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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/81 -16

Arkiv:

033

Saksbehandler: Charlotte Heimland
Dato:

07.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
74/18

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
14.12.2018

Referatsaker ekstra Plan- og driftsstyremøte 14. desember 2018
Plan- og driftssjef orienterer:
1.
2.
3.
4.
5.

Status Høiseth saka
Henvendelse fra AL vedr Skibotnhallen
Status Skibotn senter, reguleringsplan
Kostander nye prosjekter – eldreboliger, rus og Åsen trinn 2
Investeringer 2018

Planlegger orienterer:
1. EISCAT, motfylling (grunnforhold)
a. søknad om dispensasjon fra KPA er kommet inn, saksgang
2. Hatteng sentrumsplan, områdeplan
a. Forslag til Planprogram er levert av SWECO
b. Må gjennomgås av administrasjonen før den kommer til behandling i SPD
3. Oteren Sentrumsplan, områdeplan
a. Høgtuns Plankontor er engasjert for å utarbeide planen
b. Det vil bli invitert til oppstartsmøte med administrasjonen og styringsgruppa
i. Kommunale behov, forventninger … må avklares før møtet. Gjøres av
administrasjonen.
4. Elvevoll Settefisk AS, detaljregulering
a. Reguleringsplanforslag er levert
b. Dersom alt ser bra ut vil denne komme til SPD på nyåret
5. Reidar Høiseth, dispsak Oteren
a. Saken er hos behandling hos Fylkesmannen i Nordland, over 12 ukers
saksbehandlingstid (tidligst forventa svar i slutten av januar)
6. 5 (10)-mannsbolig Stormyra
a. Feil i dispensasjonsvedtaket gjort i SPD, minnelig løsning valgt med ny
nabovarsling sammen med vedtaket gjort i SPD.
i. Manglet tegninger, beskrivelse, nabovarsel, ny dispensasjonssøknad …
b. Neste trinn: Byggesøknad.
7. Kommuneplanens Samfunnsdel
a. Høring av planprogram gjennomført
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b. Merknadsbehandling gjort i styringsgruppa
i. Endringer arbeides inn i dokumentet før oversending til SPD og KS
8. Nalluvuopio Reiselivsanlegg, Detaljregulering
a. Status
i. Utvidelse av området = Ny runde
b. Ikke levert planforslag
9. Digitalt Planarkiv
a. Mangler ca. 20planer
b. Kartløsning (www.kommunekart.com) er ikke knyttet opp mot plandokumenter
c. Blir ikke holdt oppdatert
10. Kvikkleirekartlegging 2018, NVE
a. Kort presentasjon av rapport og hva dette betyr for oss.
b. http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_14.pdf
11. Skuterløyper
a. Har vært stillstand siden i sommer
b. Joakim og Odd-Geir (vikar for Marit) må følge denne opp og få i gang prosess.
c. Til nå:
i. Hentet sakspapirer og vedtak hos FM, de har fått beskjed om at vi vil
sette i gang dette arbeidet
ii. Gjennomgang av papirer internt i kommunen
iii. Kartlegging av prosess

Rådmannens innstilling
Sakene refereres.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/41 -28

Arkiv:

L12

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

04.12.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
75/18

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
14.12.2018

Merknadsbehandling av planprogram for reguleringsendring av Skibotn
kai/utfyllingsområde
Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven
Saksopplysninger
Planarbeid tilknyttet Skibotn kai, har bakgrunn i at aktører i oppdrettsnæringen tok kontakt med
Storfjord kommune om mulig etablering av lakseslakteri i Skibotn. Kommunen ble orientert om
at også to andre kommuner var blitt kontaktet i samme anledning.
Eksisterende kai/utfyllingsområde i Skibotn er egnet til store sjørelaterte næringer. I tillegg
ligger området gunstig til i forhold til stamvegnettet (både E6 og E8). Selv om det er knyttet
usikkerhet til om lakseslakteri etableres, besluttet kommunen at planarbeidet med utvidelse av
kai/ utfyllingsområde skulle startes opp. Begrunnelsen var at gode sjørelaterte næringsarealer er
viktige for kommunen, selv om lakseslakteri ikke blir realisert.
Forslag til utvidelse av kaiområdet framgår for øvrig også av kommuneplanens arealdel,
godkjent i 2016.
Melding om oppstart
Melding om oppstart av reguleringsendring for Skibotn kai, ble sendt ut til ulike
sektormyndigheter og andre interessenter den 22/12 2017. Med bakgrunn i innspillene og at en
stor næringsaktør utsatte beslutning om etablering, ble det i møte med administrasjonen den
27.03.18 enighet om at det mest hensiktsmessige var å utarbeide et planprogram for
reguleringsendringen.

Planprogrammet
Planprogrammet er første steg i utarbeidelse av reguleringsplaner som har betydning for miljø
og samfunn. Planprogrammet forteller hva planleggingen skal handle om og hvordan det skal
gjennomføres. Sentralt i dette er å beskrive bakgrunn og hensikt med arbeidet, nødvendige
utredninger og hvordan planen utarbeides i samspill med alle som berøres.
Planprogrammet har følgende hovedpunkter:
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Bakgrunn for arbeidet
Overordnede rammer og føringer
Planprosess, medvirkning og organisering
Planinnhold
Utrednings- og kunnskapsbehov

Offentlig ettersyn
Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn den 21.09.18 med svarfrist til den 05.11.18.
Planarbeidet ble annonsert på samme måte som planprogrammet. Ved fristens utløp var det
innkommet 8 merknader fra ulike interessenter.

Vurdering
Rådmannen framstiller merknadene i eget dokument, datert 14.12.18. Dokumentet beskriver
hovedpunktene i merknadene med administrativ vurdering og tilrådning (innstilling til politisk
vedtak). Merknadene vil bli gjennomgått på møtet.
Dersom Plan- og driftsstyret ønsker å endre på administrasjonens innstilling til vedtak, kan
«med følgende tillegg» tilføyes under pkt. 1 på forrige side.
Merknadene er gjengitt i sin helhet som vedlegg til dokumentet.
Fastsetting av planprogram
Plan- og driftsstyret fastsetter planprogrammet. Innspill til programmet Fra plan- og driftsstyret
legges frem på møtet. Det fastsatte planprogrammet danner da grunnlaget for utarbeidelse av
reguleringsplanen.

Rådmannens innstilling
1. Plan og driftsstyret godkjenner planprogram for reguleringsendring for Skibotn
kai/utfyllingsområde, slik det framgår av vedlagte dokument «Merknadsbehandling»,
datert 14/12 2018.
2. Planprogrammet justeres i samsvar med forhold man blir enige om i møter med
sektormyndigheter samt etter innspill fra plan- og driftsstyret.

6

Planprogram for Skibotn kai, Storfjord kommune

MERKNADSBEHANDLING

Olderdalen

Tromsø
Lyngseidet

Reguleringsområdet
Skibotn
Hatteng

Oteren

Nordkjosbotn

Plan- og driftsstyret, 14. desember 2018
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INNLEDNING
Oppstartmelding for reguleringsarbeid for Skibotn kai, Storfjord kommune ble gjort den
22.12.17 og forslag til planprogram (områdeplan) for Skibotn Kai, ble lagt ut til høring i
perioden 21.09.18 – 05.11.18.
Nedenfor gis en skjematisk oversikt over alle innspill som framkom både til oppstartmelding
og planprogrammet. Innspill fra NVE kom inn etter fristens utløp, men behandles på samme
måte som de øvrige merknadene.
Som det framgår av tabellen innkom det 9 merknader til planprogrammet, 8 fra offentlige
instanser (sametinget har gitt 2 merknader) og 1 fra Stiftelsen Lásságámmi. Det er disse,
markert med fet skrift i kolonnen til høyre, som skal gis en politisk behandling.
Planprogrammet vil justeres i henhold til plan- og driftsstyret behandling av merknadene og
siden danne grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplan.

Nr. Interessenter
Eksterne innspill (utenom kommunen)
1
Statens vegvesen
2
Kystverket
3
Mattilsynet
4
Fylkesmannen i Troms
5
Sametinget
6
Sametinget
7
Troms fylkeskommune
8
NVE
9

Troms fylkeskommune,
næringsetaten
10
Tromsø museum
11
Fiskeridirektoratet
12
NVE
Interne innspill (kommunen)
13
Lásságámmi
Øvrige innspill (ikke tilskrevet særskilt)
14
Kåre Frydenlund

Oppstartmelding
tilsendt svar

Planprogram
tilsendt
svar

22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17
22.12.17

25.01.18
31.01.18
31.01.18
23.01.18
23.01.18

19.09.18
19.09.18
19.09.18
19.09.18
19.09.18
19.09.18
19.09.18
19.09.18

22.12.17 29.01.18

19.09.18

22.12.17 16.01.18
22.12.17 22.01.18
22.12.17 23.01.18

19.09.18
19.09.18

22.12.17 25.01.18

19.09.18

18.01.18
12.01.18

01.10.18
30.10.18
30.10.18
01.11.18
17.10.18
02.11.18
06.11.18
05.12.18

01.11.18

05.01.18

Fig. 1 – Skjematisk oversikt over merknader
Rådmannen framstiller merknadene med å angi hovedpunktene, vurdering og tilrådning
(innstilling til politisk vedtak). Merknadene er gjengitt i sin helhet som vedlegg til
dokumentet.
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INNSPILL FRA REGIONAL MYNDIGHET ELLER STAT
Merknad nr. 1 – Statens vegvesen (01.10.18)
1.1

Atkomstforhold


Adkomsten til Hotti-gården forutsettes videreført som i dag med adkomst direkte
fra privat veg til Skibotn Turisthotell AS.
Rådmannens vurdering: Adkomsten til Hottigården forblir uforandret.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknader etterkommes.



Adkomsten til Lásságámmi må oppgraderes til å tilfredsstille dagen krav til
utforming og sikt, jf. vegnormalenes håndbok N100. Vi ser det også som svært
viktig at det opparbeides tilfredsstillende parkeringstilrettelegging og gangareal
til boligen, slik at trafikkfarlige situasjoner med parkerte biler tett inntil
europavegen kan unngås.
Rådmannens vurdering: Det er noe utfordrende å få oppgradert adkomsten til dagens
krav for utforming og sikt pga. forholdsvis bratt terreng nedenfor E6. Kommunen vil
imidlertid vurdere forslag til løsning og ønsker ønsker dialog med Statens vegvesen
før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.



Det tas inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at Statens vegvesen
skal kontrollere og godkjenne adkomst- og parkeringsforholdene til Lásságámmi.
Rådmannens vurdering: Rekkefølgekravet tas inn i reguleringsbestemmelsene.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Merknad nr. 2 – Kystverket (30.10.18)
2.1

Bi- og hovedled


Planlagt utfyllingsområde overlapper areal knyttet til biled "2913 –
Lyngenfjorden". Kystverket har myndighet og ansvar innenfor hoved- og biled,
som er fastsatt i egen forskrift, farledsforskriften. Siden tiltak berører
Kystverkets ansvarsområde er Kystverket myndigheten etter havne- og
farvannsloven.
Rådmannens vurdering: Storfjord kommune vil ta kontakt med Kystverket før arbeidet
med planforslaget starter opp for drøfting av tiltak i sjø. Disse tiltakene vil, i tillegg til
plan- og bygningsloven, vil også bli behandlet etter Havne- og farvannsloven.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
2
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Merknad nr. 3 – Mattilsynet (30.10.18)
3.1

Involvering


Har ikke konkrete innspill så langt. Men ved konkretisering av planene om
lakseslakteri (og tilhørende ventemerd-anlegg) ønsker mattilsynet å involveres i
videre planprosess.
Rådmannens vurdering: Mattilsynet vil involveres i videre planprosess dersom
lakseslakteri aktualiseres.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Merknad nr. 4 – Fylkesmannen i Troms (01.11.18)
4.1

Oppstartmelding



Fylkesmannen har gitt innspill til varsel om oppstart i brev datert 25.1.2018. Dette
brevet var ikke gjengitt i oversikten over mottatte innspill som lå ved saken.

Rådmannens vurdering: Brevet er mottatt og er med i oversikt over innspill i
merknadsbehandling for planprogrammet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas til orientering.
4.2

Plannivå og planprogram


Det fremkommer av planprogrammet at dette er en områderegulering. Det
oppgis ikke i planprogrammet om det skal legges føringer i områdereguleringen
for videre detaljregulering. Dette bør avklares som en premiss for det videre
plan- og utredningsarbeidet.
Rådmannens vurdering: Storfjord kommune ønsker at områdereguleringen gis en
detaljeringsgrad som gjør det mulig å bygge direkte etter godkjent områderegulering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden anses som etterkommet.



Pkt. 6. Utredningstemaer i planprogrammet er litt uklart når det gjelder hvilke
temaer som skal utredes og hvilke metoder som skal benyttes for å skaffe
nødvendig kunnskap jf. § 14 b). Dette må klargjøres før planprogrammet vedtas.
Rådmannens vurdering: Temaer som skal utredes og metodevalg skal gjøres
tydeligere og framgå av revidert planprogram.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.



Savner en beskrivelse av relevante og realistiske alternativer i planprogrammet,
og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen jf. Forskrift om
konsekvensutredninger § 14 c).
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Rådmannens vurdering: Rådmannen ser klare begrensninger i alternative løsninger for
lakseslakteri i kommunen. Dette gjelder både lokalisering i andre deler av kommunen
og alternativer knyttet til eksisterende område i Skibotn. I revidert beskrivelse vil
imidlertid andre alternativer angis, selv om disse er mindre realistiske.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
4.3

Anadrom laksefisk


I utredningen må det gis en beskrivelse av dagens miljøtilstand for artene i
vassdragene. Det må også gjøres en vurdering hvordan tiltaket kan virke inn på
dagens miljøtilstand for bestandene, og sett i lys av allerede gjennomførte,
vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet.
Det må det gjøres en vurdering opp mot bestemmelsene i naturmangfoldlovens
kap II, og om tiltaket kan komme i konflikt med Kvalitetsnormen for ville
bestander av atlantisk laks.
Videre må det vurderes om tiltaket kan svekke verdien i eventuelle vernede
vassdrag i fjordområdet og om tiltaket kan komme i konflikt med sjølaksefisket.
Rådmannens vurdering: Merknadene er en nærmere presisering av utredninger som er
vist til i gjeldende planprogram. Det tilrås at merknadene etterkommes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.



Fylkesmannen ber om at det i planprogrammet framkommer hvilke vurderinger
som skal gjøres i konsekvensutredningen og hvordan (§ 14b).
Rådmannens vurdering: Det tilrås at merknaden etterkommes i revidert planprogram.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

4.4

Friluftsliv


I konsekvensutredningen og det videre planarbeidet er det viktig at det vurderes
hvordan kvalitetene og bruken av området blir påvirket for friluftsliv. Det er viktig
at denne delen av utredningen inkluderer medvirkning, slik vi forstår det legges opp
til ved at bruken av strandområdet skal drøftes med brukere. Vi ber om at barn og
unge, skoler og barnehager blir inkludert. Det må også beskrives hvordan negative
konsekvenser av tiltaket kan begrenses, f.eks. med nye tilretteleggingstiltak.

Rådmannens vurdering: Merknadene er en nærmere presisering av utredninger som er
vist til i gjeldende planprogram. Det tilrås at merknadene etterkommes i videre
planarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.
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4.5

Kart
Fylkesmannen ber kommunen sende SOSI og PDF- versjonen av plankartet til
kartverket Tromsø når arealplaner legges til offentlig ettersyn. De filene som
oversendes må være identiske med det plankartet som legges til offentlig ettersyn. I
forbindelse med varsel om oppstart ber vi kommunen levere SOSI og PDF av
planavgrensningen til samme adresse.

Rådmannens vurdering: Merknadene relaterer seg til videre planprosess og tilrås
etterkommes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Merknad nr. 5 – Sametinget (17.10.18)
5.1

Kulturminner og aktsomhetsplikt


Sametinget minner om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av
bestemmelsene i ferdig reguleringsplan og følgende tekst foreslås:

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og
anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Vi forutsetter at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i
marken.
Rådmannens vurdering: Merknaden retter seg til videre planlegging og rådmannen
tilrår at merknaden etterkommes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

5.2

Hottigården og Lásságámmi


Sametinget forutsetter også at planen tar hensyn til den kvenske
Hottigården samt Lásságámmi. Sametinget er fornøyd med at
planprogrammet særskilt nevner disse momentene i planforslaget.
Videre bør det utarbeides gode hensyns-bestemmelser i dialog med de
berørte partene.
Rådmannens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

5

12

Merknad nr. 6 – Sametinget (02.11.18)
6.1

Automatiske fredede kulturminner


Sametingets vurdering av kulturminner i området er at dette tiltaket ikke
kommer i konflikter med automatiske fredete samiske kulturminner, jf vår
uttalelse om kulturminner, datert 17.10.18.
Rådmannens vurdering: Merknadene tas som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

6.2

Lásságámmi


Lásságámmi er et svært unikt og viktig samisk kulturhistorisk sted og bygg, som
ikke bare har verdi for samiske og lokale samfunn, men som også er av nasjonal
verdi. Vi mener Lásságámmi må bevares og ivaretas slik den ble ført opp av Nils
Aslak Valkeapää. Sametinget mener at foreslått reguleringsendring kan ha
vesentlige negative konsekvenser for samisk kulturmiljø ved at planen kan
forringe en svært viktig samisk kulturhistorie. På bakgrunn av det ovennevnte
vurderer Sametinget sterkt å legge innsigelse mot reguleringsendringen i
reguleringsplan for Skibotn kai dersom reguleringsendringen blir vedtatt slik det
er foreslått i planprogrammet.
Sametinget imøteser videre dialog i planprosessen og vil bidra til drøftingene i
videre planarbeid, slik det også er lagt opp til i planprogrammet.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at det gjennomføres møter med sametinget
før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, slik at de ulike samfunnsverdiene kan
drøftes nærmere og at eventuelle avbøtende tiltak diskuteres.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

Merknad nr. 7 – Troms fylkeskommune (06.11.18)
7.1

Hovedtrekk


Fylkeskommunen kan i hovedsak tiltre forslag til planprogram som gir en grei
oversikt over plansituasjon, aktuell endring og planprosess.

Rådmannens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
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7.2

Utredninger


Fylkeskommunen ønsker noe mer konkret hvordan de ulike problemstillingene
skal behandles og beskrives i planforslaget. Det bør i planprogrammet tydelig
skilles på problemstillinger som skal omtales i planbeskrivelsen og tema som skal
utredes. For tema som skal utredes må det stå noe om hvilke metoder som skal
benyttes for å skaffe nødvendig kunnskap, § 14 bokstav b).
Rådmannens vurdering: Merknaden har til dels samme innhold som merknaden fra
fylkesmannen, pkt. 4.2, kulepunkt 2. Rådmannen tilrår at merknaden etterkommes
med tydeligere beskrivelse av temaer/metodevalg i revidert planprogram.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.



Av planprogrammet må det gå frem hvilke alternativer som skal utredes og
hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen (hvilken metode som kal
benyttes, for eksempel Vegvesenet sin håndbok V712), jamfør forskriften § 14
bokstav c).
Rådmannens vurdering: Merknaden har til dels samme innhold som merknaden fra
fylkesmannen, pkt. 4.2, kulepunkt 3. Rådmannen ser klare begrensninger i alternative
løsninger for lakseslakteri i kommunen. Dette gjelder både lokalisering i andre deler
av kommunen og alternativer knyttet til eksisterende område i Skibotn. I revidert
beskrivelse vil imidlertid andre alternativer angis, selv om disse er mindre realistiske.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Utbyggingsstrategi – rekkefølge

7.3


Dagens fylling har ennå ledige arealer. En utvidelse utfordrer viktige allmenne
interesser. Nytt planforslag bør angi effektiv arealutnyttelse og bør se på
mulighet for inndeling i byggetrinn med angitt utbyggingsrekkefølge/vilkår.
Rådmannens vurdering: Dagens forslag til utvidelse tar utgangspunkt i forespørsel om
utvidelse av eksisterende utfyllingsområde for etablering av lakseslakteri. Dette
innebærer at hele kaiområdet vil benyttes til dette formålet.
Dersom etablering av lakseslakteri uteblir, vil imidlertid merknaden om inndeling i
byggetrinn med rekkefølgebestemmelser bli etterkommet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis. Det nye
planforslaget skal angi en effektiv arealutnyttelse.

7.4

Kulturminnevernet


Ønsker at planområdet utvides ytterligere nordvest for Lásságámmi og på
sjøsiden av E6, slik at ny plassering av naust og fiskehjell (i dag en del av
Hottigårdsanlegget) med god margin kan legges innenfor planområdet.

7

14

Planområdet må også utvides/justeres mot nordøst for Hottigården slik at hele
den østlige del av det varslede fredningsområdet inngår i reguleringsplanen.
Hottigårdens gjerde må inngå i hensynssonen.
Rådmannens vurderinger: De foreslåtte utvidelsene av planområdet synes ikke å være
problematisk i forhold til utvidelse av utfyllingsområdet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.


Omfang og utforming av ny utfylling må skje i samsvar med Stiftelsen
Lásságámmis innspill da det er allerede er en tilrettelagt gangvei med bru sør for
Lásságámmi. Planområdet må sikre en trygg og brukbar adkomst til
Lásságámmi. Det må dessuten sikres tilstrekkelig avstand mellom Lásságámmi
og utfyllingsområdet/eventuell industrianlegg til at stiftelsen fortsatt kan drives
etter formålet.
Rådmannens vurderinger: Den foreslåtte utvidelsen av utfyllingsområdet vil ikke
berøre eiendommen (tilstøtende tomtegrense ligger ca. 60 m sør for bygningen
Lásságámmi). Rådmannen tilrår at visuelle hensyn og gangvegtilknytning må drøftes
nærmere med fylkeskommunen/Lásságámmi stiftelsen/sametinget før planen legges ut
til offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes delvis.



Eiendommene Hottigården og Lásságámmi må avsettes til vern som hensynssone
c) vern av kulturmiljø. Det må utarbeides bestemmelser til disse hensynssonene
som sikrer vernet av anleggene og evt. nye tiltak innenfor hensynssonen.
Rådmannens vurderinger: Merknaden relaterer seg til framtidig planforslag og tilrås
etterkommet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes i videre planprosess.



Bygningen Lásságámmi og hver enkelt av bygningene på Hottigården må gis et
vern som hensynssone c) vern av bygning. Det må utarbeides detaljerte
bestemmelser som sikrer vernet av bygningene både utvendig og innvendig.
Rådmannens vurderinger: Merknaden relaterer seg til framtidig planforslag og tilrås
etterkommet. Detaljerte bestemmelser som sikrer vernet av bygningene utvendig og
innvendig vil bli drøftet med Troms fylkeskommune/Lassagammi før planforslaget
legges ut til offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes i videre planprosess.



Grøntdraget vest for Hottigården mellom E6 og utfylling til industri må ivaretas
og avsettes som grøntanlegg i reguleringsplanen.
Rådmannens vurderinger: Grøntdraget er en markert skrent med ca. 7 m
høydeforskjell til Hottigården. Merknaden tilrås etterkommet.
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Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.


Vi ber om at det stilles strenge krav til utforming, høyde, materialbruk, farge osv
for nye tiltak innenfor industriområdet for å sikre en god estetisk utforming både
innenfor planområdet og i forhold til de omkringliggende arealer og vernede
anlegg.
Rådmannens vurderinger: Merknaden relaterer seg til videre planprosess og tilrås
etterkommet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.



Det bør også legges til rette for siktsoner og åpne arealer mellom ny
bygningsmasse for å sikre utsikt/innsikt for Hottigården.
Rådmannens vurderinger: Merknaden relaterer seg til videre planprosess og tilrås
etterkommet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.



Med forutsetning om at innspillene ovenfor følges, vil vi trekke forslag til
fredning for strandarealet med naust og fiskehjell som del av gårdsanlegget
Hottigården og vest for E6. Riksantikvaren vurderer fremdeles fredning av selve
gårdsanlegget Hottigården på østsiden av E6. Det vil imidlertid ikke være noen
motsetning mellom en eventuell fredning og regulering til vern slik vi foreslår.
Rådmannens vurderinger: Merknaden tas som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.



Fylkeskommunen ber om å få forslag til reguleringsplan og bestemmelser tilsendt
for gjennomgang og justeringer i god tid før offentlig ettersyn.
Rådmannens vurderinger: Merknaden tilrås etterkommet.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

7.5

Friluftsliv



Tiltaket berører et område som er kartlagt som et svært viktig friluftsområde.
Kartleggingen er oppdatert våren 2018 og områdetypen er «strandsone med
tilhørende sjø og vassdrag». Området strekker seg fra utløpet av Skibotnelva til
ca. 1100 meter nord for Lásságámmi. Det kartlagte friluftsområdet er mye
benyttet til hverdagsfriluftsliv og fjæreturer hele året.
Rådmannens vurdering: Det kartlagte friluftsområde rundt elveutløpet av Skibotnelva
som er definert som «svært viktig» har en samlet lengde på ca. 4,5 km. Utvidelse av
eksisterende kaiområde har en lengde på ca. 100 m og utgjør dermed en svært liten
reduksjon (under 1 %) av det totale friluftsområdet.
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Vandring mellom småbåthavna og Lásságámmmi går i dag over eksisterende
utfyllingsområde (ca. 300 m). Utvidelsen vil medføre at strekningen utvides med ca.
100 m. Utvidelsen av kaiområdet vil imidlertid ikke overskride tomtegrensa mot
Lásságámmi (som ligger ca. 60 m sør for bygningen). Plankevandring fra Lásságámmi
og sørover strekker seg ca, 20 m sør for eiendomsgrensen. Utvidelsen vil av
utfyllingsområdet vil koples mot plankevandringen på en hensiktsmessig måte.
Rådmannen mener reduksjonen av friluftsområdet er liten og ikke god nok grunn til å
stanse utvidelsen av næringsarealet. Rådmannen er enig i at avbøtende tiltak i form av
trygg og attraktiv forbindelse for allmennheten sikres ved utarbeidelse av det nye
planforslaget.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.


Gangforbindelsen bør sees i sammenheng med både Lásságámmi og Hottigården,
og det er positivt at begge disse vil inngå i planforslaget. Kulturmiljø og friluftsliv
er ofte tett knyttet sammen.
Rådmannens vurdering: Forrige punkt synliggjør gangforbindelse mot Lásságámmi.
Hottigården ligger vesentlig høyere og på motsatt side av E6 og det er av den grunn
vanskeligere å oppnå en god gangvegforbindelse, men vil vurderes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.



Friluftskartleggingen berører også de sjødekte arealene rundt Skibotn kai.
Fylkeskommunen oppfordrer til å styrke kunnskapsgrunnlaget hvorvidt området
benyttes til kajakkpadling, roing og fritidsfiske, samt å inkludere deres interesser
i den videre prosessen.
Rådmannens vurdering: Merknaden oppfattes som en presisering av ordlyden i
eksisterende planprogram «drøfte bruken av strandområdet med brukerne». Sjøområdet
er definert som biled og vil derfor også vurderes med grunnlag i Havne- og farvannsloven
(jf. Merknad fra Kystverket, pkt. 2.1).



Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Troms fylkeskommune anbefaler at friluftsliv inngår som et eget tema i
planprogrammet.
Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at merknaden etterkommes.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.



Planforum er nevnt som arena for drøfting høst 2018. Siste mulighet i 2018 er 29.
november, gi beskjed snarest dersom dette er aktuelt.

Rådmannens vurdering: Rådmannen tilrår at videre planprosess drøftes i planforum
tidlig i 2019.
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Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

Merknad nr. 8 – NVE (05.12.18)


Planprogrammet ivaretar de interesser som bør vurderes, men NVE ønsker å ha
dialog underveis i videre planprosess.
Rådmannens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
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INNSPILL FRA LAG OG FORENINGER
Merknad nr. 13 – Lásságámmi Stiftelsen (01.11.18)


Styret i Lásságámmi stiftelsen er fremdeles svært bekymret for de konsekvensene
denne reguleringsendringa vil få, og protesterer mot omfanget av utvidelsen.
Styret frykter visuell forurensning, støy og luktforurensning som følge av
utvidelsen.
Rådmannens vurdering: Både Statens vegvesen (merknad pkt. 1.1), Sametinget
(merknad pkt. 5.2) og Troms fylkeskommune (merknad pkt. 6.4) har gitt merknader
tilknyttet Lásságámmi.
Rådmannen gjør oppmerksom på at Skibotn kai/utfyllingsområde over lang tid har
vært det viktigste næringsområde for sjørelatert virksomhet i kommunen. En
videreutvikling av området synes hensiktsmessig både på grunn av naturgitte forhold
(nært stamvegnett og dybde i sjø), ønske fra næringsinteressenter og kostnader
tilknyttet bygging av infrastruktur.
Rådmannen har forståelse for kulturminnehensynet, men mener dette må avveies mot
andre tunge samfunnshensyn som arbeidsplasser og bosetting. Rådmannen tilrår at
kommuneledelsen, sektormyndigheter, Sametinget og Lásságámmi, møtes for å drøfte
de ulike samfunnshensyn og eventuelle løsninger nærmere før planforslaget legges ut
til offentlig ettersyn. Dette er i samsvar med møtereferat fra møte mellom Storfjord
kommune/Troms fylkeskommune 04.09.18.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
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Regulering Skibotn kai/utfyllingsområde
VEDLEGG TIL MERKNADSBEHANDLING 14/12 2018
Innkomne merknader angitt i sin helhet
Merknader til planprogrammet
Vedlegg 1: Statens vegvesen
Vedlegg 2: Kystverket
Vedlegg 3: Mattilsynet
Vedlegg 4: Fylkesmannen i Troms
Vedlegg 5: Sametinget
Vedlegg 6: Sametinget
Vedlegg 7: Troms fylkeskommune
Vedlegg 8: NVE
Vedlegg 13: Lásságámmi

02
04
06
07
10
11
13
16
17

Merknader som ble gitt til oppstartmeldingen
Vedlegg 9: Troms fylkeskommune, næringsetaten
Vedlegg 10: Tromsø museum
Vedlegg 11: Fiskeridirektoratet
Vedlegg 12: NVE
Vedlegg: Kåre Frydenlund
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VEDLEGG 1

Høgtuns Plankontor AS
Sommersetlia
9143 SKIBOTN

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region nord

Kjell Vang / 77617310

16/54521-10

Deres referanse:

Vår dato:
01.10.2018

Uttalelse til melding om utarbeidelse av planprogram - reguleringsendring for
Skibotn kai i Storfjord kommune
Det vises til brev datert 19.9.2018 og til tidligere korrespondanse i denne sak.
Statens vegvesen har i brev datert 18.1.2018 gitt uttalelse til oppstartsvarsel for endring av
reguleringsplan for Skibotn kai Nord. Vi forutsetter at våre tidligere innspill til planarbeidet
videreføres i denne justerte plan hvor både Lásságámmi og Hotti-gården inngår i planområdet.
Vi har ingen vesentlige merknader til utvidelsen av planområdet, men stiller følgende krav til
planarbeidet:
•

Adkomsten til Hotti-gården forutsettes videreført som i dag med adkomst direkte fra
privat veg til Skibotn Turisthotell AS.

•

Adkomsten til Lásságámmi må oppgraderes til å tilfredsstille dagen krav til utforming
og sikt, jf. vegnormalenes håndbok N100. Vi ser det også som svært viktig at det
opparbeides tilfredsstillende parkeringstilrettelegging og gangareal til boligen, slik at
trafikkfarlige situasjoner med parkerte biler tett inntil europavegen kan unngås.

Det tas inn som rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene at Statens vegvesen skal
kontrollere og godkjenne adkomst- og parkeringsforholdene til Lásságámmi.
Planprogrammet synes å ivareta våre interesser med omtale og utredninger. Vi har derfor
ingen ytterligere kommentarer til planprogrammet.
2
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Vegavdeling Troms
Med hilsen

Kjell Vang
Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Kopi
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Troms fylkeskommune, Postboks 6600, 9296 TROMSØ
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VEDLEGG 2

4

23

5

24

VEDLEGG 3
STORFJORD KOMMUNE
STORFJORD KOMMUNE ANLEGGSTJENESTEN
DRIFT/VEDLIKEHOLD

Dykkar ref:
Vår ref:

2018/243188

Dato:
Org.nr:

30.10.2018
985399077

9046 OTEREN

Høringssvar Planprogram; Reguleringsendring skibotn kai.

Mattilsynet har motteke Planprogram for utvidelse av Skibotn kai til høring.
Mattilsynet har blandt anna ansvar for å ivareta drikkevannsinteresser, fiskehelse og fiskevelferd.
Vi forvalter Matlova, Forskrift om vannforsyning og drikkevann og dei delene av Forskrift om
rammer for vannforvaltningen som omhandler drikkevatn. Vi forvalter også
Dyrevelferdslova, Matlova og Dyrehelseforskrifta.

Vi har hørings og insigelsesrett etter Plan og Bygningslova (PBL) § 5-4.

Vi har ikkje registrert forhold som kjem i konflikt med vannverk og drikkevatn i dette
planprogrammet.

Vi tar også med kommentarer i forhold til fiskehelse og fiskevelferd.
Med de opplysningene vi har til nå har vi ikke konkrete innspill fra så langt. Men ved konkretisering av
planene om lakseslakteri (og tilhørende ventemerd-anlegg) ønsker vi gjerne å involveres tidlig i prosess.
Vårt fokus vil da være smitteforebygging, fiskevelferd og mattrygghet. Viktige vurderingspunkter vil være
bla.a. avstand til annen aktivitet, vannkvalitet og –mengde (både sjø- og ferskvann), fasiliteter for
ventemerd, adkomst brønnbåter mm.

Med helsing

Torkjell Andersen avdelingssjef

Mattilsynet
Region Nord

Saksbehandlar: Astrid Lende Einevoll
Tlf: 22 40 00 00 / 22777952
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Hugs namnet på mottakaren)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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VEDLEGG 4

Telefon
Saksbehandler
Iris Jæger

77642073

Arkivkode
Vår dato
01.11.2018

Vår ref.
2017/8069

Deres dato

Deres ref.

19.09.2018

421.4

Storfjord
kommune

Oldersletta 1
9046 Oteren

Uttalelse til planprogram for områderegulering av Skibotn kai i Storfjord kommune

Vi viser til oversendt forslag til planprogram for regulering av Skibotn kai i Storfjord kommune.
Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende kai og utfyllingsområde ut over det som
ligger i kommuneplanens arealdel.
Planen vil inngå i Fylkesmannens samordningsoppgave som gir Fylkesmannen fullmakt til å
samordne og eventuelt avskjære innsigelser fra statlige myndigheter.
Fylkesmannen har gitt innspill til varsel om oppstart i brev datert 25.1.2018. Dette brevet var ikke
gjengitt i oversikten over mottatte innspill som lå ved saken.
Plannivå og planprogram
Det fremkommer av planprogrammet at dette er en områderegulering. Det oppgis ikke i
planprogrammet om det skal legges føringer i områdereguleringen for videre detaljregulering.
Dette bør avklares som en premiss for det videre plan- og utredningsarbeidet.
Generelt er pkt. 6. Utredningstemaer i planprogrammet er litt uklart når det gjelder hvilke tema
som skal utredes og hvilke metoder som skal benyttes for å skaffe nødvendig kunnskap jf. § 14
b). Dette må klargjøres før planprogrammet vedtas.
Vi savner en beskrivelse av relevante og realistiske alternativer i planprogrammet, og hvordan
disse skal vurderes i konsekvensutredningen jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 14 c).
Anadrom laksefisk
Det er lokalisert fire vassdrag med bestander av laks, sjøørret og sjørøye i Storfjorden;
Skibotnvassdraget, Signaldalvassdraget, Kitdalselva og Kvalvikelva. Undersøkelser viser at
Storfjorden er viktig beiteområde for bestandene av sjørøye og sjøørret. Storfjorden ligger i
utvandringsruten for laksesmolt fra vassdragene.
7
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I de nevnte vassdragene ble det i 2015 og 2016 gjennomført kjemisk behandling med rotenon for
å bekjempe Gyrodactylus salaris. I de samme vassdragene pågår det nå omfattende arbeid med å
bygge opp igjen bestandene av laks, sjøørret og sjørøye. Reetableringsprosjektet er en oppfølging
av bekjempelsen av lakseparasitten G. salaris.

Risikomomenter relatert til lakseslakteri mot bestander av anadrome laksefisk er genetisk
interaksjon som følge av rømming, lakselus og smittespredning. I utredningen må det gis en
beskrivelse av dagens miljøtilstand for artene i vassdragene. Det må også gjøres en vurdering
hvordan tiltaket kan virke inn på dagens miljøtilstand for bestandene, og sett i lys av allerede
gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet. Videre må det gjøres
en vurdering opp mot bestemmelsene i naturmangfoldlovens kap II, og om tiltaket kan komme i
konflikt med Kvalitetsnormen for ville bestander av atlantisk laks. Om tiltaket kan svekke
verdien i eventuelle vernede vassdrag i fjordområdet må også vurderes.
Fylkesmannen, i samråd med Miljødirektoratet, har sektoransvar for forvaltning av sjølaksefiske,
herunder registrering av sjølaksefiske. Fiske med faststående redskap i sjøen etter anadrome
laksefiske er knyttet til grunneierretten, og i Troms er det over 100 aktive sjølaksefiskere langs
kysten. I karttjenesten- lakseregisteret, finnes informasjon om registrerte sjølaksefiskeplasser fra
2016, denne gjelder for hele landet. Registrerte sjølaksefiskeplasser før 2016, finnes i databasen
til Fylkesmannen og Miljødirektoratet. Om tiltaket kan komme i konflikt med sjølaksefisket må
også utredes.
Aktuelle kilder for å beskrive gjeldende miljøtilstand for de anadrome artene, og for å vurdere
påvirkning, går bla. frem av lakseregisteret og rapporter fra Vitenskapelig råd for
lakseforvaltning.
Vi ber om at det i planprogrammet blir beskrevet nærmere hvilke vurderinger som skal gjøres i
konsekvensutredningen og hvordan, i tråd med det som står over, jf. Forskrift om
konsekvensutredninger § 14 b). Vi ber videre om at utredningen og det videre planarbeidet
vurderer alternative plasseringer av lakseslakteri og at dette også blir tatt inn i planprogrammet,
jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 14 c).
Friluftsliv
De ubebygde delene av planområdet hører til et større friluftslivsområde, Skibotnelva og
elveutløpet, kartlagt og verdisatt som svært viktig friluftslivsområde. Informasjon om området
finnes blant annet i Naturbase. I konsekvensutredningen og det videre planarbeidet er det viktig at
det vurderes hvordan kvalitetene i og bruken av området blir påvirket. Det er viktig at denne
delen av utredningen inkluderer medvirkning, slik vi forstår det legges opp til ved at bruken av
strandområdet skal drøftes med brukere. Vi ber om at barn og unge, skoler og barnehager blir
inkludert. Det må også beskrives hvordan negative konsekvenser av tiltaket kan begrenses, f.eks.
med nye tilretteleggingstiltak.
Kart
I henhold til §5-2 ber vi kommunen å sende SOSI og PDF- versjonen av plankartet til kartverket
Tromsø pr e-post plantromso@kartverket.no når arealplaner legges til offentlig ettersyn. De
filene som oversendes må være identiske med det plankartet som legges til offentlig ettersyn. I
forbindelse med varsel om oppstart ber vi kommunen levere SOSI og PDF av planavgrensningen
til samme adresse.
8
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Side 3 av 3

Med hilsen

Per Elvestad
plandirektør
Oddvar Brenna fagansvarlig
plan

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat - Region
Troms fylkeskommune
Høgtuns plankontor AS
Statens vegvesen Region nord
Kystverket - Kystdirektoratet

Kongens gate 14-18 8514 NARVIK Nord
Postboks 6600
9296 Tromsø
Postboks 1403
Postboks 1502

8002
6025

Bodø
Ålesund

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.
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VEDLEGG 5

9730 Kárášjohka/Karasjok

Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

samediggi@samediggi.no Áššemeannudeadji

André Nilsen

saksbehandler
Tel:

+47 78 48 42 79

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 Oteren

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

17/5690 - 5

18/27353

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO
17.10.2018

Uttalelse vedrørende melding om planprogram - Reguleringsendring for
Skibotn kai, Storfjord kommune
Vi viser til deres brev av 19.09.2018.
Etter vår vurdering kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i
konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner.
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene i
ferdig reguleringsplan og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:

Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid
komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding
sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til dem som skal
utføre arbeidet i marken.
Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner også om
at alle samiske kulturminner eldre enn 1917 er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er
ikke tillatt å skade eller skjemme et automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Vi forutsetter også at planen tar hensyn til den kvenske Hottigården samt Lásságámmi. Vi er
fornøyd med at planprogrammet særskilt nevner disse momentene i planforslaget. Videre bør det
utarbeides gode hensyns-bestemmelser i dialog med de berørte partene.
Vi gjør oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Troms fylkeskommune.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut

André Nilsen
ráđđeaddi/rådgiver
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Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Storfjord kommune
Oldersletta 1

9046

Oteren

Kopiija / Kopi til:

Romssa fylkkasuohkan - Troms

Potboks 6600

9296

Tromsø fylkeskommune

VEDLEGG 6

9730 Kárášjohka/Karasjok

Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

samediggi@samediggi.no Áššemeannudeadji

Marit Anne J. Bongo

saksbehandler
Tel:

+78 78 47 42 70

Kopiija
Høgtuns Plankontor As
Sommersetlia 39
9143 SKIBOTN

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

18/5442 - 1

18/29038

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO
02.11.2018

Uttalelse til reguleringsendring av reguleringsplan for Skibotn kai
Viser til høringsbrev av 19.09.18. Viser også til våre tidligere uttalelser angående kulturminner
datert 17.10.18 og uttalese til oppstartsmelding 31.01.18.
Storfjord kommune har utarbeidet et grundig planprogram for reguleringsendringen, dette ser vi
som svært positivt da dette kan medføre til bedre medvirkning. Sametinget er også fornøyd med
at planen vil bli grundig drøftet med ulike samfunnsinteresser, i tråd med det vi ba om i vår
uttalese til oppstartsmeldingen. Sametingets vurdering av kulturminner i området er at dette
tiltaket ikke kommer i konflikter med automatiske fredte samiske kulturminner, jf vår uttalese om
kulturminner, datert 17.10.18.
Vi er i ettertid blitt gjort oppmerksom av stiftelsen til Lásságámmi på hva reguleringsendringen av
reguleringsplanen kan føre til av negative konsekvenser for Lásságámmi. Lásságámmi er et
svært unikt og viktig samisk kulturhistorisk sted og bygg, som ikke bare har verdi for samisk og
lokal samfunn men som også er av nasjonal verdi. Vi mener Lásságámmi må bevares og
ivaretas slik den ble ført opp av Nils Aslak Valkeapää.
Sametinget mener at foreslått reguleringsendring kan ha vesentlige negative konsekvenser for
samisk kulturmiljø ved at planen kan forringe et svært viktig samisk kulturhistorie. Et slikt
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industritiltak, fysiske anlegget med tilhørende aktiviteter rundt, kan ha store negative
konsekvenser for Lásságámmes drift og omdømme. Vi mener at kommunen også har et stort
ansvar for å ivareta og bevare Lásságámmi.
Sametinget forstår selvsagt at kommunen ønsker å tilrettelegge for nye næringer og flere
arbeidsplasser i kommunen, men Lásságámmi svært viktig kultuarv som må bevares for
fremtiden, og vi forventer at også kommunen tar sitt ansvar i dette arbeidet.
På bakgrunn av det ovennevnte vurderer Sametinget sterkt å legge innsigelse mot
reguleringsendringen i reguleringsplan for Skibotn kai dersom reguleringsendringen blir vedtatt
slik det er foreslått i planprogrammet. Dette med hjemmel i plan- og bygningsloven §5-4. Vi
imøteser videre dialog i planprosessen og vil bidra til drøftningene i videre planarbeid, slik det
også er lagt opp til i planprogrammet.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahttá
fágajođiheaddji/fagleder

Marit Anne J. Bongo
ráđđeaddi / rådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ Dette
dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi/Hovedmottaker
:
Storfjord kommune
Oldersletta 1
Kopiija / Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Romssa
Fylkkamánni
Høgtuns Plankontor As
Romssa fylkkasuohkan
- Troms
fylkeskommune
Stiftelsen Lásságámmi

9046

Oteren

Miljøvernavdelingen

9291

TROMSØ

Sommersetlia 39
Potboks 6600

9143
9296

SKIBOTN
Tromsø

c/o Storfjord kommune

9046

OTEREN
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VEDLEGG 7

Stabssjef

Storfjord kommune
Hatteng
9046 OTEREN

Vår ref.:
14/3284-20
Løpenr.:
76735/18

Saksbehandler:
Bjørg Kippersund
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 57

Arkiv:
L12 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
06.11.2018

UTTALELSE TIL PLANPROGRAM OG VIDERE PLANARBEID - ENDRING AV
REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN KAI – NORD, STORFJORD KOMMUNE
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljøog landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller
planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.
Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.

Vi viser til deres oversendelse, datert 19.09.2018, med høringsfrist 5.november 2018. Vi beklager at
fristen er oversittet, men anmoder at vår uttalelse likevel tas i betraktning. Planavdelingen hos
stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på vegne av våre ulike
fagetater.
Planens formål er utvide eksisterende kai-/utfyllingsområde for å bedre tilretteleggingen for
sjørelatert industrivirksomhet. Endringer i forhold til oppstartmeldingen omfatter at tilstøtende
områder for kulturmiljø (Hottigården og Lásságámmi) vil inngå i planforslaget.
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Våre innspill til oppstartmelding i to uttalelser fra januar i år er i hovedsak innarbeidet i
planprogrammet.
Planprogrammet
Vi kan i hovedsak tiltre forslag til planprogram som gir en grei oversikt over plansituasjon, aktuell
endring og planprosess. I kap 6. anmoder vi imidlertid at dere er noe mer konkret i hvordan de ulike
problemstillingene skal behandles og beskrives i planforslaget.
•
Tabellen i kapittel 6 er en blanding av aktuelle problemstillinger og tema som skal
utredes, jamfør forskrift om konsekvensutredning § 14 bokstav a) og b). Det bør i
planprogrammet tydelig skilles på problemstillinger som skal omtales i planbeskrivelsen og
tema som skal utredes.
•
For tema som skal utredes må det står noe om hvilke metoder som skal benyttes for å
skaffe nødvendig kunnskap, § 14 bokstav b).
Av planprogrammet må det gå frem hvilke alternativene som skal utredes og hvordan disse
skal vurderes i konsekvensutredningen (hvilken metode som kal benyttes, for eksempel Vegvesenet
sin håndbok V712), jamfør forskriften § 14 bokstav c).
Utbyggingsstrategi – rekkefølge
Dagens fylling har ennå ledige arealer. En utvidelse utfordrer viktige allmenne interesser. Nytt
planforslag bør angi effektiv arealutnyttelse og bør se på mulighet for inndeling i byggetrinn med
angitt utbyggingsrekkefølge/vilkår.
Kulturminnevernet
Vi ber om at planområdet utvides ytterligere mot nordvest for Lásságámmi og på sjøsiden av E6 slik
at ny plassering av naust og fiskehjell (i dag en del av Hottigårdsanlegget) med god margin kan legges
innenfor planområdet.
Planområdet må også utvides/justeres mot nordøst for Hottigården slik at hele den østlige del av det
varslede fredningsområdet inngår i reguleringsplanen. Hottigårdens gjerde må inngå i hensynssonen.
Omfang og utforming av ny utfylling må skje i samsvar med Stiftelsen Lásságámmis innspill da det
er allerede er en tilrettelagt gangvei med bru sør for Lásságámmi. Planområdet må sikre en trygg og
brukbar adkomst til Lásságámmi. Det må dessuten sikres tilstrekkelig avstand mellom Lásságámmi
og utfyllingsområdet/eventuell industrianlegg til at stiftelsen fortsatt kan drives etter formålet. Vi har
fått opplyst at stiftelsen forbereder en uttalelse som vil komme innen fristen.
Eiendommene Hottigården og Lásságámmi må avsettes til vern som hensynssone c) vern av
kulturmiljø. Det må utarbeides bestemmelser til disse hensynssonene som sikrer vernet av anleggene
og evt. nye tiltak innenfor hensynssonen.
Bygningen Lásságámmi og hver enkelt av bygningene på Hottigården må gis et vern som hensynssone
c) vern av bygning. Det må utarbeides detaljerte bestemmelser som sikrer vernet av bygningene både
utvendig og innvendig.
Grøntdraget vest for Hottigården mellom E6 og utfylling til industri må ivaretas og avsettes som
grøntanlegg i reguleringsplanen.
Vi ber om at det stilles strenge krav til utforming, høyde, materialbruk, farge osv for nye tiltak innenfor
industriområdet for å sikre en god estetisk utforming både innenfor planområdet og i forhold til de
14

33

omkringliggende arealer og vernede anlegg. Det bør også legges til rette for siktsoner og åpne arealer
mellom ny bygningsmasse for å sikre utsikt/innsikt for Hottigården.
Med forutsetning om at innspillene ovenfor følges, vil vi trekke forslag til fredning for strandarealet
med naust og fiskehjell som del av gårdsanlegget Hottigården og vest for E6. Riksantikvaren vurderer
fremdeles fredning av selve gårdsanlegget Hottigården på østsiden av E6. Det vil imidlertid ikke være
noen motsetning mellom en eventuell fredning og regulering til vern slik vi foreslår.
Vi ønsker å være i dialog om utarbeidelse av bestemmelser for anleggene Hottigården og Lásságámmi.
Dersom fredning av Hottigården blir aktuelt, kan dette medføre detaljendringer og ytterligere innspill
til planarbeidet. Vi ber derfor om å få forslag til reguleringsplan og bestemmelser tilsendt for
gjennomgang og justeringer i god tid før offentlig ettersyn.

Friluftsliv
Tiltaket berører et område som er kartlagt som et svært viktig friluftsområde. Kartleggingen er
oppdatert våren 2018 og områdetypen er «strandsone med tilhørende sjø og vassdrag». Området
strekker seg fra utløpet av Skibotnelva til ca. 1100 meter nord for Lásságámmi. Det kartlagte
friluftsområdet er mye benyttet til hverdagsfriluftsliv og fjæreturer hele året.
Det er stor ferdsel langs stier, gangvei og fjæra helt fra strandpromenaden på Okseneset og bort til
småbåthavna/ Lásságámmi. Fra Skibotn kai og nordover benyttes fjæreområdet til turgåing både av
skole/barnehager, samt noe i rehabiliteringssammenheng ved Skibotnsenteret. En plankevandring som
er bygd til Lásságámmi gjør fjæreområdet spesielt egnet for flere brukergrupper og som lavterskel
friluftsområde. En nordlig utvidelse av kaiområdet vil føre til en reduksjon av friluftsområdet og
påvirke opplevelsen, samt berøre bruken av Lásságámmi.
Ved en eventuell utvidelse av kaiområdet bør det sikres en trygg og attraktiv forbindelse for
allmennheten mellom småbåtkaiområdet og nordover forbi havneområdet. Denne forbindelsen bør
sees i sammenheng med både Lásságámmi og Hottigården, og det er positivt at begge disse vil inngå
i planforslaget. Kulturmiljø og friluftsliv er ofte tett knyttet sammen. Friluftskartleggingen berører
også de sjødekte arealene rundt Skibotn kai. Fylkeskommunen oppfordrer til å styrke
kunnskapsgrunnlaget hvorvidt området benyttes til kajakkpadling, roing og fritidsfiske, samt å
inkludere deres interesser i den videre prosessen.
Troms fylkeskommune anbefaler at friluftsliv inngår som et eget tema i planprogrammet. Slik det
foreligger i dag nevnes friluftsliv under temaene «strandsone i sjø» og «folkehelse». Troms
fylkeskommune oppfordrer til at kartlegging og verdisetting av friluftsområder inkluderes under
punktet «tilgjengelig kunnskap». Vi er positive til at punktet «drøfte bruken av strandområdet med
brukerne» er inkludert. Vi oppfordrer til at dette gjøres grundig både knyttet opp mot skole, barnehage,
Skibotnsenteret, Lásságámmi, reiselivsbedrifter / campingplasser og befolkningen i Skibotn for øvrig.
I planen bør det foreligge forslag til avbøtende tiltak for friluftsliv og bruk av strandsonen.
Planforum
Planforum er nevnt som arena for drøfting høst 2018. Siste mulighet i 2018 er 29. november, gi
beskjed snarest dersom dette er aktuelt.
Avslutning
Vi ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning
underveis.
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Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
ass. stabssjef

Bjørg Kippersund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Sámediggi/Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 KARASJOK
Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 SKIBOTN
Fylkesmannen i Troms, Postboks 6105, 9291 TROMSØ
Statens vegvesen, Region Nord, Postboks 1403 8002 BODØ
Stiftelsen Lásságámmi, c/o Storfjord kommune, Rådhuset, 9046 Oteren

VEDLEGG 8

NVE
201106439-12
NVEs innspill til - Varsel om oppstart - Utarbeidelse av planprogram for reguleringsendring - Reguleringsplan for
Skibotn kai - Nord - Storfjord kommune

Denne vil vi gjerne ha mer dialog om underveis, men ser at planprogrammet ivaretar de interesser vi mener bør
vurderes.
Mvh

Eva Forsgren
Senioringeniør
Skred- og vassdragsavdeling - Region nord
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959616
E-post: efor@nve.no
Web: www.nve.no
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VEDLEGG 12

1. november 2018
Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Merknader og kommentarer - planprogram reguleringsendring Skibotn kai
Vi viser til melding om utarbeidelse av planprogram for reguleringsendring ved Skibotn kai
nord.
I planprogrammet framgår det at Stiftelsen Lásságámmi var negativ til den opprinnelige
meldinga om planoppstart, der det heter at det vurderes videre å forlenge fyllingsområdet i
lengderetningen (mot nord) med ca. 100 m. Vi forstår det slik at man nå, på bakgrunn av
innspill fra blant andre stiftelsen, har synliggjort Lásságámmi som område for kulturmiljø og
videre i planprosessen skal samarbeide med fylkeskommunen om fastlegging av det man
kaller «buffersoner».
Styret i Stiftelsen Lásságámmi er fremdeles svært bekymret for de konsekvensene denne
reguleringsendringa vil få, og protesterer mot omfanget av utvidelsen.
Stiftelsen ønsker fortsatt å framholde våre merknader og kommentarer fra sist:
Lásságámmi blei opprinnelig oppført som hjem for den kjente multikunstneren NilsAslak
Valkeapää, og ligger på den tomta han fikk i 50-årsgave fra Storfjord kommune i 1993. Vi ser
grunn til å understreke at Lásságámmi altså var boligen til en mann som hadde en enorm
betydning for den samiske kunsten og kulturen fra 1960-tallet og fram til sin død. Det i seg sjøl
burde gi grunn for å vise boligen den aller største respekt for ettertiden.
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Lásságámmi er i dag en veletablert kunstner- og forskerbolig, og nærmere 100 kunstnere eller
forskere fra inn- og utland har hatt arbeidsopphold hos oss siden den offisielle åpninga i 2007.
Huset er per i dag landets eneste samiske kunstner- og forskerbolig.
Tomta ligger skjermet til på svaberget nedenfor E6, og beboerne våre gir tilbakemelding om at
et opphold her oppleves som attraktivt og inspirerende. Dersom industriområdet ved Skibotn
kai kommer 100 meter nærmere enn dagens 175 meter (altså mer enn en halvering av dagens
avstand), vil dette innebære et betydelig inngrep i det som per i dag framstår som et uberørt
og skjermende friområde mellom Lásságámmi og kaiområdet.
Havneområdet er i dag lite synlig fra boligen. Dersom det kommer så mye nærmere som det
legges opp til, frykter vi at den visuelle forurensinga fra høye industribygg blir såpass stor at
det vil bidra til å redusere den positive opplevelsen av et arbeidsopphold hos oss.
Ettersom eventuell utvidelse av området har til hensikt å legge til rette for industri, er det også
å anta at den aktive virksomheten på kaiområdet vil komme nærmere. Per i dag er det
ubetydelige forstyrrelser fra eksisterende aktivitet i området. Dersom industrivirksomheten
kan komme inntil 100 meter nærmere frykter vi også at både økt støyforurensing og lukt fra
virksomheten vil påvirke opplevelsen av et arbeidsopphold ved Lásságámmi negativt.

I sum kan disse eventuelle endringene medføre at Lásságámmi som kunstner- og forskerbolig
blir mindre attraktiv. Lásságámmi er samisk kulturhistorie, og det er viktig at den
kulturhistoriske verdien ikke forringes av en reguleringsendring ved Skibotn kai.

På vegne av styret

Anne Dalheim (s)
styreleder

Maria Figenschau (s)
sekretær

Kopi: Sametinget
Troms fylkeskommune

Stiftelsen Lásságammi c/o
Storfjord kommune
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MERKNADER SOM FRAMKOM I OPPSTARTMELDINGEN
VEDLEGG 9

Stabssjef

Storfjord kommune
post@storfjord.kommune.no

Vår ref.:

Saksbehandler:

Arkiv:

14/3284-14

Anne Øvrejorde Rødven

L12 SAKSARKIV

Løpenr.:
4332/18

Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 73

Deres ref.:

Dato:
29.01.2018

UTTALELSE TIL MELDING OM OPPSTART AV REGULERINGSENDRING AV
REGULERINGSPLAN FOR SKIBOTN KAI, STORFJORD KOMMUNE
Vi viser til oversendelse fra Høgtuns plankontor AS datert 22.12.17 med frist for innspill 25.1.18. Vi
viser videre til vår uttalelse datert 23.1.2018.

Næringsetaten, Troms fylkeskommune har følgende innspill til varselet:
Havbruksnæringen skaper viktige arbeidsplasser og gir stor verdiskapning og betydelige
eksportinntekter. Det gjelder ikke bare regionalt, men også nasjonalt. Det er store
forventninger til videre vekst i næringen og at størstedelen av denne veksten vil finne sted i Troms
og Finnmark. Det er derfor viktig å legge til rette for den forventede produksjonsøkningen i nord.
Havbruksstrategien for Troms ble behandlet i fylkestinget i Troms 11.06.13 i sak 37/13. Her ble
behovet for en helhetlig havbrukspolitikk for Troms understreket. Et sentralt mål i den forbindelse er
å sikre og øke de lokale og regionale ringvirkninger av havbruksnæringa. I den forbindelse står
opprettholdelse og videreutviklingen av en desentralisert slakteristruktur sentralt.
Troms fylkeskommune vil påpeke at mulighetene for å etablere et lakseslakteri og/eller andre typer
sjørelatert virksomhet i tilknytning til Skibotn kai har et betydelig potensiale for å generere
vesentlige lokale og regionale ringvirkninger. Lokaliseringen vil gi et svært godt koblingspunkt
mellom sjøtransport og stamveinettet. Den store økningen i transporten på sjømatveiene i Troms gir
mange utfordringer. Økt belastning på fylkesveiene gir økt behov for vedlikehold og investeringer.
Siden de aller fleste slakteriene i Troms i dag befinner seg langs det regionale fylkesveinettet, vil et
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lakseslakteri som er direkte knyttet til det nasjonale stamveinettet være av betydning for hele
regionen.
Troms fylkeskommune vil derfor anbefale at en i utredning av tiltaket også belyser de
samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket. Det gjelder ikke bare i forhold til de regionale
konsekvensene for transportinfrastrukturen i hele Troms fylke, men også i forhold til de lokale
ringvirkninger tiltaket vil kunne generere. Blant annet bør en her belyse de sysselsettingsmessige
effektene tiltaket vil kunne få.

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

2
Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso
plansjef

Anne Øvrejorde Rødven
arealplanlegger

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 SKIBOTN
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Tromsø Museum - Universitetsmuseet
Deres ref.:
Vår ref.: 2018/6
Dato: 16.01.2018

VEDLEGG 10

Storfjordkommune
Hatteng
9046OTEREN

Marinarkeologisk vurdering: oppstart av reguleringsendring for Skibotn kainord, Storfjord k.
Vi viser til ovennevnte oversendt Tromsø Museum til vurdering angående kulturminner under vann. Etter
kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i
NordNorge nord for Rana kommune.
Endringsforslaget for eksisterende reguleringsplan vil omfatte utvidelse av eksisterende utfylling til Skibotn
kai ca. 100 m nordover langs strandlinjen og vurdering av eventuelle ytterlig utfylling utover i sjøen mot vest.
Selv om utvidelse av utfylling vil være nokså omfattende, er gjeldende sjøarealet ikke kjent for omfattende
eldre maritim aktivitet og det finnes ingen spor etter eldre aktivitet langs strandlinjen eller i fjæra. Vi vurdere
sannsynligheten for konflikt med eventuelle kulturminner under vann som liten og har ingen merknader til
planendringsforslaget.
Vi minner tiltakshaver om at dersom en i forbindelse med tiltaket skulle kommer over automatisk vernete
kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, skal arbeid stanses og Tromsø Museum varsles jfr.
kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Vennlig hilsen

Stephen
Wickler
forsker –
stephen.wickler@uit.no
77 64 50 81
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur
Kopi: Troms fylkeskommune, avdeling for kulturarv
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VEDLEGG 11

VE

Høgtuns Plankontor AS
Sommersetlia 39
9143 SKIBOTN

Adm.enhet:

Kyst- og havbruksseksjonen i
region Nord
Saksbehandler: Tom Hansen
Telefon:
97589511
Vår referanse: 17/19647
Deres
referanse:
Dato:

22.01.2018

Høringssvar - Melding om oppstart av reguleringsendring for Skibotn kai - nord
Fiskeridirektoratet region Nord viser til brev datert 22.12.2017 med melding om oppstart av
reguleringsendring for reguleringsplan for Skibotn kai – nord, i Storfjord kommune.
Fiskeridirektoratet er forvaltningsmyndighet for fiskeri og akvakultur. Vi skal også hensynta
marine ressurser og marint miljø.
Vi har over tid registrert kystnære fiskeridata (bruks- og ressursområder for fiskeriinteresser). Vi
har ingen registreringer i omsøkt område. Sporingsdata viser lite aktivitet fra fiskeflåten i
området. I umiddelbar nærhet til planområdet har
Havforskningsinstituttet registrert et gytefelt for torsk. Dette er et stort gytefelt som strekker seg
fra Klakkeberget/Kvalvikneset og innover til Storfjorden. Vi er ikke kjent med andre spesielle
forhold knyttet til marint biologisk mangfold i omsøkt område. Tiltaket vurderes ikke å få
vesentlige negative konsekvenser for torskens gyting i fjorden.
Vi er heller ikke kjent med at det er spesielle samiske fiskeriinteresser som blir negativt berørt av
tiltaket. Med samiske fiskeriinteresser mener vi tradisjonell samisk fiskeri- og fangstaktivitet etter
viltlevende marine ressurser i henhold til lov om viltlevande marine ressursar (havressurslova).
Reguleringsplanen legger til rette for utfylling i sjø. Tidspunkt for utfyllinger og tiltak som
berører sjø generelt, bør primært skje på høsten og tidlig vinter fordi det er den perioden av året
hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. Det tilrådes at dette framkommer i
bestemmelsene til reguleringsplanen, i tillegg til at det stilles krav om avbøtende tiltak for å

17/19647
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hindre spredning av partikler og påvirkninger ut over tiltaksområdet. Vi forutsetter at
utfyllingsmassene er rene. Forurensede masser skal alltid deponeres på land på godkjent mottak
for slike masser.
Vi har ingen ytterligere merknader til reguleringsplanarbeidet.

Med hilsen

Otto Andreassen
seksjonssjef
Tom Hansen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift

Mottakerliste:
Høgtuns Plankontor AS
Storfjord kommune

Sommersetlia 39
Oldersletta 1

9143
9046

SKIBOTN
OTEREN

2
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VEDLEGG 12

Høgtuns Plankontor AS

Steinar Høgtun
Vår dato: 23.01.2018
Vår ref.: 201106439-10
Arkiv: 323
Deres dato: 22.12.2017
Deres ref.:

Saksbehandler:
Eva Forsgren
22959616/efor@nve.no
1

NVEs innspill - varsel om oppstart - reguleringsendring av reguleringsplan
for Skibotn kai nord - Storfjord kommune
NVE viser til varsel om oppstart. NVE skal som høringspart bidra til at hensynet til vassdrag, energianlegg,
flom, erosjon og skredfare blir innarbeidet i kommunale arealplaner.
For en reguleringsplan gjelder det at reell fare skal være utredet. Plandokumentene må tydelig vise hvordan
flom og skredfaren er vurdert og tatt hensyn til. Arealer som er utsatt for flom eller skredfare må
innarbeides i planen som hensynssone og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for
utbygging. Nødvendige sikrings- og stabiliseringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som
rekkefølgebestemmelser. Slike sikrings- og stabiliseringstiltakene må være gjennomført før utbygging med
tilhørende masseforflytting starter opp.
Hensikten med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for lakseslakteri.
Oppskyllingshøyder fra Nordnes
Kommunen må foreta en vurdering av arealbruk under oppskyllingshøyder fra fjellskred. Vi minner om at
tiltaket må vurderes etter kravene TEK 17 § 7-4. Plankart og planbestemmelser må vise at hensynsone og
vilkår er ivaretatt i planen.
NVE minner om at det snart vil foreligge reviderte oppskyllingshøyder for Jettan og nye for
Revdalsfjellet. Unntak etter TEK 17 § 7-4 gjelder som kjent per i dag, ikke innenfor oppskyllingshøyder fra
Revdalsfjellet. Her er utbygging i sikkerhetsklasse S3 derfor ikke tillat. Det kan likevel være hensiktsmessig å
vurdere arealbruken også innenfor denne hensynssonen da det er mulig at kravet til kontinuerlig overvåking i
TEK 17 endres.

Fare for kvikkleireskred
Tiltaket krever utfylling i sjø. Ved utfylling i sjø skal tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred både i
anleggsfasen og permanent være avklart. Jf. krav i TEK 17 kap.7 og NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet
mot kvikkleireskred. Tidligere undersøkelser viser at det er påvist kvikkleire i sjøen utenfor utfylling. Den
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regionale kartleggingen som nå pågår med kartlegging av fare for store kvikkleireskred medfører to nye
borpunkter i området for å kartlegge utbredelsen av kvikkleireområdet innover på land.
I reguleringsendringen må en konkret vurdering av planlagt utfylling og kvikkleirefaren utredes. Nødvendige
sikrings- og stabiliseringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, må inn som rekkefølgebestemmelser. Slike
sikrings- og stabiliseringstiltakene må være gjennomført før utbygging med tilhørende masseforflytting
starter opp.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth

Eva Forsgren regionsjef

senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms
Storfjord kommune
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VEDLEGG 14

Innspill til varsel om oppstart av
reguleringsarbeid for Skibotn Kai
Fra: Kåre Frydenlund

905 94 331

kfrydenlund@hotmail.no

05.01.2018

Innspill er gitt muntlig på Storfjord rådhus i møte med planlegger Joakim Stensrud Nilsen 05.01.2018.
Innspillet ble skrevet ned i møtet av planlegger.
Innspillet er at kaia må beholde samme funksjon som den har i dag. Der fiskere kan benytte denne for
lossing med kran. Det er ønskelig at reguleringsplanen vurderer utbedringer av kaia eller forholdene på
denne.
Kåre driver fiske fra Skibotn, og bruker den kommunale kaia til lossing av fangst. På grunn av kaias posisjon
blir losseplassen sterkt berørt av bårer når været står fra nord- til sør-vest. Dette medfører at fiskebåter ikke
kan legge til kaia for lossing ca.40% av dagene. Disse dagene må fangsten manuelt bæres på land, noe som
vanskeliggjør arbeider stort ved større volum.
En bølgebryter montert i kaia vil bøte på problemet betraktelig, og da muliggjøre for fiskerne å ha større
fangstvolum som kan ilandføres effektivt. Kaia har tidligere hatt bølgebryter, men denne er borte etter en
tidligere storm. Denne skal visstnok ligge på leira utenfor Birtavarre. Dersom dette stemmer burde det sees
på muligheten for gjenbruk. Dersom dette ikke er et alternativ, må kommunen vurdere anleggelse av ny
bølgebryter.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/162 -11

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

12.11.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
76/18

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
14.12.2018

2.gang behandling
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
fritidsboligtomt på eiendom 49/27 Horsnes
Henvisning til lovverk:
Plan og Bygningsloven kapittel 19. Dispensasjon
Vedlegg
1 Høring av søknad om dispensasjon - omdisponering av boligeiendom til fritidsboligformål GBNR. 49/27 i Storfjord kommune
2 Angående dispensasjon / omdisponering - 49/27 - Horsnes - Storfjord kommune
3 Oversikt Hårsnesområdet + enkeltfradelinger nær 49/27
4 Særutskrift Underinstansbehandling av klage på delegert vedtak 36/18:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt på
49/27
5 Klage på vedtak
6 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt på
49/27
7 B1 Søknad om dispensasjon 49.27. Storfjord kommune
9 Høring av søknad om dispensasjon/omdisponering av boligeiendom til fritidsboligformål

Saksopplysninger
Saken omhandler søknad om dispensasjon for fradeling av fritidsboligtomt på deler av
eiendommen 49/27 på Horsnes. 49/27 er en tidligere fradelt eiendom for helårsbolig. Det vises
til vedlagte særutskrifter og vedlegg for informasjon i saken.
Eiendommen 49/27 er lokalisert på Horsnes i Storfjord og er på 4225 m2. 49/27 er fradelt i 1996
til boligformål, da med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med arealformål LNF-1. Det
er ikke bygd bolig på eiendommen. Det søkes om dispensasjon fra arealformålet på 49/27 for
fradeling av fritidsboligtomt på ca. 1850m2.
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Bilde fra søknad, viser hvilket areal av 49/27 omsøkt til fritidsboligformål, med tenkt plassering
av fritidsbolig.
06.10.2017 behandlet Storfjord Plan- og Driftstyre søknad om dispensasjon fra pbl §19 –
endring av bruksformål for eiendom gbnr. 49/27. Vedtak i saken var avslag av søknad.
Omdisponeringen ble ansett a å ha større negative konsekvenser enn positive, dette med vekt på
at kommunen ønsker fokus på boligbygging i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt at
fradeling med dispensasjon fra 1996 ble gjort med basis i boligformål.
Kommunen har vannforsyning til området.
Planstatus:
Da tomta gjennom dispensasjon og fradelingsak i 1996 er gitt godkjent bruk bolig, vil
arealformålet for 49/27 være boligformål.
Omsøkte areal ligger i kommuneplanens arealdel (KPA) inntil område B10 (boligformål) i sør
på samme siden av Horsnesveien, og grenser mot et LNFR område i nord som igjen grenser mot
område BFR20 (hyttefelt) ca 70m nord for det nordre hjørnet av 49/27.
Nabovarsel:
Det er sendt rekommandert nabovarsel til hjemmelshaver på eiendommene 49/1 og 49/7. Det er
ikke sendt nabovarsel til eiendommene på motsatt side av Horsnesveien, 49/50 og 49/49. De to
sistnevnte er boligtomter. Hjemmelshaver på disse to eiendommene er også hjemmelshaver på
49/1. Dermed vil kommunen anse alle berørte naboer som varslet.
Adkomst/Avkjørsel:
På situasjonsplanen er det tegnet ny adkomst for tenkte fritidsboligtomt til kommunal veg via
eksisterende avkjørsel til 49/27 som går over 49/1.
I sak 49/18 behandlet SPD klage på delegert vedtak 36/18 om avslag for dispensasjon for
fradeling av fritidseiendom. SPD ga medhold til klage, og administrasjonen har derfor hatt
søknaden på høring til berørte parter. Saken sendes nå til ny behandling i SPD etter endt høring.
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Det kom to høringssvar til søknaden, merknadene er lagt ved i sin helhet.
Utklipp fra merknad fra Sametinget/Samediggi:

Troms fylkeskommune har ingen merknader til saken.

Vurdering
I dispensasjonssaken er det kun tatt hensyn til de arealformål gitt i KPA og i tidligere tillatelser
for 49/27. Det er ikke vurdert naturfarer eller andre forhold til som kan være i konflikt med en
eventuell fradelingsak.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det;
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.”
I KPA som ble vedtatt i 2016 er det tydelig at Horsnes er et område med press for utbygging.
Dette vises gjennom at det er flere områder som er satt av til forskjellige byggeformål etter
ønske fra grunneiere og politiske organ. Horsnes har kommunal vei med adkomst til E6/E8, og
ligger mellom E6/E8 og strandlinja.
Da det på Horsnes er lagt av flere områder for hyttebygging, vil det være gunstig å utnytte disse
områdene til formålet, og ikke dispensere fra områder som allerede er gitt til annet
utbyggingsformål.
Boligbygging vektlegges sterkt fra kommunens side, og det har derfor ved dispensasjoner og
fradelinger for dette formålet blitt vektlagt at boligbygging legger til rette for tilflytting og
dermed befolkningsøkning. Storfjord kommune har et innbyggertall på under 2000 personer, og
befolkningsøkning står dermed sterkt på agendaen til kommunen. Tilflytting/boligbygging vil ha
betydelig større samfunnsøkonomisk gevinst enn etablering av fritidsbolig. Bygging av
fritidsboliger i områder avsatt eller fradelt til boligbygging må dermed ansees å være i strid med
kommunens overordnede mål om befolkningsøkning.
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Kommunen har allikevel lagt av store områder i KPA for hyttebygging i kommunen da man ser
at kommunen er attraktiv for slik utbygging. Det vises også til at det er flere områder i
kommunen der vedtatte reguleringsplaner har ledige fritidsboligtomter.
Eiendommen ble fradelt i 1996 med boligformål, da med dispensasjon fra LNF-1 område i
daværende KPA. Denne eiendommen har ikke blitt benyttet (bebygd) til formålet etter gitt
fradeling. Dispensasjonen som omsøkt vil medføre at boligtomta forringes, og man får en
fritidsboligtomt mellom område B10 og resterende areal av 49/27, og på denne måten bryte opp
et område avsatt til helårsboliger.
Basert på innkomne merknader konstaterer kommunen at det ikke foreligger føringer for
dispensasjonsvedtaket fra høringspartene i denne saken.
Rådmannens innstilling
Dispensasjon fra arealformål på eiendom 49/27 for fradeling av fritidsboligtomt innvilges ikke.
Begrunnelse:
Det er gitt fradelingstillatelse i 1996 for boligtomt. Denne tomta har forblitt ubebygd.
Kommunen kan ikke se at det foreligger overveiende grunner for at det skal gis omdisponering
av deler av den fradelte boligtomta til fritidsboligformål. Dette med grunnlag i:
- Horsnesområdet har i KPA ubenyttede områder avsatt til fritidsboligformål.
- Kommunen som helhet har i KPA store områder avsatt til fritidsboliger, samt ferdig
regulerte områder med ubenyttede tomter.
- Strider mot opprinnelig gitt dispensasjon for opprettelse av 49/27
- Gir brudd i områdebruken knyttet til boligområdet B10 i KPA, samt etablerte
eiendommer på andre siden av Horsnesveien.
- Boligbygging står sterkt i kommunen, omdisponering av boligtomt vil dermed stride
med overordnede mål om tilrettelegging for befolkningsvekst.
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Kulturetaten

Storfjord Kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Vår ref.:
18/7684-3
Løpenr.:
73410/18

Saksbehandler:
Dag Magnus Andreassen
Tlf. dir.innvalg:
77 78 83 41

Arkiv:
140&18 SAKSARKIV
Deres ref.:
2018/162-8

Dato:
19.10.2018

Høring av søknad om dispensasjon/omdisponering av boligeiendom til fritidsboligformål
- GBNR. 49/27 i Storfjord kommune: Uttalelse om kulturminner
Vi viser til henvendelse av 20.09.2018. Fylkeskommunens kulturminneforvaltning har ingen
merknader til saken. For opplysninger om samiske kulturminner viser vi til Sametingets
kulturminneforvaltning.
Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator

Dag Magnus Andreassen
konservator

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Sametingets kulturminneforvaltning

Besøksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon
77 78 80 00
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no
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Bankgiro
Org.nr.
4700 04 00064
864870732
Internettadresse
www.tromsfylke.no

Poastačujuhus/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

André Nilsen

saksbehandler
Tel:

+47 78 48 42 79

Storfjord kommune
Oldersletta 1
9046 OTEREN

ÁŠŠI/SAK

MIN ČUJ./VÅR REF.

DIN ČUJ./DERES REF.

BEAIVI/DATO

18/4724 - 2

18/27090

2018/162-8

15.10.2018

Angående dispensasjon/omdisponering - Gbnr 49/27 Horsnes Storfjord kommune
Vi viser til deres brev av 20.09.2018.
Sametinget har ingen kulturminnefaglige merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er
registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle området.
Skulle det likevel komme frem funn eller gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må
arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9.
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 andre ledd. Vi forutsetter at dette pålegget formidles
til de som skal utføre arbeidet.
Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Troms fylkeskommune.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder - kulturmuittut

André Nilsen
ráđđeaddi/rådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Storfjord kommune
Oldersletta 1
Kopiija / Kopi til:
Romssa fylkkasuohkan - Troms
fylkeskommune

9046

Potboks 6600

9296
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OTEREN

Tromsø

Oversikt Horsnesområdet KPA + enkeltfradelinger
Dato:

16.06.2018

Målestokk:

1:5000

Koordinatsystem: UTM 35N

© 2018 Norkart AS/Geovekst og kommunene/NASA, Meti © Mapbox © OpenStreetMap
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Tegnforklaring
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/162 -4

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

16.06.2018

Saksfremlegg
Utvalgssak
49/18

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
26.06.2018

Underinstansbehandling av klage på delegert vedtak 36/18:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
fritidsboligtomt på 49/27
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Klage på delegert vedtak 36/18
2 Delegert vedtak 36/18: Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling
av fritidsboligtomt på 49/27
3 B1 Søknad om dispensasjon 49.27. Storfjord kommune
4 Oversikt Horsnesområdet + enkeltfradelinger nær 49/27

Saksopplysninger
I delegert vedtak 36/18 har administrasjonen gitt avslag på søknad om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel (KPA) for fradeling av fritidsboligtomt på eiendommen 49/27.
Innenfor klagefristen har søker levert klage på vedtaket og denne sendes dermed til
underinstansbehandling i Storfjord Plan- og driftsstyre (SPD).
Delegert vedtak 36/18 vedlegges og må ansees som del av saksopplysninger og vurdering.
Klagen er i sin helhet vedlagt. Klagen er oppbygd av 6 underpunkter, kort oppsummert:
1. Familien ønsker fritidshus på eiendommen på grunn av familiær tilhørighet.
2. Tidligere avslagsvedtak om dispensasjon ga åpning for at denne (eiendommen) kunne
deles både å romme boligformål, og fritidsboligformål.
3. Har kommunen hatt planer for eiendommen uten å informere grunneier?
4. Det stilles spørsmål med rettferdighet ved at kommunen har gitt dispensasjon for
fradeling og oppføring av 2 fritidsboliger utgått fra samme grunneiendom som 49/27,
200-300meter fra 49/27.
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5. Kommunens argumentasjon om mangel på boligtomter i området ansees som feil, da det
har vært ledige tomter ca.500m fra 49/27 siden 2013/14.
6. Det stilles spørsmål med rettferdigheten i denne saken, da 50% av helårsboligene på
Horsnes blir benyttet til fritidsbolig.
Kommunen vil besvare alle punktene i vurderingen under.
Vurdering
Det vises til saksopplysninger og vurderinger i delegert sak 36/18.
Vurdering av klagens innhold:
1. Det er på det rene at familien har tilknytning til området, og at søker selv har et ønske
om å ha fritidsbolig på Horsnes som følge av denne tilknytningen. Dette er rene
arv/slektskapsforhold og personlige grunner for ønsket fradeling. Dispensasjonssaker
kan normalt ikke begrunnes med slik argumentasjon. Kommunen ser ikke grunn for å
vurdere disse forholdene som begrunnelse for å innvilge dispensasjon.
2. Det vises til sak 54/17 i SPD der søknad om endret bruksformål for 49/27 fra bolig til
fritidsbolig ble avslått. Vedtak fra saken limt inn under.

Administrasjonen vurderer det til at søker viser til strekpunkt nr.3 der det opplyses om at
det kan søkes om fradeling av deler av eiendommen til fritidsformål. I henhold til klagen
har søker oppfattet dette som at Det ble da gitt åpning for at denne kunne deles og settes
av et mindre del til fritidsformål, samt at det fortsatt var mulighet for evt. oppføring av
bolig på senere tidspunkt. Dette avvises av kommunen, og teksten i vedtaket må stå som
ren opplysning om at slik søknad vil bli behandlet av kommunen, men at det ikke sies
noe om vurdering av slik søknad.
Kommunen har i delegert sak 38/18 i vurderingen lagt vekt på at omsøkte fradeling vil
forringe boligtomta samt gi et brudd i et sammenhengende område avsatt til
boligbebyggelse (B10 i KPA samt 49/27).
Vurderingen i delegert sak 38/18 besvarer dette punktet gjennom vurderingen vist til
over.
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3. Storfjord kommune har ikke utbyggingsplaner på eiendommen 49/27. Kommunen har
etter ønske fra grunneier innvilget dispensasjon og fradeling av 49/27 i år 1996 for at det
skulle bygges helårsbolig på eiendommen. Det er dette vedtaket kommunen forholder
seg til gjeldene bruken av eiendommen.
4. Administrasjonen antar ut fra beskrivelsen i teksten at det vises til eiendommene 49/45
og 49/52. Disse ligger ca. 340m sør for 49/27. Disse eiendommene fremkommer i
vedlegg 4 innenfor området BFR 21 på oversiden av Horsnesveien. BFR 21 er et område
i KPA avsatt til fritidsboliger. Kommunen har altså i disse saken ikke dispensert fra
utbyggingsformålet, men kravet om reguleringsplan. Disse sakene stiller seg dermed
annerledes enn søknad om dispensasjon på 49/27, og grunnlaget for å innvilge
dispensasjon for de omtalte fritidstomtene har et helt klart saklig grunnlag for ulik
behandling enn søknad om omgjøring fra bolig til fritidsbolig på deler av 49/27. Med
dette mener kommunen at urettferdighet ikke kan påberopes.
5. Eiendommen det vises til må være 49/55 som ligger ca. 630m nord for 49/27. 49/55 er
fradelt med tillatelse til å videre fradele 5 boligtomter av denne.
Gjennom arealplanlegging og vedtak skal kommunen ivareta en så god områdebruk som
mulig i kommunen som en helhet. Mindre områder må også vurderes for å gi en gunstig
og ønsket utvikling. Som vurderingen i delegert sak 38/18 viser til er Horsnes et tydelig
område med press for utbygging. Dette fremkommer gjennom grunneieres egne ønsker
og kommunale innspill til KPA-prosessen i 2016.
Kommunen har i samtaler med grunneier på 49/55 fått opplysninger om at flere har vært
interessert i tomtene, men som oftest for bygging av fritidsboliger. Dette har grunneier
ikke kunnet selge tomter til i henhold til fradelingsvedtak. Disse forespørslene har blitt
vist til de avsatte områdene på Horsnes for fritidsboliger, da disse områdene skal gi godt
nok grunnlag for utbyggingspress for fritidsboliger.
Kommunestyret har gjennom KPA vedtatt hvordan ønsket utvikling på Horsnes skal
være. Dette skal ivareta både ønsker for etablering av fritidsboliger og helårsboliger. Det
er viktig at man ikke viker fra vedtatt arealdisponering ukritisk, dette kan gi uønsket
effekt på et senere tidspunkt der man kan oppleve mangel på, eller kun ugunstige
områder for spesifikke utbyggingsformål.
Administrasjonen har gjennom politiske vedtak og styring blitt instruert i å vektlegge
bolig- og næringsetablering fremfor andre formål. Dette taler for at kommunen ikke skal
overstyre tidligere vedtak om dispensasjon for etablering av boligtomt i denne saken, til
fordel for fritidsboligformål. Det ansees dermed som lite sannsynlig at eiendommen
49/27 ville blitt godtatt fradelt i dag dersom bruken ble omsøkt til fritidsbolig.
6. Da Storfjord kommune ikke har boplikt eller konsesjon knyttet til helårsboliger, vil slik
bruk være lovlig. Bygningene vil fremdeles være oppført og registrert som helårsboliger.
Dette belyser problematikken rundt at boliger ikke kommer på markedet i Storfjord og at
nye boligtomter i disse områdene er viktig å ivareta.
Administrasjonen anser ikke argumentasjonen i klagen for å inneholde nye momenter som tilsier
at kommunens standpunkt i saken burde endres. De negative konsekvensene av en dispensasjon
ansees fremdeles å være større enn fordelene etter en samlet vurdering.
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Rådmannens innstilling
Klage på delegert vedtak 36/18 tas ikke til følge. Vedtak i delegert vedtak 36/18 blir dermed
stående.
Administrasjonen anser ikke argumentasjonen i klagen for å inneholde nye momenter som tilsier
at kommunens standpunkt i saken burde endres. De negative konsekvensene av en dispensasjon
ansees fremdeles å være større enn fordelene ved innvilgelse. Det vises til vurdering i saken for
besvarelse av klagens 6 punkter.

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 26.06.2018

Behandling:
Forslag fra Solveig Sommerseth.
Klagen tas til følge. Saken sendes tilbake til administrasjonen for høring av søknad før ny
behandling.
Forslag fra Solveig Sommerseth ble vedtatt 3 mot 2 stemmer.
Vedtak:
Klagen tas til følge. Saken sendes tilbake til administrasjonen for høring av søknad før ny
behandling.
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STORFJORD KOMMUNE

Byggesakskontor
Bodø den 15.05.2018

Eiendom: Gnr 49 Bnr 27 Sak 2018/162-2
Klage på vedtak av dato 05.04.2018
Mottatt på Altinn den 25.04.2018 klagefrist på treukers fra mottaks dato. (16.05.2018) da er ikke
bevegelige helligdager tatt med.
1) Informasjon!
Horsnes-området har vært i familien Dreyers eie siden begynnelsen av 1800-tallet. Ettersom
nye generasjoner har kommet, er eiendommen blitt parsellert opp.
Derav har vi fått overdratt vår andel av denne som skal forvaltes videre på en god måte..
Jeg (Torunn Dreyer) er født og vokset opp på Horsnes og gått på barn- og ungdomsskole på
Hatteng. Videre har både jeg og min mann (Per Ola Askelund) jobbet i Storfjord kommune fra
1991 til 2000, men måtte flytte da det ikke var fast arbeid til begge oss. Da er det ganske
selvfølgelig at vi også videre ønsker å ha en tilknytning til Storfjord kommune og vår eiendom
via et fritidshus.
2) Det ble i oktober 2017 søkt om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig på eiendommen. Vi
fikk da avslag med begrunnelse om at det var lite boligtomter i Storfjord kommune, og at
eiendommen var for stor for fritidsformål. Det ble da gitt åpning for at denne kunne deles, og
settes av et mindre del til fritidsformål, samt at det fortsatt var mulighet for evt. oppføring av
bolig på senere tidspunkt. DETTE PUNKTET ER IKKE BESVART AV STORFJORD KOMMUNE da
det ble søkt spesielt om det i februar 2018. Dette stiller vi oss svært undrende til !!!
3) Vi stiller oss også undrende til om Storfjord i de siste 10 årene har hatt planer for vår eiendom
på Horsnes?? I tilfelle burde vel vi som er grunneiere av denne bli informert, da det tydeligvis
per i dag foreligger andre planer hos kommunen enn det vi har om hva denne eiendommen
skal brukes til?
4) Videre så har det slik at i løpet av de to siste årene har det blitt oppført to hytter fra tomter
som er utparsellert fra samme grunneiendom, og gitt på dispensasjon fra kommunenes
arealplan. Hvorav den ene av hyttene fortsatt er under oppføring. Tomtene til disse hyttene
eies nå av to familier som ikke har noen tilknytning til Storfjord kommune fra tidligere, og
ligger KUN 200-300 METER FRA VÅR EIENDOM som det søkes dispensasjon for..
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Vi lurer derfor på om kommunen syns at det er en rettferdig måte å behandle tidligere
innbyggere på??
5) Dessuten påpekes det i begge avslag fra Storfjord Kommune (oktober -17 og april-18) at vår
eiendom skal brukes til boligtomter som det er lite av i kommunen…(viser tilbake på punkt 2).
Det dokumenteres herved med bilde, at denne påstanden ikke stemmer for dette området! 5
tomter ble i 2013/14 solgt til boligformål ( fra samme grunneiendom) til en kjøper.
Per i dag; ca. 4 år etter er det kun 2 av disse som er bebygd. Vedkommende kjøper har i alle
disse år hatt skilt ved veien (Horsnesveien) om at han har tomter ril salgs. Som bildet viser har det
ikke vært noen pågang!
Disse tomtene ligger ca. 500 meter fra vår eiendom, og belyser at kommunens påstander
ikke er riktige for dette området!

6) Langs Horsnes veien i dag er det ca. 50 % av alle husene som blir benyttet som fritidsboliger.
Dvs. at tidligere eiere er flyttet ut av kommunen eller har gått bort (dødd) og arvingene som
bor i annen kommune benytter disse til fritidsbolig, uten at Storfjord Kommune reagerer på
det! Flere slike står nå for tur!
Hvordan kan dette være rettferdig behandling????

Vi håper på en positiv behandling av denne sak.

Byggsøk Norge AS
Jarle Pedersen
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Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

BYGGSØK NORGE AS
Notveien 3B
8013 BODØ

Delegert vedtak
Storfjord delegert plan- og driftsstyre - nr. 36/18
Deres ref:

Vår ref

2018/162-2

Arkivkode

Dato

L33

05.04.2018

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av
fritidsboligtomt på 49/27
Saksopplysninger:
Storfjord kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra arealformål i kommuneplanens
arealdel (KPA) på boligtomta 49/27 for fradeling av fritidsboligtomt. Eiendommen 49/27 er
lokalisert på Horsnes i Storfjord og er på 4225 m2. 49/27 er fradelt i 1996 til boligformål, da med
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med arealformål LNF-1. Det er ikke bygd bolig på
eiendommen. Det søkes om dispensasjon fra arealformålet på 49/27 for fradeling av
fritidsboligtomt på ca. 1850m2.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon:77 21 28 00
Telefaks:77 21 28 01

Internett:

Organisasjonsnr:964 994 129
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Bilde fra søknad, viser hvilket areal av 49/27 omsøkt til fritidsboligformål, med tenkt plassering
av fritidsbolig.
06.10.2017 behandlet Storfjord Plan- og Driftstyre søknad om dispensasjon fra pbl §19 – endring
av bruksformål for eiendom gbnr. 49/27. Vedtak i saken var avslag av søknad. Omdisponeringen
ble ansett a å ha større negative konsekvenser enn positive, dette med vekt på at kommunen
ønsker forkus på boligbygging i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt at fradeling med
dispensasjon fra 1996 ble gjort med basis i boligformål.
Kommunen har vannforsyning til området.
Planstatus:
Da tomta gjennom dispensasjon og fradelingsak i 1996 er gitt godkjent bruk bolig, vil
arealformålet for 49/27 være boligformål.
Omsøkte areal ligger i kommuneplanens arealdel (KPA) inntil område B10 (boligformål) i sør på
samme siden av Horsnesveien, og grenser mot et LNFR område i nord som igjen grenser mot
område BFR20 (hyttefelt) ca 70m nord for det nordre hjørnet av 49/27.
Nabovarsel:
Det er sendt rekommandert nabovarsel til hjemmelshaver på eiendommene 49/1 og 49/7. Det er
ikke sendt nabovarsel til eiendommene på motsatt side av Horsnesveien, 49/50 og 49/49. De to
sistnevnte er boligtomter. Hjemmelshaver på disse to eiendommene er også hjemmelshaver på
49/1. Dermed vil kommunen anse alle berørte naboer som varslet.
Adkomst/Avkjørsel:
På situasjonsplanen er det tegnet ny adkomst for tenkte fritidsboligtomt til kommunal veg via
eksisterende avkjørsel til 49/27 som går over 49/1.
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Vurderinger:
I dispensasjonssaken er det kun tatt hensyn til de arealformål gitt i KPA og i tidligere tillatelser
for 49/27. Det er ikke vurdert naturfarer eller andre forhold til som kan være i konflikt med en
eventuell fradelingsak.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det;
”Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i
medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.
Dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres
fra saksbehandlingsregler.
Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.”
I KPA som ble vedtatt i 2016 er det tydelig at Horsnes er et område med press for utbygging.
Dette vises gjennom at det er flere områder som er satt av til forskjellige byggeformål etter ønske
fra grunneiere og politiske organ. Horsnes har kommunal vei med adkomst til E6/E8, og ligger
mellom E6/E8 og strandlinja.
Da det på Horsnes er lagt av flere områder for hyttebygging, vil det være gunstig å utnytte disse
områdene til formålet, og ikke dispensere fra områder som allerede er gitt til annet
utbyggingsformål.
Boligbygging vektlegges sterkt fra kommunens side, og det har derfor ved dispensasjoner og
fradelinger for dette formålet blitt vektlagt at boligbygging legger til rette for tilflytting og
dermed befolkningsøkning. Storfjord kommune har et innbyggertall på under 2000 personer, og
befolkningsøkning står dermed sterkt på agendaen til kommunen. Tilflytting/boligbygging vil ha
betydelig større samfunnsøkonomisk gevinst enn etablering av fritidsbolig. Bygging av
fritidsboliger i områder avsatt eller fradelt til boligbygging må dermed ansees å være i strid med
kommunens overordnede mål om befolkningsøkning.
Kommunen har allikevel lagt av store områder i KPA for hyttebygging i kommunen da man ser
at kommunen er attraktiv for slik utbygging. Det vises også til at det er flere områder i
kommunen der vedtatte reguleringsplaner har ledige fritidsboligtomter.
Eiendommen ble fradelt i 1996 med boligformål, da med dispensasjon fra LNF-1 område i
daværende KPA. Denne eiendommen har ikke blitt benyttet (bebygd) til formålet etter gitt
fradeling. Dispensasjonen som omsøkt vil medføre at boligtomta forringes, og man får en
fritidsboligtomt mellom område B10 og resterende areal av 49/27, og på denne måten bryte opp
et område avsatt til helårsboliger.
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Vedtak:
Dispensasjon fra arealformål på eiendom 49/27 for fradeling av fritidsboligtomt innvilges ikke.
Begrunnelse:
Det er gitt fradelingstillatelse i 1996 for boligtomt. Denne tomta har forblitt ubebygd.
Kommunen kan ikke se at det foreligger overveiende grunner for at det skal gis omdisponering
av deler av den fradelte boligtomta til fritidsboligformål. Dette med grunnlag i:
- Horsnesområdet har i KPA ubenyttede områder avsatt til fritidsboligformål.
- Kommunen som helhet har i KPA store områder avsatt til fritidsboliger, samt ferdig
regulerte områder med ubenyttede tomter.
- Strider mot opprinnelig gitt dispensasjon for opprettelse av 49/27
- Gir brudd i områdebruken knyttet til boligområdet B10 i KPA, samt etablerte
eiendommer på andre siden av Horsnesveien.
- Boligbygging står sterkt i kommunen, omdisponering av boligtomt vil dermed stride med
overordnede mål om tilrettelegging for befolkningsvekst.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Storfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
Trond Arne Hoe (s.)
Plan og driftssjef

Joakim Stensrud Nilsen
Ingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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Storfjord kommune
Byggesakskontor

Dato 16.01.2018

Eiendom gnr. 49 bnr. 27.
Tiltakshaver
Per Ola Askelund
Etter pbl § 19-1 søkes det dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Storfjord kommune §5.1.1.
LNFR-område, og fra formål i kommuneplanens arealdel for området om boligbebyggelse, for deling
av eiendom til fritidsbolig samt bygging av en fritidsbolig.

Begrunnelse:
På ovennevnte eiendom søkes det om å fradele ny eiendom til fritidsbolig. Eiendommen ligger
mellom to områder som er avsatt til fritidsbebyggelse. Mot sørvest ligger et område som er avsatt til
boligformål og ca. 70meter mot nord øst av eiendommen ligger det et område avsatt til
fritidsområde. Eiendom 49/27 ligger i et LNFR område, avsatt til fremtidig boligbebyggelse.
Landbruk; Delvis skog som vedlikeholdes av eier. Det er en liten eiendom med tilhørende lite skog
som benyttes bl.a. til uttak av ved til eget bruk.
Natur; Det er ikke noen form for spesielle planter som vokser her, eller dyrearter som holder til på
eiendommen.
Friluftsliv; Området som søkes fradelt er avsatt til fremtidig boligbebyggelse, og det er delvis utbygd i
nærliggende områder med boliger og fritidsboliger. Det ønskes å benytte området til friluftsliv og
rekreasjon.
Reindrift; Det er ikke registrert reindrift på denne eiendommen.
Vi kan ikke se at fradeling og bygging vil tilsidesette planens intensjon i forhold til ivaretakelse av
LNFR-interesser og fremtidig boligbebyggelse. Fradeling og bygging vil bli en del av området med
andre boliger.
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Ulempen med en slik dispensasjon er at tiltaket berører områder som kan brukes til boligbebyggelse
og omkringliggende områder med landbrukspreg.
Fordeler med fradeling til en fritidseiendom gir fortsatt mulighet for fremtidig boligbebyggelse på
grunneiendom. Parsellen det søkes om dispensasjon for ligger i dag i et område med delvis
bebyggelse av boliger og fritidsboliger. Parsellen som søkes fradelt har ikke vært del av dyrket mark
eller aktiv skogdrift. Det vil være unaturlig at det skal drives landbruk på denne parsellen i fremtiden.
Plasseringen av fritidsboligen vil ikke hindre en eventuell fremtidig bolig på grunneiendom. Tiltaket
vil være med på å styrke kommune og næringsliv med at det vil bli til ført kapital med tanke på
handel og kommunale avgifter. Det er ikke registrert reindrift på parsell som søkes fradelt.
Vi kan ikke kan se at bygging vil tilsidesette planens intensjon i forhold til det kommuneplanen skal
ivareta (LNFR og fremtidig boligbebyggelse). Vår konklusjon at loven ikke blir vesentlig tilsidesatt ved
gitt dispensasjon for deling og bygging i LNFR-område og fordelene er større enn ulempene ved
innvilgelse av dispensasjon.
Vi håper på positiv behandling av saken

Mvh
Byggsøk Norge AS
Byggmester Tom Roger Larsen
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Fra: Tom Roger Larsen (tom@byggsoknorge.no)
Sendt: 19.02.2018 13:53:12
Til: Post Storfjord
Kopi:
Emne: Søknad om dispensasjon 49.27. i Storfjord kommune
Vedlegg: E2 Rusåne_Tegni_MA055 plan 49.27. Storfjord kommune.pdf;B1 Søknad om dispensasjon 49.27.
Storfjord kommune.pdf;C1 Opplysninger gitt i nabovarsel 49.27. Storfjord kommune.pdf;C2 KVittering for
nabovarsel 49.27. Stodfjord kommune.pdf;D1 Situasjonsplan 49.27. Storfjord kommune.pdf;E1
Rusåne_Tegni_MA055 fasader 49.27. Storfjor kommune.pdf
Hei
Vi ønsker med dette å søke om dispensasjon for tiltakshaver Per Ola Askelund på gbr. 49/27 i Storfjord kommune.
Det er ingen nabomerknader.
Vedlegg:
B1 Søknad dispensasjon
D1 Situasjonsplan
C1‐2 Nabovarsel
E1‐2 Tegninger

Med vennlig hilsen
Tom Roger Larsen
Byggsøk Norge AS
Tlf. 75403444
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Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

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

Deres ref:

«REF»

Vår ref:

Løpenr:

2018/162-8

8385/2018

Arkivkode

L33

Dato

20.09.2018

Høring av søknad om dispensasjon/omdisponering av boligeiendom til
fritidsboligformål
Storfjord kommune har mottatt søknad om dispensasjon/omdisponering av deler at eiendommen
49/27 på Horsnes. Eiendommen er fradelt til boligformål gjennom tidligere vedtak med
dispensasjon fra LNF-formål i kommuneplanens arealdel.
Søknaden sendes med dette på høring til parter som kan ha interesser i området. Høringsfristen
settes til 21.10.18 (4 uker).
Tidligere saksbehandling:
19.02.18
Kommunen mottar søknad om dispensasjon
05.04.18
Søknaden avslås med delegert vedtak 36/18
15.05.18
Søker klager på delegert vedtak 36/18
26.06.18
Underinstansbehandling i SPD(Storfjord Plan- og driftsstyre) sak 49/18 – Søker
får medhold i klage, saken sendes til administrasjonen for ny behandling.
20.09.18
Saken sendes på høring før ny behandling i SPD
Det vises til vedlagte dokumenter for informasjon om saken.

Med hilsen
Plan- og driftsetaten
Storfjord kommune
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.

Postadresse:
Oldersletta 1
9046 OTEREN
E-post: post@storfjord.kommune.no

Besøksadresse:
Oldersletta 1, Hatteng

Telefon: 77 21 28 00
Telefaks: 77 21 28 01

Internett: www.storfjord.kommune.no

Organisasjonsnr: 964 994 129
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Vedlegg
2 B1 Søknad om dispensasjon 49.27. Storfjord kommune
3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt på
49/27
4 Klage på vedtak
5 Særutskrift Underinstansbehandling av klage på delegert vedtak 36/18:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av fritidsboligtomt på
49/27
6 Oversikt Hårsnesområdet + enkeltfradelinger nær 49/27
Tilsvarende brev sendt til:
SAMEDIGGI / SAMETINGET
FYLKESMANNEN I TROMS
TROMS FYLKESKOMMUNE
ØSTRE STORFJORD BYGDEUTVALG
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