomter innenfor LNFR-områder vil bli behandlet som
dispensasjonssaker.
Planarbeidet skal resultere i et plankart med planbestemmelser og retningslinjer,
en konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse.
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Søknad om varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2009-2017,
område R7 masseuttak
Henviser til Storfjord kommunes arealplan vedtatt i 2007, samt plan- og bygningsloven §§19-1
og 19-2.
Vedlegg
1

Søknad om varig dispensasjon, Statskog.pdf

Rådmannens innstilling
1. Søknaden innvilges med nedenstående punkter i medhold til plan- og bygningsloven
§§19-1 og 19-2.
2. Statskog skal utarbeide uttaks- og avslutningsplan for område R7 som skal godkjennes av
Storfjord kommune før tiltak igangsettes.
3. Avslutningsplanen skal omfatte område R6 og R7.
4. Godkjenning av uttaks- avslutningsplan, samt igangsettelsestillatelse, gis av driftsavdelingen
ved driftssjef.

Saksopplysninger
Statskog søker om varig dispensasjon fra planbestemmelsenes krav om utarbeiding av
reguleringsplan før masseuttakstiltak igangsettes. Gjeldene område er lokalisert i Silobakken,
Skibotn, avmerket R7 i kommunens arealplan. R7 er utvidelse av eksisterende masseuttak R6
som i dag brukes som midlertidig massedeponi.
Rask saksgang ønskes da masser fra R7 vil bli brukt i vegbyggingprosjekt påstartet høsten 2013
i Skibotsdalen.
Viser til vedlagt søknad fra Statskog.
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Vurdering
Innvilgelse av søknad vil føre til lokal gevinst med miljømessige hensyn. Transportlengde av
masser vil bli minimal, samt utenfor bebygde områder. Andre massealternativer vil med stor
sannsynlighet medføre frakt per båt til nærmeste egnede havn, overføring til lastebil med
transport gjennom boligstrøk. Dette medfører både støy og støvproblematikk som kan unngås
ved rask igangsettelsestillatelse i R7.
Ved at denne dispensasjonen ikke gis, og transport med båt brukes som alternativ, kan Storfjord
kommune kreve havneavgift for lossing ved kommunalt kaianlegg. Dette vil gi inntekter til
kommunen men også tidligere nevnte problematikk med tungtransport, samt eventuelle
forsinkelser i utbyggingsprosjektet som gir negative samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Området er i kommunens arealplan lagt av til fremtidige masseuttak, og vil dermed ikke føre til
endringer av denne. Dette gir grunnlag for at konsekvensutredning og varsling av naboer og
andre parter ikke er nødvendig. Disse parameterne gir mulighet for rask saksgang ved
innvilgelse av søknad.
Med felles avslutningsplan for R6 og R7 vil det sikres best mulig resultat for området ved endt
bruk.
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Søknad om varig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 2009-2017,
område R7 masseuttak

Søknad
Vi viser til tidligere dialog med Storfjord kommune 14.11.2013 (forhåndskonferanse) vedrørende uttak av
grusmasser
jf. plani Skibotndalen.
og bygningsloven
Statskog
(pb1.)
søker
§§ med
19-1 dette
og 19-2.
om dispensasjon
Søknaden gjelder
fra kommuneplanens
område R7, framtidig
arealdel 2009 -2017,
masseuttak.
Det søkes om varig dispensasjon fra planbestemmelsenes krav om at det skal utarbeides
reguleringsplan før tiltak i masseuttak igangsettes. Søknaden gjelder kun dispensasjon fra
planbestemmelsene, mens arealet avsatt i plankartet vil være uendret.
R7 er lokalisert til Silobakken i Skibotndalen, og ligger mellom E8 og eksisterende masseuttak R6.
Eksisterende masseuttak R6 er inkludert i reguleringsplan «E8 Halsebakkan», og avsatt til midlertidig
massedeponi.
Vi anser det som praktisk og hensiktsmessig for å sikre framgang i pågående veiprosjekt (se kap. om
bakgrunn). Samtidig kan en sikre helheten i området Silobakken gjennom en felles avslutningsplan for R6
eksisterende masseuttak og R7 framtidig masseuttak. Statskog mener fordelene vil være klart større enn
ulempene ved å innvilge dispensasjon som omsøkt.
Totalt miljøregnskap: et masseuttak i Skibotndalen vil kunne spare miljø og befolkning i Skibotn sentrum
og Skibotndalen. Alternativet til et uttak i dalen vil være frakt av masser med båt til Skibotn kai, og deretter
tungtransport gjennom sentrum/tettsted og opp dalen.
R7 har et areal på ca. 56 dekar overflate og det planlegges i første omgang å ta ut opp til 700 000 in3
grusmasser.
Postadresse
Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 Namsos

Telefon
+47 07800

Bankkonto
8200.06.58800
Org.nr.
NO 966 056 258
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Arealet forutsettes avklart i kommuneplanens arealdel. Tiltaket faller derfor ikke inn under planer og tiltak
som alltid skal konsekvensutredes iht. Forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg 1 punkt 3:

«Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet
overflate blir berort eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner m3masse, samt torvskjæringpå et
område på mer en 1 500 dekar.»
En reguleringsplanprosess tar relativt lang tid og antas å ikke tilføre saken vesentlige nye opplysninger. Vi
ber om varig dispensasjon og at kravet om reguleringsplan frafalles. De fleste av retningslinjene i
kommuneplanens arealdel skal følges, og det vil bli utarbeidet bl.a. uttaksplan/driftsplan og avslutningsplan.
I denne sammenheng vil det være naturlig å inkludere også tilgrensende eksisterende masseuttak R6. Dette
vil bidra til å sikre helheten i området, og en terrengtilpasset avslutning og revegetering av hele området
(R6 + R7).Vi er for øvrig kjent med at en ev. dispensasjon ikke endrer kommuneplanens arealdel, men gir
tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tiltaket planen gjelder. I dette tilfellet uttak av masser fra R7.

Da anleggsarbeidet med oppgradering av E8 er igangsatt høsten 2013, ønsker vi snarlig å gjøre
grusforekomstene tilgjengelig ved utarbeidelse av uttaksplan/driftsplan og avslutningsplan for området.
Det bes derfor om snarlig behandlig av dispensasjonssøknaden.

Bakgrunn
E8 Skibotndalen er en viktig godstransportrute mellom Nord-Norge og Finland. Det skal de neste årene
gjennomføres store utbedringstiltak på veien. Hensikten med prosjektet er å etablere en trafikksikker vei
med god framkommelighet spesielt for tungtransport. Dette skal i første etappe skje ved nytt kryss mellom
E6 og E8 i Skibotn og utbedring av E8 i Halsebakkan (Figur 1). Vi viser i denne sammenheng også til
følgende reguleringsplaner utarbeidet av Statens vegvesen:
Kryss E6 og E8 Skibotn, vedtatt 11. mai 2011
E8 Halsebakkan, vedtatt 11. mai 2011
Det forlegger også planer om utbedring av de resterende strekningene av E8 gjennom Skibotndalen.

Figur 1. E8 Skibotndalen.

Strekningene

det skal gjennomføres

utbedringstiltak

er markert

med blått.
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I forbindelse med utbedringen av E8 i Skibotndalen vil det være behov for store mengder masse, anslagsvis
opp mot 700 000 m3. Med hensyn til kostnader i prosjektet og miljø ønsker Statens vegvesen å minimere
transportavstandene for massene. Statskog som er stor grunneier i Storfjord kommune har derfor mottatt en
henvendelse om uttak av masser på vår eiendom gnr. 45 bnr. 2. Lokalisering av ønsket uttak er Silobakken,
avsatt som område R7 i gjeldende kommuneplanens arealdel (Figur 2).
Oppstart av prosjektet var høsten 2013. Det er derfor viktig med en rask avklaring vedørende masseuttak.

Dagens situasjon
Gjeldende planer —Kornmuneplanens arealdel 2007 - 2019
Utdrag fra kommuneplanens arealdel er hentet fra på kommunens internettsider:
http://www.storfjord.komrnune.no/planer.255736.no.htrn1

Figur 2. Utsnitt fra plankart

«Skibotndalen».

R6 = eksisterende

masseuttak

som er i drift. R7 = framtidig

masseuttak.

Planbestemmelser og retningslinjer finnes som en tegnforklaring/tekstdel til plankartet. I punkt 3 i
tegnforklaringen framgår bestemmelsene for arealene avsatt til masseuttak (Figur 3). Gjeldende
kommuneplanens arealdel er utarbeidet iht. pb1. av 1985, henvisningene til paragrafer er til gammel pbl.
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Sand- og grusforekornsten (Kilde: Grusdatabasen, NGU)
Omsøkt masseuttak R7 utgjør deler av sand- og grusforekomst 1939.037 Silobakken i Grusdatabasen (Figur
4). Hele forekomsten er kartlagt med sikker avgrensning og vurdert til å være meget viktig. Dette er en
breelvavsetning med terraseform. Størrelse på hele forekomsten: arealet ca. 411 dekar, og volumet 3 121
825 m3,mektighet 8,00 m. Nevnte konflikter er vei og skogbruk.
Beskrivelse: stor breelvavsetning ved Lullemoen. Massene består av sortert sand og grus, det grove
materialet er godt rundet. Massene blir grovere mot sørvest i avsetningen. Materialet har relativt gode
mekaniske egenskaper. Forekomsten vurderes som en meget viktig byggeråstoffressurs.
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Figur 4. Sand- og grusforekomst

1939.037 Silobakken,

Grusdatabasen.
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R7 utgjør deler av denne.
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Natur- og kulturverdier (Kilde: Naturbasen, Miljødirektoratet)
Vegetasjonen i området er skrinn furumark. Skogen på arealet er ung furuskog av hogstklasse II og hele
område R7 er låg bonitet (F6). Statskog vurderer skogverdiene til ikke å være i konflikt med planlagte
tiltak.
Det er ikke registrert utvalgte naturtyper eller prioriterte arter i området, ei heller rødlista arter.
Det er ikke registrert kulturminner i området.
Med hilsen

Berit Kristine Kalstad
Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 1
Kopi til:
Statens Vegvesen Region
Nord Bodø Kontorsted
Dagfinn Johnsen
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2010/1353 -54

Arkiv:

51/10

Saksbehandler: Torbjørn Tuoremaa
Dato:

28.01.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
6/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Vedr. klage på rivingstillatelse gbnr 51/10
Henvisning til lovverk:
Rivings tillatelse i henhold til Pbl § 20-2 .
Forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold jfr. Pbl § 21-6.
Vedlegg
1

Brev vedrørende klage Sametinget

Rådmannens innstilling
1. Delegasjonssak – Delegert vedtak nr 125/13. Datert 16.08.13 : Tillatelse til søknad om
riving av Augusthuset, gbnr 51/10 opprettholdes.
2. Vedtaket opprettholdes da de nye opplysningene fra Sametinget den 16.01.2014 i brev
sier at de trekker tilbake registrering av husene som ensidig automatisk fredet samiske
kulturminner.

Saksopplysninger
Karl H Abrahamsen søkte om rivingstillatelse 25.05.13. Denne søknad ble innvilget 16.08.13
.Tillatelsen er gitt i henhold til plan-og bygningslovgivningen og gir ikke uten videre rett i
forhold til annen lovgivning eller privatrettslige forhold, jfr pbl § 21-6. Omsøkte tiltak kan ikke
ses å stride mot bestemmelser gitt eller i medhold av plan-og bygningsloven.
Sametinget trekker tilbake tidligere registrering av husene som automatisk fredet og anbefaler
kommune at ta vara på stedet gjennom regulering av området med husene til hensynssoner.
Troms Fylkeskommune ( Fylkeskonservator) har etter befaring 03.09.13 gjort en konklusjon /
anbefalning om at dersom de hadde fått forelagt en bygge – eller reguleringssak for
eiendommen, ville de anbefalt bygningene istandsatt og regulert som hensynssone.
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Karl Harry Abrahamsen, rettmessig eier av bygningene, skriver via Advokatfellesskapet
Centrum 21.01.14 at han vil rive og flytte ”Augusthuset” med uthus til egen tomt og sette opp
dem på nytt. Om kommunen ønsker å føre opp husene på et nytt sted så stiller Karl. H.
Abrahamsen seg positiv til dette forutsatt att kommunen også da sørger for tomt til bygningene.
Vurdering
Ut fra nye opplysninger fra Sametinget er ikke bygningene fredet som samiske kulturminner.
Både Sametinget og Fylkes konservator ser gjerne at kommunen regulerer området som husene
står på i dag til hensynssone. Hvordan et sånt vedtak, regulering av tomt, kan gjøres av
kommunen, er en vurdering om behov av lignende bygninger i forhold til den flerkulturelle
historien samt verneverdien av hus fra før krigen. ”Rasteby huset” som finnes fra før krigen og
er et hus som kommunen eier. Karl. H .Abrahamsen, som er rettmessig eier av husene, ønsker å
rive husene og å flytte dem til eiers egen tomt, der husene skal sette opp igjen. Ut fra nye
opplysninger fra Sametinget, så skal ikke flytting av husene komme i konflikt med
verneverdighet og skulle fortsatt være en bygning med den flerkulturelle historien inntakt.
Her er det viktig å klargjøre kommunens rolle da det forekommer privat rettslige forhold,
se nedenfor.
§ 21-6. Privatrettslige forhold
Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene
ikke ta stilling til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader.
Dersom det framstår som klart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver
ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden
avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av
privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist for tiltakshaver for
supplering av søknaden.
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Almmut go valddat oktavuoda/
Oppgis ved henvendelse

Augusthuset og Bergbua, gbnr 51/10 i Storfjord
klage på registrering av samiske kulturminner

kommune,

Vi viser til brev fra advokatfellesskapet Centrum av 18.09.2013 på vegne av klient Karl Harry
Abrahamsen. I brevet blir Sametinget bedt om å trekke tilbake en klage vi har framført på
innvilget rivetillatelse på Augusthuset med uthuset Bergbua (Askeladden 145491-1), dernest om
å trekke tilbake vår konklusion om at uthuset er et automatisk fredet samisk kulturrninne og at
Augusthuset er et verneverdig samisk kulturminne. Det varsles også et erstatningssøksmål da
eier av gbnr 51/10 Jan-Gunnar Guttormsen har tatt uthuset Bergbua ned_Vi oppfatter
advokatenes brev som en klage på vår registrering, jf kulturminneloven § 4 sjette ledd.

Saksframstilling
Denne saken har sin bakgrunn for Sametingets del i 2011 da vi ble kontaktet av eiendommens
nye eiere Else-Marie og Jan-Gunnar Guttormsen. De kjøpte eiendommen i 2011 for å bo i det
nyere bolighuset på eiendommen. De ønsket også å ta vare på Augusthuset med tilhørende
uthus. Da andre interesser ønsket å rive Augusthuset, og det var gitt rivetillatelse fra
kommunen, ba de oss om hjelp til å få beholde husene på tornta. Vi tilskrev kommunen
04.03.2011 og ba om at rivetillatelsen ble trukket tilbake siden vi etter vurdering anså at dette
var automatisk fredete samiske kulturminner.
Karl Hany Abrahamsen, nevø til August Abrahamsen, tok kontakt for å fortelle at han anså seg
som eier av Augusthuset med uthus og innbo. Han klagde også på vår registrering av huset
som samisk kulturminne, og henviste til at familien på hans fars side var finsk/kvensk og kom fra
finsk side. Han og alle hans søsken regnet seg som finsk/kvenske. En annen interessent i
huset, ørjan Holm, varslet at han hadde overtatt rettighetene til Augusthuset i 2009 og fått
tillatelse fra kommunen til å flytte huset vekk fra gbnr 51/10. Holrn har i ettertid trukket tilbake sitt
krav på husene.
Vi befarte husene 29.06.2011 og utarbeidet befaringsrapport, vedlagt. Da det var tvil om
alderen til Augusthuset, fikk vi gjennomført en dendrokronologisk undersøkelse 08.07.2011,
vedlagt. Vi konkluderte den gang på bakgrunn av de opplysninger vi hadde tilgjengelig og våre
undersøkelser med at dette er verneverdige samiske kulturminner med både samiske og
kvenske/finske elementer. Bergbua, som er over 100 år gammel, ble da vurdert som et
automatisk fredet samisk kulturminne. På denne bakgrunnen ba vi kommunen trekke tilbake
rivetillatelsen
I 2012 befarte vi uthuset, Bergbua igjen, rapporten er vedlagt, og oppfordret deretter eier til å
søke restaureringstilskudd fra Sametinget. Vi ga tilsagn om dette i 2013 fra de ekstraordinære
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midlene RA bevilget til fredete samiske hus. Siden 1986 da husene ble registrert i SEFRAK var
forfallet på bua stort og halvparten av bygningen borte.
Tiltakshaver har begynt sine arbeider med å restaurere huset med å få tak i og bearbeide
oldertømmer. Han har, etter avtale med oss, tatt huset ned som et ledd i restaureringsarbeidet,
da skadene i syllstokkene var såpass omfattende at dette bie ansett som den beste
framgangsmåten.
Vi ble av Guttormsen gjort oppmerksom på at kommtinen den 16.08.2013 hadde Vedtatt ny
rivetillatelse for begge husene etter søknad fra Karl Harry Abrahamsen. Abrahamsen hadde da
lagt fram dokumenter der det går fram at han har et ejerskap til Augusthuset og Bergbua fra
1976. Vi klaget på dette rivevedtaket og viste til vår registrering fra 2011. Advokatfellesskapet
Centrurn har så deretter tatt saken opp på vegne av sin klient
Den 03.09.2013 arrangerte kommunen befaring på stedet, etterfulgt av et møte. Sametinget varl
ikke varslet eller innkalt til dette arrangementet, Fra møtet foreligger et notat utarbeidet av Olav
Austlid, Troms fyikeskommune, også vedlagt, mottatt hos osS 11.10.2013. Konklusjonen her er
at husene er verneverdige og anbefales istandsatt og regutert som hensynssone.

Vurdering
Da Sametinget engasjerte seg I saken i 2011, hadde;husene stått ubebodd siden 1980 og
forfallet var økende. Det var uklart om tidligere eiere Var interessert i å følge opp sine planer
med å få husene flyttet eller revet Den skriftlige dokümentasjonen om at Karl Harry
Abrahamsen i 1976 kjøpte eiendomsretten til selve bYgningenefra sin onkel August
Abrahamsen som hadde etablert stedet var ikke lagt:fram og kjent for Osspå det tidspunktet
Sametinget la i utredningen vekt på registreringene iSEFRAK og en uttalelse fra kommunens
kulturvemutvalg fra 1981. Den gangen var husene også truet av riving, da daværende eler av
gbnr 51110hadde krevd at husene skulle rives. Det framkommer i utvalgets registrering at
husene var fra 1800-tallet, bua fra begynnelsen av århundret og boligen fra slutten. En mente a
husene var vemeverdige og tok sikte på å bevare dem, i første omgang Bergbua Sarnetinget
fikk utført en dendrokronologisk undersøkelse og endret byggetidspunktet for Augusthuset til
1939, med en gjenbrukt loftsetasje av lokalt tømmer,;sannsynligvis fra 1870-tallet Bua var ikke
lett å datere, men det sannsynlige tidspunktet er 1882, dette med kilde I prøvene.
I Sametingets utredning av kulturell tilhørighet til husene har vi dokumentert noe av den
flerkulturelle historien. Vi har ikke kilder for tilhørigheten til alle personene som har vært
involvert i etablering og bruk av bostedet Karl Harry ,/kbrahamsenoppiever seg og sine
slektninger som kvenskifinske, og viser til at slekta på fars side kom fra Finland. Som grunnlag
for vår konklusjon om registrering av dette som samieke kulturminner, har vi vektlagt den
generelle historien I området, slik den framstilles i Lyngen regionhistorie. En registrering av
disse husene som samiske fierner etter vårt syn ikke den tilhørigheten de også har til
kvensWfinsk kultur. Kulturminner kan ha fleretnisk tiknytning, noe som også øker verneverdien
til kulturminnene. En vektlegging av det samiske i slike felles kulturminner er etter vårt syn
innafor rammen av Sametingets rett til å registrere kålturminner. Vi beklager likevel at vi ikke
vektla nok synet til Karl Harry Abrahamsen som gjenlevende slektning av August Abrahamsen.
Sametinget tar ikke stilling til eiendomskonflikten, men vurderer husenes verdi som
kulturminner.

Konklusjon

og anbefaling

Sametinget vurderer husene på Berg som viktige og verneverdige kulturminner i Storfiord. Vi
ser imidlertid at vi ikke har vurdert husenes flerkulturelle tilhørighet godt nok, og Sametinget
trekker derfor tilbake registreringen av husene som ensidig automatisk fredete samiske
kulturminner. Vi vil likevel understreke at husene har en flerkulturell historie og dokumenterer
både kvensk/finsk og samisk historie i området. De har også spesiell verdi da de er noen av få
stående hus i området fra før krigen.
Vi oppfordrer derfor kommunen til å avslå rivingen av husene og ta initiativ til at husene blir tatt
vare på stedet gjennom regulering av området med husene til hensynssoner. Sametinget
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ønsker å opprettholde tilskuddet til restaurering av Bergbua og kan veilede kommunen i en
reguleringssak.
uoda'

dreas Stång rg
ågajodiheaddji /Fagl

andi Berit Sjølie
seniorråddeaddi/seniorrådgiver

er

Kopiija / Kopi til:
Advokatfeilesskapet Centrum
Grønnegt.80 9253 TROMSØ
Else-Marie og Jan-Gunnar Guttorrnsen
9046 OTEREN
Storord kommune
Driftsetaten 9046 OTEREN
Troms fylkeskommune Romssa fylkkasuohkan Kultåretaten 9296 TROMBØ

Vedlegg
Tittel:
:

NotatvedrAugusthusetpåBergi Storqord
Bu ved Abrahamsenstua på Berg, gnr 51119Storgorci- beiaringsrapport
_August Hus Berg DendfoRapport
Huseneplpit~nr
51/10 i Storfjord kommune - befarin. sra ..• ft
Ang. Deres klage på vedtak om rivingstillatelse på'gnr. 51 i;nr. 101 Storflord
kommune
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/4038 -20

Arkiv:

L83

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

29.01.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
7/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
07.02.2014

Frigjøring av midler til ferdigstillelse av boligfelt
Henviser til skriv av 14.11.13 fra Vegar Engstad på vegne av beboerne i Sommersetlia øvre del,
sak 0025/08 i Driftstyret av 19.02.2008, samt sak 0011/08 i kommunestyret av 05.03.2008
omhandlende fastsetting av salgspriser for boligtomtene i Sommersetlia, Skibotn.
Vedlegg
1

Brev fra Vegar Engstad datert 14.11.13.pdf

2

Vedlegg til brev.pdf

Rådmannens innstilling
1. Det bevilges kr 250 000.00 eksklusive MVA til ferdigstillelse av gatelys i Sommersetlia
boligfelt øvre del.
2. Midlene bevilges fra Storfjord kommunes tomterefusjonsfond, konto 255 080 001.

Saksopplysninger
I Sommersetlia boligfelt øvre del er tomteprisene satt med tanke på både asfaltering og
montering av gatelys. Ved klargjøring av boligfelt ble fundamenter samt kabler for gatelys
nedsatt. Til sammen er det snakk om 13 punker som er klare for montering av gatelys.
Nødvendig materiale til prosjektet vil inkludere 13stk stolper med armatur, sikringsskap med
hovedsikring, kurssikring, fotocelle, kontaktor, med plass for effektmåler, samt anleggsbidrag til
Troms Kraft.
For at systemet skal være operativt må alle 13 punkt monteres samtidig.
Totalt kostnadsoverslag inkludert arbeid vil være kr 250 000,00 eksklusive MVA.
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Midler for prosjektet kan bevilges fra Storfjord kommunes tomterefusjonsfond.
I sak 0011/08 fra kommunestyret møtedato 05.03.2008 fremkommer det at pris for gatelys ble
stipulert til kr 300.000. Denne summen ble fordelt på tomteprisen for de 27 boligtomtene til
salgs. Dermed har beboere i Sommersetlia øvre del betalt kr 11.111 per tomt for montering av
gatelys.
Vurdering
Det bevilges midler til fullføring av gatelysprosjekt i Sommersetlia med tanke på
trafikksikkerhet for myke trafikanter, og sterkt fokus på barn. Pris for gatelysene inngår i pris for
boligtomtene, og utgiftene vil dermed bli dekt ved salg av tomter. Gatelys prioriteres fremfor
asfaltering med trafikksikkerhetsmessige hensyn.
Tomterefusjonsfondet holder midler rettet mot ferdigstillelse av boligfelt, og vil derfor være
aktuell i dette tilfellet.
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Beboere Sommersetlia øvre del
Sommersetlia
9143 Skibotn
Storfiord kommune
Driftetaten ved Hilde Kibsgaard
9046 Oteren
14.11.13

Gatelys i Sommersetlia

Viser til skriv datert 22.10.13 hvor kommunen gir avslag på ønske om å sette opp gatelys i
Sommersetlia øvre del. Dette synes vi er meget beklagelig da det går ut over sikkerheten til
våre barn, med tanke på både trafikk og dyr.
I et skriv fra kommunen datert 05.03.08(se vedlegg) viser utregning gjort av kommunen av
utbyggingskostnadene pr tomt i Sommersetlia øvre del kom på 178.046 kr. Der av 400.000 kr
til asfaltert vei og 300.000 til veilys. Det vil si at hver tomt betaler i underkant av 26.000 kr
for asfaltering og veilys. For veilys alene blir dette 11.111 kr. De tre husstandene har altså
betalt 33.333 kr for veilys vi ikke har fått.
Siden vi har betalt for veilys, ønsker vi et tidsperspektiv på når vi kan forvente at det blir
bevilget penger til dette. For våre barns sikkerhet håper vi dette skjer ved første anledning
Med hilsen
Beboerne i Sommersetlia øvre del.

Vejmr- 't—vvItcti
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SAMLET SAKSFREMSTILLING
SOMMERSETLIA BOLIGFELT.
FASTSETTING AV SALGSPRISERFOR BOLIGTOMTENE
Saksbeh.:
Arkivsaksnr:

SteinarEngstad

Arkivkode:

611

08/00154

Gradering:

/

Saksnr.: Utvalg
0025/08 Driftstyret
0011/08 Kommunestyret

Møtedato
19.02.2008
05.03.2008

Vedlegg:
FAKTISKE OPPLYSNINGER:
Storfjord Wommuneer i ferd med å ferdigstille opparbeidelse av boligfelt Sommersetlia i
Skibotn med vei, vann og avløp. Tomtene blir klarjort med stilddedninger for vann og avløp i
tomtegrense. I tillegg til dette vil kabeletatene levere strøm, bredband osv fram til hver tomt.
På bakgrunn av anbudets priser ventes det at boligfeltutbyggingen vil koste:
Anbud veikostnader eks asfalt
kr 703.068
Anbud VA-grøfter
" 2.902.011
Anbud, andel rigg og drift
"
70.000
162.172
Anbud, kompletterende arbeider
kr 3.837.251
Sum eks mva
"
400.000
Asfaltering kommunal veg, stipulert
Veglys langs kommunal veg, stipulert
" 300.000
270.000
Oppmåling tomter
kr 4.807.251
Totalsum utbyggingskostnader:
Utbyggingskostnader pr boligtomt: kr 4.807.251 : 27

kr 178.046

VURDERING:
Storfjord kommune har kjøpt boligfelteiendommen fra Staåkog. Det er derfor naturlig at
kommunen selger tomtene i feltet istedenfor å feste bort tomtene til byggherrene.
Rådmannen mener at utbyggingskostnadenefor boligfeltet i prinsippet bør fordeles likt på hver
tomt ut far den vurdering at hver tomt har lik nytte av utbyggingen. Dessuten er tomtene
ganske like i størrelse. Grunnprisen for den enkelte tonit bør imidlertid beregnes ut fra
størrelsen på den enkelte tomt.
På bakgrunn av dette anbefaler rådmannen at Storfjord kommune selger alle tomtene i
boligfeltet. Følgende salggprisergjøres'gjeldende: •
Salgspris pr tomt beregnes slik:

.

kr 178.046 + (kr. 35,00 x tomteareal etter målebrev)

I tillegg til dette skal hver eiendom betale tilknytningsgebyr for vann og avløp etter de til
enhver tid gjeldende satser. Tilknytningsgebyretrefererer seg til hovedledningsnettet med
vanninntakog overføringingsledninger.
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