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Budsjettforslag for kap. 1.6 og 1.7. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
Henvisning til lovverk: Kommuneloven
Henvisning til kommunalt reglement: Økonomireglementet
Vedlegg
1 Vedlegg 1 Hovedoversikt driftsbudsjett 2015-2018
2 Vedlegg 2 Buddsjettrapport ansvarsnivå 2015-2018
3 Vedlegg 4 Hovedoversikt investeringer 2015-2018
4 Vedlegg 4B Oversikt investeringer 2015
5 Vedlegg 6 Ikke medtatte investeringstiltak i budsjettperioden
6 Vedlegg 5 Beskrivelse av investeringer
7 Vedlegg 3 Budsjett tekstdel kap. 1.6 og 1.7
Rådmannens innstilling

Saksopplysninger
Budsjett for 2015 og økonomiplan for Storfjord kommune for 2015-2018 er under arbeid og
Rådmannens forslag skal legges fram for Formannskapet som er kommunens
økonomiplanutvalg.
Før Formannskapet behandler budsjettet og legger det ut på høring, er det mulighet for Styret for
plan og drift å gi sine innspill. Fremlagt budsjettnotat i Styret for plan og drift gjelder for
kapittel 1.6 og 1.7. Dette omfatter både drift- og investeringsbudsjettet.
Vurdering
Rådmannen skal sende ut sitt budsjettforslag i god tid før møte i formannskapet 26. november.
Da saksdokumentene til dette møte i sin helhet ennå ikke er klar til utsending, vil det i vedlagte
dokumenter til SPD kunne forekomme noen justeringer.
Men i hovedsak vil de fremlagte dokumenter kun få mindre justeringer.
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Det legges ikke fram innstilling, da det er SPDs innspill som skal videre til Formannskapet.
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Investeringsprogram
prosjektnr

Storfjord kommune

Finansiering 2015

2015 - 2018

Investeringsprogram
Salg anleggs- Tilskudd
midler

Bruk av
ubrukte
lånemidler

Bruk av mva- Bruk av
komp.
fondsmidler

Bruk av
inntekt salg
AM

Eksterne lån Eksterne lån
VAR
2015
2015

2016

2017

2018

kommentar/fremdrift

Vann og avløp
330 Sentrumsplan Skibotn
670
xx
xx
741
xx
667
xx
xx
xx

1 000 000

Avløpspumpestasjon Skibotn skole
Skibotn kloakk, avløpsrensing
Oppgradering kloakk, Hatteng
Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp
SD overvåkingssystem vann og avløp
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja
Oppgradering vannlednng vestersia. Stubbeng - Tømmernes
Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune

xx
xx
xx

Brann
Brannteknisk ombygging Åsen
Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter
Branntekniske tiltak andre kommunale bygg

100
xx
xx
682
961
xx
xx
763
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Andre tiltak
Oppgradering av microsoftlisenser og ny server felles datasenter
Anskaffesle datateknisk utstyr og datasikringstiltak
Kunstgressbane Hatteng
Kommunal andel utbygging mobilnett i Signaldalen
EK-innskudd KLP
Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtale)
Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner
Utvidelse av Skibotn kirkegård
Anskaffelse av spyle og steamevogn
Nytt nødnett og UMS installasjon
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)
Lydanlegg /orgel Storfjord kirke
Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager
Pasientalarmsystem Åsen
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
Nødstrømsagregat Helsehuset
Nødstrømsagregat Skibotn oms. senter

10 670 000

Igangsatt

1 850 000
5 000 000
300 000

2 000 000 Forarbeid 2017, gjennomføring 2018 og 2019

100 000
650 000

2 000 000
700 000

2 000 000 Avløp for planlagt reg. område Apaja
750 000

500 000

500 000

700 000
1 000 000
100 000

Bygninger
Oppgradering tak Åsen omsorgssenter
Automatisk ringesystem Storfjord kirke
Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen
Handicaptoalett Storfjord kirke
El. sikrings tiltak kommunale boliger
Ventilasjon NAV/rådhuset.
Oteren barnehage - tilbygg
Kommunale boliger oppgradering
Salg og bolig
Salg av kommunal bolig ihht tidligere vedtak

5 450 000
1 850 000

Veier
355 Trafikksikkerhetstiltak
142 Kommunale veier, asfaltering

736
xx
xx
xx
xx
xx
xx
171

4 220 000

100 000

150 000

150 000

500 000

500 000

500 000

500 000

600 000
500 000

Pålegg fra Arbeidstilsynet
200 000

120 000

120 000

Sentralt pålegg.
150 000
300 000
300 000

2 000 000

2 000 000
400 000

400 000

400 000

-800 000

230 000
260 000
620 000

230 000
260 000
620 000

200 000

Avvik etter tilsyn
Avvik etter tilsyn
Avvik etter tilsyn

200 000
150 000

150 000

950 000
400 000

600 000

1 000 000
117 000
200 000

117 000
200 000

1 500 000
1 000 000

100 000 i tilskudd fra TFK
Innskudd EK gjennomføres over 5 år, i tillegg til årlig andel.
Sentralt pålegg.

1 000 000

550 000
450 000
150 000
300 000

150 000
300 000

Sentralt pålegg.
200 000

300 000
300 000
100 000

300 000
300 000
100 000
150 000

150 000

Gjerde og porter, renovering og nybygg
Frigi festetomter som ikke lar seg fremfeste.
700 000
700 000

-800 000

1 000 000

9 717 000

550 000

600 000

800 000

1 850 000
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5 450 000

19 967 000

8 200 000

10 800 000

7 500 000

Investeringsprogram
prosjektnr

Prioriteringer

Storfjord kommune

Finansiering 2015

2015 - 2018

Investeringsprogram
Salg
Tilskudd
anleggsmidle
r

Bruk av
ubrukte
lånemidler

Bruk av mva- Bruk av
komp.
fondsmidler

Bruk av
inntekt salg
AM

Eksterne lån Eksterne lån
VAR
2015
2015

2016

2017

2018

kommentar/fremdrift

Vann og avløp
330 Sentrumsplan Skibotn

1 000 000

670 Avløpspumpestasjon Skibotn skole
667 Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger
xx Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune

4 220 000

5 450 000

10 670 000

1 850 000
100 000
150 000

100 000

Veier
142 Kommunale veier, asfaltering

500 000

Bygninger
736 Oppgradering tak Åsen omsorgssenter
xx Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen
xx Oteren barnehage - tilbygg
Salg og bolig
Salg av kommunal bolig ihht tidligere vedtak

xx
xx
xx

Brann
Brannteknisk ombygging Åsen
Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter
Branntekniske tiltak andre kommunale bygg

100
xx
961
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

Andre tiltak
Oppgradering av microsoftlisenser og ny server felles datasenter
Anskaffesle datateknisk utstyr og datasikringstiltak
EK-innskudd KLP
Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtale)
Digitalisering/oppgraderig av kommunens reguleringsplaner
Nytt nødnett og UMS installasjon
Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Lydanlegg /orgel Storfjord kirke
Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager
Pasientalarmsystem Åsen
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom

180 000
120 000
2 000 000

Igangsatt

1 850 000
100 000
150 000

320 000

500 000

500 000

500 000
120 000
2 000 000

500 000

Pålegg fra Arbeidstilsynet
Sentralt pålegg.

-800 000

230 000
260 000

230 000
260 000
620 000

620 000

200 000
150 000
400 000

200 000
150 000
1 000 000
117 000
200 000
150 000
300 000
300 000
300 000
100 000
150 000

600 000

117 000
200 000
150 000
300 000
300 000
300 000
100 000
150 000
-800 000

0

8 777 000

400 000

600 000

0

2 100 000

6 690 000

19 967 000
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Avvik etter tilsyn
Avvik etter tilsyn
Avvik etter tilsyn

1 000 000

1 000 000

Innskudd EK gjennomføres over 5 år, i tillegg til årlig andel.
Sentralt pålegg.
Sentralt pålegg.

Gjerde og porter, renovering og nybygg
Frigi festetomter som ikke lar seg fremfeste.

Investeringstiltak som ikke er tatt med i planperioden
Estimerte kostnader
Bygninger
Oppgradering svømmebasseng Hatteng skole

11 000 000

Vann og avløp
Oteren renseanlegg sentrifuge

3 200 000

Oppgradering filter/UV-anlegg på alle 3 vannverk

4 000 000

Infrastruktur boligetomter Hatteng VVA

4 000 000

Oppgradering kloakk, Hatteng

2 000 000

Veger
Veglys Brennaveien

350 000

Veglys Oterbakken

450 000

Veglys Abaja boligfeldt

500 000

Asfaltering Sommersethlia

1 500 000

Asfaltering Horsnesveien

4 000 000

Asfaltering Skoleveien (BI) Skibotn

750 000

Asfaltering Oterbakken

900 000

Totalrenovering Eggaveien. Grøfting, oppbygging og grusing.

1 000 000

Totalrenovering Parasveien. Grøfting, oppbygging og grusing.

1 000 000

Totalrenovering Fosseveien. Grøfting, oppbygging og grusing.

1 000 000

Asfaltering markedsplassen - Ronka

2 000 000
Totalt:

Grunnen til dette forslaget er at det må gjøres prioriteringer i forhold til de rammer vi kan
forvente mht. fylkesmannens godkejnning av nye låneopptak i planperioden.
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37 650 000

Investeringer i økonomiplanperioden
2015 -2018

2015

2016

2017

2018

Mange av tiltakene er estimerte kostnader og må fastsettes eksakt i
forbindelse med prosjektering.

VANN OG AVLØP
10 670 000

Sentrumsplan Skibotn:
Planarbeidet ifm tiltaket er ferdigstilt. Statens vegvesen har
prosjekteringsansvaret og oppfølging av gjennomføringen.
Storfjord kommunes egenandel er lagt i investeringsprogrammet.
I tillegg til dette har kommunen bestilt en oppgradering av vann
og avløpsanlegg i forbindelse med dette arbeidet. Det er estimert
en besparelse i millionklassen, å gjennomføre dette i samband
med SVVs tiltak i forhold til sentrumsplan Skibotn. Beløpene
som ligger inne for 2015 og er oppstartet.

Avløpspumpestasjon Skibotn skole:

1 850 000

Dagens avløpspumpestasjoner er ca. 40 år gamle og må byttes,
både av sikkerhetsmessige grunner og for å bedre
ressurstilgangen ved bruk av vaktmestere. Arbeidet settes opp
som en opsjon etter kontrakten med Rasingen. Må prioriteres og
prosjektering er iverksatt.
5 000 000

Skibotn kloakk:
Etablering av renseanlegg for rensing av kloakk i Skibotn. Det er
utarbeidet et forprosjekt for tiltaket i 2011. I 2012 har
fylkesmannen pålagt kommunen å iverksette tiltak for å utbedre
forholdene. I 2015 må saken utredes. Selve tiltaket skulle
iverksettes i 2016 og da etter en plan for VA-anlegg.

300 000

Oppgradering kloakk Hatteng:
Det skal utarbeides en oppgraderingsplan og det skal sendes
søknad om tilskudd til Troms Fylkeskommune. Tidligere dreide
dette seg i hovedsak om kombinasjonskummer som inneholder
vann, avløp og brannhydrant. Behovet for dette er fortsatt til stede
fordi vi fortsatt har kombinasjonskummer i kommunen. Det er i
tillegg utfordringer i forhold til kloakken på Hatteng. Det
utarbeides VA plan i 2015.
700 000

Boligfelt Hansenskogen Oteren, vann og avløp:
Privat aktør planlegger etablering av nytt boligfelt i Oteren.
Kommunen bistår med tilføring av kommunal vann- og
avløpsledning, ca.500 meter. Prosjektet har vært satt opp i 2013,
men er avtalt forskjøvet til 2014. I Rådmannens
investeringsbudsjett er denne forskjøvet helt til 2015.
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2 000 000

1 000 000

SD-overvåkingssystem for vann og avløp:
Høydebasseng og pumpestasjoner som er investert de siste årene
er tilrettelagt for sentral driftskontroll. SD-anlegg effektiviserer
vann- og avløpstjenestene. Prosjektering i 2015 og utførelse i
2016.
Digital kartlegging av kommunens vann- og avløpsledninger

100 000

Digitalisering av vann- og avløpsnettet i kommunen. Dette er
viktig både i forhold til brannvann, vannlekkasjer og problemer
med avløp. Videre er det behov i forhold til når vi skal sende
opplysninger til f.eks. SVV. Vi har ikke kostnadsberegnet tiltaket,
men foreslår som en start 100 000 kr til tiltaket
Nytt avløpssystem Skibotn, Apaja

100 000

2 000 000

2 000 000

650 000

700 000

750 000

I forbindelse med planlagt nye boligfelt må det utredes og bygges
nytt VA system. I tillegg er det problemer med avløpet generelt i
området.
Oppgradering vannledning vestersia. Stubbeng – Tømmernes
Fullføre et prosjekt som startet i 2010. Gjenstår ca 2 km. Tas over
tre år.
150 000

Forprosjekt hovedplan for VA i Storfjord kommune

VEIER
600 000

Trafikksikkerhetstiltak:
Det er laget en trafikksikkerhetsplan hvor gang og sykkelveier
skal prioriteres. I 2012 ble det ikke gjennomført tiltak. De
planlagte tiltakene må ses i sammenheng med hva som skjer med
evt. ny vei opp til Hatteng. Tiltaket utsettes til 2016 og 2017.
Pengene skal dekke kostander med å lage reguleringsplan for
gang- og sykkelstier som er med i TFK satsing på dette området.
500 000

Kommunale veier asfaltering:
Det er utarbeidet en plan med prioritering for asfaltering av
kommunale veier. Dette arbeidet har fått midler i 2016 og 2017.
De 100 000 som er satt opp i 2014 er tiltak fra 2013 som
kommunen ikke rakk å fullføre. Det er gjort bindende avtaler i
forhold til dette arbeidet. Gjelder blant annet nedkjøringen til E6
på Hatteng forbi kirka.

BYGNINGER
500 000

Oppgradering tak Åsen omsorgssenter
Taktekkingen er dårlig og det har vært lekkasjer i takt. Taktro er
også ødelagt i partier der det har vært lekkasjer.
Avvik fra Arbeidstilsynet som må lukkes.
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500 000

500 000

500 000

200 000

Automatisk ringesystem Storfjord kirke

120 000

Nytt kjøle- og fryseanlegg Åsen
Det gamle systemet har vært ustabil flere som re. Kjølemediet er
dessuten f\ orbudt f.o.m. januar 2015.
Handicaptoalett Storfjord kirke

150 000

El. sikrings tiltak kommunale boliger

300 000

Bytte inntaksskap for å redusere faren for overbelastning av elanleggene.
300 000

Ventilasjon NAV/Rådhuset
Spesielt møte rom har problemer med å takle kalde og varme
dager.
Oteren barnehage – tilbygg
Personalet har ikke arbeidsrom. Det er i dag et rom på ca. 9 m²
som benyttes som møterom, spiserom og personalrom.
Arbeidsplass for pedagogiske personal.

400 000

Kommunale boliger oppgradering
Det er et omfattende etterslep på vedlikehold av kommunale
boliger og bygg. I 2014 og 2015 settes det ikke av midler til dette
arbeidet ut over det som kommer i form av investeringer. I 2016
og 2017 vil kun det mest nødvendige bli gjennomført. Dersom det
åpnes et økonomisk handlingsrom mot slutten av
økonomiplanperioden, kan det være rom for økning.

SALG BOLIG
Salg av kommunal bolig ihht. vedtak

-800 000

BRANN
230 000

Brannteknisk ombygging Åsen
Rømningsveier, rominndeling og dokumentasjon. Avvik fra tilsyn

260 000

Branntekniske tiltak Skibotn omsorgssenter
Dokumentasjon, ekstern branningeniør/konsulent.

620 000

Branntekniske tiltak andre kommunale bygg
Alle bygg mangler bl. annet brannteknisk bygnings
dokumentasjon. Det er ellers utført tilsyn på alle bygg og
avvikene her må lukkes. Summene er estimert.
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400 000

400 000

ANDRE TILTAK
200 000

Oppgradering microsoftlisenser og ny server, felles
datasenter:
Nødvendig oppgradering av programvare til kommunens
datamaskiner. Videreføring av samarbeidsprosjekt.

150 000

Anskaffelse datateknisk utstyr og datasikringstiltak
Gjelder felles server samt sikring av adgang til kontorlandskap

950 000

Kunstgressbane Hatteng
Idretten i kommunen og da spesielt fotball har i flere år ønsket
denne banen. Har ikke klart å realisere denne i kamp med mer
prekære tiltak. Satt i plan for 2018.
1 500 000

Kommunal andel utbygging av mobilnett i Signaldalen
Telenor ønsker å bygge ut området. Kommunen er i dialog med
selskapet.
1 000 000

EK-innskudd KLP

1 000 000

117 000

Oppgradering av kartgrunnlag (geovekstavtalen)
Kartverket har inngått avtale med alle kommuner om
fotografering og kartlegging. Avtalen er underskrevet og
kostanden kommer i 2015

200 000

Digitalisering av reguleringsplaner
Det må igangsettes arbeid med å få digitalisert
reguleringsplanene. Dette er et omfattende arbeid. Det må kjøpes
digitaliseringstjenester. I tillegg må det ansettes midlertidig noen
som kan jobbe med å knytte endringer av planene inn i systemet.
Det er potensielt store konsekvenser for kommunen at
saksbehandlere er forventet å levere ut opplysninger om
reguleringsplaner. Arkivet i kommunen bør også få midler, fordi
det fremdeles er mye arkivering som gjenstår. Det er også et
ønske fra Nord-Troms Plankontor å få dette i orden. Det er en helt
uholdbar situasjon slik det er i dag.

550 000

Utvidelse av Skibotn kirkegård
Et prekært behov for en utvidelse av antall gravplasser. Denne var
inne i budsjettet for 2014. Her så en raskt at det var bevilget for
lite penger inn i prosjektet. Tatt en økning og satt opp igjen i
2016

450 000

Anskaffelse av ny spyle- og steamvogn
Utstyret vi har i dag er gammelt og ustabilt. Denne vogna løser
både steaming og spyling. Er også mye mer effektiv enn den
gamle da trykk, vannmengde og temperatur er høyere.
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1 000 000

150 000

Nytt nødnett og UMS installasjon
Nødnettet er lovpålagt. UMS er varsling via tekstmeldinger ved
rasfare, kokepåbud etc. Pålagte systemer som vi må installere og
ta i bruk.

300 000

Utvikling av nytt boligefelt Hatteng
Prekær mangel på boligtomter på Hatteng gjør at en må se på
muligheten til samarbeid med private utbyggere for å få frem
byggeklare tomter. Dette er da 1. fase i en utbyggingstrinn med
utarbeidelse av en reguleringsplan for deler av området. Tar med
trinn 2 og 3 i dette prosjektet.

200 000

Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)
Få et ensartet digitalt system for HMS og kvalitet.
Lydanlegg/orgel Storfjord kirke

300 000

Nye sikringstiltak Oteren og Furuslottet barnehager

300 000

Gjelder gjerde og porter. Reparasjon og utskifting.
Pasientalarmsystem Åsen

100 000

Omgjøring av festeforhold ifm kjøp av eiendom

150 000

Kommunen har pr. i dag ikke mulighet til å fremfester tomter
etter at den nye loven tredde i kraft. Er derfor nødt til å få tomtene
frigitt fra fester og matrikkelføre disse på nytt. Påløper
tinglysningsgebyrer.
700 000

Nødstrømsaggregat Helsehuset:
Ved strømbrudd skal likevel helsetjenester gis og med dette
tiltaket kan tjenestene opprettholdes

700 000

Nødstrømsaggregat Skibotn omsorgssenter:
Ved strømbrudd skal likevel omsorgstjenester gis og med dette
tiltaket kan tjenestene opprettholdes.

Sum investeringer

19 967 000
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8 200 000

10 800 000

7 500 000

Storfjord kommune

BUDSJETTFORSLAG

2015
Tekstdel Kap 1.6 og 1.7
Plan- og driftsetaten 21.11.2015

2015-18
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Plan- og driftsetaten, Kap. 1.6 og 1.7
_____________________________________________
Budsjettforslaget for 2015 har gjennomgått en revisjon i forhold til det som er inne i
økonomiplanen for kapittel 1.6 og 1.7. Plan- og driftsetaten ble i budsjettvedtak 2014 tildelt en
foreløpig nettoramme på kr. 14 081 564 for 2015. Etatens ramme for 2015 i hht Rådmannens
forslag er kr. 14 450 016.

1. Generelle og gjennomgående mål for Plan- og driftsetaten
Forvalte ressursene innen sektoren på en målrettet og økonomisk måte.
Ha et fokus på en helhetlig og inkluderende ledelse hvor en også har fokus på medbestemmelse
og mulighet for påvirkning.
Levere gode tjenester til innbyggerne med riktig kvalitet innenfor våre tjenesteområder.
Bli mer innbygger- og brukerorientert samtidig som vi synliggjør for disse hva som kan
forventes av vår avdeling.
Holde den ansatte faglig oppdatert med kompetanseheving innen sine ansvarsområder.
Holde seg til vedtatte økonomiske rammer samt andre målbare mål for avdelingen.
Være pådriver for et mer tverrfaglig a rbeid mellom etatene for å skape synergier og mer
effektive tjenester.
Legge til rette for arbeid i s« ykeperioden». Være mer proaktiv med hensyn til oppfølging av
sykemeldte. Kommunens IA – mål for 2014: Sykefravær under 7 %

2. Status
Kravene til kommunal saksbehandling er skjerpet i ny Matrikkellov, Plan- og bygningslov og
Naturmangfoldslov. Året 2014 har i stor grad vært brukt til å fortsette arbeidet med å finne ut av
status i saker, i tillegg til at det har vært et presserende behov for å etablere rutiner for arbeidet.
Det har i arbeidet med å lage budsjett for 2015 vært utfordringer med å opprettholde nivået for
2014. Dette henger sammen med krav til nedtak av rammer (1,5 )% som var fastsatt, samtidig
som vi fikk uforutsett inntektssvikt. Det reviderte budsjettet gir ikke åpninger for uforutsette
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utgifter. Utgifter både på hva angår personell og generell drift er nedjustert, og det er ikke
økonomisk handlingsrom for uforutsette utgifter.
I budsjettet er det ikke lagt opp til noe forebyggende vedlikehold, men kun « brannslukking» .
Det er ikke tatt hensyn til prisstigninger og lønnsøkninger i rammenedtaket. Budsjettene fra
tidligere år har da blitt videreført uten at man har tatt høyde for disse faktorene.
I forkant av arbeidet med budsjett 2015, har det også i år vært sett på fordeling av
vaktmesterressurser ut på de ulike ansvarene. Dette har medført at vaktmesterressursene er
fordelt ut med ulike prosentsatser på de ulike arbeidsoppgavene som etaten driver.
Dette vil være et veilede nde tall og det vil alltid være slik at ressursfordeling ift oppgaveløsning
skjer ut i fra behov. Men sett gjennom hele året i sin helhet vil fordelingen jevnes ut.

3. Hovedutfordringer
En av hovedutfordringene som kommunen har er driftsmessig å ivareta investert kapital
innenfor bygg og anlegg.
Vedlikeholdsplan må utarbeide, slik at kommunen og bevilgende myndighet får kjennskap til de
utfordringene som ligger foran oss i forhold til etterslepet av vedlikehold på kommunale bygg
og anlegg. Vedlikehold av både bygg og anlegg viser seg over flere år å ha vært en
salderingspost. En vedlikeholdsplan, som da vil være et overordnet dokument, skal knytte til
seg underliggende planer for hvert enkelt bygg eller anlegg. Her er det også en omfattende
kartlegging som må til for å få et bilde av hvert enkelt bygg.
Driftsbudsjettet må på sikt oppjusteres gjennom økte rammer. Det er etter flere år med lite
handlingsrom få muligheter igjen for interne omdisponeringer og å møte forhold som
kommunen ikke kan påvirke. Det er ikke lagt til grunn i budsjettet noen økte utgifter som f.eks
prisstigning, og det gjør det er krevende ved for eksempel kjøp av varer og tjenester.
En annen utfordring er personellsituasjonen i etaten. Det har vært stor utskifting , særlig ift
ledelse. De aller fleste i plan og driftsetaten har ikke mer enn 2-3 års fartstid, foruten renholdere
og vaktmestere. Høy t« urnover» av personell påvirker kontinuiteten og evner til å levere
effektivt og kvalitetsmessig, da nye ansatte må bruke tid til å sette seg inn i nye oppgaver. Det er
derfor fortsatt noe etterslep av saker fra tidligere. I 2015 vil det være fokus på å møte disse
utforingene ved å strukturere drifta gjennom planlagte aktiviteter og forbedre rutiner. Det
påstartede arbeidet i 2014 viser seg å b« ære frukter» .
Det er i plan og driftsetaten et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og i tillegg er det stor grad av
publikumskontakt med innbyggere og andre etater. Videre for å nevne noe dreier det seg om
midlertidige kartforretninger, arealplaner, reguleringsplaner, vanndirektivet, vedlikeholdsplan
etc. som er pågående aktiviteter og som også vil fortsette utover perioden. En utfordring er at
kommunen ikke har prioritert å digitalisere reguleringsplaner, arealplaner og eget ledningsnett.
Dette medfører at saksbehandling høyt ressursbruk, det skapes usikkerhet hva som gjelder når
det skal gis tillatelser o.l i forhold til om dokumenter i saken bygger på det som er oppdatert.
Flere av disse digitaliseringsprosjektene er derfor lagt inn i investeringsprogrammet for 20152018 med mål om forenkling, kvalitetsforbedring og effektivisering.
Plan- og driftsetaten er i mange sammenhenger kommunens « ansikt utad» og som bidrar for å
tilrettelegge for utvikling i kommunen. Til tross for krevende arbeidssituasjon, stor
publikumskontakt, leveranser av støttetjenester og det å følge opp en stor oppgaveportefølje, vil
plan og driftsetaten bidra til en positiv utvikling og forbedret omdømme.

2
Side 17

4. Rådmannens budsjettforslag for Plan- og drift
4.1 – Hovedoversikt driftsbudsjett 2015
Driftsbudsjettet, kapittel 1.6 og 1.7, ligger som eget vedlegg (1).
4.2 Nye tiltak som er tatt med i rådmannens budsjettforslag
Tiltakene er beregnet for 2015. De som er listet opp har effekt f.o.m. 1. januar 2015
2015
Kapittel 1.6 og 1.7 som gir reduserte utgifter

-921 500

630.360.13500: Reduksjon av avgift til Nord norsk fjellovervåkning

-348 000

672.332 Reduksjon av sommervedlikehold veg

-135 480

664.353.10100: Stilling i plan - og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med
permisjon
776.254.10100: Stilling i plan - og driftsetaten holdes vakant i forbindelse med
permisjon.
673.332.11800: Redusert strømforbruk på veglys

-98 280
-234 800
-15 000

711.381: Midlertidig stenging av Hatteng flerbrukshall

-20 000

750.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostnader

-30 000

752.130.11953 Reduksjon av renovasjonskostander

-20 000

762.386 Midlertidig reduksjon av åpningstider for Skibotn samfunnshus

-20 000

2015
Kapittel 1,6 og 1,7 som gir økte kostander

920 000

600.120.10202: Lønn for sommerjobb til skoleungdom

100 000

650.339.11500: Kompetansehevning brannkonstabler i henhold til forskrift

330 000

650.339.11954: Installasjon og drift av det nye nød- og UMS nettet

200 000

672.339.12300: NVE tiltak Storfjord kommune. Sikring av elveløp og veier

190 000

740.238.11940: Festeregulering Skibotn -Statskog

100 000
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Kort om konsekvenser av noen tiltak som er tatt med i rådmannens forslag om redusert
tjenestenivå:
Vaktmesteroppgaver er foreslått midlertidig nedjustert med 80 % i
en permisjon.

9 måneder i forbindelse med

Det er naturlig at alle områdene som berøres av redusert tjenestenivå vil merke dette i form av
redusert kapasitet når oppgaver skal løses. Når det gjelder vaktmestertjenester har det de siste
årene vært flere reduksjoner i antall stillingshjemler (2-3), samtidig som bygningsmassen økt.
Dette har konsekvenser for tjenestene som etaten kan yte. Etaten har mindre ressurser til å yte
bistand til ulike oppgaver som meldes inn fra brukere av bygg og anlegg som driftsetaten er
ansvarlig for. Budsjettforslaget kan medføre mindre tid til utførelse av alle typer
vedlikeholdsoppgaver.

5. Opplysninger om tjenestene
5.1 Kommunale veier
I budsjettforslaget er det foreslått å redusere sommervedlikehold vei med ca. kr. 135.000,-. I
tillegg er brøytebudsjettet justert opp med ca. 3 % etter signaler om prisstigning i hht
konsumprisindeksen fra leverandørene.
Det har også i 2014 vært brukt lite midler på vedlikehold av kommunale veier. Generelt er det
flere veier som ideelt dett burde vært rusta opp, da standarden er i ferd med å bli enda dårligere
etter gjentatte høvlinger over år. Flere steder er det ikke tilstrekkelig med nytt toppdekke, men
store deler av veikroppen må oppgraderes.
Kommunale veier ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

5.2 Vann og avløp
Innenfor dette området har man i 2014 startet med noe etterarbeid i forhold til tidligere
investeringsprosjekter. Det er fremdeles strekninger på vannledninger som har store utfordringer
i forhold til lekkasjer. Det har flere ganger også i 2014 vært utrykninger når det gjelder å
reparere ulike lekkasjer. Her kan det spesielt nevnes strekninger på Vestersia. Det vil måtte
forventes at det også i 2015 må gjøres reparasjoner på ledningsnettet.
Mattilsynet hadde i 2013 befaring på vannverkene i indre del av Storfjord og Elvevoll. Det kom
krav om at kommunen må varsle om kokepåbud når UV-intensiteten ikke er høy nok. Dette
skjer gjerne i forbindelse med store nedbørsmengder. Kommunen har ved flere anledninger også
i 2014 måttet varsle om kokepåbud.
For å forbedre kommunens varsling skal UMS benyttes. Det sendes med UMS-varsling
tekstmelding til innbyggere når kokepåbud innføres. UMS ligger inne som et investeringstiltak
for 2015.
I investeringsplanen for perioden 2015-2018 er det mange prosjekter som ligger inne under VAfeltet.
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Avgiftsnivået for vann og avløp (VA):
Det er lagt inn forslag på å holde avgiftsnivået på tilnærmet samme nivå som 2014. Dette gjøres
ut fra beregninger av selvkost. Det er over året et betydelig arbeid som legges ned knyttet til
VA-nettet. I kombinasjon med at det er mye gammelt og utdatert VA-nett, vil også økende grad
av ekstremvær med de utfordringene som dette medfører for VA være en usikkerhetsfaktor i
årene som kommer. Vi fikk da også et lite forvarsel om dette i 2014 med et av våre vannverk.

5.3 Kommunale bygg
Det er vedtatt et regulativ fort utleie av kommunale bygg. Herunder skal all utleie av
kommunale bygg skje i regi av Storfjord kommune. Regulativet vil også omfatte kommunale
idrettsbygg og alle andre lokaler som kommunen eier. Inkludert i dette reglementet er også
nøkkelhåndtering, booking etc. Informasjon og opplæring ut til de berørte er også viktig.
Etter brannen av Valmuen verksted i oktober 2014 ble iverksatte kommunen i lag med
forsikringsselskapet en midlertidig flytting av brukere og ansatte til Vestersiasenteret som
tjenestested. Som følge av dette er det pågående arbeid med å oppgradere bygget til
tjenesteformålet, i påvente av at plan for fremtiden skal besluttes med evt. nytt bygg eller
benytte eksisterende bygningsmasse. KLP forsikring er involvert her.
På Vestersiasenteret det fra før lokalisert en midlertidig avdeling Oteren barnehage frem til og
med august 2015.
Generelle vedlikeholdsoppgaver for kommunale bygg er fremdeles lagt på et minimum med
bakgrunn i begrenset økonomisk handlingsrom. Unntaket er for branntekniske oppgraderinger,
som det er mange av etter år med lavt fokus innen dette området, og som da har medført flere
avvik og varslinger om stenging av bygg inntil avvik er lukket.
Det er lagt opp til salg av en kommunal bolig i 2015. Det er fra tidligere gjort vedtak i
kommunestyret på salg av boliger. Samtidig er det pågående samarbeid mellom Storfjord
kommune, Husbanken og private aktører om bygging av leiligheter ut i fra H
« amarø ymodellen». Dette innebærer at Husbanken og kjøperne finansierer boligene, og prosjektet
omtales som et boligpolitisk kinderegg, fordi kommunen får nye boliger uten å øke kommunens
boligmasse og uten økte driftsutgifter. Det er tre ting på en gang. Hovedmålene er å
 Skaffe flere boliger
 Legge til rette for tilflytting, rekruttering og inkludering
Dette åpner for salg av kommunale boliger, som igjen er med på å redusere
kommunens fremtidige utgifter til vedlikehold.

5.4 Oppmåling
Det gjenstår en del midlertidige kartforretninger som ikke er fullført innen gitte frister.
Ferdigstillelse i arbeidet vil ha fokus i 2015.
I 2014 har det vært en midlertidig omplassering av 50 % stillingsressurs fra IT -avdelingen over
til plan- og driftsavdelingen. Dette gjelder ressurs for kart og oppmålingstjenester. Denne
ordningen har fungert godt og derfor foreslås det videreført i 2015.
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For planarbeid/oppmåling ligger det inne i investeringsprogrammet kr. 200 000,- til
digitalisering av reguleringsplaner.

5.5 Feiing, brann og redning
Storfjord kommune er i henhold til Brann- og eksplosjonsvernloven og Forskrift om
organisering og dimensjonering av brannvesen pålagt å ha et brannvesen som skal være
innsatsstyrke i forbindelse med brannsituasjoner og bistå med innsats ved andre akutte
ulykkessituasjoner. Kommunens oppgaver etter brannvernlovens § 11 kan helt eller delvis
overtas av et annet brannvesen, jf. § 15. Kommunene skal sikre at brann vesenet er organisert og
bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse i forhold til de oppgaver de er tillagt.
Storfjord kommune har inngått et samarbeid med Tromsø kommune om brann- og feiertjenester
i 2013.
Formålet med samarbeidsavtalen mellom Storfjord kommune og Tromsø kommune skal sikre at
Storfjord kommune har en tilfredsstillende brannordning (dokumentasjon). Avtalen er basert på
de krav som følger av dagens Brann- og eksplosjonsvernlov. Brannordningen skal ta
utgangspunkt i kartlagte risikoer i Storfjord kommune og dimensjoneres deretter.
Før utløpet av hvert kalenderår skal det utarbeides et forslag til forebyggende plan over neste års
brannforebyggende aktivitet i kommunen. Forslag til plan utarbeides av forebyggende avdeling i
Tromsø Brann og redning.
Storfjord brann og redning leverer lovpålagte tjenester. For å ivareta brannvesenets oppgaver
kreves lovpålagt utdanning. Det er i budsjett 2015 lagt inn kompetansemidler til ett befalskurs,
grunnkurs for de konstablene som mangler dette. I tillegg er det lagt inn budsjettmidler for
gjennomføring av lovpålagte øvelser for brannmannskapene.
I 2015 skal ny tilsettingsform være innført. Med dagens ordning ser vi noe uforpliktende
oppmøte ved øvelser. Brannkonstablene har i dag tilsetting i kommunen med 0 % stilling. Vi ser
utfordringer med å få alle konstablene til å møte på bl.a. øvelser. Endringen som foreslås nå er
en viss stillingsprosent (ca. 2 )% med avlønning ihht det istedenfor føring av timelister ved
øvelser. Ved fravær har kommunen bedre mulighet for oppfølging, ikke minst å påse at
konstablene har den nødvendige treningen. Ny tilsettingsform er planlagt fremmet for
kommunestyret i desember.
Feiertjenesten
Tromsø Brann og redning skal utføre de arbeidsoppgaver som Storfjord kommune er pliktet til
gjennom kap. 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
Lokale forskrifter:
Lokale forskrifter skal politisk behandles med vedtak før de settes i verk. Det er derfor lokale
forskrifter som danner premisser for praksisen for kommunens feiing. Den 1.1.2007 ble det
innført behovsprøvd feiing og fra samme dato innførte Storfjord kommune lokal forskrift for
feiing og tilsyn (FOR 2006-12-13 nr 1691: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om
gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune,
Troms).
Denne forskriften er hjemlet i brann og eksplosjonsvernloven § 28 og i forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7 -3.
Lokal feierforskrift skal behandles i kommunestyret innen utgangen av 2014.
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Praktisering av feiing kontra avgiften på utført feiing i lys av selvkostprinsippet:
Forskriften åpner for at kommunen kan feie piper ut fra behov, men som minimum hvert 4. år.
Kommunestyrets vedtatte lokale forskrifter åpner for at gebyr innkreves selv om feiing og tilsyn
ikke utføres hvert år for alle hustander, samt i følgende tilfeller:
1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er
nødvendig
2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til
fyringsanlegg, fordi eier eller leietaker ikke har vært til stede, eller lagt forholdene til
rette for adkomst til fyringsanlegget.
3. Kommunen har etablert ordning med periodevis (årlig) innkreving av gebyr med hensyn
til et rasjonelt innkrevingssystem, og at lovbestemt feiing og tilsyn foregår etter en
rullerende plan.
Dette er utgangspunkt for praktisering av feiing.
Selvkostprinsippet:
Feiertjenesten gir en merkostnad for kommunen, og derfor er alle kostnader som er knyttet til
produksjon av denne tjenesten tatt med i beregningen av gebyrgrunnlaget for tjenesten.
Regnskapsoversikt viser kostnader og inntekter og oversikt over dekningsgrad synliggjør det
som ligger til grunn for gebyrberegningen. Dekningsgraden siden 2007 har svingt.
For 2008 er dekningsgrad stipulert ut i fra regnskap og etter beregningsmodell for 2007.
Ved å se til innkreving av gebyr på feiing har kommunens dekningsgrad vært som følger:
År
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Dekningsgrad
65,6 %
61,8 %
108 %
155 %
257,1 %
79,1 %
75,9 %

Dekningsgraden i 2007, 2008, 2012 og 2013viser underskudd, mens det i perioden 2009-2011
har gitt overskudd. Det ble da ikke gjort noen avsetning, og kommunen har ikke etablert fond
innen dette området. Ideelt skulle overskuddet inn som fondsavsetninger for å kunne
imøtekomme svingninger i inntekter og utgifter. Dog vil dette området ha mindre omfang enn
for andre selvkostområder.
Storfjord kommune vil kreve inn feiegebyr iht. avtalen med Tromsø kommune, kr 340 290 eks
mva. I tillegg legges administrasjonskostnader inn i gebyrgrunnlaget, dette iht.
selvkostprinsippet.
Storfjord kommune har ikke hatt gode nok rutiner for registrering av tilsyn, feiing og innkreving
av gebyr. Rådmannen har satt fokus på å få oversikt over området og sette dette i system
sammen med Tromsø brann og redning.
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6. Investeringsprogrammet for 2015 - 2018
Fullstendig versjon av investeringsprogrammet er vedlagt.
Flere investeringstiltak er planlagt med utførelse av egne vaktmesterressurser. Samtidig som det
gjennomføres nedtak av tjenestenivå innen vaktmestertjenester, skal også prosjekter
gjennomføres. På grunn av stor arbeidsmengde kan dette medføre at man ikke får den
progresjon som er planlagt i prosjektene.
På slutten av året vil man forsøke å avslutte så mange prosjekter som mulig, men ikke alle lar
seg realisere og prosjekter må overføres til nytt år med følgende budsjettregulering.
De store prosjektene som er foreslått i 2015 er sentrumsplan Skibotn, pumpestasjon Skibotn og
oppgradering av Oteren barnehage. Totalt er disse på opp mot 15 millioner kroner. Totalen for
hele 2015 er på kr. 19.967.000. Flere av de mindre prosjektene er sentrale pålegg og avvik etter
ulike eksterne tilsyn som har vært gjennomført i kommunen .
I tillegg til investeringsplan for økonomiplanperioden frem til 2018, er det også flere prosjekter
som det er behov for å realisere, men som ikke er tatt med i planperioden på grunn av
kommunens økonomiske situasjon. Flere investeringstiltak er ført over på et notat som beskriver
I« nvesteringstiltak som ikke er tatt med i planperioden» .
Som vedlegg til tekstdelen ligger korte beskrivelser av alle investeringsprosjektene. Denne
ligger inne i investeringsprogrammet for 2015-2018.

Trond Arne Hoe
Plan- og driftssjef
12. november 2014
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Driftsbudsjett kapittel 1,6 og 1,7
Regnskap 2013

Budsjett 2014

Budsjett 2015

Budsjett 2016

Budsjett 2017

Budsjett 2018

Sum inntekter

-11 421 685,00

-10 201 121,00

-10 598 941,00

-10 801 941,00

-10 801 941,00

-10 801 941,00

Sum utgifter

25 234 570,00

24 282 685,00

25 048 957,00

25 020 538,00

25 106 205,00

25 129 664,00

Netto ramme

13 812 885,00

14 081 564,00

14 450 016,00

14 218 597,00

14 304 264,00

14 327 723,00
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2011/4161 -8

Arkiv:

M70

Saksbehandler: Per Aronsen
Dato:

12.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
57/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
21.11.2014

Godkjenning av ny lokal feieforskrift
Henvisning til lovverk:
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver
(brann- og eksplosjonsvernloven). § 28.Gebyr m.m

Rådmannens innstilling
1. Ny lokal forskrift: forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune Troms vedtas med følgende endring.
Innspill fra Tromsø Brann og redning på innledning tas med, mellom forskrifts navn og §1
2. Forskriften trer i kraft straks den er offentliggjort i Norsk Lovtidend.

Saksopplysninger
Storfjord plan- og driftsstyre vedtok i sak 17/13 å legge forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn av
fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg Storfjord
kommune ut på høring. Forskriften ble lagt ut til høring 05.02.14 med høringsfrist den 21.03.14. Ved
høringsfristens utløp var det kommet innspill fra Tromsø brann og redning (TRB)
Tromsø brannvesen kom med følgende innspill:
Forslag til innledning;
«Lokal Forskrift beskriver krav vedrørende feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Storfjord kommune utover
krav i sentrale lover og forskrifter, herunder også tilsyn og feiing av hytter, fritidsboliger og spikertelt».
……………
§3, endres: Hyppighet for tilsyn og feiing av fritidsboliger og spikertelt.
«Hytter, fritidsboliger og spikertelt skal behandles slik ordinære boliger behandles hva
gjelder krav i forbindelse med feiing og tilsyn av disse. Herunder krav til utførelse, utstyr og vedlikehold
samt hyppighet for tilsyn og feiing».
…………..
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§4, 5, 6,7, 8, 9, 10 og 11 dekkes av sentralt regelverk (anbefales å utgå)

…………
Vurdering
Merknader fra Tromsø Brann og Redning (TBR):
Merknad - forslag til innledning:
Forslag til innledning tas til følge.
Merknad - endring av § 3:
Å endre § 3 som foreslått av TBR, vil medføre at man mister viktige begrep som benyttes i
forskriftsteksten f.eks. fyringsanlegg, det er mange som tolker det som et sentralvarmeanlegg, men i
forskriftsteksten regnes ildsted med røykkanal. Dette kan medføre feil tolkning av faguttrykk, f.eks.
tilsyn hva menes med tilsyn og hva skal tilsynet omfatte.
Merknaden tas ikke til følge.
Merknad - §§ 4-11:
TBR anbefaler at §4-11 skal utgå siden de dekkes av sentralt regelverk. Sentralt regelverk nevner ikke
spikertelt. Hvis §4 strykes, så vil bestemmelser om spikertelt måtte tas inn i andre paragrafer. En annen
side ved dette er at kommunens befolkning vil måtte finne de sentrale bestemmelsene andre steder
(internett, lovtekst). Rådmannen foreslår å beholde disse paragrafene, og som vil forenkle tilgangen på
informasjon, både for lokalbefolkningen og kommunens saksbehandlere. De vil da finne nødvendig
informasjon i den lokale forskriften. Merknaden tas ikke til følge.
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From: Nilsen, Jonny Magne [mailto:jonny.magne.nilsen@tromso.kommune.no]
Sent: Friday, November 22, 2013 10:37 AM
To: Ellen-Beate Jensen Lundberg
Cc: Sollid, Nils Ove; Lambela, Jan Kåre
Subject: Lokal forskrift feiing Storfjord kommune

Hei!
Viser til revidering av lokal forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg og har følgende
kommentarer/ innspill i saken.
Mottatte lokale forskrift inneholder diverse paragrafer om hyppighet, varsling, gebyrfritak
mv. og noe av innholdet i nevnte paragrafer er endret sett i forhold til det sentrale
regelverket. Sentralt regelverk er; Lov om brann og eksplosjonsvern (Brannvernloven) med
tilhørende forskrifter. Det virker ikke hensiktsmessig å ta inn krav som allerede er beskrevet
og dekket i ordinært regelverk (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn kapittel 7). En
bør sjekke med DSB om det er mulig å kreve ytterligere skjerpelser i forhold til dette og
eventuelt også vurdere hensikten,- hva ønsker en i så fall å oppnå?.
Vår anbefaling er at kun forhold som ikke dekkes inn i allerede eksisterende regelverk tas
med i lokal forskrift.
Eksisterende lokale forskrift (Lovdata) og forslag til ny lokal forskrift har vært vurdert internt
ved forebyggende avdeling og med bakgrunn i dette har vi følgende innspill ;
Forslag til innledning;
«Lokal Forskrift beskriver krav vedrørende feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Storfjord
kommune utover krav i sentrale lover og forskrifter, herunder også tilsyn og feiing av
hytter, fritidsboliger og spikertelt».
……………
§1: Beholdes
§2: Beholdes
§3, endres: Hyppighet for tilsyn og feiing av fritidsboliger og spikertelt.
«Hytter, fritidsboliger og spikertelt skal behandles slik ordinære boliger
behandles hva gjelder krav i forbindelse med feiing og tilsyn av disse. Herunder krav til
utførelse, utstyr og vedlikehold samt hyppighet for tilsyn og feiing».
§4, 5, 6,7, 8, 9, 10 og 11 dekkes av sentralt regelverk (anbefales å utgå)
§12: Beholdes
§13: Beholdes
§14: Beholdes
Håper dette er nyttige innspill til videre saksforberedende arbeid rundt lokal forskrift.
Jonny Magne Nilsen
Avdelingsleder
Brannforebyggedne avdeling
jonny.magne.nilsen@tromso.kommune.no
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Storfjord kommune
Rådmannen

Adresseliste

Deres ref:

Vår ref:

2011/4161-7

Løpenr:

4965/2014

Arkivkode

Dato

M70

05.02.2014

Høring: Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for
gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg Storfjord
kommune
Styret for plan- og drift i Storfjord har i sak 17/13 vedtatt å sende på høring og offentlig ettersyn
forslag til ny forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Storfjord kommune.
Innspill og merknader til forskriften sendes til Storfjord kommune, Hatteng, 9046 Oteren
innen 21. mars 2014.

Med hilsen

Ellen Beate Jensen Lundberg
Rådmann

Kopi til:
Tromsø kommune
Olderelv Camping
Skibotn Camping
Helligskogen Fjellstue
Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Postboks 6900

9299
9143
9143
9143

v/Åge Seppola
v/Kari Nilsen Overelv
Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

TROMSØ
SKIBOTN
SKIBOTN
SKIBOTN

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no
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Strandbu Camping
Forranes hytteforening
Hatteng Grill og Camping
Slettnes Camping
Brennfjell Camping

Kroken 11 v/Bjørn Birkeland
v/Hallgeir Naimak

9143
9151
9046
9046
9143

SKIBOTN
STORSLETT
OTEREN
OTEREN
SKIBOTN
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Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring
av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Storfjord kommune, Troms
Hjemmel: i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 samt forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende
tiltak og tilsyn § 7-3 og § 7-5.

§ 1. Formål
Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med
fyringsanlegg i Storfjord kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i
piper og ildsteder reduseres så mye som mulig.
Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn.
§ 2. Virkeområde
Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i Storfjord kommune hvor lov
om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift om
brannforebyggende tiltak og tilsyn pålegger dette. Tilsyn i § 13-objekter styres av
brann- og eksplosjonsvernloven § 13 og FOR 2009-09-21 nr 1875: Forskrift om tilsyn
i brannobjekter, Storfjord kommune, Troms
§ 3. Definisjoner
Brannobjekt: Enhver bygning, konstruksjon, anlegg, opplegg, tunnel, virksomhet,
område m.m. hvor brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.
Bruker: Den som i egenskap av eier, eller i henhold til avtale med eier har total eller
partiell bruksrett til et brannobjekt, og har tiltrådt bruksretten.
Eier: Den som har grunnbokshjemmel til et brannobjekt.
Feiing: Rengjøring av røykkanaler og uttak av sot.
Feiervesen: Organisert enhet av kvalifiserte feiermestere og feiere.
Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjele eller varmluftsaggregat der varme skal
produseres ved forbrenning av fast, flytende og gassformig brensel, inklusive
røykkanal og eventuelt matesystem for brensel.
Matesystem: Anlegg for tilførsel av fast, flytende eller gassformig brensel.
Røykkanal: Kanal for transport av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft,
herunder røykrør, anbringer og skorstein.
Skorstein (pipe): Vertikal del av røykkanal. Skorstein kan omfatte flere vertikale
røykkanaler.
Tilsyn: Kontroll med om fyringsanlegget er intakt, virker som forutsatt og er
tilfredsstillende sikret mot brann og annen skade.
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§ 4. Hyppighet for feiing
Feiing skal utføres så ofte som nødvendig for å hindre at brann eller andre
skader oppstår. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg vurderes med
hensyn til hvor hyppig det er behov for å feie. Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing
skal gjennomføres, på grunnlag av erfaring frå tidligere gjennomført feiing, fyringens
art og omfang. Brannsjefen setter på bakgrunn av dette opp en rullerende plan for
gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn.
4.1 Boliger
Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av
eiendommens ildsted, fyringens art og omfang. Feiingen skal utføres minst hvert
fjerde år, med unntak for fritidsboliger, hytter og spikertelt

4.2 Fritidsboliger, hytter og spikertelt
For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det eiers ansvar å tilkalle feiervesenet for
feiing etter behov. Brannsjefen kan bestemme hvor ofte feiing skal gjennomføres i
fritidsboliger, hytter og spikertelt basert på grunnlag av eiendommens ildsted,
fyringens art og omfang.

§ 5. Hyppighet for tilsyn
Tilsyn med fyringsanlegg i boliger skal utføres minst en gang per fjerde år.
For fritidsboliger, hytter og spikertelt er det i hovedsak eiers ansvar å tilkalle
feiervesenet for tilsyn etter behov. Kommunen kan også foreta tilsyn med
fyringsanlegg i fritidsboliger, hytter og spikertelt etter plan utarbeidet av brannsjefen.

§ 6. Varsling
Eier eller representant for eier av fyringsanlegg skal varsles skriftlig med dato for
gjennomføring av feiing, og kan pålegges å varsle andre brukere av vedkommende
bygning.
Feiingen varsles senest 3 virkedager før, slik at eieren eller hans representant kan
legge forholdene til rette for at feiing kan gjennomføres.
Tilsyn varsles til eier eller eierens representant med dato senest 5 virkedager før, slik
at eier eller hans representant får tid til å forberede seg på å være til stede ved
tilsynet.
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§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn
Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Årlig gebyr dekker 1
tilsyn og 1 feiing i 4-årsperioden, og settes likt for hvert pipeløp. Det skal svares
gebyr for samtlige boliger/bygninger som har ett eller flere fast tilknyttede ildsteder,
uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.
For boliger/bygninger som har gassfyrte fyringsanlegg svares et gebyr for tilsyn.
Gebyret settes likt for hver bolig/bygning.
Gebyrplikten er ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er
gjennomført, men gjelder for hele feieperioden uansett når i feieperioden tjenesten
finner sted.
Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller:


Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke
er nødvendig.



Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har fått tilfredsstillende
adgang til fyringsanlegget, fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke
har lagt forholdene til rette for adkomst til fyringsanlegget.



Kommunen har etablert ordning med periodevis innkreving av hensyn til et
rasjonelt innkrevingssystem, for eksempel årlige eller terminvise betalinger, og
at lovbestemt feiing foregår etter en rullerende plan.

§ 8. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:


Boligen ikke har installert ildsted.



Fyringsanlegget er frakoblet og pipe er blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent at frakobling av fyringsanlegg og blending av
pipe er utført tilfredsstillende.
Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted
installeres eller tilkobles igjen, eller blending av pipe skal fjernes.
Dersom huseier/bruker unnlater å melde installasjon/tilkobling av
ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunen kreve feie- og
tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble gitt.
§ 9. Andre tjenester
Eiere og brukere av fyringsanlegg som ønsker frivillig feiing eller tilsyn utenom
lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av pipeløp og lignende, må selv
ta kontakt med kommunens feiervesen og avtale dette. Gebyr for ikke lovpålagt
arbeid faktureres i henhold til årlig vedtatt gebyrregulativ.
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§ 10. Huseiers/brukers plikter
Det er eiers ansvar å holde fyringsanlegget i orden til en hver tid.


Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig
for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende
måte.



Eier av bygninger hvor feiing av røykkanal foretas fra tak, skal sørge for at
feieren har tilfredsstillende adkomst opp til og på taket.



Eier plikter å sørge for at forskriftsmessig stige er tilgjengelig for feier og i
umiddelbar nærhet ved huset, jf. forskrift 14. april 1989 nr. 335 om stillaser,
stiger, arbeid på tak m.m. samt Arbeidstilsynets brev datert 29. juni 2005.



Forskriftsmessig takstige skal festes til tak og sikres mot utsklidning.



Der feiing ikke skjer fra tak, skal eier eller leietaker sørge for at feieren har
tilfredsstillende adkomst til røykkanal.



Eier eller leietaker skal sørge for at feier har tilfredsstillende adkomst til sotluke
eller tilsvarende egnet innretning for sotuttak.

§ 11. Feierens plikter
Feiingen skal utføres på faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for
beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren
selv eller av huseier/leietaker, og anbrakt på egnet sted.
Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har
betydning for brannsikkerheten eller adkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på
stedet, skal feieren gi skriftlig tilbakemelding til eieren, eller representant for eieren
om disse forhold med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir
gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi
nødvendige pålegg. Dersom noen nekter eller legger hindringer i veien for feiing og
tilsyn, skal brannsjefen varsles.
§ 12. Håndheving og sanksjoner
Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i
brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser.
§ 13. Klage
Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift fremsettes skriftlig til Storfjord
kommune ved brannsjefen. Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i
eller i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven, samt lov om behandlingsmåten i
forvaltningssaker (forvaltningsloven).
§ 14. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/2750 -4

Arkiv:

54/49

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

03.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
58/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
21.11.2014

Søknad om avkjørsel til kommunal veg, 1939/54/49 Kitdalen
Henvisning til lovverk:
Håndbok 017
Vedlegg
1 Søknad
2 Situasjonskart
Rådmannens innstilling
Søknad om avkjørsel til kommunal veg fra matrikkelenhet 1939/54/49 innvilges med
understående punkt.
1. Avkjørsel gis som adkomst til bolig.
2. Tillatelsen gjelder plassering som anvist i vedlagt kart, ikke i størrelsesordning.
3. Avkjørselen skal utformes ihht. Håndbok 017 med hensyn til frisiktssoner.
4. Overflatevann skal ikke hindres av avkjørsel.
5. Ved andre hjemmleshavere enn søker på berørt eiendom, må skriftlig tillatelse foreligge. Kopi
skal sendes kommunen.
6. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
7. Postkassestativ skal ikke plasseres som hinder for sikt og/eller for drift av kommunal veg.
8. Tillatelse om avkjørsel bortfaller etter 3 år dersom ikke benyttet.

Saksopplysninger
Terje Larsen søker om avkjørsel til kommunal veg på matrikkelenhet 1939/54/49 i Kitdalen.
Avkjørselen skal brukes til bolighus som ikke er omsøkt per dags dato. Vedlagt kart viser
plassering og grove avstandsmålinger.
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Eiendommen har i dag ikke direkte avkjørsel til kommunal veg. Bolighus på matrikkenhet
1939/54/72 har adkomst vi naboeiendom, denne er ikke gunstig til tiltenkte byggetiltak da dyrka
mark ligger mellom 1939/54/72 og tiltenkte bolig.
Strekningen har i dag flere avkjøringer tilknyttet bolighus. Dette er ikke et regulert område, noe
som gjør det kurant med enkel avkjørselssøknad.
Vurdering
Ut fra søknad vil avkjørsel ivareta hensynet til stopp- og frisikt ihht håndbok 017 Veg og
gateutforming for H1 Andre hovedveger, ÅDT 0-1500 og fartgrense 80 km/t. Dette gir gode
marginer for situasjonen på plassen med hensyn til frisikt. Det anses som greit å innvilge søknad
om avkjøring til boligen for å sikre trygg adkomst.
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Søknadom avkjørseltil kommunalveg på matrikkenhet 1939/54/49 Kitdalen
Jeg vil med dette søke om avkjørselstillatelse
til tiltenkt

til matrikkelenhet

bolighus.

Vedlagt kart med plassering og grove avstandsmålinger.

Terje Larsen

terje@kitdalen.no

Brenna
9046 Oteren
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1939/54/49.

Avkjørselen skal brukes

á
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2009/8075 -60

Arkiv:

49/1

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

11.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
59/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
21.11.2014

Boligtomt til Torunn Dreyer, fra 49/1, Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Tomtens areal skal være ca 18 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arelplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Kjøper: Torunn Dreyer, boligtomt på ca 18 da.
Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, nord for/inntil BH 33.
Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og
fradeling.
Risiko- og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle
vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i
forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord
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kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i
gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette.
Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.
Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK
10) stiller krav til radonsikring. Ved en eventuell byggesøknad må det sees på hvordan
radonsikring kan gjennomføres.
Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver.
Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.
Naturmangfold:
Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.
Nabovarsel:
Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.
Vurdering
Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11. til nå
har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer
innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.
Avkjørsel:
Avkjørsel fra kommunal vei.
Søknaden gjelder fradeling i 100 m beltet langs sjøen. Dette ansees ikke som spesiell ulempe
fordi strandsonen her er brutt med boligtomter helt ned til strandsonen og det er tillatt hyttefelt
også ned til strandsonen, sør for omsøkte tomt.
Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige større miljømessige ulemper enn tidligere eller er
til hinder for friluftslivet i området.
Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
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Storfjord kommune
Driftsetaten

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2009/8075-56

Løpenr:

40549/2014

Arkivkode

Dato

49/1

20.10.2014

Høring: Søknad om tomt til bolig, fra 49/1, grunneiere Ranveig Dreyer og
Kåre Dreyer, ca 18 da, i 100 m beltet langs sjøen, til Torunn Dreyer.
Søknaden er presisert til boligtomt og er på ca 18 da.
Vedlagt oversendes søknaden av 20.6.14, om deling fra eiendommen 49/1 til behandling.
Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Kjøper: Torunn Dreyer.
Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, nord for/inntil BH 33.
Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og fradeling
i 100 m beltet langs sjøen».
I dette tilfellet søkes det på å få bygge bolig på et areal som er ca 18 da, nord for BH 33. Arealet
er restareal av 49/1 nedenfor kommunal veg på Horsnes.
Befaring/ gebyrer: Kostnader i forbindelse med eventuelle kulturminnebefaring blir belastet Kåre
Dreyer, 9046 Oteren.
Nabovarsel:
Nabovarsel er tilsendt naboeiendommene uten tilbakemeldinger med merknader.
Avkjørsel:
Kommunal veg: Horsnesvegen
Risiko og sårbarhetsvurdering:
Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og
skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke
menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i
Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:

Side 42

nærområdet.
Høringsfrist settes til 14.11.14.

Med hilsen

Rolf Krag
Vedlegg: Søknaden

Tilsvarende brev sendt til:
Fylkesmannen i Troms
NVE
Troms Fylkeskommune
Jørgen Bjrkli
Kopi til:
Kåre Dreyer
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KWJournalføring/stempel:
Søknad om tiltak; oppretting eller endring av
(deling). Pb1§93h

matrikkelenhet

LI

av enhet(er) som ikke

Hatteng

krever behandling etter pbl § 93 h, eller
etter ml § 33.
oppmålingsforretning
ma§5, sisteleddogmafrikkelforskr.§§43-48
lki

kommune

Storfjord
Krav om matrikulering

9046 OTEREN

Rekvisisjon av oppmålingsforretning.
MI§33

, 1s.l'M'

Lkq

post@storflord.kommune.no

Gnr.Bnr.Festenr.Seksjonsnr.

Bruksnavn/adresse:

N E15-k'k
CL.5
«-14n
Søknad om tiltak
(deling) etter, pbl § 93 h
og matrikulering etter
ml § 5.

Krav om matrikulering
av enheter som ikke
krever behandling etter
pbl §93 h, eller
oppmålingsforretning
ette ml § 33.

-7-'b 0
t,-,L1

Sakstype,pb193h,opprettingav

Delingi hht.

Søknadom dispensasjonjf. pb1§ 19-1:

X Nygrunneiendom

D Reguleringsplan

0 Plan-ogbygningslov

0 Ny anleggseiendom

(eldrelovverk)
D Bebyggelsesplan

0 Kommuneplan

D Nyttjordsameie

0 Privatforslag

D Reguleringsplan

D Arealoverføring

0 Annet.

(eldreIovverk)
0 Bebyggelsesplan

etter tidligere
bruksrettero.a)somer tildeltmatrikkelnummer
0 Matrikuleringavenheter,herunderretter(festeforhold,
regelverk(ml§ 5,sisteledd)
§31)
0 Matrikuleringaveksisterendeumatrikulertenhet(matrikkelforskr.
§ 32)
(matrikkelforskr.
D Registreringavuregistrertjordsameie
utenuteareal(eierseksjonsloven)
D Seksjonering/reseksjonering
§43)
(matrikkelforskr.
D Sammenslåing

,
§ 44)
D Føringavreferansetil eksisterendegrense,(matrikkelforskr.
D Annet(angihjemmel):

Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Oppmålingsforretningfor matrikkelenhet(er)i henholdtil tillatelse(delingsvedtak)etter pb1§93h:
0 Grunnelendom D AnIeggseiendomD Jordsameie D Arealoverføring
Må besvares:.
A) [5(Ønskesgjennomførtuten
ugrunnetopphold.
frister 16ukeretter
(Kommunens
§ 93h+ eventvinterpb1-vedtak,
forskrift,matrikkelforskriften§
18.3)
Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

B) D Ønskerå utsetteoppmåling
ogmatrikuleringtil mnd angitt
nedenfor (Kanetterrekvirentens
ønskeutsettesi inntil3 år.Etter3 år
fallertillatelsenetterpb1§93.hbort.)
Foretrukket mnd el datofor
forretningen:

C) 0 Ønskeretter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering,menutsette
fullføringav oppmålingsforretningen.
§25).
(matrikkelforskriften
Kommunenfasetterfrist for
fullføring,ikkelengerenn 2 år.

ForaltC);angivelseavsærligegrunner(eventuelti egetvedlegg):

Oppmålingsforretningfor matrikkelenhet(er)somikke krever tillatelse(delingsvedtak)etter pb1§93h:
§ 18.3.)
frister 16ukeretterkomplettrekvisisjon+ eventuellvinterforskrift,matrikkelforskriften
(Kommunens
§ 36)
(matrikkelforskr.
D Klarleggingaveksisterendegrenser(eventueltgrensepåvisning)
§34)
(matrikkelforskr.
D Grensejustering
§ 35)
§ 7, matrikkelforslcr.
D Utearealtil eierseksjon(eierseksjonsloven

.,
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Parsell nr.

Areal ca. m2

Arealtype
før deling

Eventuelt
journal nr.

Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

icw.iy\INR,-

r

• '

ER,

..1

Dirr4titinpi0

-•'!_-_,_,._`....f;.ri,t

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

,. I ,i..,!, ,I,I,,;

,,,,II.Lar@

!

(. ii,„,

,

(;

.),.0 Te.031'4.5_1)
i9-1---

;,ji IIAfiir&fm-:-.4ii.i74:."...2
c.

Gnr./Bnr.ffnriSnr.

0 Tilleggsarealtil

&. Selvstendig bruksenhet

--..,

—

X BolighusD

Offentlig virksomhet0

Offentlig friluftsområde

IX Fritidshus121

Landbruk/Fiske0

Offentlig veg

0 Naturvern

D Industri/Bergverk

0 Kornmunikasjonsareal/tekn.anlegg

O Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant
Adkomst

o Europaveg/fylkesveg

IR Kommunalveg

D Privat veg

Pb1§ 66.1
Vegloven
§§ 40-43

Vannforsyning
Pb1§ 65
Avløp

0 Ny avkjørsel fra offentligveg

D Utvidet bruk av eksisterendeavkjørsel

D Avkjørselstillatelsegitt (vedlegges)

0 Søknad om avkjørseltillatelsevedlegges0

NT Offentlig vannverkD

Adkomstsikret ifølge
vedlagte dokument

Privat fellesvannverk.Tilknytningstillatelsevedlegges

0 Annet:

151
Privat enkeltanlegg

D Offentlig avløpsanlegg

Pb1§ 66.2

,0

D Utslippstillatelsegitt (vedlegges)

Beskriv:

Privat fellesanlegg

D Søkn. om utslippstillatelsevedlegges

0 Avløp sikret ifølgevedlagte dokument

Nr. fra - til
Partsliste/naboliste(altemativt nyttes s. 4 ellerkvitteringsskjema for rekommandert sending)
Kart og situasjonsplaner

Le-&(61
.),J

Ikke relevant
D

.___1( ---

Avtale om veg/adkomst, inkl. kart

El

Private servitutter

D

Uttalelser/samtykkefra andre offentligemyndigheter

D

Skjemafor krav om sammenslå.ing

D

Andre avtaler, dokumentasjon

D

Andrevedlegg.

D

Bekreftelsepå/erklæring om at det er ordnet opp i / ilckeforeligger heftelser,
urådighetereller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering

D
0
D
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Andre opplysninger
(for eksempelrettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Navn:

17)qb

44ötz.6t\)e5

-

Sted:

Of

eizEr I

E-post:

Underskrift:

Ste(.1:

Underskrift

11
1

-11Or-Sn5
Hjemmelshaver(e)

Navn:

(TS-8

4
P 6

--k-OtesNES

'Sted:

OTERE1\1

E-post

Dato:

Sted.

Underskrift

(5ry,5
Fakturaadresse:
(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver):

Underskrift

1 Warniigf;di
Ro.06,»

Navn:

Tffi

Postnr.

Sted:

E-post

Eventuelt utfyllende merknader:

trj

LLun

r jtfÇ

-Z

eqf2e
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Navm

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Sted:

Dato:

..„. ..,•.4..„,.......•
Adresse,

Navn:

"T-1.

Dato:

Underslaift:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr,,bar.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fn.r.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

TJnderskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fill".,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bar.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gar.,bnr.,far.,snr):•

PartsstilHng:

Underskrift:

Sted:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fur.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Underskrift:

Underskrift:"
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standard
norge

Byggblankett

5155

Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven

av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr.4.(:_,tI

Bnr.(I

Festenr.

I Seksjonsnr.

Eiendommens adresse

1....L*.:-B

-14('U',(\1:---.3""L-I
Postr,r.,I

<—-k---

Poststed

L OL;

'
Kommune

-ic

c R.,()

V2, F

Eier/fer,~
Ft,/

Det varsles herved om
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven§ 20-1

_

Nybygg

_

V
".

Skilt

Anlegg
Eiendomsdeling
eller bortfeste

—
_

Endring av fasade

_

Innhegning mot veg

RivingAnnet
Bruksendring

Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven§ 20-2

i

l

mindre
Driftsbygning
enn 1000
i landbruket
kvm SAK10
med§samlet
3-2
bruksareal (BRA)

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

I

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2Antennesystem

—
_

Skilt/reklameAnnet

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2

pbl § 20-2 bokstav d

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

I

Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

b(:citcmt1_7(;

J

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver

innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

Ansvarlig søker/tiltakshaver

Kontaktperson

Navn

Navn

Besøksadresse

E-post

Postadresse

Telefon

Postnr.I

Mobil

Poststed

Søknaden kan ses på hjemmeside:i

www.

Navn

Merknader sendes:

Postadresse

Postnr.I

Poststed

E- post

Vedlegg
Beskrivelse av vedlegg

Ikke
relevant

Nr. fra - til

Gruppe

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak
Dispensasjonssøknad

(begrunnelse/vedtak)

(pbl kap. 19)

B

Situasjonsplan, avkjøringsplan

D

Tegninger (snitt og fasade)

E

Andre vedlegg

Q

I
n

Underskrift
I Dato

Sted

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver
---..,

-

Gjentas med blokkb6kstavera,,-1
iel(ifV,1/,/k7
© Standard Norge. Byggblankett

5155

J-

tcir12d

K

ri 1-2.-=1

OP-(i

1-----,
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•

•

Kvittering for
nabovarsel

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil avkryssing gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt.

Eiendom/byggested
Gnr.I

---,
C t

Bnr.I

Festenr.I

Seksjonsnr.

Adresse

Seksjonsnr.

Eiers/festers

I
Nabo-/gienboereiendom
Gnr.I

Bnr.I

Festenr.I

Nabo-/gjenboereiendom

Adresse

eierlfester

navn

Adresse
7.--)'-`)1

Postnr.I

Poststed

Postnr.I
_-----

Poststed

Poststedets reg.nr.

.
Personlig kvittering for mottatt varsel

DatoI

Varsel er mottattSamtykker

Sign.

i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.-I

Bnr.

I Festenr.I

Nabo-/gjenboerelendom
Seksjonsnr.

'-s

Adresse

eler/fester

Eiers/festers navn
-

t

Adresse

Postnr.I

Poststed

Le)

Postnr.I

Poststed

DatoI

Sign.

Poststedets reg.nr.

C1 l'eui\-('
Personlig kvittering for mottatt varsel

I Varsel er mottatt

c

I Bnr.I

Festenr.I

Eiers/festers

navn

_ i',.'_.

r-

Varsel er mottatt

Gnr.I

Bnr.I

„_ 1l, ',- ,.,_
Poststed
i
- t---1-1-,,
---,---

Postnr.I

Poststed

n

Personlig kvittenng for mottatt varsel

DatoI

Festenr.I

1
(

7,•

C--

-)

Eiers/festers

eier/fester

navn

Adresse

Postnr.I

Poststed

I DatoI

Varsel er mottattSamtykker

Poststed

Poststedets reg.nr.

Sign.

i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.I

Festenr.I

Nabo-/gjenboereiendom
Seksjonsnr.

eier/fester

Eiers/festers navn

Adresse

Adresse

n

Poststedets reg.nr.
=

Nabo-/gjenboereiendom
Seksjonsnr.

Personlig kvittering for mottatt varsel

Postnr.I

/7,1;

Samtykker i tiltaket

Adresse

Gnr.I

/), \--

Sign.

Nabo-/gjenboereiendom

Postnr.I

(_-•-(c.11

Adresse

1---,-i l

Postnr.I

eier/fester

- —,

/1,!--,'IC._iRS.,
Adresse

Poststed

Personlig kvittering for mottatt varsel

Varsel er mottattSamtykker

Postnr.I

Poststed

DatoI

Sign.

i tiltaket

Poststedets reg.nr.

_

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

3

Samlet antall sendinger:

@ Standard Norge. Byggblankett

5155

Sign.

(C,
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C')
Cc
ål

a
c 0
<
CC

Nabo-/gjenboereiendom
Seksjonsnr.

:M

T»
-o <0

Samtykker i tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

E0
z

á
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Kartutskrift
Målestokk1:4881

Side 51

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/583 -4

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

11.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
60/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
21.11.2014

Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Vedlegg
1 00001H.pdf
2 00001V00001.pdf
3 00001V00002.pdf
4 Boligtomt, Fradeling gnr. 49/1 - Trine Dreyer,
Høringsdok
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Tomtens areal skal være ca 19 da.
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kåre Dreyer, 9046
Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Kjøper: Trine Dreyer, boligtomt på ca 19 da.

Side 52

Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, sør for/inntil BH 33.
Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan markering for «Forbud mot bygging og
fradeling.
Risiko- og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle
vær- og nedbørpåkjenninger. Et parti i Nordnesfjellet i Kåfjord kommune er spesielt overvåket i
forhold til dette med ustabile fjellmasser. Beredskapsstatus ligger på grønt område. Storfjord
kommune vil bli påvirket dersom store fjellmassiver faller ut i Lyngenfjorden. Kommunen er i
gang med utarbeidelse av beredskapsplan i forhold til dette.
Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.
Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK
10) stiller krav til radonsikring. Ved en eventuell byggesøknad må det sees på hvordan
radonsikring kan gjennomføres.
Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver.
Det er ikke høyspentledninger i parsellens nærhet.
Naturmangfold:
Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.
Nabovarsel:
Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.
Vurdering
Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11. til nå
har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer
innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.
Avkjørsel:
Avkjørsel fra kommunal vei.
Søknaden gjelder fradeling i 100 m beltet langs sjøen. Dette ansees ikke som spesiell ulempe
fordi strandsonen her er brutt med boligtomter helt ned til strandsonen og det er tillatt hyttefelt
også ned til strandsonen, nord for omsøkte tomt og litt lengre mot syd .
Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige større miljømessige ulemper enn tidligere eller er
til hinder for friluftslivet i området.
Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
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.6E-H
Journalføring/stempel:

Søknad om tiltak; oppretting eller endring av
måtrikkelenhet
(deling). Pb1 § 93 h
Krav om matrikulering

Storfjord kommune
Hatteng

av enhet(er) som ikke

krever behandling etter pbl § 93 h, eller
oppmålingsforretning
etter ml § 33.
MI § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43 48

9046 OTEREN

-

Rekvisisjon av oppmålingsforretning.

post@storfjord.kommune.no

Ml§ 33

Gnr.

Bnr.

Seksjonsnr.

Festenr.

Bruksnavn/adresse:

Søknad om tiltak
(deling) etter, pbl § 93 h
og matrikulering etter
ml § 5.

Sakstype, pb193h, oppretting av

Søknad om dispensasjon jf. pb1 § 19-1:

Reguleringsplan

Plan- og bygningslov

Ny anleggseiendom

Bebyggelsesplan (eldre lovverk)

Kommuneplan

Nyttjordsarnele
Arealoverføring

Krav om matrikulering
av enheter som ikke
krever behandling etter
pbl §93 h, eller
oppmålingsforretning
ette ml § 33.

Deling i hht.

Ny grunneiendom

o Privat forslag
o Annet-

o Reguleringsplan
Bebyggelsesplan(eldre lovverk)

Matikulering av enheter, herunder retter (festeforhold, bruksretter o.a) som er tildelt matrikkelnummer etter tidligere
regelverk (ml § 5, siste ledd)

D Mattikulering av eksisterendeumatrikulert enhet (matrikkelforskr. § 31)
Registreringav uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32)

o Seksjonering/ reseksjonering uten uteareal (eierseksjonsloven)
D Sammenslåing(matrikkelforskr. § 43)

o Føring av referanse til eksisterende grense, (matrikkelforskr. § 44)
o Annet (angi hjemmel):
Rekvisisjon av
oppmålingsforretning,
Ml § 33.

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) i henhold til tillatelse (delingsvedtak) etter pb1 § 93h:
Grunnelendom 0 Anleggseiendom 0 Jordsamele 0 Arealoverføring
Må besvares:
A)›j: Ønskes gjennomført uten
B) D Ønsker å utsette oppmåling
ugrunnet opphold.
og matrikulering til mnd angitt
nedenfor (Kan etter rekvirentens
(Kommunens frist er 16 uker etter
ønske utsettes i inntil 3 år. Etter 3 år
pb1-vedtak,'I 93h + event vinterfaller tillatelsen etter pb1§ 93.h bort.)
forskrift, matrikkelforskriften §
18.3)
Foretrukket mnd el dato for
Foretrukket nmd el dato for
forretningen:
forretningen:
_
For alt C); angivelseav særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):

C) D Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av nppmålingsforretningen.
(matrikkelforskriften§ 25).
Kommunen fasetter frist for
fallføring, ikke lenger enn 2 år,

Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pb1§ 93h:
(Kommunens frist er 16 uker etter komplett rekvisisjon + eventuell vinterförskrift, matrilckelforskriften§ 18.3.)
Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning) (matrikkelforskr.§ 36)
Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
Uteareal til eierselcsjon(eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)
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L.

Parsell nr.

Areal ca. m2/
volum i M3

Arealtype
før deling

Eventuelt

Eventaelt
journal nr.

navn og adresse på kjøper/fester

(462/57/Crif- / 5 R

ilor)E

'71,f!/,.,',1,illg!rr

Tr-,111-111iWif1II/I1,,

Parsellen(e)
skal
benyttes
til

X

Gnr./BnrJFnr./Snr.

Selvstendig bmksenhet0

Tilleggsareal til

0

13 Bolighus

Offentlig virksomhetD

Offentlig Eiluftsområde

xr Fritidshus

0 Landbruk/Fiske0

Offentlig veg

D Industri/Bergverk

0

Kommunikasjonsarealltekn.

o
Adkomst

iiit',14!,,,;-IlMill1:11.,V-WIII_fi,-1IIIHIL;ii,V11-41r,

Naturvern0

anlegg

Varehandel/bank/forsikring/hotell/restaurant

D Europaveg/fylkesvegX

Kommunal veg0

Privat veg

Pb1§ 66.1
Vegloven
§§ 40-43

Vannforsyning

D Ny avkjørselfra offentlig veg

0

D

0 Søknad om avlørseltillatelse vedleggesD

Avkjørselstillatelse

gitt (vedlegges)

Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument
,

''g

Pb1 § 65

0

Annet: '

Avløp

0

Offentlig avløpsanlegg

Pbl § 66.2

D

D

Offentlig vannverk

Utslippstillatelse

gitt (vedlegges)

Privat fellesvannverk. Tillmytningstillatelse

y

Privat eakeltaulegg

0

Privat fellesanlegg

O

Søkn. om utslippstillatelse

vedlegges

Beskriv:

vedlegges

D

Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Nr. fra - til
Partsliste/naboliste (altemativt

nyttes s. 4 eller kvitteringsskjenta

for rekommandert sending)

Kart og situasjonsplaner
Avtale om veg/adkomst, inkl, kart

Ikke relevant
D
Nå

b

Private servitutter

X

Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter

'Ef

Skjema for krav om sammenslåing
Andre avtaler, dokumentasjon

lgr

Andre vedlegg

D

Bekreftelse på/erklæring om at det er ordnet opp i / ikke foreligger heftelser,
urådigheter eller andre restriksjoner som er til hinder for matrikulering
D
fl

Side 55

_
;;li;1;4,!',:-;-litii.(ir;ifl;d';W//i

Andre opplysninger
(for eksempelrettighetshavere av
betydning)

Hjemmelshaver(e)

Navn:,...,
.k,944.7-

b24:-

Tlf:

va-

90,7-‘37g
Postnr:
q (7if6

Adresse:
h/67 ) ovEs

Sted:•

07-U£- 1 ,

E-post:

n9
Underskrift

Dato:

Sted:

Underskrift:

,.-9.0‹,2-./41'
Hjeninielshaver(e)

Navn:

Tlf:

~,V4/6. -/ "DA-Ei

-7-1712/S1/
Sted:

Postnr:

E-post:
Dato:

Underskrift

Sted:

Fakturaadresse/

Navrr

Undershift:
-,)

ev-»441).z.‘,7i'My4-

.7.0c2. d

Kontaktpersom

Tlf:

if"")79°,&:—
2.~

(Dersom dette er en annen enn
hjemnaelshaver):

Postnr:

/7*fiRS-ft(6.-

Sted:

c2,`"&72--Eili

90

E-post:

Eventueltuffyllendemerknader:
il,(-,--c-{ .11-‘144,--/d.2z#in‘zi-A7-

k».611-414j"--Z':

.P(77-"e_..,
et"./ YALIciff_,-

017-£-.1

ce,e)—‘2,-c_ahIt

rzym-pg

k.
/9 1-i'7/?`"/711"--

/2(9,1_iif

iii6krliel(Pe';;Z~

4, ----ji.
..,, . /

- (firmiti.ze-

i

(2,e

.

,

frcpcj,

c31-e-717(444a-6.År-1?--,
7,

-(--L'((.',.i',,r ce~,4,„6/i,.

6.4,,-,- 4--zzi 6eir (749 .4e'~ir

‘h.d.‹.pe
C‘1År.:-

'
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Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Sted:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fur., snr):

Partsstilling:

Eiendorn(gnr.,bnr.,far, snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Undersift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,frtr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fitr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Partsstilling:

Eiendom(gor.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Navn:

Adresse:

Navn:

Adresse:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Partsstilling:

Underskrift:

Sted:

Underskrift:

Dato:

Dato:

Sted:

Sted:

Dato:

' Navn:

Eiendom(gnr.,bnr.,fnr.,snr):

Sted:

Sted:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:

Dato:
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Side 58

Nabovarsel

DIRENTDRATET
FOR BYGGKVALITET

sendes til berørte naboer og gjenboere
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
Tii (nabo/gjenboer)

',1,111
....årpM
ffiradirl
e I=Tfflaffl.31~?
Gnr. ,,
I Bnr.I
Festenr.I
'

Gnr.

4
Seksjonsnr.

//1
Eiendommens adresse,
„,-;/- ,,,,,,;":':".
r',:: ,/!
Postnr.l'Poststed,
(7,-,),il,,,
-,----/ 'I,_---n
I Festenr.

I Bnr.

I Seksjonsnr.

Kommune

.11
Eiendornmensadresse

Eierfleister
/ t--/V

,ii-

:ci~rerifervTd om .-k,,Vw',.-3,4-'"14''.
, Nybygg

4,;-:''....5,-'-!.~:,..,

Anlegg

Påbygg/tilbygg

4:4' -',-,-;:-../.Y.
-:.-ffi.t' rj?•'R,'

_Endring av fasade

Skilt/reklame

''''.':'-,

P§-"';` AW1-,Y
-5F----- Y45.,•W.

I Riving

Innhegning mot veg

IMidlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

/_,--2/

Antennesystem

/`

I Bruksendring
Oppretting/endring
av matrikkelenhetI
(elendomsdeling) eller
bortfeste

1Annet..

DiiiDensasjon etter plen- og bygningsloyen kapittel 19
Plan- og bygningslovenii
II
"\Imed forskrifler

Vedlegg nr.

Kommunale vedtekter

Arealplaner

Vegloven

B—

(Arealaisr=ering
Sett kryss tor gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

,BAlirierWilifireiTaTabWår,Sretifeider;45,4t

-

Vedlegg nr.

Q—

Foretakmita,kshaver
Kontaktperson, navn

!E-post

„

7 , ' („/ r't

/,,.

J

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)

Teleton
l'i'"'(''
,i

-'/

-f

7

,

Mobil

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Postadresse

.(...-/..)t . i .

Po9tnr.

E-post

[Posts'ted
/

.....'''''''.:;"

''''''.., '',.''''

'!".'-',"

;-4'.41‘.'"

Beskrivelse av vedlegg

‘ffileik?k4..,.,,
-..y.=::4::.,..„.,
Gruppe

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

Situasjonsplan

D

Tegninger snitt, fasade

E

Andre vedlegg

Q
.---•'`.

Sted
-,.--,,.....,--

I Dato
-'

Ikke
relevant

Nr. fra - til

,,...-.-.-4.,....t.,',

Underskritt ansvarlig søker eller tiltakshaver
,,
.-,,.,';'"-;(,---i''',7'
Gjentas med blokkbokstavei,.,

ici-,',E
Blankett 5154 Bokmål

Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012
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Vediegg

Side

I - av

C -

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTORATrf
FOR BROCKVALITET
.

91

Nabovarial kan entan sendes som rekomrnandert sending eller oVerleveres persoalig riuk kylitariag.
1-jrn tiakreftelSe på at varslet er miktatt. Det:kari.i3Så Sigheres på at raan gir
samtykke til tiltakat:
Illia.15ffit glkItie-1:. '
Gnr.

Eiendom/
byggested

I Festenr.

I Bnr.

15‘ 42
Adresse
/-7/Å9:1

I Seksjonsnr.

Bygningsnr.

I Bolignr.I

Postnr.

I Poststed

Kommune

/
//l_r•-:

(-7,';

`'IC.‘ '

()-' rEll''C

h'/

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom

Nabo-/gjenboerelendom
Gnr.-.I

Bnr.I

1.71-..-

Festenr.I

Eiers/festerenayn,

Seksjonsnr.

,

.,

/(
Adree-åe

Adresse

jgk0
Postnr.I

(.) 7 -e4:Æ
Personlig kvittering for Dato
_
mottatt varsel

Sign.

Y:----)
Adresse

-r

Postnr.,I

Poststed

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for
_
samtykke til tiltaket

Dato

Sign.

Eier/fester av nabo - /gjenboereiendom
I Festenr.

Bnr.

6

Poststed

.:-..ti

Nabo - /gjenboereiendom
Gnr. ,I

/-7Lv

Postnr.I

Poststed

Eiers/testers navn

I Seksjonsnr.

i(

7)

Adresse/

i

Postnr.I

Poststed

Poststedets reg.nr.

q-2 ,5U
Personlig kvittering for Dato
_
mottatt varsel

Sign.

Personlig kvittering for
---7

Bnr.I

Festenr.I

<-..77

-

j_.%;'.---1Y-ii/t-¢{./

Po7r.,I

Poststed

7/,-----4/
Personlig kvittering for Dato
_
mottatt varsel

..)•

Sign.

Bnr.I

/:-.1..?:

Poststed

Poststedets reg.nr.

(-

Dato

Sign.

Eler/fester av nabo - /gjenboereiendom
Festenr.I

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

Adresse

Adresse

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Sign.

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

Eier/fester av nabo - /gjenboereiendom

Nabo - /gjenboereiendom
Bnr.I

Poststed

Personlig kvittering for
_
samtykke til tiltaket

mottatt varsel

Festenr.1

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

Adresse

Adresse
Postnr.I

/=-t

Personlig kvittering for
_
samtykke til tiltaket

Nabo - /glenboereiendom
Gnr.I

Gnr.I

---7

Adresse

Postnr.I

—I

Sign.

Eiers/lesters navn

Seksjonsnr.

Adresse

Postnr.I

Dato

til tiltaket

Eier/fester av nabo - /gjenboereiendom

Nabo - /gjenboereiendom
Gnr.I

samtykke

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering for Dato
_
mottatt varsel

Poststed

Personfig kvittering for
_
samtykke til tiltaket

Sign.

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sendingtil ovennevnte adressater.
Samlet antall sendinger:

Sign.
-

Blankett 5156 Bokmål

Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet
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Nabovarsel

DIREICFORATEF
FOR BYCCINALITEF

sendes til berørte naboer og gjenboere
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
Til (nabo/gjenboer)

GI-i5
nrir,.1~1n-Bnr.I

Festenr.I

Seksjonsnr.

.-

Eiendommens adresse

SOirereilinferav.
Gnr.

Bnr.
/
Eiendommens adresse

Postnr._I
, ,) ,,I,'
iKommune

„.

,

I Festenr.

I Seksjonsnr.

Poststed

Eier/feater
.; ,,---,/ ' (_--

:DerirgrIrs'ileried

:',«,'

,
»,',--p,,,,,m,,.,'Zykrt,'"',.
om :,-:,•,,,,,!„N-k,.,-,1,,%.,„','.
*,t- ,:.,..r,,,,,,,,:-.

Nybygg

Anlegg

Påbygg/tilbygg

Skilt/reklame

1

Endring av fasade

I

Antennesystem

I

Innhegning mot veg

- Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

'd:.,..,...
=?':
...-.,=-."'"- .4,.'",
5,''','".4:1»S-_4-M2
Riving

IBruksendring

L
I

Oppretting/endring av matnkkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

Annet

DiSjperisasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Vedlegg nr.

Plan- og bygningsloven
med forskrifter

Arealplaner

Kommunale vedtekter

Vegloven

B-

(875-alai~ing
Sett kryss for gjeldende plan

IArealdel av kommuneplanReguleringsplanBebyggelsesplan
Navn på plan

.Be.s.1.!tv;-r,,m-frg--1.1WP.ab9Y.-ar,19!,
gi IdgrA:Im
„

Vedlegg nr.

Q..i.ftiii.i'rrrlå 1-:r4lr'firTikl:«ii:å

fisciri,års,e1XefterS' I IP

.k

'''',, ."Y6.''''',"'

k*..4

';';

,e'n,"14'

1.4,<,1,Q›.
..=''c';;-'

Foretakitiltakshaver
/
Kontaktperson, navn

E-post

,

Telefon
,

),/"7`'-

Mobil
7‘.i

Søknaden kan ses på hjernmeside:
(ikke obligatorisk)
VeTkii7d~e~a}Mgr

',w,<-,+,z,-',",,,,.:
Ak,•-x -',z,k
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

•,p- "%r.'i'-r?..'£‘1,,-;,.

Postadresse

Navn
,c‘_,.,,.'_.<
Postnr.I

E-post

Potsted
_,7- '';'-''

Beskrivelse av vedlegg

Gruppe

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

Situasjonsplan

D

Tegninger snitt, fasade

E

Andre vedlegg

Q

StedI

Blankett 5154 Bokmål

Dato

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

r,

__,
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Nr. fra - til

Ikke
relevant

1

I1

Side 1 av 1

Vedlegg

Side

I - av

C -

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

DIREKTORATEF
FOR OVCCINALITEF

NebOvarSel kan enten sendes: Soni rekorninandert sending eller oVerleveres personlig rnot kvittering.
Ved personlig overleVering yil signetur gjelde som bekreftelse på at varslet er møttatt. Det kan Også bigneres på at nian gir
Saintykke til tilteket.
;TklAkKergielclek: :,...
Gnr.I

Bnr.

Ate'slie

/

/..l-K?3

-5.-A14Z

I Seksjonsnr.

I Festenr.

Bygningsnr.

I Bolignr.

Postnr.

I Poststed

I Kommune

Eiendorrd

byggested

go

4‘6

0.#e

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.I

4

Bnr.I

'-./

Festenr.I

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

,2 c_....----A-•.,T)c):,
)6-Lic'-.---/9-#25
--

4c("L<Postnr.I

Po_s_Wr,,,, .,

Poststed

varsel

'-2

2.- i

c--__
l'et-,--

Bnr.I

Personlig kvittering for

1C-i.t.'1—

Postnr.I

Poststed
Sign.

Bnr.I

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

Adresse
Postnr.I

Poststed
Sign.

Poststed

Personlig kvitlering for
_

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket
Elerftester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.I

Festenr.I

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

Adresse

Adresse

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering for Dato

Sign.

Poststed

Personlig kvitlering for
_

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

mottatt varsel

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Nabo-/gjenboereiendom
Bnr.I

Festenr.

Eiers/festers navn

I Seksjonsnr.

Adresse

Adresse
Postnr.

,4)2,,,,,...

Eiers/lesters navn

Seksjonsnr.

mottatt varsel

Gnr.I

Sign(.rii,

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.I

Personlig kvittering for Dato
_

—1

r

samtykke til tiltaket

Adresse

Postnr.I

7

--- 92. -

Poststed

Personlig kvittering for
_

Nabo-igjenboereiendom

Gnr.I

Dato

Eiers/festers navn

Seksjonsnr.

mottatt varsel

Postnr.I

til tiltaket

Adresse

Personlig kvittering for Dato
_

Gnr.I

samtykke

Elerftester av nabo-/gjenboereiendom
Festenr.I

Adresse
Postnr.I

Poststedets reg.nr.

i

—,..

2-

tig

Nabo-/gjenboereiendom
Gnr.I

(

I Poststed,

`1.5..SLf

Personlig kvittering for Dato

t.frnottatt

C‘_,7

Adresse

Adresse

I Poststed

Postnr.I

Personlig kvittering for Dato
_

Poststed

Personlig kvittering for
_

Sign.

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

mottatt varsel

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sendingtil ovennevnte adressater.
Samletantall sendinger:
Blankett 5156 Bokmål
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Storfjord kommune
Driftsetaten

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2014/583-3

Løpenr:

40325/2014

Arkivkode

L33

Dato

19.10.2014

Høring: Fradeling gnr. 49/1 –Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer, boligtomt til
Trine Dreyer, i område 100 m beltet langs sjøen
Søknaden er endret til boligtomt og er på ca 18 da.
Vedlagt oversendes søknaden om deling fra eiendommen 49/1 til behandling.
Grunneier: Ranveig Dreyer og Kåre Dreyer
Kjøper: Trine Dreyer.
Beliggenhet: Horsnes i Storfjord, sør for/inntil BH 33.
Arealet som søkes fradelt har i kommuneplan betegnelsen markering for «Forbud ot bygging og
fradeling i 100 m beltet langs sjøen».
I dette tilfellet søkes det på å få bygge bolig på et areal som er ca 18 da, mellom en tomt for
enebolig og BH 33.
Befaring/ gebyrer:
Kostnader i forbindelse med eventuelle kulturminnebefaring blir belastet Kåre Dreyer, 9046
Oteren.
Nabovarsel:
Nabovarsel er tilsendt naboeiendommene uten tilbakemeldinger med merknader.
Avkjørsel:
Kommunal veg: Horsnesvegen
Risiko og sårbarhetsvurdering:
Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og
skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke
menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i
nærområdet.
Høringsfrist settes til 14.1.14.

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no

Side 63

Med hilsen

Rolf Krag
Vedlegg: Søknaden
Brevet sendes som e-post til:
Fylkesmannen i Troms
Jørgen Bjørkli
NVE
Troms fylkeskommune
Kopi til: Kåre Dreyer
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2014/2136 -3

Arkiv:
Saksbehandler: Rolf Krag
Dato:

11.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Møtedato
21.11.2014

Dispensasjon for Fradeling: 53/7 - Statskog, til naust
Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven, kap 19 og § 21-4
Vedlegg
1 00015H.pdf
2 00015V00001.pdf
3 00015V00002.pdf
4 00015V00003.pdf
5 Fradeling til naust: 53/7 - Statskog
6 Fradeling til naust: 53/7 - Statskog, kart over
området
Rådmannens innstilling
Med grunnlag i plan- og bygningsloven paragraf 19-2, innvilges dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel på følgende vilkår:
1. Tomtens areal skal være et punktfeste
2. Faktura for oppretting av grunneiendom og tinglysingsgebyr sendes Kitdal Jeger og
Sportfiske forening, v/kasserer Ina Helen Mjøs, Kitdal, 9046 Oteren
3. Gebyrregulativ for 2014 fastsetter fakturabeløpet:
Tinglysingsgebyr: kr. 525,Oppretting av grunneiendom ihht arealplan: kr. 11451,- Fakturabeløp til sammen: kr. 11976,4. Faktura må være betalt i sin helhet før den nye matrikkelenheten tinglyses.
5. Dette vedtaket gjelder i 3 år fra vedtaksdato.

Saksopplysninger
Grunneier: Statsog

Side 65

Fester: Kitdal jeger og Sport fiske forening
Beliggenhet: Mellom Govdajervi og Cazajavri
Risiko- og sårbarhetsvurdering:
Omsøkte fradeling ligger i et område uten kjent problematikk med overflatevann eller spesielle
vær- og nedbørpåkjenninger.
Med grunnlag i NGI skredfarekart vurderes området som utenfor snø- og steinskredfare.
Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift (TEK
10) stiller krav til radonsikring.
Naturmangfold:
Det er ikke kjente rødlistearter eller viktige viltområder i området der omsøkte fradeling ligger.
Nabovarsel:
Tilgrensede naboer har mottatt og signert nabovarsel.
Vurdering
Høring:
Saken har vært ute på høring til berørte sektormyndigheter. Høringsfristen går ut 14.11., til nå
har vi ikke mottatt noen innsigelser. Dersom det før møtet i plan- og driftsstyret kommer
innsigelser i forhold til dispensasjonssøknaden, må dette vurderes av plan- og driftsstyret.
Avkjørsel:
Ingen offentlige veger i området.
Det anses ikke at søknaden fører til vesentlige miljømessige ulemper eller er til hinder for
friluftslivet i området.
Storfjord kommune mener dispensasjon kan gis i forhold til Plan- og bygningslovens § 19-2, da
vi ikke ser at hensynet til bestemmelsene vi dispenserer fra blir vesentlig tilsidesatt. Samtidig
anser vi at fordelene ved å innvilge dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.
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GID
Tomt
Kunde

Storfjord kommune
Hatteng
9046 Oteren

Vår ref.

19.06.2014

Deres ref.

Vår saksbehandler

(Bes oppgitt ved svar)
14/3019 —5

Laila Johannessen, 909 45 364
laila.johannessen@statskog.no

Søknad om opprettelse av punktfeste- naust Cazajavri
Vedlagt følger søknad om opprettelse av punktfeste, gjenpart av nabovarsel og ev. tilgjengelig
dokumentasjon om punktets beliggenhet.
Vi ber oppmålingsbestyrer i kommunen gi melding til registerfører ved Statens kartverk om stedbundne
servitutter m.v., som klart bare berører avgivereiendommen, slik at irrelevante heftelser ikke blir overført til
ny registerenhet.
Faktura for kommunens kostnader sendes fester:
Kitdal Jeger og Sportfiske forening
v/ kasserer Ina Helen Mjøs
Kitdal
9046 Oteren.
Kopi av matrikkelbrev sendes:
Statskog SF
Postboks 174
2402 Elverum
Vi ber om at saken blir behandlet så snart som mulig.

Med hilsen

Laila Johannessen
Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 2

Postadresse

Telefon

Bankkonto

Statskog SF
Postboks 63 Sentrum
7801 Namsos

+47 07800

8200.06.58800
Org.nr.

E-post
post a statsko2.no
Internett

NO 966 056 258

N.N3,
vs...,tatsko2.no
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Kopi til:
Kitdal Jeger og Sportsfiske
forening

v/ leder Odd Geir Fagerli

9046

Side 68

OTEREN

2

Søknad om tiltak, oppretting eller
endring av matrikkelenhet (deling)

Journalføring/stempel:

(pb1§ 20-1, I. ledd, m)

Krav om matrikulering av enhet(er) som
ikke krever behandling etter pbl § 20-1, 1.
ledd, m eller oppmålingsforretningetter
matrikkell § 33

Statsk

(matrikkell § 5, siste ledd og matrikkelforskr. §§ 43-48)

' III) Rekvisisjonav oppmålingsforretning

1939
Storfjord
kommune

(matrikkell § 33)
Søknaden/rekvisisjonen gjelder:

Eiendom

Bnr. 7

Gnr. 53

Festenr.Seksjonsnr.

Bruksnavn/adresse: Kitdalskogenstatsgrunn

I) Søknad om tiltak
(deling)etter pb1§ 20-1,
1.,kdd m og
matrikulering etter
matrikkell § 5

Sakstype pb1§ 20-1, 1. ledd, m,
oppretting av:

Deling iht:

Søknad om dispensasjon jf. pb1§
19-1:

Ny grunneiendom

Reguleringsplan

Plan- og bygningslov

Ny anleggseiendom

Bebyggelsesplan

Kommuneplan

Nytt jordsameie

Privat forslag

Reguleringsplan

Ny festegrunn over 10
år/pkt.feste

Annet:

Bebyggelsesplan (eldre
lovverk)

Arealoverføring

Krav om
matrikulering av
enhet(er) som ikke
krever behandling etter
pb1§ 20-1, 1. ledd, m
eller oppmålingsforretning etter
matrikkell § 33

H)

Rekvisisjonav
oppmålingsforretning,
jf. matrikkell § 33

Sammenslåing (matrikkelforskr. § 43)
Føring av referanse til eksisterende gense (matrikkelforskr. § 44)
Føring av samlet fast eiendom (matrikkelforskr. § 45 (2))
Registrering av (ekisterende) uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32, ML §§ 34, 6 (særlige
grunner))
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31 ML §§ 34, 6 (særlige
grunnef))
Annet (angi hjemmel):
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) ihht. tillatelse (delingsvedtak) etter pb1§ 20-1, 1.
ledd, m:
GrunneiendomAnleggseiendomJordsameie0

Festegrunn

Arealoverføring
Må besvares:
A)Ønskes
gjennomført
uten ugrunnet opphold
(Kommunens frist er 16 uker
etter pbl-vedtak, ev. vinterforskrift, matrikkel forskriften §
18.3)

B) • Ønsker å utsette
oppmåling og matrikulering
til mnd angitt under (Kan etter
rekvirentens ønske utsettes i
inntil 3 år. Etter 3 år faller
tillatelsen etter pb1bort.)

C) • Ønsker etter særlige
grunner å gjennomføre
matrikulering, men utsette
fullføring av oppmålingsforretningen
(matrikkelforskriften § 25).

Foretrukket mnd. el. dato for
forretningen:

Foretrukket mnd el dato for
forretningen:

Kommunen fastsetter frist for
fullføring, ikke lenger enn 2
år.

For alt C); angivelse av særlige grunner (eventuelt i eget vedlegg):
Oppmålingsforretning for matrikkelenhet(er) som ikke krever tillatelse (delingsvedtak) etter pb1
§ 20-1, 1.1edd, m:
Klarlegging av eksisterende grenser (eventuelt grensepåvisning), (matrikkelforskr. § 36)
Grensejustering (matrikkelforskr. § 34)
Uteareal til eierseksjon (jf. eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskr. § 35)
Registrering av (ekisterende) uregistrertjordsameie (matrikkelforskr. § 32) (se også felt II)
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn (matrikkelforskr. § 31) (se også felt II)
Annet (angi hjemmel):
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Spesifikasjon av parsell(er) som søkes opprettet:
Parsell
nr.

Areal ca. m2

Arealtype
før deling

I Eventuelt
journal nr.

Pkt.feste

Eventuelt navn og adresse på kjøper/fester

KitdalJegerog Sportsfiskeforening

Opplysninger om omsøkt tiltak; bruk, adkomst vannforsyning og avløp:
Parsellen(e)
skal
benyttes
til

rkZ4Selvstendig bruksenhetTilleggsareal

Gnr./Bnr./Fnr./Snr.:

til:

Bolighus
Fritidshus
Industri/Bergverk
Varehandel/bank/forsikr./hotell/restaurant

• Offentlig virksomhet
Lag/forening
• Naturvern

Adkomst

Riks-/fylkesveg

• Kommunal veg

Pb1. § 18-1
Vegloven
§§ 40-43

Ny avkjørsel fra offentlig veg

• Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Avkjørselstillatelse gitt (vedlegges)

• Søknad om avkjørseltillatelse
vedlegges

Vannforsyning

110Offentlig vannverk

Offentlig friluftsområde
Offentlig veg
Kommunikasjons areal / tekn.
anlegg
Privat veg

Adkomst sikret ifølge
vedlagte dokument

• Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges.

Annet:
Pbl. § 18-1
Avløp
Pbl. § 18-1

Offentlig avløpsanlegg
Utslippstillatelse gitt (vedlegges)
Privat enkeltanlegg

• Privat fellesanlegg
• Søkn. om utslippstillatelse vedlegges
• Avløp sikret ihht. vedlagte dokument

Beskriv:

Vedlegg:
Nr. fra —til
Partsliste/naboliste (altemativt nyttes s. 4 eller kvitteringsskjema for rekommandert sending)

relevant

Vedlagt

Kart og situasjonsplaner
Avtale om veg/adkomst, inkl. kart
Private servitutter
Uttalelser/samtykke fra andre offentlige myndigheter
Skjema for krav om sammenslåing
Andre avtaler, dokumentasjon
Andre vedlegg
Bekreftelse /erklæring om at det ikke foreligger heftelser, urådigheter eller andre restriksjoner
som er til hinder for matrikulering
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Andre opplysninger og underskrift(er):
Andre opplysninger
(For eksempel rettighetshavere av betydning)
Hjemmelshaver(e)

Navn:

Ststskog SF

Adresse: PB

Tlf: 07800

63 Sentrum

Postnr.: 7801

Sted: Namsos

E-post: post@statskog.no
Underskrift

Sted:

Hjemmelshaver(e)

Navn:

Datc:5

Underskrift:
b,--l.li(V.C.
Tlf:

Adresse:

Postnr.:

StaL-1,01
11,
,

Sted:

E-post:
Underskrift

Sted:

Fakturaadresse:

Navn:

(Dersom dette er en annen enn
hjemmelshaver)

Adresse:

Dato:

Underskrift:
Tlf:
Postnr.:

Sted:

E-post:

Eventuelle utfyllende merknader:

Kitdal Jeger og Sportsfiskeforeninz ønsker å søke om oppføring av naust til foreningens båt som de har ved
Cazajavri. Dette på Statskog SF sin grunn, vi tenker imøtekomme ønsket fra laget og søker derfor om opprettelse av
punktfeste tiltenkt avtale med Kitdal Jeger og Sportsfiske forening.
Vedlagt kvittering for sendt nabovarsel.
Se kartutsnitt neste side
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Vedlegg

SideI

- av

C

Kvittering for nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.
Tiltaket gjelder
Gnr.

I Bnr.

I Festenr.

Bygningsnr.

I Seksjonsnr.

I Kommune

I Bolignr.

7

53

Eiendom/
byggested

1939-Stolord

Adresse

1Poststed

Postnr.

9046

Oteren

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:
Nabo4gjenboereiendom

Eierlfester av nabo4gjenboereiendorn

I Bnr.

Gnr.

53

I Festenr.

I Seksjonsnr.

Eiers/festers navn

9901

7

Liv A. Nevermo

Adresse

AdresseKitda
I Poststed

Postnr.

Postn .I

Oteren

9046
Personlig kvittering for Dato

I

Nabo-Igjenboereiendom
I Seksjorisnr.

til tillaket

Dato

Sign.

1(./

Eiers/festers navn

1

Kitdal hyttelag

Adresse

Adresse

Postnr.I

Poststed

9046

Postnr.I
Sign.

Personlig kviliering for

varsel

samtykke til tiltaket

Nabo - /gjenboereiendom
Gnr.I

Bnr,I

Denne del kitstres på kvdtering
RR 17913 2424 2 NO

Poststed

9046Oteren

Oteren

Personlig kvittering for Dato
mottatt

samtykke

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
I Festenr.

537

RR 11/3 2425 6 NO

IPersonlig kvittering for

Sign.

Bnr.

Denne del kkstres pa kvrttering

Poststed

9046Oteren

mottatt varsel

Gnr.I

len

Dato

Sign.

i `-(

Eieritester av nabo - /gjenhoereiendom
Festenr.I

Seksjonsnr.

Adresse

Eiers/festers navn
Adresse

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering for Dato
—

Postnr.I
Sign.

Personlig kvittering for
_

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Nabo4gjenboereiendom
Gnr.I

Poststed

Bnr.I

Eier/fester av nabo4gjenboereiendom
Festenr,

I Seksjonsnr.

Adresse

Eiers/festers navn
Adresse

Postnr,I

Postn .1

Poststed

Personlig kvittering for Dato
_

Poststed

1P_9onlig kvittering for

Sign.

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Nabo - /gjenboereiendom
Gnr.IBnr.I

Eier/tester av nabo4gjenboereiendom
Festenr.I

Seksjonsnr.

Adresse

Eiers/festers navn
Adresse

Postnr.I

Postnr.I

Poststed

Personlig kvittering for Dato
_

Sign.

Poststed

Personlig kvittering lor
_

mottatt varsel

Poststedets reg.nr.
Dato

Sign.

samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte
adressater.
Samlet

antall

sendinger:

Blankett 5156 Bokmål

Sign.

0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet

01.08.2012

Side 73

Side 1 av

Vedlegg nr.
C —

Opplysninger

gitt i nabovarsel

sendes kommunen sammen med søknaden

T,F

(Gjenpart av nabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3
Tiltak på eiendommen:
Gnr.

I Bnr.

53

I Festenr.

I Seksjonsnr.

Eiendornmens adresse

Postnr.

I Poststed

7

9046

Eierifester

Oteren

Kommune

Statskog SF

1939-Storfiord

Det varsles herved om
I NybyggI

Anlegg

n

-Påbygg/tilbygg

Endring av fasade

Skilt/reklame

I

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

IInnhegning mot veg

I

I Riving
Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

[ —I Antennesystem

ri

Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19
Plan- og bygningsloven
med forskrifterKommunale

Vedlegg

Arealplaner

vedtekter

II

Vegloven

nr.

B–

Arealdisponering
Sen kryss for gjeldende

plan

n

Arealdel av kommuneplan

Reguleringsplan

Bebyggelsesplan

Navn på plan

Beskriv naermere hva nabovarslet gjelder

Oppretting av punktfeste for bortfeste til Kitdal Jeger og Sportsfiske forening.
Foreningen ønsker oppsetting av naust for forsvarlig lagring av deres båt.

Vedlegg nr.

–
Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretakitiltakshaver

Statskog SF
Kontaktperson, navn

Telefon

E-post

Mobil

07800

Ijo@statskog.no

Laila Johannessen

909 45 364

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk)
Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn

Postadresse

Statskog SF

Postnr.I

Poststed

Postboks 63, Sentrum

E-post

7801Namsos

post@statskog.no

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet
Beskrivelse av vedlegg

Nr. fra —til

Gruppe

Ikke

relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak

B

I1

Situasjonsplan

D

I1

Tegninger snitt, fasade

E

Andre vedlegg-

G

kartutsnitt

ri
1

I

1

Underskrift
Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Sted'

Datu•

Moeni

,

)5/ C. .

Underskrift

ansvarkg

seker

eller tIltakshaver

L.-J'.`-',,,,\,_I.‘,..N'N(1
Giefitas med blokkbokstaver

l

..:„.

,,

•

',E

\------

Statskog SF, region Troms v/ Laila Johannessen
Blankett 5155 Bokmil

tEfUtgitt av Direktoratet

for byggkvalitet

01.08.2012
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Storfjord kommune
Driftsetaten

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

2014/2136-2

Løpenr:

41802/2014

Arkivkode

Dato

28.10.2014

Fradeling til naust: 53/7 - Statskog
Vedlagt oversendes søknad om punktfeste for eiendommen 53/7 til behandling. Punktet skal
brukes til oppføring av naust. Punktet, for naustet, ligger mellom vannene Cazajavri og
Govdajavri
Grunneier: Statskog,.
Fester: Kitdal Jeger og Sportfiske forening, v/kasserer Ina Helen Mjøs, Kitdal, 9046 Oteren
Beliggenhet: sør/øst for Kitdalen/Signaldalen
Området har betegnelsen LNFR- i kommuneplanen
Befaring/ gebyrer:
Landsbrukskontoret tar et behandlingsgebyr på kr. 817,- og søknaden
behandles først når gebyret er innbetalt. Gebyr krav sendes til framtidig fester
Nabovarsel:
Nabovarsel er sendt til:
53/7 f nr 1, Kitdal hyttelag, hytta ligger like nord for Cazajavri ,
Og 53/7 f nr 9901, Liv A Nevermo
Risiko og sårbarhetsvurdering:
Omsøkt tomt ligger i et område som anses utenfor fare for overflatevann, utglidning og
skredfare. Område ligger ikke værutsatt eller er spesielt nedbørsutsatt. Det er ikke
menneskeskapte forhold med risikofylt, kjemikalie/eksplosiver industri eller høyspentledninger i
nærområdet.
Høringsfrist settes til 14.11.2014

Med hilsen
Rolf Krag

Postadresse:
Hatteng
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Storfjord rådhus, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01
Organisasjonsnr: 964 994 129

Internett:
www.storfjord.kommune.no
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Vedlegg
1 00015H.pdf
2 00015V00001.pdf
3 00015V00002.pdf
4 00015V00003.pdf
5 Fradeling til naust:
53/7 - Statskog,
kart over området
Tilsvarende brev sendt til:
Reindriftsforvaltningen i Troms
Postboks 1183 78
Reinbeitedistrikt i Troms, v/Per Gustav Baal
Fylkesmannen i Troms,
Jørgen Bjørkli
Troms fylkeskommune,
Sametinget
Kopi til:
Statskog SF - Feste-og grunneierkontrakter
Kitdal Jeger og Sportfiske forening
v/kasserer Ina Helen Mjøs

Postboks 174
Kitdal

2402
9046

9326
9143

BARDUFOSS
SKIBOTN

9730

KARASJOK

ELVERUM
OTEREN
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2013/1131 -73

Arkiv:

M00

Saksbehandler: Hilde Kibsgaard
Dato:

13.11.2014

Saksfremlegg
Utvalgssak
62/14

Utvalgsnavn
Storfjord Plan- og driftsstyre

Høringssvar regional forvaltningsplan, regionalt tiltaksprogram og
tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen-Skjervøy
Henvisning til lovverk:
Vanndirektivet, implementert i norsk lovgivning i tråd med EØS-avtalen gjennom
vannforskriften som trådte i kraft 01.01.2007.
Vedlegg
1 Høringsskjema
Rådmannens innstilling
1. Tiltak i følgende vannforekomster gjennomføres i tråd med forslag til tiltak i
høringsskjema:
 204-649-G Taterneset
 204-46-R Steindalselva
 205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
 204-68-R Sørdalselva
 205-8-R Nordalselva
 204-23-R Elsneselva
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva
 204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
 Hattelia vannkilde
 0403030100-1-C Lyngen indre
 Bjørneberget vannkilde
 205-650-G Skibotn
 205-28-R Olderelva
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 204-31-R Breidalselva
 204-34-R Breidalselva- Stordalselva
 204-57-R Balsfjordelva nedre
 204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva
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Møtedato
21.11.2014

2.

3.
4.
5.
6.
7.

 205-16-R Skibotnelva nedre
 205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
 205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
 205-22-R Skibotnelva øvre
 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
Følgende vannforekomster settes på listen over kandidater til sterkt modifiserte
vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:
 205-1720-L Galggojavri
 204-54-R Elvevollelva
 205-11-R Didnojohka
 204-72-R Sideelver i Signaldalselva - Mortendalselva
 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver
 04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver
 2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver
 204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver
Vi ønsker at Fylkesmannen kommer og gjennomfører vanndirektivet i kommunene, at de
er til stede, registrere og er tilgang på kompetanse og fagfolk.
Det tilføres lønnsmidler til regionrådene som skal brukes til prosjektstilling for å ivareta
arbeidet med vannforvaltningen, som registrering av vannforekomster, registering av
spredt avløp, registrering av private vannanlegg m.m.
Det foreslås at Skrotnisseprosjektet forlenges, slik at det kommer eksterne midler til
opprydding av forsøpling i naturen, som også kan forringe vannforekomster.
Regionalt overvåkningprogram; med tanke på den kommende rotononbehandlingen i
vassdrag i kommunen, ønsker vi at det iverksettes overvåkning av elvemusling i
vassdragene som skal behandles.
Det ønskes midler til ulike kartleggingstiltak innenfor jordbruk: Tiltak for kommunen i
forhold til avrenning fra jordbruket kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord.
Følge opp forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om
gjødselplanlegging. Når det gjelder gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt.
lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type
og feil mengde) er veiledning i forhold til gjødselplan. Tiltak for kommunen kan være å
kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med landbruksplasten. Gårdbrukerne har
krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til godkjent mottak. I neste omgang
kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av plasten til mottaksstasjon.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har følgende innspill til høring av regional forvaltningsplan 2016-2021,
regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021 og til den utvidede høringen på
tiltaksanalysen for vannområdet Lyngen – Skjervøy.
Vurdering
Generelt
I arbeidet med denne høringen har vi kommet over noen spørsmål som vi mener er reelt å stille i
forhold til dette med hva vi mener forringer vannkvaliteten i et område. Når det gjelder for
eksempel hyttebygging, så må det ikke være slik at det er en automatikk i at dersom en
vannkilde får et visst antall hytter i nærheten av seg, så blir den økologiske tilstanden dårligere.
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Dersom dette blir en etablert sannhet, vil man med bakgrunn i vanndirektivet ikke lenger kunne
gi tillatelser til å bygge og bo utenfor regulerte felt.
Organisering
Planens formål er å gi en oversiktlig fremstilling av langsiktig forvaltning av vannmiljøet og
vannressursene. Arbeidet med vanndirektivet har vært svært krevende, ikke minst på grunn av
oppdelingen i 3 ulike dokumenter. Dette arbeidet har foregått fragmenter over lang tid, uten at
det ut fra vårt syn har vært sørget for at kommunene har fått nødvendig hjelp til dette viktige
arbeidet. På grunn av at dette har vært arbeidet med over så mange år, har dette medført at de
ikke har blitt kontinuitet i arbeidet i kommunene. I Storfjord kommune har det vært mye
utskiftninger i personer som har hatt ansvar for oppfølgingen av dette arbeidet. Dermed har lite
vært gjort før høsten 2014. Arbeidet med vannforvaltning er omfattende i forhold til alle
aktørene som man må forholde seg til: Fylkeskommunen, vannregionutvalg og det aktuelle
vannområdet. Fylkeskommunen har ikke tatt ansvar for å tilrettelegge for naturlige arenaer hvor
arbeidet med vannområdet har kunnet vært utført. Dermed har det ikke vært noe arbeid lokalt i
vannområdet. Ny organisering må nok til for at dette arbeidet skal være mulig å lykkes med.
Alle kommunene må ha en lokal kontaktperson i sitt vannområde og vannregionrådet må ha
representasjon også fra kommunene.
For å gjennomføre arbeidet med høringene har kommunen arbeidet med vannforekomstene i et
arbeidsmøte med Storfjord plan- og driftsstyre. Medlemmene i styret er fra forskjellige deler av
kommunen, slik at samlet de sitter på nyttig informasjon om vannforekomster i hele kommunen.
På dette arbeidsmøtet ble det bestemt at det skulle legges ut informasjon på kommunens
hjemmeside, hvor det ble etterlyst om noen ville hjelpe kommunen med registering av viktige
opplysninger om vannforekomster. Det ble i tillegg sendt ut e-post til lag og foreninger (eks.
jeger- og fiskeforeninger) og til et fåtalls personer med som tidligere har arbeidet i Storfjord
kommune med naturrelaterte tema. Vi fikk en tilbakemelding på den lokale «minihøringen». I
tillegg så har kommunens ansatte forsøkt å supplere de opplysningene som fremkom i de nevnte
fora, med de opplysningene som kommunen har kjennskap til.
Kommentar til minihøring- tiltaksanalyse for vannområdet Lyngen – Skjervøy
Dersom forvaltningsplanen skal fastsette miljømål for alle typer vannforekomster, og dette skal
legges til grunn for kommunal planlegging og virksomhet, er det behov for at alle
vannforekomstene i Storfjord kommune registreres og analyseres. Det er svært mange
vannforekomster som ikke har noen status i forhold til miljøtilstand eller risiko.
Mangelfull kjennskap til vannkilder er en utfordring som man møter i forhold til å gi
byggetillatelser, tillatelser til utslipp av kloakk eller tillatelser til å etablere private vannanlegg.
Dette vanskeliggjør kommunens arbeid i forhold til å kunne vite noe om hvor innbyggerne i
kommunen har sine private vann og kloakkanlegg. Et tiltak som bør utføres er en kartlegging av
alle private vann og avløpsanlegg, hvor det blant annet fremkommer hvor vannkilden har sitt
nedslagsområde. Forventede klimaendringer øker sannsynligheten for flom og skred på grunn av
økning i temperatur og nedbørsmengde. Maritim leire er en annen utfordring langs fjordene.
Ikke minst er dette en utfordring i forhold til kartlegging av fare for overbelastning,
miljøforurensning og utrasing. Uten denne kunnskapen er det ikke lett for Storfjord kommune å
gjøre gode vurderinger når det søkes om ulike tiltak, og ikke minst når ROS-analyser skal
utarbeides. Vi anbefaler at dette tas inn i tiltaksplanen for den kommende perioden.
Storfjord kommune har et oppstartet arbeid med en kommunedelplan for småkraft. Det er
utbygget flere småkraftverk i kommunen og det flere hvor det kan bli etablert småkraftverk. Det
er viktig at det blir laget en bedre kartlegging av vannforekomstene, slik at utfordringer og
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miljøpåvirkninger kan behandles på et bedre grunnlag. Alle småkraftverk som har fått konsesjon
er tatt med og bedt om skal registreres som egen vannforekomst og som kandidat til SMVF.
Konsekvenser av jordbruket på vannforekomstene i Storfjord
Det er pekt på flere områder med utfordringer:
•
Avrenning fra jordbruket, herunder spredning av gjødsel etter vekstsesongen og
gjødsellager.
•
Landbruksplast som ikke samles inn lenger.
Det siste punktet først. Landbruksplast er et tørt medium som ikke vil gi en forurensing av
vannkilder, men kan utgjøre et forsøplingsproblem og et forurensingsproblem for eksempel ved
brenning. Tiltak for kommunen kan være å kartlegge hos gårdbrukerne hva som gjøres med
landbruksplasten. Gårdbrukerne har krav gjennom KSL til å ta vare på plasten og levere til
godkjent mottak. I neste omgang kan tiltak for kommunen være å organisere innkjøring av
plasten til mottaksstasjon.
Avrenning fra jordbruket: Her finnes det trolig forurensningskilder fra jordbruket. Det kan være
både i form av husdyrgjødsel og pressaft fra silokjøring, men også feil bruk av kunstgjødsel og
husdyrgjødsel. Tiltak for kommunen kan være kartlegging av situasjonen i Storfjord. Følge opp
forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav og forskrift om gjødselplanlegging. For å
sikre at husdyrgjødsel ikke spres på senhøsten, bør kommunen la være å innvilge søknader om
tillatelse til å kjøre ut husdyrgjødsel uten nedmolding i september måned. Konsekvensene vil bli
at gårdbrukere som må kjøre på høsten må pløye ned husdyrgjødsla. Når det gjelder
gjødsellager, vil det være et tiltak å kartlegge evt. lekkasjer og pålegge utbedring. Tiltak i
forhold til feil bruk av gjødsel (bruk av feil type og feil mengde) er veiledning i forhold til
gjødselplan.
Kommentarer til regionalt tiltaksprogram for vannregion Troms 2016-2021
Når det gjelder havbruk er det hovedsakelig havbruksnæringa eller naturvernorganisasjoner som
legger frem forskning om miljøpåvirkning. For at kommunene skal ha god nok forvaltning av
hav- og kystvann må det legges frem forskningsresultater som er utført av offentlige
institusjoner, hvor troverdigheten vil være større.
I punkt 2.4 Overordnede føringer, står det noe om grensekryssende vassdrag. Dette er også et
tema i vårt vannområde. Vi har blant annet et høringinspill som direkte går på grensekryssende
vassdrag. Selv om vi har tatt med et vassdrag i uttalelsene er det nok mange flere slike også i
Storfjord. Det må derfor vurderes om også Storfjord skal omfattes av den foreslåtte
problemkartleggingen som Vannregion Troms har foreslått etter råd fra Fylkesmannen i Troms.
Under punkt 3.2 Tiltak mot forsøpling ønsker vi å spille inn behov for videreføring av prosjekter
som Skrotnisseprosjektet som Fylkesmannen i Troms har hatt gående noen år nå.
Tiltak
Storfjord kommune har gitt innspill i vedlagte høringsskjema i følgende vannforekomster:
•
204-649-G Taterneset
•
204-46-R Steindalselva
•
205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst
•
204-68-R Sørdalselva
•
205-8-R Nordalselva
•
204-23-R Elsneselva
•
204-72-R Sideelver i Signaldalselva
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva
Hattelia vannkilde
0403030100-1-C Lyngen indre
Bjørneberget vannkilde
205-650-G Skibotn
205-28-R Olderelva
205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt
204-31-R Breidalselva
204-34-R Breidalselva- Stordalselva
204-57-R Balsfjordelva nedre
204-57-R Balsfjordelva nedre/204-62-R Signaldalselva nedre
204-73-R Sideelver i Signaldalselva
205-16-R Skibotnelva nedre
205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt
205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt
205-22-R Skibotnelva øvre
205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt

Følgende vannforekomster mener Storfjord kommune må settes på listen over kandidater til
sterkt modifiserte vannforekomster eller sterkt modifiserte vannforekomster:
•
205-1720-L Galggojavri på grunn av kraftutbyggingen
•
204-54-R Elvevollelva på grunn av kommunalt vannverk m.m.
•
205-11-R Didnojohka på grunn av kraftutbynningen
•
204-72-R Sideelver i Signaldalselva – Mortendalselva (konsesjon til småkraftverk)
•
204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt- Bergselva med sideelver (konsesjon til
småkraftverk)
•
04-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt – Kjeldalselva med sideelver (konsesjon til
småkraftverk)
•
2204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt – Bentsjordelva med sideelver (konsesjon til
småkraftverk)
•
204-73-R Sideelver i Signaldalselva – Vassdalselva med sideelver (konsesjon til
småkraftverk)
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-649-G Taterneset

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Taterneset

Vannforekomst
(er)

Informasjonskilde(r):

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
 Prøvetaking.
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt



Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Taterneset er et gammelt deponi. Det burde
undersøkes for mulig avrenning.

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-46-R Steindalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Steindalselva

Vannforekomst
(er)

Informasjonskilde(r):

Her beskriver du
hva som mangler
 Vannet kan ikke drikkes, da det er brevann
eller bør være
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
 Registering. Naturlig fenomen som ikke kan gjøres
listen eller
noe med.
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

Hva mangler:

Forslag til tiltak:

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-4-R Skibotnelva øvre bekkefelt øst

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva øvre bekkefelt øst

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Økologisk tilstand mangler. Dette vannet mener vi
må være av god kvalitet.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Registreres som god økologisk tilstand

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-68-R Sørdalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Sørdalselva

Vannforekomst
(er)

Informasjonskilde(r):

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
 Registrere vannkvaliteten som god.
listen eller
 Registrere at den er en del av Gyro-tiltaket som er
beskrive hvilke
planlagt utført i 2015/2016.
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

Hva mangler:

Forslag til tiltak:




Vannkvaliteten anses som god.
Denne mener vi blir berørt av Gyro-prosjektet.

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-8-R Nordalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Nordalselva

Vannforekomst
(er)

Hva mangler:



Vannkvalitet mangler, bør registreres som god.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Registrere vannkvaliteten som god.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-1720-L Galggojavri

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Galggojavri

Vannforekomst
(er)



Hva mangler:

Må registreres som SMVF. Vannet er klart
modifisert av vannkraftutbyggingen. Høsten 2014
var det et tilfelle av at vannet ble tappet over cm
under laveste regulerte vannstand(LRV). Grunnen
til dette var teknisk og menneskelig svikt.
Konsekvensene av dette er ikke kjent for
kommunen på nåværende tidspunkt.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Informasjonskilde(r):

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
 Registreres som SMVF
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

Forslag til tiltak:

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-54-R Elvevollelva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Elvevollelva

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Denne bør registreres som kSMVF, da dette er et
kommunalt vannverk. I tillegg til dette ligger det
inne to andre forhold som kan være grunner til å bli
registrert som kSMVF (vannuttak til fiskeoppdrett
og fiskevandringshinder)

Vedlegg (dokumentasjo/kart etc.)

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Informasjonskilde(r):

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
 Registrere som kSMVF.
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

Forslag til tiltak:

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:
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Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-23-R Elsneselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Elsneselva

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:



Flomutsatt elv bør vurderes nøye i forhold til mulige
klimaendringer.
Det er etablert småkraftverk etter konsesjon gitt i
2011. På grunn av etableringen av kraftverket bør
denne vannforekomsten registreres som kSMVF.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:




Registreres som flomutsatt.
Registreres som kSMVF

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 91

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-11-R Didnojohka

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Didnojohka

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Denne elva er uten minstevannføring og bør derfor
registereres som kSMVF

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Registereing som kSMVF

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 92

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-72-R Sideelver i Signaldalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Sideelver i Signaldalselva

Vannforekomst
(er)



Hva mangler:



Feil navn. Det markerte området i kartet bør være
en egen vannforekomst og hete: Sideelver som
renner ut i Tverrdalselva. Elva de renner ut i blir kalt
Tverrdalselva, ikke 204-52-R Tverrelva til
Balsfjordelva.
Disse sideelvene ligger i nedslagsområdet for
vannverket i Tverrdalen (Indre Storfjord vannverk).

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

x
Vedlegg : Kart over området som bør være egen
vannforekomst.

Forslag til tiltak:



Registreres som egen vannforekomst.

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 93

Vedlegg til vannforekomstid: 204-72-R (Sideelver i Signaldalselva)
Den blå markeringen viser hvilke sideelver som til slutt renner ut i Tverrdalselva (204-52-R). Da dette er deler
av nedslagsfeltet til kommunalt vannverk (Indre Storfjord vannverk), ønsker vi at dette skal være en egen
vannforekomst. Nederst i venstre hjørne av den blå markeringen er det en bit av en sideelv som ikke er blitt
med i markeringen. Denne bør også høre til den samme vannforekomsten.

Side 94

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:

Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-72-R Sideelver i Signaldalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Sideelver i Signaldalselva

Vannforekomst
(er)




Hva mangler:



Feil navn. Det markerte området i kartet i vedlegg 1
bør være en egen vannforekomst og hete:
Mortendalselva.
Vedlegg 2 viser det man kan kalle: Elver som renner
ut i Mortendalselva eller Mortendalselva bekkefelt.
Det er et småkraftverk i drift i Mortendalselva.
Konsesjon ble gitt i 2010.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

x
Vedlegg : Kart over områdene som bør være egen
vannforekomst.

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):

Behandling VRM




Registreres som egene vannforekomster.
Mortendalselva må registreres som kSMVF på
grunn av det etablerte småkraftverket.

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.
NVE
☐ Hensyntatt

☐ Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 95

Vedlegg 1 til vannforekomst 204-72-R Sideelver i Signaldalselva. Denne delen av denne vannforekomsten bør
hete Mortendalselva.

Vedlegg 2 til vannforekomst 204-72-R Sideelver i Signaldalselva. Det markerte området bør være en egen
vannforekomst. Den kan hete Mortendalselva bekkefelt eller Sideelver som renner ut i Mortendalselva. Deler
av dette bekkefeltet ligger i Balsfjord kommune.

Side 96

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-52-R Tverrelva til Balsfjordelva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Tverrelva til Balsfjordelva

Vannforekomst
(er)

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
 Bytt navn til Tverrdalselva
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.


Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):

Behandling VRM

Denne elva blir kalt Tverrdalselva.

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 97

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender
Finnes på
vann.nett.no

Vannforekomst
ID:
Navn:



Hva mangler:

Vannforekomst
(er)

Hattelia vannkilde



Dette bør registreres som en egen vannkilde, da
dette er et gammelt vannverk som pr. i dag ikke er i
bruk. Vannet kommer fra en bekk, slik at det er
overflatevann.
Vannet er av god kvalitet, da det tidligere ble brukt
som drikkevann.

x
Vedlegg – Kart som viser omtrent hvor kilden blir tatt i
kumme. Vedlegget følger rett bak dette
høringssvarskjemaet.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Informasjonskilde(r):

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
 Registreres som egen vannkilde.
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

Forslag til tiltak:

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 98

Vedlegg til Hattelia grunnvannskilde. Denne bør registreres som egen vannforekomst. Dette er kilden til et
gammelt vannverk som kan kobles på vannledningen fra Indre Storfjord vannverk.

Side 99

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

0403030100-1-C Lyngen indre

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Lyngen indre

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Denne vannforekomsten er ikke på lista over
registerte vannforekomster i Storfjord kommune.
Dette er fjordvannet utenfor f.eks. Skibotn.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Denne bør vel også ligge inne på Storfjord
kommune sin liste over vannforekomster.

Informasjonskilde(r):

Fremkommet i arbeidet med vannforekomstene.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 100

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender
Finnes på
vann.nett.no

Vannforekomst
ID:
Navn:

Vannforekomst
(er)

Bjørneberget vannkilde


Hva mangler:

Denne kilden er ikke registrert, og den er en av
vannkildene til det kommunale vannverket i
Skibotn. Kilden kommer opp som grunnvann, slik at
vi antar at dette er en grunnvannskilde.

x
Vedlegg Kart under viser med blå sirkel hvor vannkilden
i Bjørneberget er.

Forslag til tiltak:




Registreres som egen vannkilde.
Registreres som drikkevannskilde

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Ansatte i plan-og driftsetaten og medlemmer av plan- og driftsstyret.
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 101

Vedlegg til vannkilde Bjørneberget. Blå ring viser hvor vannkilden har sitt inntak.

Side 102

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-650-G Skibotn

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotn (grunnvann)

Vannforekomst
(er)



Hva mangler:

På industriområdet ved Gammelveien i Skibotn lå
tidligere Sørmo Træ. Kommunen er kjent med at
Statens forurensningstilsyn (SFT) har utført
målinger av forurensning tidligere. Da det har vært
drevet med impregnering, kan det være fare for
f.eks. kreosotforurensning til grunn. Grunnvannet
til Skibotn ligger under dette området.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):

Behandling VRM

Her kan du enten
velge tiltak fra
 Kartlegge om dette utgjør fare for forurensning av
listen eller
grunnvannet i Skibotn.
beskrive hvilke
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.
Tidligere driftssjef Steinar Engstad.
☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 103

Kartet under er vedlegg til vannforekomst 205-650-G Skibotn. Blått omriss viser hvor tidligere Sørmo Træ.

Side 104

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-28-R Olderelva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Olderelva

Vannforekomst
(er)

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være

med, eventuelt
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
 Registrere at det er et gammelt vannverk i denne
listen eller
elva. Dette kan brukes som nødvannforsyning ved
beskrive hvilke
en større krise.
tiltak som ønskes
Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.
Tidligere driftssjef Steinar Engstad


Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):
Behandling VRM

Det er et gammelt vannverk i denne elva som ligger
på kartvedlegg under dette høringssvarskjemaet.

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 105

Vedlegg til vannforekomst: 205-28-R Olderelva. Delen hvor det gamle vannverket ligger, er pr. i dag ikke en
del av den nevnte vannforekomsten. Vi har et eget skjema for vannforekomst 205-34-R Skibotnelva nedre
bekkefelt, hvor vi har ønsket endring av navn på deler at denne vannforekomsten.

Side 106

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva nedre bekkefelt

Vannforekomst
(er)




Hva mangler:



Vi ønsker at deler av dette bekkefeltet skal gis
andre navn. Se to kartvedlegg under dette
skjemaet.
Det første vedlegget viser hvor vi en del av dette
bekkefeltet som bør tilhøre vannforekomst 205-28R Olderelva.
Det andre vedlegget viser det som må antas som
nedslagsfeltet til vannet til et gammelt vannverk i
Olderelva(205-28-R). Kan hete: Olderelva
bekkefelt.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):
Behandling VRM



Registreres i vann-nett med de manglende
opplysningene.

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Fremkommet i arbeidet med høringen. Tidligere driftssjef Steinar Engstad har
vist oss hvor det gamle vannverket ligger.

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 107

Vedlegg til vannforekomst: 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt. Den delen som har fått en blå markering
rundt seg bør være en del av vannforekomsten: 205-28-R Olderelva

Vedlegg 2 til vannforekomst: 205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt. Den delen som har fått en blå markering
rundt seg bør være en egen vannforekomst som kan hete: Olderelva bekkefelt.

Side 108

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-31-R Breidalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Breidalselva

Vannforekomst
(er)

Hva mangler:



Miljøtilstanden er udefinert.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Vannkvaliteten i dette vannet anses som god.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 109

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-34-R Breidalselva- Stordalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Breidalselva- Stordalselva

Vannforekomst
(er)

Hva mangler:



Kjemisk tilstand. Vannkvaliteten anses som god.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Registreres som god kjemisk kvalitet.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Side 110

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-57-R Balsfjordelva nedre

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Balsfjordelva nedre

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Det er en betydelig del private avløp som renner ut i
denne vannforekomsten. Dette antas kan bedres
ved å bygge ut kommunalt avløpsnett.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Etablering av mer kommunalt avløp.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Side 111

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-57-R Balsfjordelva nedre
204-62-R Signaldalselva nedre

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Balsfjordelva nedre og Signaldalselva nedre

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

I disse områdene er det ettenlatenskaper etter
krigen i form av minefelt tvers over dalen. Det
finnes fremdeles noen lever som kan fortelle om
dette. Minene anses som farlig i forhold til
avrenning til vannforekomstene.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Det kreves statlig opprydding av ettenlatenskaper i
dette minefeltet fra annen verdenskrig.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Side 112

Merknader:

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-73-R Sideelver i Signaldalselva

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Gahppojohka (Gappoelva) (renner ut i Stordalselva- Nymo til
Markuselva)

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Elva har sin kilde i Gappojavri som ligger på svensk
side. Vi har dermed ikke noen kontroll over kilden til
denne elva.

x
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Vedlegg som viser
hvor denne elva ligger.

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):



Bør registreres som egen vannforekomst.

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Medlemmer i Storfjord plan- og driftsstyre: Øystein Nilsen, Maar Stangeland,
Øystein Steinlund, Birger Sommerseth og Knut Jentoft. I tillegg møtte Gunnhild
Johansen for eldrerådet.

Side 113

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Vedlegg til 204-73-R Sideelver i Signaldalselva. Denne delen bør være egen vannforekomst. Elva har sin kilde
på svensk side.

Side 114

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-16-R Skibotnelva nedre

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva nedre

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Det er flere gamle og nyere søppelplasser, industri,
boligfelt og hyttefelt som kan forurense elva.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:

Foreslås at det gjøres målinger i elven (kan dette
gjøres i forbindelse med rotononbehandlingen av
elven?)

Informasjonskilde(r):

Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 115

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-32-R Skibotnelva nedre bekkefelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva nedre bekkefelt

Vannforekomst
(er)



Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Bekker som renner gjennom fyllingen ved Skibotn
kraftverk er muligens noe forurenset, senest våren
2014 var vannet som kom gjennom fyllingen helt
grått. I forbindelse med yngeldød i Skibotnelva
nedenfor kraftverket , tok Troms Kraft prøver av
vannet i Skibotnelva på flere steder. Dette ble gjort
for noen år siden. Ifølge Viggo Johansen har
Storfjord kommune denne rapporten. I rapporten
sier han at det fremkom at det overraskende nok
ble funnet høye verdier av tungmetaller ovenfor
dagens komposteringsanlegg, mens en ikke fant
tilsvarende nedenfor anlegget (der sigevann fra
anlegget og den gamle fyllingen kom ut i elva).

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
 Det bør gjøres nye undersøkelser av vannkvaliteten.
Det bør undersøkes om Troms Kraft kan pålegges å
gjøre disse undersøkelsene. Kan det være deler av
dette bekkefeltet som bør være kandidater til
kSMVF.

Side 116

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon

Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva øvre bekkefelt

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Forslag til tiltak:

I området er det ifølge Viggo Johansen flere
fyllinger fra utbyggingen av Skibotn kraftverk, der
det kan være nedgravd ulikt søppel og potensielle
foreurensningskilder.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)
 Det bør gjøres nye undersøkelser av vannkvaliteten.
Det bør undersøkes om Troms Kraft kan pålegges å
gjøre disse undersøkelsene. Kan det være deler av
dette bekkefeltet som bør være kandidater til
kSMVF. Kan evt. kommunen kreve at Troms Kraft
rydder opp i disse fyllingene.

Side 117

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-22-R Skibotnelva øvre

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva øvre

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Viggo Johansen forteller at det er mye avfall fra
krigens dager, spesielt i Didnodalen., men også fra
bekkene i «205-33-R Skibotnelva øvre bekkefelt»,
som renner i elva på denne strekningen.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:



Det bør registreres at det er mye
krigsettenlatenskaper i dette området.

Side 118

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):
Behandling VRM

Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)
☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

205-34-R Skibotnelva nedre bekkefelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Skibotnelva nedre bekkefelt

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

I området nærmest Falsnes kan det være noe
forurensning fra krigens dager, blant annet er det
store mengder armeringsjern lagret oppe i fjellet.

Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.)

Forslag til tiltak:

Informasjonskilde(r):
Behandling VRM



Det kan tas prøver av vannet i dette området for å
sjekke om det er forurensning i vannet.

Viggo Johansen (tidligere skogmester i Storfjord kommune)
☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 119

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Oteren Skibotn bekkefelt

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Det er anlagt et småkraftverk i Bergselva. Det bør
derfor være registrert som en egen vannforekomst.

x
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart
som viser Bergselva med sideelver.

Forslag til tiltak:



Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en
egen vannforekomst. Hovedelva heter Bergselva.
Hele omrisset kan kalles «Bergselva med sideelver»
Registreres som kSMVF

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

NVE
Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 120

Vedlegg til vannforekomst 204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt. Det markerte området bør kalles Bergselva
med sideelver.

Side 121

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt

Finnes på
vann.nett.no

Navn:

Elvevoll-Oteren bekkfelt

Vannforekomst
(er)


Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Det er gitt konsesjon et småkraftverk i Kjeldalselva.
Konsesjon ble gitt i 2009. Det bør derfor være
registrert som en egen vannforekomst.

x
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart
som viser Kjeldalselva med sideelver.
 Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en
egen vannforekomst. Hovedelva heter Kjeldalselva.
Hele omrisset kan kalles «Kjeldalselva med
sideelver»
 Registreres som kSMVF

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

NVE
Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 122

Vedlegg til vannforekomst 204-43-R Elvevoll-Oteren bekkfelt. Omrisset viser elver som renner ut i hovedelven
Kjeldalselva. Bør registreres som en egen vannforekomst som kan hete: Kjeldalselva med sideelver

Side 123

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-66-R Oteren Skibotn bekkefelt
Oteren Skibotn bekkefelt

Vannforekomst
(er)

Navn:


Hva mangler:

Forslag til tiltak:

Finnes på
vann.nett.no

Det er gitt konsesjon et småkraftverk i
Bentsjordelva. Konsesjon ble gitt i 2010 og
kraftverket er igangsatt. Det bør derfor være
registrert som en egen vannforekomst.

x
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart
som viser Bentsjordelva med sideelver.
 Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en
egen vannforekomst. Hovedelva heter
Bentsjordelva. Hele omrisset kan kalles
«Bentsjordelva med sideelver»
 Registreres som kSMVF

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

NVE
Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 124

Vedlegg til vannforekomst

Side 125

Høringssvarskjema for vannforekomst/tiltak:
Dato:

18.11.14

Automatisk

Fra:

Storfjord kommune v/Hilde A H Kibsgaard (ingeniør), telefon
98289052

Navn på og
kontaktinfo
innsender

Vannforekomst
ID:

204-73-R Sideelver i Signaldalselva
Sideelver i Signaldalselva

Vannforekomst
(er)

Navn:


Hva mangler:

Det er gitt konsesjon et småkraftverk i
Vassdalselva. Konsesjon ble gitt i 2011. Det bør
derfor være registrert som en egen vannforekomst.

x
Vedlegg (dokumentasjon/kart etc.) Det er vedlagt kart
som viser Vassdalselva med sideelver.

Forslag til tiltak:



Finnes på
vann.nett.no

Denne delen av bekkefeltet bør registreres som en
egen vannforekomst. Hele omrisset kan kalles
«Vassdalselva med sideelver»
Registreres som kSMVF

Her beskriver du
hva som mangler
eller bør være
med, eventuelt
ny informasjon
Her kan du enten
velge tiltak fra
listen eller
beskrive hvilke
tiltak som ønskes

Informasjonskilde(r):

NVE
Det er fremkommet i arbeidet med saken. Dette er kjent informasjon.

Behandling VRM

☐Hensyntatt

☐Ikke hensyntatt

Merknader:

Signatur:

Side 126

Vedlegg til vannforekomst 204-73-R Sideelver i Signaldalselva. Dette bør registreres som en egen
vannforekomst. Det er gitt konsesjon til kraftverk i elva.

Side 127

