Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Storfjord plan- og driftsstyre
Otertind, Rådhuset
29.05.2020
09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest til leder Øistein Nilsen, pr. e-post til
Oistein.nilsen@storfjord.net
Vararepresentanter møter kun etter nærmere beskjed.
Styringsgruppa for Kommunalplanens Samfunnsdel innkalles til møtet om merknadsbehandling
av innkomne merknader til KPS. Saken er foreslått behandlet sammen med Miljø-, plan-, og
driftsstyret den 29.05.20 kl. 0900 på Rådhuset.
OBS: retningslinjer for møtevirksomhet på Rådhuset:
1. Du må være helt frisk for å oppsøke eller delta på møte på Rådhuset. Du skal holde deg
hjemme selv med milde forkjølelsessymptomer/influensasymptomer, og kan i en slik
situasjon kun delta digitalt i et møte.
2. Ved ankomst skal hender vaskes og/eller sprites. Unngå å berøre dørklinker og
dørkarmer hvis mulig. Det står sprit like ved hovedinngangen.
3. Du skal holde 2m avstand på møtet. Ingen skal sitte sammen, også under
pauser/gruppemøter. Hvis du forlater møtet, sprites hender på tur ut av møtet og når du
kommer tilbake i møtet. Det står sprit på og utenfor møterommene.
4. Husk å hoste eller nyse inn i albuebøyen, og hold 2m avstand (det er tillatt å passere
hverandre/oppholde seg innen 1m i opptil 15 min)
5. Alle skal ha medbragt mat og kaffe/drikke, det vil ikke være noen felles servering eller
bruk av kaffetrakter/kaffemaskin i tilknytning til møteavvikling.

Hatteng, 22.05.20
Øistein Nilsen
Leder

Charlotte Heimland
Utvalgssekretær
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/43 -7

Arkiv:

033

Saksbehandler: Charlotte Heimland
Dato:

22.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
17/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Referatsaker Miljø,- plan - og driftsstyret 29. mai 2020
Vedlegg
1 Hundepark Storfjord
2 Svar på forespørsel hundepark Storfjord
Referatsaker:
Søknad om hundepark – Saken skulle refereres i februarmøtet men kom ikke med.
Orienteringssaker:
1. Status for investeringsprosjekter
2. Diverse leieforespørsler
 Skibotn havn
 Samfunnshuset gymsal
 Skibotn omsorgssenter
3. Status reguleringsplan arbeider:
 Skibotn kai
 Avløpsrenseanlegg Kvalberg
 Oteren
 Hatteng sentrum
4. Reguleringsplan Skibotn - skoleveien
5. Status Tilvisningsavtaler – boligbygging
6. Corona – og etatens utfordringer her
 Beredskap
 Vaktmestre (VA)
 Renhold
 Hjemmekontor
7. Elvevoll Settefisk – Søknad om mindre reguleringsendring
8. Slamlaguner Skibotn – Søknad om mindre reguleringsendring. Jeg jobber med avklaring
angående utslippsøknad mot fylkesmannen
9. Snøskuterløyper – regodkjenningsprosess
10. Orientering om havnesamarbeidet nord-troms (OAJ)
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11. VA-Hatteng tilleggsarbeider – styringsgruppas referat legges frem (HHK/JSN)
 Gammel avløpsledning
 Dreneringsledning

Rådmannens innstilling
Sakene blir referert.
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Fra: Bente Monica Bech (b-bech@online.no)
Sendt: 08.10.2019 10:26:54
Til: Post Storfjord
Kopi: Marit Figenschau
Emne: Fwd: Hundepark i Storfjord
Vedlegg: Hundepark.docx

Hei.
Sender på nytt denne eposten, da vi ikke har fått noen tilbakemelding og er usikre på om den er registrert
i det hele tatt.
Den ble første gang sendt i mai 2019, men her kommer den på nytt.

Bente Bech

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:Hundepark i Storfjord
Dato:03.06.2019 12:19
Fra:Line Sørum <Line.Sorum@storfjord.kommune.no>
Til:"oddgeir.fagerli@storfjord.kommune.no"
<oddgeir.fagerli@storfjord.kommune.no>
Kopi til:Trond Arne Hoe <Trond.Hoe@storfjord.kommune.no>, Bente Bech <bbech@online.no>

Skaff deg Outlook for Android
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Storfjord kommune
Plan- og driftsetaten

Bente Monica Bech

Deres ref:

Skriv datert 20.05.19
Epost datert 08.10.19

Vår ref:

Løpenr:

2019/482-2

1137/2020

Arkivkode

141

Dato

17.02.2020

Svar på forespørsel om Hundepark i Storfjord
Hei, og takk for forespørselen og beklager at dere ikke har fått ordentlig svar før nå.
En hundepark er et godt initiativ for hundeeiere i kommunen (og omliggende kommuner), men
per i dag er det ikke fastslått i kommunens planverk at dette er noe kommunen skal arbeide for.
Vi kan dermed ikke følge opp din forespørsel om arbeidet på nåværende tidspunkt.
Dere kan arbeide videre med etableringen ved å få på plass avklaringer og avtaler med grunneier
og andre lag og foreninger, før en eventuell søknad om omdisponering av areal (søknad om
omregulering eller dispensasjon etter plan og bygningsloven) fremmes til kommunen. Det er ikke
avsatt noen midler til slike tiltak i våre budsjetter, så søknad om midler til gjerde etc. må også
fremmes etter at alle avklaringer er i boks.
En annen mulighet er å fremme forslag til arealer for dette tiltaket til pågående
arealplanprosesser (Hatteng Sentrumsplan, Oteren Sentrumsplan, og Skibotn Kai og
avløpsrenseanlegg) Dersom dere mener at arealer innafor disse planene er aktuelle til formålet.
Revisjon av Kommuneplanens arealdel har planlagt oppstart i 2020, dere kan gjerne fremme
innspill til denne på samme måte; utredning om hva en hundepark er og behovet for dette
sammen med forslag til lokasjon.
Deres forespørsel vil orienteres om i neste møte for Miljø-, Plan og Driftsstyret.
Med hilsen
Joakim Stensrud Nilsen
Ingeniør
tlf.: 77 21 28 29
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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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/21 -9

Arkiv:

K24

Saksbehandler: Odd-Arne Jensen
Dato:

28.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
18/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
29.05.2020

Lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde
oljetanker i Storfjord kommune.
Henvisning til lovverk:
Henvisning til lovverk:
Forurensningsforskriften
Kilde:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/nedgravneoljetankar/kommunen-si-myndigheit-for-nedgravne-oljetankar/
Saksopplysninger
Bakgrunnen for forslag til ny lokal forskrift er at Miljødirektoratet anbefaler kommunene å
vedta forurensningsforskriftens kapittel 1 som lokal forskrift.
Hensikten med forskriften er å få på plass et verktøy for å kunne følge opp saksområdet og
dermed redusere risiko for forurensing fra nedgravde oljetanker.
I veiledningen til kommunene om nedgravde oljetanker står det følgende:
Ein stor del av tankane er ståltankar lagt ned på 1960- og 70-talet. Tankane og tilkopla
røyrsystem vert utsett for både innvendig og utvendig korrosjon.
Dei mest alvorlege problema oppstår ved forureining av grunn og vassressursar, men innemiljø i
hus kan og bli skadelidande ved lekkasjar frå slike tankar
Mynde til å vedta forskrifta

Forureiningsforskrifta kapittel 1 er ei frivillig forskrift for kommunen. Forskrifta trer berre i
kraft dersom kommunestyret vedtar det ved å fastsette ei lokal forskrift, jamfør § 1-2.
Me oppmodar kommunar til å fastsette forskrifta sjølv om det ikkje er særlege forhold i
kommunen som gjer grunn til å tru at nedgravne oljetankar vil føre til betydeleg skade eller
ulempe.
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Ved fastsetting skal kommunestyret ta stilling til verkeområdet for forskrifta. Dette inkluderer
kva størrelse på tankar som skal omfattast og kva for områder i kommunen forskrifta skal gjelde
for.
Kommunestyret kan òg fastsette at det ikkje er lov å ha nedgravne tankar i visse områder i
kommunen.
Dersom kommunen ikkje vedtar forskrifta, gjeld altså ikkje forureiningsforskrifta kapittel 1, og
kommunen kan ikkje handheve desse krava. I staden gjeld forbodet mot forureining i
forureiningslova § 7 for tankane.
Kommunen har mynde til å føre tilsyn med og følgje opp brot på dette forbodet.
Gje lov til å reingjere og fylle att tankar framfor å grave dei opp

Kommunen kan i særlege tilfelle gje løyve til at tankar som går permanent ut av bruk vert
reingjord og fylt med sand eller liknande, i staden for å bli gravne opp.
Dette følgjer av forureiningsforskrifta § 1-8. Slike løyver vil vere enkeltvedtak.
Krevje opplysningar

Kommunen kan krevje opplysningar om eksisterande tankar dersom han har fastsett forskrifta,
jamfør forureiningsforskrifta § 1-9. Dette kan vere opplysningar om storleik, konstruksjon,
korrosjonsbeskyttelse, alder og plassering.
Opplysningane kan krevjast gjennom lokal forskrift eller i enkeltvedtak.
Føre tilsyn

Dersom kommunen fastsett forskrifta vert kommunen tilsynsmyndigheit, jamfør
forureiningsforskrifta § 1-10.
Kommunen skal då føre tilsyn med at tankeigar oppfyller sine mange plikter etter forskrifta.
Sette krav til kontrollør

Dersom kommunen vedtar forskrifta, skal kommunen stille krav til den som skal føre kontroll
med nedgravne oljetankar. Dette er forankra i forureiningsforskrifta § 1-10.
Forskrifta har ingen nærmare føringar for krava som skal stillast. Men det er naturleg å tenke seg
at slike krav kan omfatte kontrollmetodar og kompetanse og erfaring frå tilsvarande aktivitetar
for den som utfører kontroll.
Kommunen bør vedta krava som lokal forskrift.
Gje dispensasjon og stille strengare krav

Kommunen har mynde til å dispensere frå vedtatt forskrift, jamfør forureiningsforskrifta § 1-11,
og kan ha utvida myndigheit jamfør § 1-12.
Dispensasjon eller strengare krav i særskilte høve vil vere enkeltvedtak.
Krevje tiltak eller handsama søknadar utan lokal forskrift

Kommunen kan ikkje nytta seg av heimlane i forureiningsforskrifta kapittel 1 for å handsame
søknad om å fylle igjen tankar, krevje at tankar skal fjernast, eller liknande utan lokal forskrift.
I staden må kommunen bruke si mynde til å gje pålegg som er heimla i forureiningslova § 7
fjerde ledd. Kommunen har òg mynde til mellom anna å pålegge undersøkingar.
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Krevje opprydding ved forureining frå nedgravne oljetankar

Normalt vil tankeigar av eige interesse sjølv syte for opprydding etter lekkasjar frå nedgravne
oljetankar. Ofte vil òg forsikringsselskapet til tankeigar bidra.
Dersom dette likevel ikkje skjer, kan kommunen pålegge tiltak m.m. med heimel i
forureiningslova.
Plikta til kommunen

Kommunen skal etablere og ajourføre eit register over tankane dersom dei har fastsett
forureiningsforskrifta kapittel 1 om nedgravne oljetankar. Registeret er viktig for å føre målretta
tilsyn med tankane.
Dette følgjer av forurensningsforskrifta § 1-10.
Saksgang
Forslag til lokal forskrift er behandlet i miljø, plan og driftsstyret 07.02.20 og det ble gjort
følgende vedtak:
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning
fra nedgravde oljetanker, Storfjord kommune, Troms og Finnmark legges ut på høring.
Høringsfristen settes til 31. mars 2020. Saken legges fram på nytt for miljø, plan og driftsstyret
etter at høringsfristen er utløpt. Saken skal endelig behandles av kommunestyret.
Forslaget ble lagt ut på Storfjord kommunes hjemmeside, møteplassen på Skibotn og Valmuen,
Joker Skibotn, servicekontoret på rådhuset, Coop Hatteng og venteværelset på helsehuset.
Alle innbyggere i Storfjord kommune fikk informasjon om forslaget i posten og alle som hadde
nedgravde oljetanker ble oppfordret til å sette seg inn i forslaget.
Innen høringsfristens utløp 31. mars er det ikke kommet inn merknader til høringen.
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning
fra nedgravde oljetanker, Storfjord kommune, Troms og Finnmark.
§ 1.Virkeområde, jamfør forurensningsforskriften § 1-2
Sentral forurensningsforskrift om nedgravde oljetanker (kap. 1) gjelder for alle nedgravde tanker
uavhengig av størrelse. Forskriften gjelder i hele kommunen. I tillegg gjelder bestemmelsene i
denne forskriften.
§ 2.Definisjoner, jamfør forurensningsforskriften § 1-3
I tillegg til forurensningsforskriftens § 1-3 annet ledd gjelder følgende presisering av
«nedgravd»: Tanker som er delvis nedgravd, eller ligger direkte på bakken slik at bunnen ikke er
tilgjengelig for inspeksjon, regnes som nedgravd.
Nedgravd røropplegg tilknyttet tanken regnes som en del av tanken
§ 3. Oljetanker som ikke er i bruk, jamfør forurensningsforskriften § 1-8
Tanker som blir tatt ut av bruk permanent, skal tømmes og graves opp. Kommunen kan i særlige
tilfeller gi tillatelse til at tanker som blir tatt ut av bruk permanent, blir rengjort og fylt med
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sand, grus e.l. i stedet for å bli gravd opp. For gjenfylte og oppgravde tanker skal
påfyllingsanordninger fjernes eller sikres, slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling blir
forhindret.
Eier eller bruker av oljetank må søke kommunen om unntak fra oppgraving etter
forurensningsforskriften § 1-8. Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner
er oppfylt. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en "kan"bestemmelse.
Kommunen kan sette vilkår for unntaket.
Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak som kan påklages. Fylkesmannen er
klageinstans.
§ 4. Krav til kompetanse og dokumentasjon, jamfør forurensningsforskriften § 1-10
Firmaer eller personer, som skal utføre testing, kontroll, tømming og sanering av
oljetanker, skal kunne dokumentere nødvendige kvalifikasjoner.
Ved innmelding til kommunen om tømt oljetank, skal det leveres dokumentasjon på:
1) Forsvarlig tømming av tanken
2) At grunnen rundt tanken er fri for oljesøl og at eventuell forurensende masser er
levert godkjent mottak
3) Oljetankens tilstand
4) Levering av oljeavfall til godkjent mottak
Ved innmelding til kommunen om fjernet oljetank skal det i tillegg leveres dokumentasjon på at
oljetank er levert til godkjent mottak.
§ 5. Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks den er vedtatt i Storfjord kommunestyre
Vurdering
Det vil være til stor fordel at kommunen vedtar lokal forskrift. Bland annet kan da kommunen i
særlige tilfeller gi løyve til at tanker som går permanent ut av bruk blir rengjordt og fylt med
sand eller liknende, i stede for å bli gravd opp.
Rådmannens innstilling
Forslag til lokal forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning
fra nedgravde oljetanker, Storfjord kommune, Troms og Finnmark legges vedtas.
Saken skal endelig behandles av kommunestyret.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/21 -8

Arkiv:

K24

Saksbehandler: Odd-Arne Jensen
Dato:

27.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
19/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
29.05.2020

Lokal forskrift om gebyr for kontroll som gjennomføres for å sikre at
bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming
av bygninger blir fulgt i Storfjord kommune.
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Forslag til lokal forskrift er behandlet i miljø, plan og driftsstyret 07.02.20 og det ble gjort
følgende vedtak:
Forslag til lokal forskrift om gebyr for kontroll som gjennomføres for å sikre at bestemmelsene i
forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir fulgt i Storfjord
kommune, settes til 30. mars 2020. Saken legges fram på nytt for miljø, plan og driftsstyret etter
at høringsfristen er utløpt. Saken skal endelig behandles av kommunestyret.
Forslaget ble lagt ut på Storfjord kommunes hjemmeside, møteplassen på Skibotn og Valmuen,
Joker Skibotn, servicekontoret på rådhuset, Coop Hatteng og venteværelset på helsehuset.
Alle innbyggere i Storfjord kommune fikk informasjon om forslaget i posten og alle som hadde
nedgravde oljetanker ble oppfordret til å sette seg inn i forslaget.
Innen høringsfristens utløp 30. mars er det ikke kommet inn merknader til høringen.
§ 1. Gebyr, jamfør Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger §
11.
Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at
bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens
kostnader. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.
§2. Unntak, jamfør Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger §
12.
Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner
foreligger. Kravet for å kunne gi unntak er at det må foreligge "særlige grunner". Veiledningen
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til sentral forskrift tar utgangspunkt i hvilke hensyn unntaksbestemmelsen i § 12 er ment å
ivareta, belyst gjennom eksempler, disse eksemplene skal være veiledende for Storfjord
kommune. Eksemplene er ikke uttømmende og det skal gis rom for skjønn i det enkelte tilfellet
da bestemmelsen skal virke som en sikkerhetsventil for uforutsette tilfeller.
Eier eller bruker av fyringsanlegget må søke til kommunen om unntak etter § 12. Det er
kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt. Kommunen har imidlertid
ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en "kan"-bestemmelse.
Kommunen kan sette vilkår for unntaket.
Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak som kan påklages. Fylkesmannen er
klageinstans
§3 Opplysningsplikt for enhver som omsetter mineralolje til sluttbruker, jamfør Forskrift
om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger § 10.
I medhold av forurensningsloven § 49 pålegges enhver som omsetter mineralolje til sluttbruker å
fremlegge oversikt over kunder og omsatt volum.
§4 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks den er vedtatt i Storfjord kommunestyre.
Betalingssatser
§ 5 Saksbehandling etter forurensningsforskriften
5.1 Forurenset grunn, saksbehandlingsgebyr
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4

Godkjenning av tiltaksplan, enkel sak, saksbehandling under tre timer kr. 3 070,-.
Godkjenning av tiltaksplan, middels sak, saksbehandling over tre timer kr. 6 145,-.
Godkjenning av tiltaksplan, komplisert sak, saksbehandling over 7.5 t kr. 10 750,Godkjenning av tiltaksplan, svært komplisert sak, saksbehandling over 15 timer
kr. 12 800,-.

5.2 Oljetanker *
5.2.1 Saksbehandlingsgebyr for søknad om utsatt frist for tømming og oppgraving av en
tank som er tatt permanent ut av bruk kr. 7680,«Nedgravde oljetanker som tas ut av bruk skal tømmes for olje, rengjøres og graves opp. En
tank skal alltid anses for å være tatt permanent ut av bruk dersom den ikke har vært brukt på
tre år. Dersom det foreligger særlige grunner, kan kommunen etter søknad utsette fristen for
tømming og oppgraving av en tank som er tatt permanent ut av bruk»
5.2.2 Saksbehandlingsgebyr for søknad om å unnlate oppgraving av tank p.g.a. urimelige
kostnader ved fjerning av tank kr. 15 870,«Dersom det vil medføre urimelige kostnader å grave opp en tank, kan kommunen etter søknad
gjøre unntak fra annet ledd og tillate at tanken i stede rengjøres og fylles med naturlige masser
som sand, grus o.l. eller masser basert på keramiske materialer eller glass.
Påfyllingsanordningen på gjenfylte tanker skal fjernes eller sikres, slik at utilsiktet påfylling
eller forsøk på påfylling forhindres.»
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*Gebyrer under pkt. 5.2 vil gjelde fra den tid forslag til ny forurensingsforskrift trer i kraft.
Forslaget gir hjemmel til at kommunen kan fastsette gebyr for kontroll og saksbehandling etter
kapittel 1:
«§1-10 Gebyr
Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for kontroll og saksbehandling etter dette kapittelet.
Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader.»
Vurdering
Saksbehandlingsgebyrene størrelse bygger på dagens vedtatte betalingssatser for saksbehandling
etter medgått tid og lagt til lønns- og prisvektsøkning fra 2018
Rådmannens innstilling
Lokal forskrift om gebyr for kontroll som gjennomføres for å sikre at bestemmelsene i forskrift
om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger i Storfjord kommune vedtas.
Saken skal endelig behandles av kommunestyret.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2019/72 -31

Arkiv:

140

Saksbehandler: Willy Ørnebakk
Dato:

11.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
10/20

12/20
20/20
1/20
40/20

Utvalgsnavn
Storfjord arbeidsmiljøutvalg
Storfjord råd for eldre og funksjonshemmede
Storfjord ungdomsråd
Storfjord levekårsutvalg
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord administrasjonsutvalg
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
15.05.2020

26.05.2020
29.05.2020
03.06.2020
03.06.2020

Organisasjonsjustering 2020
Henvisning til lovverk:
Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen
Vedlegg
1

Ny organisasjonsplan 110520 Storfjord kommune

2

Referat fra informasjons-/innspillsmøte i
forbindelse med organisasjonsjustering 2019

3

Referat fra møte i ledergruppa 11.4.19 vedr.
organisasjonsjustering - endring

Saksopplysninger
Drøftinger rundt behovet for en organisasjonsjustering for Storfjord kommune ble for alvor satt på
dagsordenen i 2018. Dette resulterte i at kommunestyret i 2018 bevilget midler til formålet i Budsjett
2019. Midlene er senere videreført i Budsjett 2020.
1.halvår 2019 ble det gjennomført flere arbeidsmøter med bl a hovedtillitsvalgte og ledergruppa.
Daværende rådmann varslet sin avgang og prosessen med å rekruttere ny rådmann startet. Det ble
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etter hvert besluttet å ikke hente inn ekstern bistand, samt å stoppe prosessen for nesten hele
organisasjonen. De to avdelingene for Helse fikk likevel klarsignal for å fortsette sitt arbeide.
Arbeidsmøtene i 2019 har klare anbefalinger på hva som bør vektlegges i en organisasjonsjustering. Det
er vurdert som unødvendig å kjøpe inn ekstern bistand i denne fasen av prosessen. Stikkord er: mindre
sårbarhet og samling av fagmiljø der dette er naturlig, rive ned “skott”, bygge opp “vi følelsen”,
samhandling og god utnyttelse av den kompetansen og de ressursene vi har, helhetlige tjenester,
samt proaktiv holdning for utvikling. Noen av referatene er vedlagt.
I februar-20 ble det varslet at prosessen ville gjenopptas for hele organisasjonen, og 28/2 la rådmannen
fram et notat om tidsramme for prosess samt et forslag til ny organisasjonsplan for møter i
Arbeidsmiljøutvalget (AMU), og for hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og ledergruppa.
Hovedelementene i skissen var en overgang til tre etater, - Helse, Oppvekst og Samfunn. Det ble
presisert at prosessen skulle gjennomføres innenfor dagens avsatte ramme.
Organisasjoner, avdelinger og etater ble gitt frist til uke 15 for å komme med sine innspill til forslaget.
Fristen ble senere forlenget til uke 18 ettersom det ble utfordrende å gjennomføre møter i den første
tiden etter korona. Planen om å samle flere avdelinger/etater til felles møter der det var kommet
forslag om å flytte fagmiljøer mellom etatene har av samme årsak ikke vært mulig å følge, og dette
hensyntas i innstillingen.
Det har vært jobbet grundig i hele organisasjonen, og det har kommet inn mange gode innspill. Endelig
forslag til organisasjonsplan har innarbeidet mange endringer i fht første utkast. I vurderingen
begrunnes innstillingen.
Forslaget til ny organisering legges fram til uttalelse hos alle råd og utvalg: AMU, SUR, REFH, LEV, SPD
og ADM før FSK innstiller til KST.

Vurdering
Generelt
Alle organisasjoner av en slik størrelse som en kommuneadministrasjon bør med jevne mellomrom
gjøre en evaluering av måten man jobber på og hvorvidt samhandlingen er god nok. Det vil alltid være
endringer i form av nye oppgaver, nye investeringer, nye prioriteringer og endringer i lokalsamfunnet
som resulterer i at det er både nødvendig og nyttig å sjekke ut om kursen bør justeres.
De siste års utvikling med reduksjon i folketallet, reduserte barnekull, økning i de eldre
aldergruppene, implementering av statlige reformer, og behovet for å fokusere på utvikling gjør at
Storfjord kommune må fokusere på å finne den beste organiseringen for å håndtere de
samfunnsmessige utfordringene vi står ovenfor innenfor de rammene vi til enhver tid har tilgjengelig.
Kommuneloven er endret, og fra 2020 sier formålsparagrafen at loven skal legge til rette for at
kommuner kan utøve offentlig myndighet, yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for
innbyggerne. Presiseringen av ansvaret for samfunnsutvikling er ny.
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Storfjord 2020
Ny organisasjonsplan med begrunnelse og beskrivelse av endringer:
Utenom Rådmann inkl stab- og støttefunksjoner organiseres alle i fire etater: Helse, Oppvekst, Utvikling
og Miljø, drift og beredskap som ledes av en kommunalsjef hver.

Rådmann inkl stab- og støttefunksjoner



LØNN flyttes fra PERSONAL til ØKONOMI for å redusere sårbarhet
BIBLIOTEK vurderes å være en viktig kapasitet og kompetanse for utvikling og flyttes fra
PERSONAL til UTVIKLING
 NÆRING, LANDBRUK/SKOGBRUK/UTMARK og GRENSETJENESTEN vurderes å være viktige
kapasiteter og kompetanse for utvikling og flyttes fra RÅDMANN til UTVIKLING
 Eierskapsoppfølging NAV og IT presisert tilligger RÅDMANNEN
Forslag til endringer har fått positive tilbakemeldinger. For fagområdene som flyttes til UTVIKLING er
tilbakemeldingene at det bør opprettes en egen enhet for UTVIKLING i stedet for å samle DRIFT og
UTVIKLING i samme enhet slik det var foreslått i rådmannens første forslag. Dette er hensyntatt.

Helse




Dagens to avdelinger samles til en etat med tre underliggende enheter
FRIVILLIGSENTRALEN vurderes å være en viktig kapasitet og kompetanse for utvikling og flyttes
fra HELSE til UTVIKLING
BARNEVERN flyttes fra OPPVEKST OG KULTUR til HELSE, FAMILIEENHETEN for å samle fagmiljø
og styrke samhandling

Samlet er tilbakemeldingene overveiende positive.
Forslag til samling av SYKEHJEM og HJEMMETJENESTEN i samme enhet har tilbakemeldinger som
uttrykker skepsis mht eventuell flytting og lokalisering. Vurderingen er at de siste ukenes erfaringer
underbygger behovet og fordelene med samhandling og felles ledelse.
Forslag til flytting av BARNEVERN fra OPPVEKST til HELSE har tilbakemeldinger som uttrykker skepsis
fordi det fungerer godt med dagens organisering. Vurderingen er at den siste tidens fokus på tiltak for
ungdomsmiljøet underbygger begrunnelsen for å prioritere samhandling gjennom å etablere en
FAMILIEENHET.

Oppvekst




Dagens etat OPPVEKST OG KULTUR endres til OPPVEKST når noen fagområder flyttes
BARNEVERN flyttes til HELSE
SPRÅKSENTER og KULTUR vurderes å være viktige kapasiteter og kompetanse for utvikling og
flyttes fra OPPVEKST OG KULTUR til UTVIKLING
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Samlet er tilbakemeldingene positive. For BARNEVERN se kommentarene ovenfor. For flytting av
fagområder til UTVIKLING er tilbakemeldingene at det bør opprettes en egen enhet for UTVIKLING i
stedet for å samle DRIFT og UTVIKLING i samme enhet slik det var foreslått i rådmannens første forslag.
Dette er hensyntatt.

Miljø, drift og beredskap



Dagens etat MILJØ, PLAN OG DRIFT endres til MILJØ, DRIFT OG BEREDSKAP når noen
fagområder flyttes
PLAN, BYGGESAK og OPPMÅLING/FRADELING vurderes å være viktige kapasiteter og
kompetanse for utvikling og flyttes fra MILJØ, DRIFT OG BEREDSKAP til UTVIKLING

Tilbakemeldingene på dette området har vært delte. Det er positive tilbakemeldinger på å dele
fagområdene som arbeider med DRIFT og fagområdene som arbeider med UTVIKLING. Samtidig er det
fremmet flere alternativer for hvilke fagområder som er mest hensiktsmessig å koble sammen. Denne
delen av organisasjonen har hatt mindre tid til å jobbe med underliggende fagområder enn man har
gjort innenfor HELSE, og innstillingen hensyntar dette.

Utvikling






Det opprettes en ny etat UTVIKLING
I dagens organisering er fagområder som arbeider med UTVIKLING spredt i alle deler av
organisasjonen, forslaget innebærer å samle disse i samme enhet for å oppnå bedre
samhandling
Ved å omgjøre stillingshjemmelen som NESTLEDER DRIFT til KOMMUNALSJEF UTVIKLING ledes
denne etaten innenfor tildelt ramme
Eierskapsoppfølging for samarbeid og selskap vi har eierposter i legges til UTVIKLING

Tilbakemeldingene på rådmannens første forslag som innebar å etablere en etat SAMFUNN med
underliggende enheter DRIFT og UTVIKLING har samlet gått mot å løfte fram UTVIKLING som en egen
enhet, jfr kommentarene ovenfor. Det vises til de foreslåtte satsingsområdene i Samfunnsdelen av
kommuneplanen, og målsettingen om å tydeliggjøre et styrket fokus på utvikling. Det er ønskelig å
arbeide litt videre før endelig avklaring av fordelingen av fagområder, og innstillingen hensyntar dette.

Det er nødvendig å avklare etatsstrukturen før sommeren for å ha tid til å få på plass justeringen innen
utgangen av året. Justeringen innebærer endringer for både økonomisk ansvar og personellansvar og
dette vil måtte følges opp over en lengre tidsperiode, inkl prosessen fram mot Budsjett 2021.
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Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune.
Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.
Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
5. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig
fordeling av fagområder.

Saksprotokoll i Storfjord arbeidsmiljøutvalg - 15.05.2020

Behandling:
Arbeidsmiljøutvalget har ingen merknader til rådmannens innstilling.
Vedtak:
6.
7.
8.
9.

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune.
Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.
Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
10. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig
fordeling av fagområder.

Saksprotokoll i Storfjord levekårsutvalg - 26.05.2020

Behandling:
Rådmannens innstilling tas opp til votering.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
11.
12.
13.
14.

Kommunestyret tiltrer rådmannens forslag til ny organisasjonsplan for Storfjord kommune.
Planen iverksettes fra 1/1-21, med unntak for LØNN som flyttes til ØKONOMI umiddelbart.
Stillingshjemmel som Nestleder Miljø, plan og drift omgjøres til Kommunalsjef Utvikling.
Innplassering av BARNEVERN avventes til det foreligger en avklaring i fht eventuelt
interkommunalt samarbeid. Dersom det ikke blir et interkommunalt samarbeid flyttes
BARNEVERN til HELSE. Dersom det blir et interkommunalt samarbeid ligger oppfølgingsansvaret
for BARNEVERN til HELSE.
15. På bakgrunn av at deler av organisasjonen ikke har hatt anledning til å jobbe like grundig med
underliggende fagområder som andre har gjort, ber kommunestyret om at rådmannen
gjennomfører intern prosess i de to etatene Utvikling og Miljø, drift og beredskap før endelig
fordeling av fagområder.
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Ny organisasjonsplan
Storfjord kommune
2020

21

«Dagens» organisering Storfjord kommune
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Ledelse
Rådmann

Personal/service/

Økonomi/lønn

Helse og omsorg

arkiv

Eierskapsoppfølging

Eierskapsoppfølging

NAV

IT

Oppvekst

Utvikling
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Miljø, drift og
beredskap

Helse og omsorg
92 årsverk – 141 ansatte
40 oppdragstakere
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Oppvekst

66 årsverk – 73 ansatte

Kommunalsjef
Oppvekst

Logoped

Skibotn skole

Hatteng skole

Furuslottet
barnehage

Oteren
barnehage
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Kulturskolen

Voksenopplæringen

Utvikling

11 ansatte – 10 årsverk

Kommunalsjef
Utvikling

Planlegging

Byggesak

Fradeling/
oppmåling

Kultur

Næring

Landbruk/Skogbruk/
Utmark
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Språksenter

Grensetjenesten

Frivilligsentralen

Bibliotek

Eierskapsoppfølging
selskap

Miljø, drift og beredskap
26 ansatte - 19 årsverk
20 brannkonstabler

Kommunalsjef
Miljø, drift og
Beredskap

Kommunalteknikk/
bygg og eiendom

Miljø
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Brann og redning/
beredskap

Storfjord kommune
Personal- og serviceavdelingen

Referat fra informasjons-/innspillsmøte i forbindelse med
organisasjonsjustering 2019
Til:

May-Tove Lilleng, Trond-Arne Hoe, Gunnar Folden Grundetjern, Ann-Monica
Wingstad, Anne-Lena Dreyer, Nina Kristiansen, Trond Roger Larsen, Odd-Arne
Jensen, Hilde Johnsen, HTV i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, NITO, FO,
NSF, DNMF, Delta, hovedverneombud Jill Fagerli, legeforeninga v/Gaute
Waldahl

Fra:

Inger Heiskel

Referanse

Dato

2019/72-1

31.01.2019

Referat fra informasjons-/innspillsmøte i forbindelse med
organisasjonsjustering 2019
Tilstede:
Fra adm.:

Vernetj.:

May-Tove Lilleng, Trond-Arne Hoe, Odd-Arne Jenssen, Gunnar F Grundetjern,
Ann-Monica Wingstad, Anne-Lena Dreyer, Nina Kristiansen, Inger Heiskel
HTV Inger J Nilsen, HTV Linda Laupstad, HTV Hilde H Kibsgaard, HTV Monica
Fyhn, HTV/TV Tor-Erik Skoglund,
HVO Jill Fagerli

Forfall:
Ikke møtt:

Trond-Roger Larsen, HTV NSF Nina Seppola
HTV Delta , TV legeforeninga

Fra Fagfor.:

Fungerende rådmann May-Tove Lilleng ledet møte.
May-Tove gjennomgikk bakgrunn for organisasjonsjusteringen, samt innkallinga og tema for
dagens møte.
Runde rundt bordet:
Følgende synspunkter kom fra adm::
- Se hvordan lederfunksjoner og stab i helse og omsorg. Avgjøres saker på rett sted
- Jobbe mer på lag – samme brukere – ikke ha så tette skott
- Lederressurser/struktur i hele organisasjonen
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-

Ha eksterne til å se på oss – hvordan skal vi organisere oss for å nå målene vi har satt
Ikke de store organisasjonsbehovene i oppvekst og kultur
Helhetlig ledelsesstruktur
Rett person på rett plass

Følgende synspunkter kom fra de tillitsvalgte og HVO:
- Se hvordan ledelsesresurssene er fordelt – få noen utenfra å se på oss
- Se på oppgavene til alle tjenestelederne – oppleves som ulikt
- Se på oppgavene – arbeidsfordeling – jobbe smartere
- Se på lederresurssene i skolene – delegering av ansvar
Mandat/forslag til rådmannen fra møtet:
- Kort og effektiv/spissa justering
- Jobbe smart, ha innbyggerperspektiv
- Opplever at vi har gode tjenester og god service i organisasjonen
- Justere organisasjonen – bedre samhandling mellom etatene, og spes. næring, plan,
landbruk
- Mer sømløs drift, se på lederstrukturen
- Godt samarbeid, omdømme, justere der det er behov
- Tettere samhandling i hele organisasjonen
- Ha tverrfaglig fokus, mindre silotenking
- Se på lederstrukturen i hele organisasjonen
- Bruke ekstern konsulent, gå opp grenseganger
- Se på hele organisasjonen, lederressurser, hva har vi ansvar for + stab og
støttefunksjonene
- Hvor har vi svakhetene i organisasjonen – ha fokus der
Konklusjon som møtet støttet:
Spisse mot dette:
Bruke ekstern hjelper
Lederstruktur i hele organisasjonen – åpne/vise/justere?
(i dag skjev og kompleks fordeling mellom etater og avd.?)
Hvor har vi svakhetene i organisasjonen – hvor er vi mest sårbar?
Helse og sosial jobber med sin påtenkte justering og samordning mellom avdelinger
Plan og drift og næring – behov for tilpasning til smidig oppgaveløsning
Oppvekst: se på lederstruktur skoler med muligheter fordelegering til f.eks. teamledere
Dette møtet er å anse som informasjonsmøte om prosessen. Alle vil bli involvert i prosessen
videre.
referent
Inger Heiskel
Personalleder
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur.
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STORFJORD KOMMUNE

MØTEREFERAT
Fra møte i Ledergruppa
Sted: Rådhuset

Dato: 11.04.19

Kl. 09:00-12:00

Tilstede: Trond Roger Larsen (TRL), May-Tove Lilleng (MTL), Gunnar F. Grundetjern (GFF), Anne-Lena
Dreyer (ALD), Ann Monica Wingstad (AMW), Trond Arne Hoe (TAH), Inger Heiskel (IH)
Forfall:
Referent: Inger H
Saks nr

Tekst

Tema : Organisasjonsjustering/endring 2019
For Storfjord_
- Store krav
- Innbyggertall som går ned
- Økende andel eldre
- Se på utfordringene
- Har vi rett person på rett plass, bevissthet i forhold til
utlysning av stillinger
- Alle kjenner alle på godt og ondt
- Hva betyr Nord-Troms 6 samarbeidet i denne sammenheng
- Komunereform?
- Verdigrunnlaget vårt – ÅRE
- Organisasjonskultur - holdninger
Se på politikk og administrasjon
- Roller
- Hjelpe
- Veilede
Strategi:
- Bolyst – utvikling
Deling av tanker omkring nye Storfjord kommune:
Utviklingsavdeling:
Næring
Plan
Byggesak
Oppmåling
Kultur
Boligformidling
Frivilligsentral
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Ansvar

Frist

Bibliotek
Språksenter
Ungdomsklubb
Driftsavd.:
Vei
Vann
Kloakk
Vaktmester
Renhold
Helse- og omsorg
Har begynt prosessen
Oppvekst- og kultur
Ingen store endringer – skole, barnehage, kulturskole,
voksenopplæring
Stab/støttefunksjoner
Økonomi
Service
Lønn
Personal
It
Veien videre:
- Helse- og omsorg – bli en etat
- Stabfunksjoner – se på hensiktsmessig organisering
- Se på plan, næring, drift, utvikling – en el. to etater?
- It-ressurser på skolene
- Jobbe med sykefravær samtidig der behovet er størst –
sykefraværsprosjekt
- Konsulenthjelp?
- Stolthetskultur
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/155 -1

Arkiv:
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

21.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
21/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
29.05.2020

Ladestasjoner for elektriske biler i Storfjord kommune
Saksopplysninger
Det ble i «klimasaken» som er vedtatt i kommunestyret, listet opp flere tiltak som Storfjord
kommune skal følge opp. Et av disse er anskaffelse av elektriske biler og ladestasjoner tilknyttet
disse. Denne saken gjelder da elektriske biler og en plan for å bygge opp ladestasjoner for disse.
I dag har vi ladestasjoner i tilknytning til nye Valmuen, nye ansattboliger på Oteren og Tesla
ladere i Skibotn.
Tiltaket som var vedtatt i kommunestyret var som følger:
Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen.
Økt bruk av elbiler samt tilrettelegging for moderne ladestasjoner er ett av kommunenes
viktigste bidrag i å redusere klimautslipp.
Vurdering
Ved utbygging av boliger de seneste årene har kommune fokusert på fremtidig omlegging til el.
biler og ladestasjoner her. Under viser vi utlysning og postoppstillingen for omsorgsboliger for
eldre på Hatteng og i Skibotn.
Her er det medtatt 6 ladestasjoner i Skibotn og 4 på Hatteng.
Ladestasjon Det skal medtas utendørs 32A ladere for elbil, antall iht utomhusplan.
Ladestasjonene leveres ferdig montert med alt nødvendig utstyr.

32

Skibotn - 6 stasjoner

Hatteng - 4 stasjoner
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Det er hentet inn pris på å føre opp en kabel med riktig dimensjon fra trafoen på nye Oldersletta
boligområde og opp til parkeringen nedenfor rådhuset samt installasjon av ladestasjoner.
Har her bedt om pris på 5 stk. 16 A ladere og alternativt 5 stk. 32 A ladere.
Spørsmålet er da om disse kun skal være til «kommunal bruk», eller om de også skal kunne
benyttes som «lading mot betaling».
Rådmann vil her foreslå at vi setter av inn til to stasjoner ved rådhuset og inn til to utafor
omsorgsboligene i Skibotn til «lading mot betaling».
Prisestimatet her er ikke klar i skrivende stund. Vi venter fortsatt på priser fra installatør og fra
kraftselskapet.
Blå avmerking i kartet er «lading mot betaling» og rødt er lading av kommunale biler.
Hatteng

Skibotn
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Oteren

Oterbakken – Engstadjordet

Rådmannens innstilling






Det legges opp til ladere (ut over det som allerede er installert) etter fremsatt skisse
o To ladestasjoner ved Engstadjordet - 32 A
o Seks ladere ved omsorgsboliger i Skibotn - 32 A. (finansiert via prosjektet)
 Herav to for «lading mot betaling»
o Fire ladere ved omsorgsboliger på Hatteng - 32 A (finansiert via prosjektet)
o Fem ladere ved rådhuset - 32 A
 Herav to for «lading mot betaling»
«Lading mot betaling» bekjentgjøres ved skilting og på kommunens digitale plattformer
Det settes av kr. 500 000 i inneværende år til å bygge ut ladestasjoner
Rådmann fordeler beløpet i henhold til behov på de spesifikke installasjoner.
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Godkjenning av bestandsplan for elg i Indre Storfjord
Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til lov om jakt og fangst av vilt og forskrift om
forvaltning av hjortevilt §§ 15 og 16.

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt søknad om godkjenning av bestandsplan for elg i Indre
Storfjord, 2020 – 2022.
Styret i bestandsplanområdet har valgt Steve Pettersen til bestandsplanområdets representant.
Det er lagt opp til en målrettet avskyting med en årlig tildeling på 20 dyr, der styret i
bestandsplanområdet fordeler dyr på de ulike jaktfeltene.
Bestandsplanen skal gjelde frem til og med 2022 for å kunne fornyes når kommunens
retningslinjer er evaluert for gjeldende periode og revidert for 4 nye år.
Planen skal ha en avskytingsplan som er i samsvar med de kommunale målene.
Hjorteviltforskriften stiller følgende krav til bestandsplan for elg:
 Et bestandsplanområde må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet.
 Bestandsplanen skal inneholde mål for bestandsutviklingen, i samsvar med kommunens mål.
bestandsplanen skal inneholde en plan for den årlige avskytingen i antall dyr, som et
minimum fordelt på kategoriene kalv, voksne hunndyr og voksne hanndyr.
 Bestandsplanen skal beskrive hvordan ulike dyrekategorier i fellingskvota årlig fordeles på
de enkelte valdene.
 Søknaden skal underskrives av bestandsplanområdets representant.

Kommunene skal behandle søknad om godkjenning av ny bestandsplan innen 15.juni. En
godkjenning fastsetter fellingstillatelser for hele bestandsplanperioden, og skal inneholde
informasjon om muligheten for overføring av et begrenset antall fellingstillatelser mellom år i
perioden.
Kommunen kan trekke godkjenningen tilbake og tildele nye fellingstillatelser dersom arealkravet i §
15 ikke lenger er oppfylt, ved manglende rapportering, ved vesentlig uforutsette endringer i
bestanden i området eller ved vesentlige avvik fra godkjent bestandsplan, herunder avvik i forhold til
årlig planlagt avskyting i antall, kjønn eller alder.
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Vurdering
Mottatt planforslag inneholder det formelle som bør/skal beskrives i en bestandsplan, også hvordan
de ulike dyrekategoriene (alder, kjønn og antall) årlig skal fordeles årlig.
Antall dyr som kan overføres fra et år til et annet i planperioden skal ikke overstige 20%. Dette for å
bl.a. styrke målrettet avskyting, og nå målene i bestandsplanen.
Fra 2016 – 2019 ble det i bestandsplanområdet felt til sammen 67 dyr fordelt på 5 jaktfelt, dvs. et
gjennomsnitt på 13,4 dyr årlig per vald.
Forslaget i bestandsplanen legger opp til en avskyting på 20 dyr årlig fordelt på 5 jaktfelt, dvs. et
gjennomsnitt på 4 dyr årlig per jaktfelt.
Antall dyr årlig er lik forrige planperiode, og ansees som forsvarlig ift. størrelsen på bestanden i
området.
Med en slik flerårig bestandsplan vil forvaltninga spisses og man oppnår en mer målrettet avskyting
mot de ulike dyrekategoriene nevnt tidligere i vurderingen.
Felling av skadde/syke bør meldes til kommunens viltforvalter for bekreftelse på at det ikke regnes
med på ordinær kvote. Dyr skal kunne vises frem for kontroll.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i viltloven og hjorteviltforskriftens §§ 15 og 16, godkjenner Storfjord kommune
omsøkte bestandsplan for elg i Indre Storfjord, på følgende vilkår:
 Bestandsplanen gjelder for perioden 2020 – 2022.
 Felling av skadde/syke meldes til kommunens viltforvalter og fremvises for kontroll slik at
dyret ikke regnes med på ordinær kvote.
 Bestandsplanområdet skal sørge for at pålagte rapporteringer som er gitt av direktoratet,
fylkesmannen eller kommunen blir gjennomført og levert innen fristene.
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Bestandsplan for Indre Storfjord
2020-2022

Denne bestandsplanen er en revidert utgave av forrige gjeldende plan.
Odd Geir Fagerli
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En bestandsplan er jaktrettshavernes flerårige plan med målsettinger for forvaltningen og
beskrivelse av den årlige avskytning i et vald. Planens formål er å bidra aktivt til en positiv
forvaltning av vedkommende hjorteviltstamme. Kommunen kan godkjenne en flerårig,
maksimalt 5-årig, bestandsplan for vald godkjent for jakt etter elg. Planen skal inneholde
målsettinger for bestandsutviklingen og plan for årlig avskytning i antall, fordelt på alder og
kjønn. Planens målsetting skal ta hensyn til offentlige målsettinger for å bli godkjent. Når godkjent bestandsplan for vald foreligger, skal kommunen gi en samlet fellingstillatelse for hele
planperioden som valgfrie dyr.
Frister
1.april: Melde fra om endringer av areal og/eller valdgrenser
1. mai: Søknad om godkjenning og vald.
1. mai: Søknad om godkjenning av bestandsplan.
15. juni: Kommunens godkjenning/endring av vald
15. juni: Kommunens godkjenning av bestandsplan.
15. juni: Fellingstillatelser fra kommunen.
Det er et generelt ønske at bestandsplaner blir tatt i bruk i elgforvaltningen. En viktig intensjon
med dette er at jaktrettshaverne både skal ta mer ansvar og delta mer aktivt i forvaltningen, basert
på et samarbeid med kommunen/kommunens viltorgan. Dette innebærer flere fordeler både for
viltforvaltningen og jaktrettshaverne. Store og godt organiserte vald, som skal være inndelt i
jaktfelt, gir mulighet for en mer fleksibel og effektiv beskatning. Dette er av betydning for å få
tatt ut de tilsiktede antall dyr, og for å forebygge skader som elgen kan påføre jordbruk, skogbruk
og trafikk.
Ved en slik organisering i store bestandsplanområder (vald), kan man blant annet oppnå følgende
fordeler:
 Mulighet for stammevis forvaltning, tilpasset beitegrunnlag og skadepress, noe som generelt
gir en bedre hjorteviltforvaltning
 Jaktrettshaverne får i større grad anledning til å delta aktivt i forvaltningen
 Generelt høyere felling enn på små og dårlig arronderte vald
 Større mulighet til å felle dyr der de står i jakttida innenfor bestandsplanområdet
 Større effektivitet i jaktutøvelsen
 Feilskutte dyr kan overføres til andre jaktfelt innenfor valdet
 Enklere administrasjon
 Det dannes grunnlag for samarbeid om annen bruk og forvaltning av utmarka (driftsplan)
Viktig litteratur ved utarbeiding og oppfølging/gjennomføring av planen vil være;
 LOV-1981-05-29-38, Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)
 Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av 10. februar 2012 (Hjorteviltforskriftene)
 Forvaltning av hjortevilt mot år 2000, handlingsplan DN-rapport 1995-1
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Definisjoner.
For å redusere muligheten for misforståelser så forstås i denne planen følgende betydning av
benyttede terminologi.
Bestandsplan: En flerårig plan som beskriver den årlige avskytingen av en hjorteviltart fordelt
på kjønn og alder. Bestandsplanen skal også inneholde målsettinger for artens bestandsutvikling.
Der hvor jaktrettshaverne har en offentlig godkjent bestandsplan kan fellingstillatelsene gis som
frie dyr.
Bestandsplanområde: Et område bestående av flere tidligere vald (nå jaktfelt) som samarbeider
om å utarbeide bestandsplan for elg. De enkelte jaktfeltene i et bestandsplanområde beholder sine
grunnleggende rettigheter som de hadde som vald, og har dermed krav på sin del av
fellingskvoten. Godkjennes av kommunen etter søknad.
Tellende areal: Det arealet som skal legges til grunn for beregning av antall fellingstillatelser.
For elg regnes hovedsakelig skog og arealer av myr under skoggrensa som tellende areal. Med
skog menes både produktiv og uproduktiv skog, og både lauvskog og barskog. Også andre
arealtyper av stor betydning for arten kan godkjennes som tellende areal.
Minsteareal: Størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert dyr det gis
fellingstillatelse på. Se «Forskrift om minsteareal for elg, Storfjord kommune, Troms».
Vald: Et areal som etter søknad er godkjent av kommunen eller villreinnemnda for jakt på
hjortevilt. Et vald er den minste geografiske og juridiske enheten som kan tildeles
fellingstillatelse fra kommunen. Valdet kan inneholde andre arealtyper enn tellende areal, men
det er kun størrelsen på det tellende arealet som ligger til grunn for tildeling av fellingstillatelser.
Vald styre: Hvert jaktfelt velger en representant til valdstyret. Valdstyret konstituerer seg selv og
velger en leder. Styret setter opp forslag til avskytingsplan, er valdets bindeledd til kommunen og
tar avgjørelser på vegne av valdet.
Jaktfelt: Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av
hensyn til jaktutøvelsen.
Jaktrettshaver: Enhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører grunneier hvis
ikke annet er bestemt
Sett elg skjema: Jegernes observasjoner av elg i sitt jaktfelt, registrert etter fastsatt instruks.
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Bestandsplan for elg
Avtaleparter
Kommune:

Storfjord

Bestandsplanområde: Indre Storfjord
Planperiode: 2020-2022
Forvaltninga av elgstammen skjer i nært samarbeid mellom grunneierne og Storfjord kommune
som viltorgan. Det er viktig å følge med utviklinga av elgstammen og gjøre ev. korrigeringer
underveis.

Bestandsplanområde
Valdet består av følgende jaktfelt:

Vald nr.

Valdnavn

Tellende
areal (da)

Vald styret

V0012

Indre Storfjord storvald

122300

Steve Pettersen (Leder)
Jonny Pedersen
Kurt Are Nymo
Statskog SF v/Lars Frihetsli
Arnt Ingebrigtsen

Jaktfelt

Jaktfelt navn

Jaktfelt ansvarlig

J0005
J0007
J0008
J0009
J0011

Kirkesnes
34500
Jonny Pedersen
Olsborg
17000
Steve Pettersen
Nymo
16300
Kurt Are Nymo
Stordalen
37000
Statskog SF v/Lars Frihetsli
Kitdalen
17500
Arnt Ingebrigtsen
SUM
122300
Valdstyret følger bestandsplan perioden, og hvert jaktfelt velger sin representant og
vararepresentant til valdstyret. Valdstyret konstituerer seg selv og velger leder.
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Områdebeskrivelse
Planområdet dekker den sørlige delen av Storfjord kommune med tellende elgareal. Sørøstlige
grense er Golda og Breidalen. Nord vestover følger Stordalen, Parasdalen og Signaldalen ned til
Hatteng. Sørover fra Hatteng er områdene vest for Balsfjordelva til kommunegrensa til Balsfjord
med. Det meste av arealet i Kitdalen er med og nordre grense går på Kvesmenes (se kart).
Planområdet dekker alle gradienter fra indre kystområder i vest til innland med høgfjell som
grenser til både Sverige og Finland i øst. Løvskog dominerer skogbildet i området, men deler av
lavereliggende terreng og dalbunner består også av en del furuskog.
E6 og fylkesvei 321 går igjennom planområdet, man er likevel lite berørt av elgpåkjørsler. Det er
mulig at irregulær avgang som følge av is i bratte lier kan forekomme. Deler av planområdet er
jordbruksareal, det beiter en del elg på jordene etter 1. slått.

Figur 1 Oversiktskart over planområde Storfjord sør (ikke alle eiendommene innenfor merket område er med).
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Må
l 1 Hovedmål








Nasjonale målsettinger
Elgbestanden skal stabiliseres innenfor et nivå som til enhver tid vurderes som
bærekraftig, både i forhold til bestandenes kvalitet og i forhold til virksomheten i andre
samfunnssektorer.
Elgbestanden skal ha en biologisk forsvarlig kjønns- og aldersstruktur og opprettholde sin
naturlige genetiske variasjon.
Elgbestanden skal ikke representere en trussel mot biologisk mangfold.
Elgbestanden skal gi mest mulig stabil avkastning som grunnlag for en sunn økonomisk
og rekreasjonsmessig utnytting.
Forvaltningen av leveområdene gjennom annen arealbruk skal sikre elgens krav til
kvalitet og både lokal og regional funksjonalitet i et langsiktig tidsperspektiv.
Elgens helsetilstand skal opprettholdes på et høyt nivå.
Det skal tilrettelegges for en effektiv beskatning av høy kvalitet, som både gir et godt
tilbud av elgjakt til befolkningen og som minimaliserer konfliktene med andre brukere av
jaktområdene.

De nasjonale målsettinger skal danne grunnlag for kommunens målsetting og valdets målsettinger.

2 Kommunale mål
De Kommunal målsetting for elgforvaltning i Storfjord forvaltningsområde skal rulleres
slik at indekstallene, og målene revideres før hver ny bestandsplanperiode. Dette vil bety
et rulleringsintervall på 4 år. inneværende periode mellom 2018 – 2022. Alle
rettighetshavere som utarbeider bestandsplaner i kommunen må følge disse periodene
fremover ved nye godkjenninger.

3 Kommunens hovedmål for Indre Storfjord storvald i perioden
• Vegmyndighetene må legge til rette for utbedring og etablering av bedre siktlinjer og
fleksibel fareskilting.
• Stabilisere bestanden på dagens nivå med sunn kjønns- og alderssammensetning.
Oppnås gjennom rettet avskyting og et jaktuttak tilpasset reproduksjonen.
• Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60% for noe kjønn.
• Sett elg pr jegerdag bør ligge innenfor 0,52 – 0,55.
• Sett ku pr okse bør reduseres noe slik at det stabiliseres på 1,50. Bør ikke overstige 2,0.
• Sett kalv pr ku basert på registreringer fra sett-elg bør ligge på 0,6.
• Sett kalv pr kalv-ku basert på registreringer fra sett-elg bør ligge på 1,3.
• Alle jaktfelt bør levere inn slaktevekter til kommunen.
6
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FELLINGSSTATISTIKK 2014 - 2019

Ku-kalv
Oksekalv
Ku 1 ½
Okse 1 ½
Eldre ku
Eldre okse
Sum felt
Tildelt
Ant jaktfelter
med tildeling
Fellings %

År
2014
Antall
2
3
1
3
0
5
14
20
5
70

År
2015
Antall
3
4
1
0
2
4
14
20
5

År
2016
Antall
0
5
2
4
1
4
16
20
5

År
2017
Antall
1
7
1
2
2
3
16
20 (30)
5

År
2018
Antall
2
3
3
6
1
3
18
20
5

År
2019
Antall
2
3
1
5
0
6
17
20
5

70
80
80
90
85
Tabell som viser fordelingen av felte dyr.

Graf som viser fordelingen av felte dyr.
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Sum
Antall
10
25
9
20
6
25
95
120
79,2

%
11
26
10
21
6
26

Under følger diverse statistikk for å vise utviklingen i Indre Storfjord.
Grafene viser ikke 2019. Grunnen til dette er at kommunene i Troms og Finnmark har fått nye nummer og
statistikken for 2019 er ikke blitt sammenstilt med tidligere data fra det gamle kommune nummeret.

Tabellen over viser at det har vært en økning i sett elg per jegerdag de siste årene, men
sammenlignet med tidligere år så er det likevel relativt lavt. Og det ligger under de kommunale
målene for området som er 0.52-0.55.

Sett ku per okse ligger helt innenfor de kommunale målene for området mellom 1.5 og 2. Og
virker å ha vært stabilt også når man ser bakover i tid.
8
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Sett kalv per ku ligger over de kommunale målene for området selv med en liten nedgang i 2018.
Det kommunale målet er 0.6.

Sett kalv per kalvku er stabilt og ligger rett over det kommunale målet på 1.3.
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Kommunen har ingen mål for området i forhold til den prosentvise fordelingen av ku med kalv av
alle observerte kyr, men det virker å ligge stabilt på +/- 65%.

Fellingsprosenten for okser ut fra antall sett er relativt stabilt, og har ligget på +/- 30 også sett
bakover i tid.
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Andelen kyr som blir felt ut fra hva som er observert ligger på rundt 7%, og dette er jo en ønsket
og styrt avskyting for å spare produksjonsdyr. Sammenlignet med lengre bakover i tid så har
andelen felte kyr gått ned.

Andelen felte kalver ut fra observerte kalver har gått kraftig ned de siste årene, sett bakover i tid
så lå andelen på rundt 25%, mens det de siste årene har droppet ned mot 15%. Om dette skyldes
at det er flere kalver er usikkert.
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Måloppnåelse forrige forvaltningsperiode:
Når man summerer opp siste forvaltningsperiode som gikk fra 2016 til 2019, så ser man at det var
en fellingsprosent i forhold til tildelte dyr på 84. Det er spesielt i Stordalen det tas ut færre dyr
enn det som er tildelt, men de to tilleggsdyrene tas fra dette feltet og har vært felt hvert år.
I forhold til fordelingen mellom ungdyr, ku og okse så var målsettingen i forrige plan et uttak
som fordelte seg slik:
Ungdyr minst 65% av felte dyr.
Kalv skulle utgjøre minst 40% av ungdyrsegmentet.
Eldre ku måtte ikke overstige 12% av felte dyr.
Eldre okse måtte ikke overstige 70% av felte dyr.
Ku med kalv måtte ikke felles.
Status etter utgått forvaltningsperiode 2016-2019, er følgende:
Ungdyr utgjorde 70% av antall felte dyr.
Kalv utgjorde 49% av ungdyrsegmentet.
Eldre ku utgjorde 6% av antall felte dyr.
Eldre okse utgjorde 24% av antall felte dyr.
Ingen ku med kalv ble felt.

Mål oppnådd.
Mål oppnådd.
Mål oppnådd.
Mål oppnådd.
Mål oppnådd.

Forvaltningen i Indre Storfjord Storvald har fungert meget bra i forrige forvaltningsperiode, og
målsetningen i planen er fulgt og oppnådd. At storvaldet gis frie dyr gir en fleksibilitet i forhold
til uttak som er viktig for å oppnå målene. Ordningen med å kunne overføre dyr fra et år til et
annet er en annet viktig grep for å øke fleksibiliteten for maksimal måloppnåelse.
Kalv utgjorde ca. halvparten av ungdyr segmentet og likevel ser man på statistikken at bare ca.
15% av observerte kalver felles. Det at valdet har muligheten til å forvalte kalver og 1½ åringer
som et segment gjør at man kan spare kalver og ta ut litt større dyr med mer kjøttvekt. Når man
ser på resultatet for foregående periode så tyder alt på at dette har vært en vellykket taktikk som
gir mer igjen til jegere og grunneiere.
Denne planen går fra 2020 til 2022 og følger dermed kommunens bestandsplan periode. Og
målsetningene fra forrige periode føres videre i den kommende perioden. Når man ser på
resultatene og samarbeidet innen storvaldet så er det ingen grunn til å gjøre endringer.
Indre Storfjord Storvald bør likevel følge opp de jaktfelt som ikke klarer å ta ut planlagt kvote for
å se om det er tiltak som kan iverksettes for å oppnå ønsket uttak i kommende periode.
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Det tildeles valgfrie dyr fra kommunen etter § 18 og §19 i hjorteviltforskriften. Styret fordeler
dyrene på jaktfeltene som eldre okse, eldre ku, ungdyr/kalv.
Denne avskytningsplan skal gjelde for 3 år, dvs. 2020, 2021 og 2022.
I avskytningsplanen for perioden 2020-2022 legges det opp til en årlig tildeling på 20 dyr. For
planperioden på 3 år søkes det dermed om en total tildeling/kvote på 60 frie dyr.
Med bakgrunn i dette legges det opp til en avskytningsplan basert på følgende prinsipper:








Avskytningen av ungdyr/kalv legges opp til å bli minst 65 % av totalt felte kvote. Kalv
skal utgjøre minst 40% av kalv/ungdyr-segmentet.
Eldre dyr under 165 kilo går som ungdyr, og regnes på ungdyrkvoten. Dette er dyr som
med stor sannsynlighet er uproduktive og som med fordel kan tas ut for å opprettholde en
bestand med høy produktivitet.
Beskatningen av kyr 2 1/2 år og eldre må ikke overstige 12 % av felt kvote. Ku med kavl
må ikke felles.
Felling av hanndyr 1 1/2- år og eldre må ikke overstige 70 % av felte eldre dyr i
avtaleperioden.
Valdledelsen må årlig følge opp uttaket av kalv/ungdyr, slik at man i løpet av
planperioden oppnår ønsket prosentvis fordeling i uttaket.
Felling av skrapdyr; skadde/syke dyr og dyr som ikke er egnet til føde, regnes ikke med
på ordinær kvote.
Antall dyr som kan overføres fra det ene året til det andre skal ikke overstige 20%.

Nedenfor er det satt opp et forslag til fordeling av dyr på det enkelte jaktfelt i planperioden. Ved
vesentlige avvik i uttaket fra det oppsatte forslaget mht. kjønn og aldersfordeling kan det bli
nødvendig å foreta endringer/justeringer i løpet av planperioden. Spesielt må man være
oppmerksom på kjønnsfordelingen i uttaket på ungdyrene. Det kan i løpet av planperioden bli
nødvendig å tildele kjønnsspesifikke ungdyr; dvs. ung ku og ung okse.
Avskytingsplan for Indre Storfjord Storvald 2020-2022

2020

2021

2022

SUM 2020-2022

Prosent

UD EK EO SUM UD EK EO SUM UD EK EO SUM UD EK EO SUM UD EK EO
Sum 13

2

5

20

13

2

5

20

13

2

5

20

39

6 15

60

65

For valdet legges det til grunn en årlig tildeling på 20 dyr.
Dette gir 65% kalv + 1½ åringer, 10% ku 2½ år og eldre, og 25% okse 2½ år og eldre.
20% av dyr som ikke skytes det ene året kan overføres til neste år.
UD = Ungdyr (kalv + 1½ åringer). EK = Eldre ku. EO = Eldre okse.
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BESTEMMELSER VEDRØRENDE RAPPORTERING OG JAKT.R
AVSKYTING OG REAKSJON VED FEILSKYTING







Valdansvarlig skal varsles umiddelbart ved eventuelle feilskytinger. Feilskytinger i strid
med jaktlagets kvote skal straks varsles.
Kalv kan felles istedenfor 1,5 åring og eldre ku og eldre okse.
1,5 åring ku kan felles i stedet for eldre ku, og 1,5 åring okse i stedet for eldre okse.
Jaktlagene på statsgrunn får tildelt en kontrakt som de er bundet av. I kontrakten står det
hvilke dyr jaktlaget har lov å felle.
Jaktfeltene er pålagt å ha godkjente ettersøkshunder på hvert enkelt felt, eller har skriftlig
ettersøk avtale.

TILLEGGSDYR
Årlig vil en holde tilbake 2 dyr som tilleggsdyr. For bestandsplanområdet så er det en målsetning
at størst mulig del av ordinær kvote blir felt. Hovedhensikten med tilleggskvoten vil være å
oppmuntre jaktlagene til ekstra innsats, samt at en vil kunne styre avskytningen til de feltene som
til enhver tid har mest elg. Tilleggskvoten vil også kunne fungere som en buffer i forhold til
feilskyting og uventet endring i bestanden. Tilleggskvoten vil bli fordelt alt etter hvordan jakta
går i de ulike feltene, og med tanke på å oppnå målsetningen i avskytningsplanen.
Tilleggsdyrene går av kvoten som normalt ville være tildelt jaktfelt på statsgrunn. De private
jaktlagene har lik rett på tilleggsdyr som jaktlagene på statsgrunn. Valdansvarlig i samarbeid med
jaktlederne fordeler eventuelle tilleggsdyr når et jaktfelt er ferdig med årets jakt. De private
jaktlagene som skyter tilleggsdyr på sitt jaktfelt betaler kun fellingsavgift til kommunen for dyret.

14
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RAPPORTERING OG PLIKTER
Følgende er pålagt jaktfeltene:
1. Sett elg skjema skal føres og leveres på nett, eller til valdansvarlig straks etter
jaktavslutning. Det samme gjelder rapportering av vekt for alle felte dyr.
2. Ved påskutt dyr opphører all annen jakt på feltet inntil påskutt dyr er gjort rede for.
3. Ved skadeskyting/ettersøk skal valdansvarlig holdes underrettet om utviklingen.
4. Ved skadeskyting skal nabo jaktfelt kontaktes, og ved behov gjennomføres felles ettersøk.
Godkjent ettersøkshund skal benyttes.
Hvis kommunen krever det skal jaktlagene ta vare på følgende:


Kjever og kjønnsorgan fra samtlige dyr skal tas med ut av skogen og forevises ved veiing (for
okse kan gevir bringes ned i stedet for kjønnsorgan).

I tillegg kan viltmyndighetene pålegge jaktlagene å samle inn biologisk materiale til
vitenskapelige undersøkelser.
Følgende er pålagt valdet:
1. Ved avvik i henhold til bestandsplanen skal kommunen kontaktes etter endt
bestandsplanperiode.
2. Ved skadeskyting skal kommunen kontaktes etter gjeldende forskrifter.
3. Ved skadeskyting skal «Rapport om skadeskyting/påskyting» leveres Storfjord kommune
så raskt som mulig etter avsluttet ettersøk
4. Påse at fellingsrapport og sett elg skjema fra alle jaktfelt er levert innen 10 dager etter
jakttids slutt.
5. Innlevering av kjever og kjønnstegn og eventuelt andre organer som foreskrevet fra
kommunen.
SAMARBEID/OVERGANGSORDNINGER
Overgangsordningen er frivillig og bestemmes av jaktfeltet som er ferdig med årets jakt:
 Overgansjakt mellom jaktfelt må være avklart med grunneierne før jakta starter.
 Jaktfeltene bestemmer etter jakta om andre jaktfelt kan komme inn på deres felt. Jaktfeltene
behøver ikke å grense til hverandre for å kunne tillate overgangsjakt.
 Ved overgang skal dyrene som observeres og felles registreres i sett elgskjema, på det
jaktfeltet de er sett og felt på.
Det oppfordres for øvrig til samarbeid mellom jaktlagene underveis i jakta. Det bør legges opp til
å holde et informasjonsmøte for jaktlagene i forkant av jakta, og om mulig et møte midt i jakta
for å oppsummere erfaringene og få oversikt over hvilke dyr som er tilgjengelig. For valdet er det
en målsetning å oppnå høyest mulig fellingsprosent på den ordinære kvoten. Samarbeid mellom
jaktlagene/jaktfeltene vil være viktig for å kunne oppnå dette.
15
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For Kirkenes jaktfelt

For Olsborg jaktfelt

Jonny Pedersen

Steve Pettersen

For Nymo jaktfelt

For Kitdalen jaktfelt

Kurt -Are Nymo

Arnt Ingebrigtsen

For Stordalen jaktfelt
Lars Frihetsli
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/7 -78

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Marit L. Figenschau
Dato:

20.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
23/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Dispensasjon – særlig behov
Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, særlig behov.

Saksopplysninger
Tillatelsen gjelder for
Navn:
Andre førere:
Type kjøretøy:

Kitdal Jeger- og sportsfiskeforening
Vil variere
Snøskuter

Formålet med kjøringen
Vilkår for at tillatelse skal kunne gis:
 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdselen til et minimum
Formålet med kjøringa:
Utføre årlig vedlikeholdsarbeid/vedkjøring til jaktgamme Rakkheimen i Breidalen.

Vilkår for kjøringen
Antall turer

Tillatelsen åpner for 4 turer t/r årlig med 2
skutere.
01.02. – 04.05. Dispensasjonen er gyldig ut
2024.

Tidsrom:
(også evt. innen døgnet)

Det er et generelt motorferdselforbud fom.
05.05 tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften.
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Slede

Utstyr på sleden må være av slikt omfang og
tyngde at det ikke kan bæres inn til hytte
Tillatelsen er ikke gyldig dersom kjørebok ikke
er utfylt før turen starter
 Original dispensasjon
 Kart med kjøretrasé
 Kjørebok
 Grunneiers tillatelse
 All motorisert ferdsel i utmark skal
foregå etter gjeldende lover og forskrifter,
og i henhold til gitt dispensasjon. Vi minner
om vegtrafikklovens bestemmelser.
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som
mulig for å unngå skade og ulempe for
naturmiljø og mennesker jfr.
Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre
aktsomt og gjøre det som er rimelig for å
unngå skade på naturmangfoldet jfr.
Naturmangfoldlovens § 6 om generell
aktsomhet.
 Den/de dispensasjonen gjelder er selv
ansvarlig og pålagt å innhente grunneiers
tillatelse der det skal kjøres.
Statskog som grunneier har gitt en generell
tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom
dispensasjon innvilges.
 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør
unngås.

Kjørebok
Vedlegg som skal følge kjøretøyet

Vilkår for kjøringen:

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og
vassdrag, § 12
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift.
Dette.
Forholdene på islagte vann kan variere fra år til år, og på slutten av sesongen kan det
være utrygg is på steder hvor det andre år har vært trygt å kjøre.
Beskrivelse av kjøretrasé:
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Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og
på islagte vassdrag § 6, særlig behov.

Vurdering
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt:
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget:
Storfjord kommune mener man har tilstrekkelig kunnskap om annet dyreliv, planteliv og geologiske
forekomster for å fatte vedtak der transport i et begrenset omfang, og at dette medfører liten risiko
for skade på disse verdiene. Det er funnet en registrering av rødsildre. Storfjord kommune finner
ingen andre registreringer det bør tas ekstra hensyn til.
§ 9 – Føre-var-prinsippet:
Storfjord kommune vurderer at vi har nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det
derfor ikke er nødvendig å benytte denne paragrafen. Kjøringen skal foregå i et område nært
scooterløype.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Prinsippet i nml § 10
innebærer at kommunen som forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av hver
enkelt tillatelse til motorferdsel, men at virkningen av alle tillatelser som gis skal vurderes samlet.
Kommunen har derfor satt vilkår om at transport skal begrenses til 5 turer per sesong.
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Rådmannens innstilling
Storfjord kommune innvilger dispensasjon med de vilkår som fremgår av saken.
Vedtak:
Storfjord kommune innvilger dispensasjon med de vilkår som fremgår av saken.
Merknad: Saken er behandlet politisk, selv om dette ikke fremgår av dokumentet.
Klageadgang
Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen dette vedtaket kom frem til deg.
Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Din klage må være skriftlig og skal sendes til Storfjord kommune som har truffet dette vedtaket. Du må oppgi
hvilket vedtak du klager over, de endringene du ønsker, og de grunnene du har for å klage. Dersom du klager så
sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, ber vi deg også oppgi når dette vedtaket kom frem til
deg. Du har rett til å se sakens dokumenter.
Dersom Storfjord kommune ikke omgjør vedtaket, vil klagen bli oversendt av oss til Fylkesmannen i Troms og
Finnmark for endelig avgjørelse.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/7 -82

Arkiv:

K01

Saksbehandler: Marit L. Figenschau
Dato:

24.04.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
24/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Søknad om forlenget åpningstid på scooterløyper

Saksopplysninger
På bakgrunn av henvendelse fra Storfjord scooterforening søker Storfjord kommune om
forlenget åpningstid tom. 17.mai 2020 på hele løypenettet i Storfjord kommune, med unntak av
de delene som allerede er stengt av kommunen.
Vurdering
Troms og Finnmark er et nytt sammenslått fylke. Det finnes ikke grunnlag for å fortsette med
ulik praksis internt i Nord-Troms og Finnmark som i ett og alt er likebehandlet i samme
regelverk. At Fylkesmannen i Troms har ført en annen linje enn Fylkesmannen i Finnmark i
tidligere tider er ikke et argument.
Nå er fylkene slått sammen til Troms og Finnmark, og da ligger det en stor forventning om at
alle søknader av samme slag vil bli behandlet likt.
Det er fortsatt store snømengder i både lavlandet og til fjells, og snøen vil trolig bli liggende på
fjellet til langt ut i mai.
Såfremt snøforholdene er tilstede for kjøring må det tas særlig hensyn til rein og annet vilt, og
sistnevnte må avklares med reindrifta. Øvrige miljøhensyn må tas med føre-var-prinsippet.
Er disse momentene avklart vil det kunne være forsvarlig å holde løypenettet åpent lenger enn
fastsatt stengedato.
Storfjord kommune har etablerte rutiner for håndtering av henvendelse og behov for stenging av
løypenettet. Pr. 28.04.2020 er 3-tre strekninger i Skibotndalen og Kitdalen stengt.
Rådmannens innstilling
1. På bakgrunn av de store snømengdene og fortsatt full vinter i fjellet anser Storfjord
kommune det som forsvarlig å holde løypenettet åpent noe lenger enn fastsatt
stengedato.
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2. Ved en forlengelse som omsøkt vil eventuelle henvendelser vedrørende behov for
stenging av bestemte strekninger bli håndtert etter våre etablerte rutiner som vanlig.
3. Storfjord kommune sender saken over til Fylkesmannen i Troms og Finnmark for
realitetsbehandling.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2020/89 -7

Arkiv:

L33

Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

20.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
25/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Dispensajsonssøknad - areal til stalldrift
Henvisning til lovverk:
PBL §19-2
Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for areal til etable(1)
3 Søknad om areal til stalldrift
4 Statskogs kommentar til nabos merknad til Nabovarsel ang(1)
6 Innspil kommunelegel- etablering stall 060520
7 Uttalelse til høring: søknad om dispensasjon for fradeling av festetomt på
eiendommen 45/2 til stalldrift i Skibotn - Storfjord kommune

Saksopplysninger
Grunneier(e)/hjemmelshaver(e):
Statskog SF
Kjøper: Ingvild Furnes
Kort innledning:
Storfjord kommune har mottatt søknad om fradeling av festetomt på eiendommen 45/2 i
Skibotn. Området søknaden gjelder ligger ved Markedsskogen (vegnavn), mellom nummer 1 og
13. Området er søkt fradelt til stalldrift med lyngshest, og inneholder søknad om dispensasjon
fra kommuneplanens arealdel.
Området som søkes fradelt er på ca. 9mål. Kart fra søknad innlimt under. Blått markert område
er omsøkte areal.
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Side 1 av 8

Søknaden har vært på høring. Det er gitt 2 tilbakemeldinger:
-

Kommunelegen
Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK)

Høringsuttalelsene er vedlagt.
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Planstatus:
Arealet hvor det er søkt dispensasjon er i kommuneplanens arealdel definert delvis som
landbruk, natur- og friluftsformål, samt reindrift (LNFR) og et areal avsatt til Offentlig eller
privat tjenesteyting (BOP 03).
I LNFR-områder er det ikke tillatt med bygge- og anleggsvirksomhet utover det som har direkte
tilknytning til stedbundet næring. Omsøkte tiltak tilhører ikke en bruksenhet med gårdsdrift og
faller dermed ikke inn under bestemmelsene til landbruk.
I området BOP 03 er det krav om reguleringsplan før søknadspliktige tiltak kan iverksettes.
Avsatte områdebruk samsvarer ikke med stalldrift.
På bakgrunn av dette er det nødvendig med dispensasjon ihht plan- og bygningsloven § 19-2 for
ovennevnte forhold.
I KPA ligger det også en faresone flomfare i tiltaksområdet. Dette er på grunn av tidligere
rapporter for fjellskred Nordnes. Mer om dette i Risiko og sårbarhetsvurdering.

Figur: Utklipp av KPA fra www.kommunekart.com 14.04.20
Befaring/gebyrer:
Kostnader i forbindelse med eventuelle kulturminnebefaringer og andre evt. befaringer skal
avklares med Statskog SF før iverksetting.
Nabovarsel:
Følgende naboer har mottatt nabovarsel:
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45/2/116 Skibotn IL
-

Merknad med bekymring angående allergikere og astmatikere som benytter fotballbanen

45/2/71 Skibotn rehabilitering eiendom AS
-

Merknad med bekymring angående deres klientell der hoveddelen har ulike former for
lungesykdom, og da kompatibiliteten med nærliggende stalldrift.

45/101 Storfjord kommune
-

Kommunen har ikke levert nabomerknad, men forespurt Stendi AS som er langtidsleietaker
på eiendommen om uttalelse. De har ikke innvendinger til tiltaket, og ser dette som positivt
for deres drift.

Kulturminner:
Det er registrert ett kulturminne i tiltaksområde. Dette er ett ikke automatisk fredet kulturminne,
men ett krigsminne, registrert som Jugoslavleiren.
Informasjon er hentet fra www.kulturminnesok.no 21.04.20
Kulturminnet er vurdert mot kommunens temaplan for krigsminner, og er ikke ansett å være av
særlig betydning da det ikke gjelder strukturer etter krigen men funn av løsøre.
Det vil tas med i delingsvedtaket en standardtekst om hva tiltakshaver må gjøre dersom det
skulle fremkomme kulturminner under utgraving.
Adkomst/Avkjørsel:
Avkjørsel må anlegges til Markedsskogen som får utvidet bruk til kommunal vei Gammelveien.
Reindrift:
NIBIOS reindriftskart er oppdaterte i etterkant av vedtatt KPA, og skal dermed være styrende
verktøy. I disse kartene kan kommunen finne at følgende reindriftsformål er direkte eller i nær
kontakt med tiltaket:



Reinbeitedistrikt: Helligskogen
Arealbruk: Ingen

Dette er kontrollert opp mot kartene på: https://kilden.nibio.no/, hentet 21.04.20
Risiko og sårbarhetsvurdering
Kontroll Naturfare atlas.nve.no 21.04.20
Naturfare
Snøskred og Steinsprang NGI aktsomhetsområde
Jord- og flomskred aktsomhetsområde
Fjellskred Nordnes, flodbølge
Flom, aktsomhetsområde
Er tiltaket over marin grense (mg) vil ikke flere naturfarer være
aktuelle. Marin grense ca. 90moh, omsøkte tiltak ca. 5 moh
Kartlagte kvikkleireområder
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Berørt Ikke
berørt
X
X
X
X

X

Mulig ustabile løsmasser (jamfør løsmassekart)

X

Geoteknikk (Mulig ustabile løsmasser)
Området må avklares jamfør NVEs veileder før fradelingsvedtak kan fattes:
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf punkt 4.5 på side 20.
Egenvurdering kan gjøres ihht punkt 1 til 5. Dersom arealet ikke kan plasseres utenfor
aktsomhetsområde basert på egenvurdering, må fagkyndig firma utrede reell fare.
Fjellskred Nordnes (Flodbølge)
Området fremstår i kommuneplanens arealdel som berørt av flomfare/flodbølge fra fjellskred.
På tidspunktet for vedtak av KPA var dette oppskyllinghøyden som var kalkulert. Det har i
ettertid blitt gjort nye vurderinger som tilsier at området ikke vil bli berørt av flodbølgen. De nye
vurderingene fremkommer i atlas.nve.no.
Forsynings- og beredskapsfare.
Er området utsatt for hendelser på nærliggende transportåre?
 Ingen momenter fremkommet
Er området utsatt for fare ved brann/ulykke?
 Ingen forhøyet risiko. Kommunen har brannberedskap i tilknytning Skibotn sentrum.
Tilsiktede hendelser
 Området er ikke særlig utsatt for sabotasje eller terror.
Andre forhold
Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver. Det er ikke
høyspentledninger i parsellens nærhet.
Kulturlandskap
En eventuell godkjenning av dispensasjon vil delvis gi en annen bruk av tiltaksområdet. Det er
likevel ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir negativt påvirket av endret bruk.
Jamflr uttalelse fra TFFK ligger området i Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse
(KULA) som del av marksedsplassen i Skibotn. Tiltaket er ikke i direkte konflikt med de
viktigste kulturmiljøene i KULA-områdene.
Friluftsinteressene
Området inngår i kartlagt friluftsområde Skibotn nærområde med gradering Svært viktig
friluftslivsområde.
https://www.nordatlas.no/friluftsliv 21.04.20
Det er flere kartfestede stier i Skibotn området. Flere av disse har høy grad av tilrettelegging. I
tiltaksområde er det ikke kartfestede stier. Nærmeste sti er sør for tiltaksområdet, der stien vil gå
nær omsøkte areal men ikke i direkte konflikt.
Vår vurdering er at denne fradelingen ikke vil være til hinder for allmennhetens ferdsel. Det
antas at det heller ikke vil være til kjemsel for friluftsinteressene på grunn av tiltakets art, og
plassering mellom to etablerte anlegg.
Miljø
Området har ingen kjente grunnforurensinger.
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ 21.04.20
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Vurdering opp mot naturmangfoldloven:
Data hentet fra:
www.artsdatabanken.no 21.04.20
www.naturbase.no 21.04.20
Det er ingen direkte treff på arter i artsdatabanken i det aktuelle området. Det er ikke registrert
arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) eller nær trua (NT)
etter Norsk rødliste for arter 2010 ihht. artskart i artsdatabanken innenfor den omsøkte
parsellen.
Søk på www.naturbase.no i kartlag for Arter av nasjonal forvaltningsinteresse, verneområder,
Naturtyper, Kulturlandskap, gir ingen treff i tiltaksområdet.
Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene, jamfør NML § 8, for å være godt.
Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte økosystemene er vurdert til å være
liten. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt at dispensasjon ikke fører til store
inngrep og vil dermed ikke komme i konflikt med trua eller sårbare arter og naturtyper.
Ut ifra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte tiltak kommer i konflikt
med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.
Jordloven:
Området er ikke markert som dyrket eller dyrkbar i AR50. Det er registrert skog, låg bonitet i
deler av tiltaksområdet.
Uttalelse fra landbrukskontoret er at jordlovsbehandling vil bli innvilget. Eget vedtak på dette
vil følge.
Dispensasjon:
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.”
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Vurdering av dispensasjon:
Samfunn
Kommunen anser tiltaket som positivt for samfunnet. Lyngshesten har tilhørighet til vår region
og vår kulturarv. Ivaretakelse av hesterasen er viktig for mangfoldet, og i historisk perspektiv.
Utklipp fra uttalelse fra Alslaget for Lyngshest v/Inger Sofie Andreassen 18.02.20:
LYNGSHESTEN ER VÅR STEDEGNE NASJONALRASE, SOM ER EN LEVENDE DEL AV VÅR KULTURARV.
ARBEIDET MED Å BEVARE DENNE STEEGNE HESTERASEN STARTA OPP FØR 2. VERDENSKRIG I NORD
TROMS, MEN ETTER KRIGEN GJENFANT MAN KUN ETT 30 TALLS HOPPER OG 1 HINGST. DISSE
HESTENE UTGJØR I ALL HOVEDSAK GRUNNSTAMMEN I DAGENS POPULASJON. DENNE HESTERASEN
SOM HAR HATT BETYDNING FOR BÅDE GRUVE-, GÅRDSDRIFT, PÅ MARKEDET, I TURISMEN OG SOM
TRANSPORTØR I BYGDENE LANGS LYNGENFJORDEN.
RASEN ER STADIG UTRYDDINGSTRUET, OG ER PÅ RØDLISTA TIL FAO (FN SIN ORGANISASJON FOR
MAT OG LANDBRUK) MED STATUS "KRITISK TRUET".
ALSLAGET FOR LYNGSHEST ER DET ELDSTE LOKALLAGET FOR BEVARING OG UTVIKLING AV
LYNGSHEST, OG HAR NESTEN UTEN OPPHOLD VÆRT AKTIV SIDEN 1946.
BEFOLKNINGEN I BYGDENE LANGS LYNGENFJORDEN, HAR GJENNOM DE SNART 75 ÅR, VÆRT
SVÆRT VIKTIG FOR LYNGSHESTENS FREMME GJENNOM SITT AVLSARBEID.
DET ER FORTSATT SVÆRT VIKTIG Å STØTTE BRUKERE, HINGSTEHOLDERE OG OPPDRETTERE
LYNGSHESTEN I REGIONEN, HVOR VI I ALSLAGET HAR MERKET EN NEDGANG I AKTIVITETEN DE
SISTE 5-6 ÅRENE. REGIONEN SOM FRAMSTÅR SOM RASENS VUGGE, SJØL OM DEN FØRST BLE
STAMBOKFØRT I 1969, DOG UNDER NAVNET NORDLANDSHEST (ET KULTURHISTORISK TYVERI
UTEN SIDESTYKKE)
ALSLAGET FOR LYNGSHEST ER SVÆRT POSITIV TIL ETABLERING AV VIRKSOMHET SOM VIL
FORTSETTE DET VIKTIGE ARBEIDET MED Å FREMME RASEN SOM BRUKSHEST I VÅRE DISTRIKTER, OG
SAMTIDIG KUNNE GI ET FLOTT AKTIVITETSTILBUD TIL BEFOLKNINGEN.

Plan/Områdebruk
Området ligger nær sentrum av Skibotn, og egner seg godt for funksjoner med behov for
gangavstand til sentrumsfunksjoner. Områdebruken er preget av helseforetakene med Skibotn
rehabilitering AS med sitt anlegg på motsatt side av Gammelveien og botilbud ved
Markedsskogen, samt Stendi AS som nærmeste nabo til tiltaket (leietaker i kommunens nedlagte
omsorgssenter).
I kommuneplanens arealdel (KPA) er det lagt opp til et større areal rundt 45/101 til privat eller
offentlig tjenesteyting. Denne områdebruken vil kunne gi mulighet til utvikling/utvidelse eller
etablering av ytterligere tjenester knyttet til helse og omsorg, og da utvikle det etablerte miljøet.
Arbeidsplassene disse representerer er av særlig stor betydning for storfjordsamfunnet.
Lokalisering av omsøkte tiltak kan ikke sies å være særlig bundet til omsøkte areal. Tilgang til
vann og adkomst kan ivaretas godt på andre lokasjoner. Grunneier (Statskog) har tidligere fått
innvilget dispensasjon for lignende tiltak på Olderbakken i Skibotn. Dette tiltaket er ikke
realisert. Planmessig vil det være gunstig å samlokalisere disse tiltakene for å unngå blanding
med andre planformål som mulig ikke er like kompatible. Sør for omsøkte tiltak er også et større
landbruksområde der samlokalisering mulig vil ha bedre kompatibilitet.
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Idrettslaget disponerer et areal rundt den etablerte fotballbanen som er nabo til tiltaket. Området
som dekker fotballbanen og litt areal rundt er i KPA avsatt til idrettsanlegg. Tiltaket kan ikke
sees å ha direkte innvirkning i form av områdebruk for idrettsområdet. Sikringer med ballnetting
eller bevaring av skog vil forhindre ulemper for partene. Støy og trafikk på idrettsområdet kan
være sjenerende for stalldrift, men av minimal virkning. Forurensning i form av luftpartikler
(også allergener) tas opp under nabomerknader.
Nabomerknader
Det er levert 2 nabomerknader. Begge merknadene uttrykker bekymring i forhold til
kompatibilitet med deres drift, med fokus på allergikere for hestedyr og støvproblematikk.
Høringsuttalelse fra kommunelegen i Storfjord 06.05.20 konkluderer med at det ikke er
helsemessige årsaker til å fraråde tiltaket.
På bakgrunn av kommunelegens uttalelse ser ikke kommunen grunnlag til å imøtekomme
nabomerknadene knyttet til allergikerhensyn.
Idrettslagets merknad anmoder om oppsett av ballnetting mot omsøkte areal. Ved dagens
eiendomsstruktur vil noe skog bli bevart mellom stallareal og idrettsanlegg. Det kan stilles
vilkår om bevaring av skog og/eller oppsett av ballnetting som forebyggende konflikthåndtering.
Det er ikke gunstig med en situasjon der fotballer kan havne i hesteinnhegning.
Landbruk
Uttalelse fra landbrukskontoret tilsier at jordlovsbehandling vil gi godkjenning til tiltaket på
grunn av lav/ingen negativ virkning på landbruk. Eget jordlovsvedtak vil følge.
Reindrift
Tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med reindriften for omsøkt fradeling, da området ikke
har noen registrert bruk av reindrifta.
Geoteknikk
Omsøkt fradeling ligger innenfor et område med mulige ustabile masser. Området må avklares
jamfør NVEs veileder før fradelingsvedtak kan fattes:
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf punkt 4.5 på side 20.
Egenvurdering kan gjøres ihht punkt 1 til 5. Dersom arealet ikke kan plasseres utenfor
aktsomhetsområde basert på egenvurdering, må fagkyndig firma utrede reell fare.
Dette må leveres av tiltakshaver før det kan gis delingstillatelse i henhold til bestemmelsene i
plan- og bygningsloven. Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel kan behandles før dette
utredes.
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Saksbehandlers Konklusjon
Administrasjonen vil ikke anbefale å innvilge dispensasjon på det omsøkte areal. Dette
begrunnet i utredning under Plan/Områdebruk. Overveiende i dette tilfellet er at omsøkte bruk
ikke er lokasjonsknyttet til området, og det er allerede gitt lignende dispensasjon i Skibotn som
bruken kan samlokaliseres ved. Området har spesielt potensial til å utvikles i tilknytning til
allerede etablerte virksomheter (Helserelatert tjenesteyting), eller andre funksjoner med behov
for sentrumsnær lokasjon.
Tiltaket er utvilsomt positivt for samfunnet, men vil på omsøkte lokasjon kunne gi større
ulemper enn fordeler ved fremtidig utvikling av sentrumsfunksjoner og tjenesteyting i Skibotn.
Rådmannens Konklusjon
Dispensasjon for tiltaket bør innvilges. Lyngshesten er en viktig tradisjons- og kulturbærer i vår
region. Storfjord kommune ønsker å støtte opp om ønsket om å videreføre tradisjonen med
hestehold og mulighetene for videre avl av hesterasen.
Tiltaket ansees å gi et positivt tilskudd til kommunen, og lokalisering i tilknytning til Skibotn
sentrum gir gode muligheter for økt aktivitet, enkel deltakelse på lokale arrangement, og
omdømmebygging rundt Lyngshesten og Storfjords kulturhistorie.
Området inngår ikke i konkrete planer for utbygging av tjenesteyting, og vil dermed med lite
sannsynlighet være aktuell for dette i overskuelig fremtid. Da ingen annen områdebruk eller
restriksjoner har fremkommet i saksutredning kan ikke administrasjonen se grunnlag for å avslå
søknaden.
Med dette konkluderer administrasjonen at tiltaket ikke vil vesentlig tilsidesette formålet satt i
planen, og at fordelene for storfjordsamfunnet er vesentlig større enn ulempene tiltaket
medfører.
Rådmannens innstilling
Dispensasjonssøknad datert 31.03.20 knyttet til fradelingssøknad for stalldrift på 45/2 ved
Markedsskogen godkjennes på følgende vilkår:
-

Dersom det oppstår behov for ballnetting/sikring mot hele eller deler av omsøkte parsell for
hindring av fotballer fra idrettsområdet, skal dette bekostes av søker i denne sak. Behovet
kan meldes fra begge parter.

Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor
etter tidligere menneskers aktivitet jf. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under
arbeidet skulle arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede
steinkonsentrasjoner etc. må kulturvernmyndigheten kontaktes umiddelbart.
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Gjelder eiendom
5425/45/2

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Vår ref.
20/1383- 9

Deres ref.

Vår dato
31.03.2020

Vår saksbehandler
Berit Kristine Kalstad
418 52 291, bek@statskog.no

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for areal til etablering av stall og
uteareal til hest i Skibotn sentrum - rekvisisjon av oppålinsforretning
Statskog SF er eier av gnr 45 bnr 2 i Storfjord kommune. Eiendommen har parseller i Skibotn sentrum.
Det søkes om å opprette et festeareal på 9 da beliggende mellom 45/171 (som eies av Storfjord
kommune) og festeareal 45/1/116 (Skibotn Idrettslag) som omfatter bl.a. areal til gressbane.
Arealet søkes omdisponert til stall /uteareal til hester.
Tiltakshaver på arealet er Ingvild Koht Furnes, Skibotn.
Vedlagt oversendes:
- Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel datert 24.3.20.
- Søknad om tiltak uten ansvarsrett
- Rekvisisjon om oppmålingsforretning
- Kartbilag til saken
- Redegjørelse fra Ingvild Koht Furnes om hennes planer og prosjekt
- Bekreftelse på mottatt nabovarsel fra 45/101 Storfjord kommune
- Bekreftelse på mottatt nabovarsel fra 45/2/116 Skibotn IL, merknader til nabovarsel, og Statskogs
kommentar til merknadene
- Bekreftelse på mottatt nabovarsel fra 45/2/171 Skibotn LHL/Skibotn Rehabilitering, merknad til
nabovarslet og Statskogs kommentar til merknaden
Tiltakshaver på det omsøkte arealet skal etter avtale betale alle kommunal gebyrer i saken.
Faktura for kommunale sakskostnader /gebyrer skal sendes til:
Ingvild Koht Furnes, Skibotn. Gammelveien 4, 9143 Skibotn.
Det bes om en snarlig behandling.

Med hilsen
Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent
Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 11

Statskog SF - Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Bankkonto: 8200.06.58800 | Org.nr.: NO 966 056 258
Tlf: 74 21 30 00 | Epost: post@statskog.no | Web: statskog.no
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Gjelder eiendom
5425/45/2

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Vår ref.
20/1383- 9

Deres ref.

Vår dato
24.03.2020

Vår saksbehandler
Berit Kristine Kalstad
418 52 291, bek@statskog.no

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for areal til etablering av stall og
uteareal til hest i Skibotn sentrum
Statskog SF er eier av gnr 45 bnr 2 Lulleskogen i Storfjord kommune. Denne eiendommen har teiger i
Skibotn sentrum.
Statskog SF har fått henvendelse fra Ingvild Koht Furnes som ønsker å etablere stall og ta et areal i bruk til
uteareal til sine Lyngshester beliggende mellom eiendommene gnr 45 bnr 171 som eies av Storfjord
kommune, og Skibotn idrettslag sitt festeareal 45/2/116 (bl.a. gressbanen).
Arealet er i dag bevokst med blandingsskog.
Det er inngått en intensjonsavtale mellom grunneier og Koht Furnes om at arealet kan benyttes til dette
formålet, forutsatt at Storfjord kommune innvilger tillatelse til dette i medhold av plan- og bygningsloven.
Statskog SF er kjent med brev fra Ingvild Koht Furnes til Storfjord kommune den 24.3.2020 der hun gjør
rede for sine planer med stall plassert i området.
Grunneier anser at Koht Furnes sine framtidsplaner og bruk av lyngshesten lokalt i tilknytning til annen
lokal virksomhet, er positivt for lokalsamfunnet. Vi ser også at arealet har ligget ubenyttet i mange 10-år.
Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt delvis til LNFR og delvis til privat /offentlig tjenesteyting, BOP
03. Arealet til offentlig tjenesteyting har en arealavsettelse som går øst for etableringen på 45/171, men er
også betydelig større i sørlig retning, enn det som nå søkes omdisponert. Det vises til kart på neste side.
Statskog som grunneier søker med dette dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. bpl § 19-1 og 19-2.
Søknaden begrunnes Ingvild Koht Furnes sitt behov for areal, og for mulighetene en slik etablering kan gi i
lokalsamfunnet. En kan ikke se at tiltaket tilsidesetter arealformålet i kommuneplanen nevneverdig.

Med hilsen
Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent
Dette dokumentet er elektronisk signert

Vedlegg: 0

Statskog SF - Søren R. Thornæs vei 10, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos | Bankkonto: 8200.06.58800 | Org.nr.: NO 966 056 258
Tlf: 74 21 30 00 | Epost: post@statskog.no | Web: statskog.no
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Kart som viser tiltakets plassering og areal, ca 9 da:

Kart med utklipp av kommuneplanens arealdel. Det rosa arealet er BOP 03
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Søknad til Storfjord kommune om areal til stalldrift - Lyngsheststall
Jeg har siden 1996 drevet med hest, men er der nå at jeg ønsker å sette opp ny stallbygning. Er
født og oppvokst i Skibotn, og har fast jobb her.
Har vært i kontakt med en del private eiendomseiere i håp om å få kjøpe areal til dette, men
ingen har ønsket å selge. Har vært i kontakt med kommunen tidligere angående dette, samt
Statskog, og begge instanser har tidligere vært positive til prosjektet. Jf mail fra Statskog så
avventer de kun kommunens avgjørelse. Stallen jeg har i dag er gammel. Det er ingen
bemerkelsesverdige eller ikke - forskriftsmessige forhold med denne, men det er rom for
fornying. Nåværende stall er ikke i nærheten av boligen min.

Området jeg ønsker å disponere ligger i Markedsskogen ved fotballbane/gressbane i Skibotn,
ved Gammelveien. Grunnen til at jeg ønsker dette området, er at jeg selv bor i Gammelveien
4, og jeg er avhengig av at stallen er i nærhet til bolig mtp sikkerhet. Ellers fremstår også
området som egnet da det ligger sentralt samtidig som det er "skjermet" fra vei og private
boliger hvis så skulle være/bli en problemstilling.
Har vært åpen for andre arealer, men stiller da krav til at det da også er plass til bolighus.
Ønsker tomt i Skibotn da dette er min hjemplass, og der jeg ønsker å bo.
Legger ved et kart som skisserer området jeg ønsker å disponere. Størrelsen er omtrentlig, og
kan gjerne utvides, men anses som et minimum.
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Kartet med omtrent 8 mål er satt som minimum. Statskog har i en e – post forespeilet et areal
på 9 mål. Legger også ved skissen som er tegnet av kommunen der området er regnet til 14
mål.

Kort om planene mine: Jeg ønsker å sette opp en stallbygning med tilhørende uteareal for
hest. Bygningen er anslått til en str på 9 x 12 meter, med mulighet for utvidelse. Hensikten er
å drive med Lyngshest da jeg har en forkjærlighet og føler et ansvar for rasen. Forutsetter at
dere har kjennskap til rasen og dens kulturelle betydning, samt dens situasjon mtp fare for
utryddelse (bevaringsarbeid). Mer info om rasen og arbeidet for denne kan leses om på
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rimfakse.no. Vedlegger også en uttalelse fra Alslaget for Lyngshest som er skrevet i
forbindelse med mitt prosjekt. Jeg ønsker nå forsøke å kombinere min hobby med næring, og
er i startfasen angående prosjektet og planer.
Legger ved et bilde av en stallbygning slik jeg har tenkt. Bildet er hentet av en av tilbyderne
på bygning.

Jeg er i god dialog med Halti næringshage, forøvrig initiert av Storfjord kommune, opp mot
prosjektet. De er positive opp mot det å kombinere næring med hobby. Næringshagen har
også uttalt at mitt engasjement var veldig tydelig. Mine planer fremover er å forsøke å drive
dette som næring og kunne tilby rasen til allmennheten; både gjennom helsetilbud, unge,
gamle, rehabilitering, teambuilding og turisme. Tanken er at hesteholdet i hovedsak skal
drives som hobby, men i kombinasjon med næring.
Arealet som søkes om er delvis foreslått av kommunen selv. Med hensyn til denne søknaden
er samarbeidet med Halti næringshage satt i bero til kommunen har tatt sin avgjørelse. Nå vil
jeg legge til at samarbeidet med Halti næringshage ikke setter begrensinger for å utvikle
prosjektet på andre steder eller innenfor andre kommuner.
Noen momenter for å belyse hvorfor jeg ønsker dette arealet, og hva et positivt svar fra dere
vil føre med seg:
➢ Oppretting av en slik stall vil gi stor betydning for å bevare Lyngshesten. Øke
interessen for rasen.
➢ Det vil gi nytt liv til et glemt skogsområde der skogen og vegetasjon gror igjen og dør
på grunn av lite eller ingen forvaltning
➢ Dette kan føre til økende fokus på og interesse for gressbanen/fotballbane. Det vil føre
til økt fysisk aktivitet blant innbyggere, både unge og voksne.
➢ Området har relativt kort avstand til vann - , kloakk - og krafttilkobling.
➢ Tilkobling av vann, kraft og kloakk til stall gir mulighet for idrettslaget for forbedring
av sitt område/ tilbud.
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➢ Det er allerede etablert vei til området. Starten av vegen Markedsskogen krysser
allerede min tomt der bolighuset står.
➢ Stallen kan gi mulighet for utvidet tilbud til helse, skole og turisme.
➢ Det er nærhet til skole og helseinstitusjoner (Både Stendi og Skibotn helse og
rehabilitering).
➢ Jeg vil prøve å satse på dette som næring, og kommunen vil få en ny unik næring det
ikke finnes fler av i kommune, noe Halti næringshage også påpeker.
➢ Dette vil kunne gi mulighet for utvikling av arbeidsplasser
➢ Samarbeid med andre næringer. Jeg har allerede vært i kontakt turistnæringen.
➢ Jeg vil kunne tilby ridning som et alternativ til fysisk trening/idrett/sport.
➢ Utvikle en ny type form for fysisk og psykisk mestring.
➢ Uten tvil føre til utvidet bolyst for både meg og forhåpentligvis også andre.
➢ Vil kunne bli et tilbud til barn, unge og voksne mpt på fritidsaktivitet/syssel
➢ Vil kunne beholde innbyggere i kommunen, inklusivt meg selv. Kanskje man til og
med kan være med på at det flytter nye innbyggere til kommunen.
➢ Øke aktiviteten etter Gammelveien i et område med en rekke ubebodde
hus/fritidsboliger
➢ Vil gi mulighet for meg og andre å drive med hest
➢ Vil gi kommunen mulighet å vise engasjement for Lyngshesten og dens kulturelle
betydning
➢ Vil gi kommunen mulighet for å vise at de jobber med innbyggerne, og ikke i mot
➢ Vil gi kommunen mulighet å bevise at de er en "Ja – kommune!"
Jeg skaffet min første Lyngshest i 1996. Nå har jeg nylig kjøpt mitt andre, med desidert ikke
siste eksemplar. Min nyinnkjøpte er unghest og hingst, tenkt også brukt i avl hvis vilkårene
for dette er tilstede. (Har også en Shetlandsponni som bidrar inn til mangfoldet )
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Jeg søker med dette om å få disponere nevnte areal. Jeg forstår det slik at kommunen i
henhold til egen økonomiplan ikke har konkrete planer for området jeg ønsker. Mine planer
vil kunne gi nytt liv til et "glemt" område, men også bidra ut til befolkningen for øvrig.
Håper på snarlig tilbakemelding og positivt svar på min søknad da jeg snarest mulig, og
forhåpentligvis til våren kan påbegynne arbeidet. Ber om dialog hvis noe informasjon
mangler for at kommunen skal kunne behandle min søknad. Ta gjerne kontakt.
Med vennlig hilsen Ingvild Furnes
Vedlegg 1: Uttalelse fra Alslaget fra Lyngshest
Vedlegg 1
Fra: Inger Sofie Andreassen <insofi@online.no>
Dato: 18. februar 2020 kl. 15:48:28 CET
Til: Ingvild Koht Furnes <ingvild1985@yahoo.no>
Emne: Fwd: Re: Uttalelse ang Lyngshesten "idag" og dens kulturelle betydning.

Hei!
Lyngshesten er vår stedegne nasjonalrase, som er en levende del av vår kulturarv. Arbeidet
med å bevare denne steegne hesterasen starta opp før 2. verdenskrig i nord Troms, men etter
krigen gjenfant man kun ett 30 talls hopper og 1 hingst. Disse hestene utgjør i all hovedsak
grunnstammen i dagens populasjon. Denne hesterasen som har hatt betydning for både gruve-,
gårdsdrift, på Markedet, i turismen og som transportør i bygdene langs lyngenfjorden.
Rasen er stadig utryddingstruet, og er på rødlista til FAO (FN sin organisasjon for mat og
landbruk) med status "Kritisk truet".
Alslaget for lyngshest er det eldste lokallaget for bevaring og utvikling av Lyngshest, og har
nesten uten opphold vært aktiv siden 1946.
Befolkningen i bygdene langs Lyngenfjorden, har gjennom de snart 75 år, vært svært viktig
for Lyngshestens fremme gjennom sitt avlsarbeid.
Det er fortsatt svært viktig å støtte brukere, hingsteholdere og oppdrettere Lyngshesten i
regionen, hvor vi i Alslaget har merket en nedgang i aktiviteten de siste 5-6 årene. Regionen
som framstår som rasens vugge, sjøl om den først ble stambokført i 1969, dog under navnet
Nordlandshest (et kulturhistorisk tyveri uten sidestykke)
Alslaget for Lyngshest er svært positiv til etablering av virksomhet som vil fortsette det
viktige arbeidet med å fremme rasen som brukshest i våre distrikter, og samtidig kunne gi et
flott aktivitetstilbud til befolkningen.
Lyngshesten har en unik egenskap i sitt lynne som gjør den spesielt egnet som både ride-,
kjøre- og helsehest.
Forsking viser også at "hestejenter" takler livet godt, utvikler empati, ansvarsfølelser og blir
gode ledere som voksne.
Legger ved noen linker som kan være nyttige ifm etablering av stall.
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Med vennlig hilsen/Best regards Inger Sofie Andreassen
Avlsansvarlig i Alslaget for Lyngshest
Ullstindvegen 1297
9023 Krokelvdalen
Tlf +47 97 16 55 05
https://www.nsnl.no/
https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/bevaringsverdige-husdyrraser/hest
https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/bevaringsverdigehusdyrraser/hest/nordlandshest-lyngshest
https://www.nibio.no/tema/mat/husdyrgenetiske-ressurser/bevaringsverdigehusdyrraser/hest/nordlandshest-lyngshest
https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/retningslinjer_til_f
orskrift_om_velferd_for_hest.8416/binary/Retningslinjer%20til%20forskrift%20om%20velfe
rd%20for%20hest
http://www.stallmestern.no/
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Berit Kristine Kalstad
mandag 30. mars 2020 15.41
'Jakobsson Strømsø, Stine'
Statskogs kommentar til nabos merknad til Nabovarsel ang. eiendom
Lulleskogen 45/ 2 søknad om opprettelse av tomteareal til etablering av
stall / uteareal hest

Statskog SF har mottatt deres merknader til nabovarsel vedrørende vår søknad om etablering av et
festeareal til stall / uteareal for hest i Skibotn, gnr 45 bnr 2 Lulleskogen.
Statskog SF som grunneier har følgende kommentar til deres merknader til nabovarsel:
-

-

Mellom bebyggelsen på 45/ 2/ 171 og grensen til det omsøkte areal er ca 35 meter. Bygget
/ stallen må plasseres minimum 4 meter fra nabogrensen. Avstanden vil derfor minimum bli
40 meter mellom boligene og stall-bygget.
Statskog SF anser pga. avstand, at derfor at deres merknad ikke er relevant.

På bakgrunn av deres merknader, vil Statskog som grunneier henstille søker til å plassere stallen i
lengst mulig praktisk avstand fra LHL's boliger og vegen i Markedsskogen.
Eksakt plassering av bygget vil bli bestemt på et senere tidspunkt, i forbindelse med byggesaken.
Dette vil bli avklart mellom søker som fremmer byggesak, og Storfjord kommune.
LHL vil få nytt nabovarsel når situasjonsplanen / plassering av bygget og andre installasjoner er avklart
og det søkes om byggetillatelse.

Med vennlig hilsen
Berit Krist ine Kalst ad
eiendomskonsul ent | 418 52 291

Fra: Jakobsson Strømsø, Stine <Stine.Stromso@skibotnhr.no>
Sendt: søndag 29. mars 2020 09.11
Til: Berit Kristine Kalstad <bek@statskog.no>
Emne: SV: Nabovarsel Statskog SF eiendom Lulleskogen 45/ 2 søknad om opprettelse av tomteareal
til etablering av stall / uteareal hest
Hei.
I lys av situasjonen vi nå står i, er Skibotn helse og rehabilitering dessverre stengt. Forutsetningene
våre for å gi gode merknader, er dessverre på bakgrunn av dette noe begrenset.
Utfordringen vi ser med dette tiltaket er at hoveddelen av våre pasienter har ulike former for
lungesykdom, noe som kan være krevende med drift av stall nært. Dette gjelder også for våre
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boliger, og vi vurderer også å utvide pasientaktiviteten til boligene i kommende år, noe som gjør at vi
er usikre på kompatibiliteten med driften av de to tjenestene.
Dersom en slik drift skal gjennomføres, ber vi om at utbygger får krav om å sørge for tiltak som
forhindrer lukt-forurensing til vår drift/ våre boliger.
Med vennlig hilsen
Stine Jakobsson Strømsø
direktør
Skibotn helse og rehabilitering
+47 777 15 900 (resepsjon)
+47 916 39 041 (mobil)
stine.stromso@skibotnhr.no

Skibotn helse og rehabilitering
- En del av Helsepartner Nord-Norge

Fra: Berit Kristine Kalstad <bek@statskog.no>
Sendt: onsdag 25. mars 2020 12.54
Til: Jakobsson Strømsø, Stine <Stine.Stromso@skibotnhr.no>
Emne: Nabovarsel Statskog SF eiendom Lulleskogen 45/ 2 søknad om opprettelse av tomteareal til
etablering av stall / uteareal hest
Vedlagt følger nabovarsel og kartbilag med ytterligere informasjon for søknad om / opprettelse av
areal til stall og uteareal til hest.

Det bes om at det bekreftes på epost at nabovarsel er mottatt.
Det bes også om at det i eposten informeres om dere har merknad til tiltaket.

Med vennlig hilsen
Berit Krist ine Kalst ad
eiendomskonsul ent | 418 52 291
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Fra: Berit Kristine Kalstad (bek@statskog.no)
Sendt: 06.04.2020 12:45:21
Til: Post Storfjord; Hilde Henriksen Kibsgaard
Kopi: 'Ingvild'
Emne: VS: Statskogs kommentar til nabos merknad til Nabovarsel ang. eiendom Lulleskogen 45/2 søknad om
opprettelse av tomteareal til etablering av stall / uteareal hest
Vedlegg:
Vedlagt oversendes ytterligere kommentar fra Skibotn IL, merket blått under.
Det bes om at denne eposten registreres Statskogs søknad om opprettelse av tomteareal til stall /uteareal i
Skibotn – Ingvild Koht Furnes, sendt Storfjord kommune 31.3.2020.

Med vennlig hilsen
Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent | 418 52 291

Fra: post@skibotnil.no <post@skibotnil.no>
Sendt: søndag 5. april 2020 10.26
Til: Berit Kristine Kalstad <bek@statskog.no>
Kopi: jaj@skibotn.net; hilde_bergland@yahoo.no; Tnl@skibotn.com; jarle‐nilsen@hotmail.com;
Oyveriksen@gmail.com; mayjohansen@hotmail.com
Emne: SV: Statskogs kommentar til nabos merknad til Nabovarsel ang. eiendom Lulleskogen 45/2 søknad om
opprettelse av tomteareal til etablering av stall / uteareal hest
Respons på kommentar.
Flott at stall eventuelt vil vurderes satt opp hensiktsmessig i forhold til naboer. Vil likevel legge inn en kommentar
her om at det ikke er selve stallen som avgir allergener, men dyrene, og det støvet som aktiviteten vil produsere.
Eventuell fjerning av skog vil gjøre det slik at vinden tar mer tak og dermed fører med seg allergener til naboer.
Med tanke på dette vil jeg opplyse om at det ligger tre helseforetak, med blant annet lungesyke pasienter, som vil
bli berørte av denne aktiviteten. Ser det har fått gått ut nabovarsel til disse, men vil likevel understreke dette for å
synliggjøre at dyrehold er uheldig i dette området.
Mvh Maj‐Kristin Johansen Kuivalainen

Til: 'post@skibotnil.no' <post@skibotnil.no>
Emne: Statskogs kommentar til nabos merknad til Nabovarsel ang. eiendom Lulleskogen 45/2 søknad om
opprettelse av tomteareal til etablering av stall / uteareal hest
Statskog SF har mottatt Skibotn IL's merknader til nabovarsel vedrørende vår søknad om etablering av et festeareal
til stall /uteareal for hest i Skibotn, gnr 45 bnr 2 Lulleskogen.
Statskog SF som grunneier har følgende kommentar til deres merknader til nabovarsel:
Idrettslagets areal er i dag ikke avklart på kartet da idrettsbanens areal 45/2/116 ikke er oppmålt. .
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Mellom idrettsbanen og grensen til det omsøkte areal er det i sørkant mer enn 50 meter, avstanden i
nordkant er kanskje 7‐8 meter. Men dette er vanskelig å si eksakt.
Grenser for arealet til idrettslaget må påvises i marka.
Statskog SF anser avstand så stor, at deres merknad ikke er relevant i saken.
På bakgrunn av deres merknader, vil Statskog som grunneier henstille søker til å plassere stallen i lengst mulig
praktisk avstand fra gressbanen i nordkant.
Eksakt plassering av bygget vil bli bestemt på et senere tidspunkt, i forbindelse med byggesaken. Dette vil bli
avklart mellom søker som fremmer byggesak, og Storfjord kommune.
Dere vil få nytt nabovarsel når situasjonsplanen /plassering av bygget og andre installasjoner er avklart og det
søkes om byggetillatelse.

Med vennlig hilsen
Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent | 418 52 291

Fra: post@skibotnil.no <post@skibotnil.no>
Sendt: torsdag 26. mars 2020 09.00
Til: Berit Kristine Kalstad <bek@statskog.no>.
Kopi: jaj@skibotn.net; hilde_bergland@yahoo.no; Oyveriksen@gmail.com; jarle‐nilsen@hotmail.com;
Tnl@skibotn.com; mayjohansen@hotmail.com
Emne: SV: Nabovarsel vedr opprette areal til bruk til stall /uteareal for hester
Hei.
Bekrefter med dette at nabovarsel er mottatt. Skibotn idrettslag er takknemlig for at vi ble hørt angående tidligere
kontakt i denne saken. Skibotn idrettslag viderefører det vi tidligere har sagt i form av:

Vi etterlyser bedre informasjon om planene til Ingvild Koht Furnes
Med tanke på allergikere og idrettsutøvere med astma vil så det oppstå konflikt til idretten og hestehold så
nært vår arena, og på det grunnlaget vil vi særlig verne om området til idrettslaget.
Gressbanen, som skibotn il har opparbeidet og vedlikeholdt i alle år, er et beskyttet miljø, med et unikt
klima, og trærne som står rundt gressbanen er med på å skape dette unike miljøet. Idrettslaget ønsker å
beholde sitt område for å bevare skogen rundt gressbanen.
Vi ønsker at idrettslagets arealer blir respektert og ikke benyttet av hest/ drift av stall og uteområde for
hest.
Vi ber om at Ingvild Koht Furnes setter opp et ballnett på langside av gressbanen.

Styret i Skibotn idrettslag er satt på kopi.
Vennlig hilsen Maj‐Kristin Johansen Kuivalainen, leder i Skibotn Idrettslag

Fra: Berit Kristine Kalstad <bek@statskog.no>
Sendt: onsdag 25. mars 2020 12.45
Til: 'post@skibotnil.no' <post@skibotnil.no>
Emne: Nabovarsel vedr opprette areal til bruk til stall /uteareal for hester
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Vedlagt følger nabovarsel og kartbilag med ytterligere informasjon for søknad om /opprettelse av areal til stall og
uteareal til hest.
Arealet er nå redusert i forhold til tidligere kontakt om denne saken. Skibotn IL berøres som nabo på tilgrensende
areal.
Det bes om bekreftelse på at nabovarsel er mottatt.
Det bes også om at det i eposten informeres om dere har merknad til tiltaket.

Med vennlig hilsen
Berit Kristine Kalstad
eiendomskonsulent | 418 52 291

Virusfri. www.avast.com
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Vår dato

Vår referanse

06.05.2020

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommunelege
Storfjord kommune
Joakim Stensrud Nilsen
Planlegger
Storfjord kommune

UTTALELSE: SØKNAD OM OMRÅDE TIL STALLDRIFT
Jeg viser til søknad om dispensasjon for fradeling av eiendom til stalldrift på eiendommen 45/2 i
Skibotn. Området søknaden gjelder ligger ved Markedsskogen (vegnavn), mellom nummer 1 og 13.
Området er søkt fradelt til stalldrift med lyngshest.
I denne forbindelse er det bedt om uttalelse fra undertegnede, spesielt med tanke på allergi for hest da
området har nærhet til Skibotn Helse og Rehabilitering, Stendi AS og fotballbane tilhørende Skibotn IL.
Jeg viser til vedlagt epostkorrespondanse fra Statsskog vedrørende nærhet til Skibotn Helse og
Rehabilitering: «Mellom bebyggelsen på 45/2/171 og grensen til det omsøkte areal er ca 35 meter.
Bygget /stallen må plasseres minimum 4 meter fra nabogrensen. Avstanden vil derfor minimum bli 40
meter mellom boligene og stall-bygget.
Vedrørende nærhet til fotballbane: «Mellom idrettsbanen og grensen til det omsøkte areal er det i
sørkant mer enn 50 meter, avstanden i nordkant er kanskje 7-8 meter. Men dette er vanskelig å si
eksakt.» Statsskog presiserer at de vil henstille om å plassere stallbygning lengst mulig vekk fra disse
områdene.
I denne saken er det blitt konferert med overlege Thomas Schopf på hudavdelingen og overlege og
allergolog Roald Bolle ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved UNN
Tromsø.
Generelt vil ikke stalldrift ha noen helsemessig betydning i avstandene beskrevet over for pasienter
som behandles ved de aktuelle institusjonene, heller ikke lungesyke. Dersom man maksimerer avstand
fra stall til aktuelle institusjoner/fotballbane vurderes det også å være svært usannsynlig at selv
pasienter med hyperallergi mot hest vil bli påvirket.
Det foreligger dermed ikke helsemessig grunnlag for å fraråde tiltaket.

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen
Kommunelege
Storfjord kommune

Postadresse
Rådhuset, Oldersletta 1
9046 Oteren

E-post/internett
post@storfjord.kommune.no
www.storfjord.kommune.no

Telefon
77 21 28 00
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Org.nr.
964 994 129

STORFJORD KOMMUNE
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Deres ref.
2020/89-5

Vår ref.
20/15208-2

Saksbehandler
Marit Reiersen

Dato
20.05.2020

Uttalelse til høring: søknad om dispensasjon for fradeling av festetomt på
eiendommen 45/2 til stalldrift i Skibotn - Storfjord kommune
Vi viser til søknad av 22.04.2020 om dispensasjon for fradeling av festetomt gbnr 45/2 til stalldrift.
Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, området er avsatt som landbruk-, natur- og
friluftsformål, samt reindrift (LNFR) og et areal avsatt til Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP 03), jfr.
plan- og bygningsloven § 19-2.
Avdeling for plan, folkehelse og kulturarv gir her en samordnet uttalelse fra Troms og Finnmark
fylkeskommune på vegne av våre ulike fagdivisjoner.
Vurdering og anbefaling
Plan- og bygningsloven gir som utgangspunkt kommunen myndighet til å bestemme arealbruken innen
sitt geografiske område forutsatt at det skjer etter lovens bestemmelser og er i tråd med retningslinjer
gitt av nasjonale og regionale myndigheter.
Kommunen kan ifølge PBL kapittel 19 gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i
eller i medhold PBL dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse
Omsøkt område ligger innenfor Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA) og ved planlegging
innenfor området må det tas hensyn til. Det er markedsplassene som utgjør de unike kulturmiljøene
som skal ivaretas. Tiltaket er derfor ikke i direkte konflikt med de viktigste kulturmiljøene i KULAområdene, slik planene nå foreligger.
Automatisk freda kulturminner
Ut fra søknaden skal det ikke gjøres markinngrep. Vi minner likevel om at Fylkeskommunen er
myndighet for å ivareta kulturminner i arealplanlegging jf. lov om kulturminner av 1978 og PBL av 2008.
Tiltaket er sjekket for kulturminner mot våre arkiver og ut fra vår kunnskap til området. Så langt vi
kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente, automatisk freda kulturminner.
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknaden, vil vi derfor vise til
tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på spor etter
Postadresse

Besøksadresse

Telefon

Org.nr

Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø

Besøksadresse

77 75 50 00

922420866

E-post
postmottak@tffk.no

Tffk.no
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tidligere menneskers aktivitet jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle
arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller uventede steinkonsentrasjoner etc. må vi få
melding umiddelbart. Det foresettes at dette pålegget bringes videre til de som skal utføre arbeidet i
marken.
For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til eget brev fra Sametinget.
Avslutning
Troms og Finnmark fylkeskommune har ut i fra sine berørte fagområder ingen flere merknader til
tiltaket.

Med hilsen

Vibeke Skinstad
Avd. leder plan, folkehelse og kulturarv

Marit Reiersen
Spesialrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/381 -24

Arkiv:
Saksbehandler: Joakim Stensrud Nilsen
Dato:

26.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
26/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplankrav - 3 fritidsboligtomter
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven(pbl)
Vedlegg
1 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
2 Søknad om dispensasjon fra krav om reguleringsplan 54/12
3 Kart
4 Bebyggelsesplan (Motforslag)
5 Illustrasjoner

Saksopplysninger
Kort innledning:
Holger Løkstad (heretter kalt søker) har etter fullmakt fra Torbjørn Løkstad fremmet søknad om
fradeling av 3 hyttetomter på Parasegga ved Stordalsveien i Signaldalen på parsell av eiendom
54/12, mellom Stordalsveien og Stordalselva. Søknaden inneholder dispensasjonssøknad fra
krav om reguleringsplan for delen av eiendommen.
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Kart:

Omsøkte område grovt vist med rød markering.
Planstatus:
Delen av 54/12 som er omsøkt ligger i kommuneplanens arealdel (KPA) avsatt til
fritidsboligområde. Disse områdene har krav om reguleringsplan før søknadspliktige tiltak vil
tillates.

Utklipp KPA, rød markering er søknadens omfang.
På eiendommen 54/124 er det en vedtatt reguleringsplan for fritidsboliger. Utbygging her er
ikke igangsatt.
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Utklipp som viser regueringsplan på 54/124 i forhold til omsøkte område.
Dispensasjon:
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.”
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. Ved vurderingen av om det skal gis
dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt.
Nabovarsel og høring:
Det foreligger ikke merknader fra naboene til tiltaket. Nabovarsling er utført.
Høring er ikke gjennomført, se vurdering av dispensasjon.
Avkjørsel:
Som Situasjonsplanen/bebyggelsesplanen viser, er det tenkt at eiendommene anlegger egne
adkomster fra Stordalsveien. Det forutsettes at vegrett tinglyses fra ende av kommunal veg,
Parasveien, til aktuelle tomt.
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Risiko - og sårbarhetsvurdering:
Kontroll Naturfare atlas.nve.no 23.08.19

Naturfare

Berørt

Snøskred og Steinsprang NGI aktsomhetsområde
Jord- og flomskred aktsomhetsområde
Fjellskred Nordnes, flodbølge
Flom, aktsomhetsområde

x

Ikke
berørt
x
x
x

Er tiltaket over marin grense (mg) vil ikke flere naturfarer være
aktuelle. Marin grense ca. 90moh, omsøkte tiltak ca. 110 moh
Kvikkleire
Mulig ustabile løsmasser (jamfør løsmassekart)
Flom
Området berøres i det østligste hjørnet av flom aktsomhetsområde. Ved kontroll av maks økte
vannsnivå for Stordalselva, er denne 7,43m. Høydeforskjellen på omsøkte eiendommer og elva
er ca. 15m. Dermed er aktsomhetsområde for flom ikke aktuell.

Utklipp fra atlas.nve.no som viser registrert flomaktsomhetsområde.
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Radon
Det er ikke utført kartlegging av radonforekomst i Storfjord kommune. Teknisk forskrift stiller
krav til radonsikring. Dette må ivaretas i byggesak.
Forsynings- og beredskapsfare.
Er området utsatt for hendelser på nærliggende transportåre?
 Nei, veien blir i hovedsak kun brukt som utfartsåre til Stordalen.
Er området utsatt for fare ved brann/ulykke?


Området ligger 20km fra brannstasjonen på Hatteng. Utrykningstiden vil dermed være
relativt lang (normal kjøretid 23min). Det er ikke kommunalt vann i området, men
slokkevann kan etableres fra Stordalselva eller Paraselva.
Ulovlig virksomhet


Området er ikke særlig utsatt for sabotasje eller terror. Det er ingen viktige objekter som
kan bli utsatt i nærheten av omsøkt område.
Andre forhold


Det er ikke risikofylt industri i området, herunder kjemikalier/eksplosiver. Det er ikke
høyspentledninger i parsellens nærhet. Nærmeste høyspentlinje er ca. 300 meter unna
tomtegrensen. Linjen er en 22kV distribusjonslinje.

Kulturlandskap
En eventuell godkjenning av dispensasjon vil delvis gi en annen bruk av tiltaksområdet. Det er
likevel ingen grunn til å tro at kulturlandskapet blir påvirket av fradelingen. Områdebruken er
avklart i KPA.
Friluftsinteressene
Stordalsveien er brukt som utfartståre for friluftsliv. I kartlagte friluftsområder freskommer
området som Viktig friluftsområde ID FK00018952. Det er to trimpostkasser i Stordalen, som
brukes av lokale i barmarkssesongen. Disse ligger tilknyttet Tyskveiene, som er merkede løyper
med informasjonsskilt om krigshistorien, tyske bunkers, og tilrettelagt med bru over
Stordalselva. I området ligger Markusgrotta i Markusfjellet på nordsiden av dalføret, en grotte
for viderekomne som krever klatreutstyr....
Ved omsøkte areal er det funksjonen til Stordalsveien som må ivaretas knyttet til
friluftsinteresser. Ved å begrense tomtenes utstrekning mot veg, samt etablering av byggegrense
i bebyggelsesplan kan dette ivaretas på tilfredsstillende måte.
Miljø
Nye avløpsanlegg omsøkes og etableres på slik måte at det ikke skaper ulempe for miljøet.
Andre løsninger for toalett kan også benyttes.
Naturmangfoldloven:
Data hentet fra:
www.artsdatabanken.no 26.05.20
www.naturbase.no 26.05.20
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Det er ingen direkte treff på arter i artsdatabanken i det aktuelle området. Det er ikke registrert
arter som er i kategoriene kritisk trua (CR), sterkt trua (EN), sårbar (VU) eller nær trua (NT)
etter Norsk rødliste for arter 2010 ihht. artskart i artsdatabanken innenfor de omsøkte
parsellene. Søk på www.naturbase.no i kartlag for Arter av nasjonal forvaltningsinteresse,
verneområder, Naturtyper, Kulturlandskap, Friluftsområder, og Kartlagte friluftsområder, gir
ingen treff i tiltaksområdet.
Det skal fradeles tomt til fritidsboligformål, og vi vurderer det slik at NML §§ 8-12 er relevant
for saken og må derfor anvendes. Vi anser kunnskapsgrunnlaget om de berørte økosystemene,
jamfør NML § 8, for å være godt. Den samlete belastningen, jamfør NML § 10, på de berørte
økosystemene er vurdert til å være liten. Kommunen har i sin vurdering av saken vektlagt at
dispensasjon ikke fører til store inngrep og vil dermed ikke komme i konflikt med trua eller
sårbare arter og naturtyper.
Ut ifra de prinsippene som skal vurderes kan vi ikke se at det omsøkte tiltak kommer i konflikt
med hovedformålet i det som naturmangfoldloven skal verne om.
Reindrift
Data fra kilden.nibio.no 26.05.20
Området ligger i reinbeitedistrikt 24 Helligskogen (HRBD), det inngår i
reindriftskonvensjonsområde, og er markert som høstvinterbeite.
I tidligere saker knyttet til områdene øverst i Signaldalen har kommunen uttalelser fra HRBD
om at de bruker områdene nedenfor høyfjellet i svært liten grad. Noe bruk kan forekomme.
Da området er avklart i KPA til fritidsboligformål er områdebruken avklart. Forholdet til
reindrifta er dermed avklart.
Jordloven
Områdebruken er avklart i KPA. Jordlovsbehandling utgår.
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Kulturminner:
Det er registrert ett kulturminne i området. Data fra kulturminnesok.no 26.05.20:

Bilde fra befaring sommer 2019 til høyre.
Registreringa er av en hul furu som står på
skillet mellom 54/12 og 54/10. Vernestatus er
ikke avklart.
Det avventes uttalelse fra Troms og Finnmark
fylkeskommune om vernestatus.
Området rundt furua bærer preg av bruk, og da
besøk av landemerket. Administrasjonen mener
at furua bør ivaretas og holdes tilgjengelig for
allmennheta på grunn av sin særegenhet og
plassering ved utkikspost mot Stordalselva og
Tuftekaillen.
Dersom det under arbeid i området skulle
komme fram gjenstander eller andre levninger
som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet
stanses og melding sendes
kulturvernmyndighetene snarest.
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Vurdering
For at kommunen skal kunne innvilge dispensasjon fra reguleringsplanformålet, må det
argumenteres for at alle aktuelle forhold er avklarte i en slik grad at det ikke ansees som
nødvendig med utredninger og prosess som en reguleringsplan vil gi. Formålet med planen må
ikke vesentlig tilsidesettes, og fordelene skal klart være større enn ulempene.
I denne saken omhandler det et avgrenset område som ligger i “enden” av et sammenhengende
stort fritidsboligområde; BFR 33. I dette fritidsboligområdet er det i dag 12 fradelte
fritidsboligtomter (telling uten statusjekk). I tillegg er det et ferdig regulert felt (54252009004)
med 11 ledige fritidsboligtomter.
Sett som frittstående område kan parsellen sammenlignes med områdene BFR16 og BFR29 i
KPA der det tillates fradelt et mindre antall fritidsboligtomter uten krav om reguleringsplan.
Disse er i KPA utredet i henhold til pbl § 11-10.
For at dispensajonen skal kunne gis for omsøkte område som helhet må det foreligge en
bebyggelsesplan for viser hvordan utnyttelse og utforming av tomtene er tenkt, samt en
beskrivelse og bestemmelser til infrastruktur og begrensninger. Fradelingsvedtak vil basere seg
på utredning i dispensasjonssaken og beskrivelse i bebyggelsesplanen. I søknaden er det vedlagt
en grov bebyggelsesplan. Administrasjonen har utarbeidet motforslag med utdypende
bestemmelser. Begge forslagene er vedlagt saken.
Kommunen mener det vil være aktuellt å innvilge denne dispensasjonen basert på at:










Området er avsatt til ønsket arealbruk
Ingen naturfarer krever utredning
Områdets utforming tilsier ikke annen arrondering av tenkte eiendommer, utnyttelsen
kan derfor ikke endres i særlig grad. Dermed vil tiltstøende områder ikke blir berørt av
tiltaket.
Ved samkjøring av krav til utforming og utnyttelse tilsvarende nærliggende
reguleringsplan vil områdebruken fremstå med helhet.
Ingen naboer har innvendinger til tiltaket.
Forholdet til registrert kulturminne/landemerke blir ivaretatt ved etablering av nærmeste
fritidsboligtomt 10m fra stammen. Grense strekkes i rett linje fra Stordalsveien mot
skrent.
Det er ikke funnet andre forhold som krever ytterligere utredning.

Søknad om fradeling med dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bør innvilges. Det kan gis
fradelingstillatele til inntil 3 fritidsboligtomter på omlag 1000kvm på parsell av 54/12 som
fremkommer i søknad og forslag til bebyggelsesplan.
Forholdet det dispenseres fra er kravet om reguleringsplan. Områdets karakter, forhold til
naturfarer og naboers samtykke til tiltak gir kommunen grunnlag for å fatte vedtak som har
utredet området tilfredsttillende. Det ansees ikke at området kan utnyttes på annen mer gunstig
måte innenfor avsatte arealformål.
Da høringsrunde av dispensajonssøknaden ikke er gjennomført foreslår administrasjonen at det
delegeres fra MPD til rådmannen å fatte vedtak basert på denne utredninga og forslag til
bebyggelsesplan, etter høring hos kulturvernmyndigehtene.
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Rådmannens innstilling
Miljø-, plan-, og driftsstyret delegerer til Rådmannen å fatte vedtak i saken basert på
utredningene etter at høringsfrist har gått ut. Det tillates mindre justeringer av
bebyggelsesplanforslaget for å imøtekomme eventuelle merknader fra sektormyndigheter. Det
tas utgangspunkt i kommunens motforslag til bebyggelsesplan.
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Bebyggelsesplan parsell av 54/12
Området ligger i KPA område BFR 33 langs Stordalsveien i Signaldalen. Avklaring av forhold knyttet til
områdebruk er avklart i delegert vedtak XX/XX.
Bestemmelser med utgangspunkt i reguleringsplan for Parasmoen 2009004, og bestemmelser fra
KPA for BFR 16 og BFR 29:
a) Det tillates fradelt inntil 3 hyttetomter på parsellen i henhold til skisse under. Fradeling skal
tilstrebe likt areal per tomt. Omlag 1000kvm. I øst skal det etableres buffer mot gran på
skillet (beskrevet kulturminne i saksutredning) med 10m fra stamme.
b) Tomtegrense legges på det nærmeste 1,5m fra Stordalsveien. Dette for å sikre areal for
snørydding, grøfting og vedlikehold av veien. Tomtegrense følger skråning mot Stordalselva.
c) På hver tomt tillates fritidsbolig og 2 anneks/uthus
d) Bebyggelse skal som hovedregel oppføres med saltak med takvinkel mellom 25 og 45 grader.
e) Bygninger tillates oppført i 1,5 etasjer. Anneks/uthus i 1 etasje.
f) Total utnyttelsesgrad skal ikke overstige BYA 160kvm
a. Fritidsbolig skal ikke overstige BYA 100kvm
g) Grunnmur skal ikke overstige 80cm over planert terreng.
h) Gesims over grunnmur skal ikke overstige 3,5m
i) Mønehøyde fritidsbolig tillates inntil 6,5m over grunnmur.
j) Trevegetasjonen på tomta skal bevares i størst mulig grad.
k) Materialbruk og fargevalg skal harmonere med omgivelsene. Det skal brukes natur/jordfarger.
l) Hver tomt er ansvarlig for å sikre frisikt ved avkjørsel fra Stordalsveien. Vegrett må sikres.
m) Vanntilførsel kan løses ved felles brønn.
n) Utslipp kan løses med infiltrasjonsanlegg per tomt etter søknad.
o) Byggegrense mot Stordalsveien settes til 7m fra vegmidte.
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Eksempel tomtedeling og utnyttelse. Uten hensyn til kulturminnet og avstand til veg.

Visualisering tomter. Uten hensyn til kulturminnet og avstand til veg. Bilde mot Stordalen.

Stordalsveien. Skrent til høyre i bildet.
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Klage på egengodkjenning av Reguleringsplan for Nalluvuopio
Reiselivsområde
Henvisning til lovverk:
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak om
reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er rette klageinstans for planvedtak (delegert
myndighet fra Miljøverndepartementet). Klage på reguleringsvedtak skal etter kommunenes
delegeringsvedtak forelegges kommunens utvalg for plansaker Miljø-, plan-, og driftsstyret.
Hvis utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, legges saken frem for kommunestyret med
forslag til endring av vedtaket. Hvis ikke utvalget finner grunn til å ta klagen til følge, avgir
utvalget uttalelse og sender saken til fylkesmannen.
Vedlegg:
1

KLAGE PÅ VEDTAK FOR REGULERINGSPLAN FOR NALLUVUOHPPI
REISELIVSOMRÅDE

2

Plankart

3

Planbestemmelser

4

Særutskrift vedtak om egengodkjenning
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Saksopplysninger
Kommunestyret vedtok i møte 26.02.2020, sak 13/20, reguleringsplan for Nállovuohppi
reiselivsområde. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket,
fremsatt av Hellgiskogen Reinbeitedistrikt (HRBD).
Klagen er mottatt innenfor klagefristen.
Helligskogen reinbeitedistrikt har helårsbeite i Storfjord kommune, med hovedområde i øvre del
av Skibotndalen og fjellområdene rundt. I gjeldene område er det i https://kilden.nibio.no/
registrert trekklei rundt Falsnestiden.
Klagen omhandler forholdet mellom reguleringsplanens tenkte bruk av området og konflikt med
trekkleias funskjon. Bekymringa er at okserein (som hovedsaklig trekker gjennom området) vil
bli skremt og hindret av aktivitet og anlegg i fjellsiden, og da bli presset lengre mot høyfjellet
der bli mer utsatt for rovdyr og naturfarer. Det er område for akebakke og terrengsykling som
trekkes frem som hovedproblem.
Det opplyses også om at HRBD ikke har fått melding om utvidelse av reguleringsarealet siden
2009. Tildigere reguleringsprosess (2009) resulterete ikke i vedtatt
reguleringsplan/bebyggelsesplan. Seppola v/AR-Ing har fremmet forslag om reguleringsplan for
deler av eiendommen 46/3 der det var gitt opsjon på kjøp. Arealet som inngår i planforslaget er
utvidet 1 gang iløpet av planprosessen som ble igangsatt i 2015. Et areal der Geir Varvik hadde
opsjon på kjøp er innlemmet i reguleringsplanen. 18.10.2018 ble det sendt epost fra AR-Ing AS
ved Anne Henriksen (innleid plankonsulent for tiltakshaver) til offentlige innstanser samt leder
av HRBD. Utvidelsen av planområdet har ikke resultert i endret formål med planen. Innholdet er
heller ikke særlig endret kan ikke sies å gi endrede forhold til reindrifta sammenlignet med
planforslaget til 1.gangs høring. Utvidelsesområdet er avgrenset til et areal mellom dagens
grustak og E6/E8 og ligger dermed lengst unna fjellområdene brukt til trekklei for rein.
Konsekvensutredninga gjort er vurdert til å være utført faglig, og dekker forholdene der
planforslaget påvirker reindrifta.
Helligskogen Reinbeitedistrikt har gjennom reguleringssaken blitt ansett som part i saken og har
levert merknad til planprosessen. Fylkesmannen, som øvre offentlig forvaltningsorgan knyttet til
reindrift har også uttalt seg til saken. Disse merknadene er behandlet i merknadsbehandling og
delvis tatt til følge ved innlemmelse av bestemmelser for hensyn til reindrift.
Det har ikke blitt stilt spørsmål ved Ordførers habilitet ved behandling av saka i kommunestyret.
Dermed har ordfører vært tilstede med stemmerett i saka. Reguleringsplanen ble enstemmig
vedtatt.
Vurdering
Klagen bringer ingen nye momenter i saken. Rådmannen opprettholder derfor sine vurderinger
slik de fremgår av saksframlegget til MPD i sak 73/19 og KS sak 13/20. Rådmannen anbefaler
at klagen ikke tas til følge.
Dersom saken ender med at klager får medhold, vil det være uheldig å gjennomføre tiltakene
som ved medhold må justeres eller fjernes før klagen er avgjort. Rådmannen anbefaler derfor at
klagen gis utsettende virkning for deler av reguleringsplanen som ligger høyest i terrenget. Dette
gjelder da områdene:
1. GAA – ..akebakke og terrengsykling...
2. BUH - Utleiehytter
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Rådmannens innstilling
1. Miljø-, plan-, og driftsstyret finner ikke grunn til å ta klagen fra Helligskogen
reinbeitedistrikt til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i
Troms og Finnmark med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget
og mener at klagen ikke bør tas følge
3. Klagen gis utsettende virkning for deler av reguleringsplanen. De påklagde forholdene
knytter seg i hovedsak til de høyest plasserte regulerte områdene i planen. Disse har
beskrevet formål:
-

GAA - akebakke og terrengsykling eller lignende utendørs aktiviteter for besøkende i
planområdet
BUH - Uleiehytter.

I disse delene av reguleringsplanen kan ikke tiltak iverksettes før klagebehandlingen er
fullført.
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Planbestemmelser for Nàllovuohppi turistområde

Detaljregulering for Nallovuohppi reiselivsomrade,
Storfjord kommune
Planid.: 19392015001

§ 1 Reguleringsbestemmelser
§1.1 Reguleringsområde
Reguleringsbestemmelsene gjelder for område avgrenset på plankart datert 3. oktober 2019
med reguleringsgrense.
§ 1.2 Reguleringsformål
Arealene innenfor plangrensen er regulert til følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, ledd nr. 1)
• Fritidsbebyggelse
• Fritids- og reiselivsformål
• Utleiehytter
• Campingplass
• Bevertning
• Lekeplass
• Annet uteoppholdsareal
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 2)
• Veg
• Kjøreveg
• Annen veggrunn - grøntareal
• Parkering
Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3)
• Naturområde – grønnstruktur
• Vegetasjonsskjerm
• Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5, ledd nr. 5)
• Naturformål av LNFR
Hensynssoner (pbl § 12-6)
• Frisikt
• Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
• Bevaring kulturmiljø
• Båndlegging etter lov om kulturminner
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§ 2 Generelle bestemmelser
§ 2.1 Bygg, terreng og byggegrunn
1. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke
blir utsatt for fare, skade eller vesentlig ulempe.
2. Det føres fram strøm til formålsområdene fra eksisterende kraftlinjer gjennom området.
3. Vann i planområdet kan etableres ved graving av brønn eller ved boring etter vann. Trasé for
vann, avløp og kabler skal fortrinnsvis legges i vei.
4. Trafo, infiltrasjonsanlegg og grøfter for vann, avløp og el kan etableres på område for
grønnstruktur så fremt terrenget tilbakeføres til opprinnelig stand.
5. Utbygging av interne veier og planformål for hvert tiltaksområde skal skje samtidig for hvert
delområde.
6. Veivedlikehold og snørydding påhviler brukerne i henhold til avtale.
7. Fylling og skjæring etableres med stabil skråning og dekkes med vekstjord fra stedlige
masser.
8. Stedlige vekstjordmasser tas vare på og tilbakeføres for reetablering av stedlig flora så snart
som mulig ved gravearbeider.
9. Ny bebyggelse skal ha avdempede jordfarger og ikke-reflekterende materialer.
10. Eksisterende vegetasjon skal beholdes i størst mulig grad. Det skal ikke hogges mer skog enn
nødvendig ved oppføring av bygninger, veier og plasser.
11. Forslagsstiller skal sørge for stell og skjøtsel av furuskogen for å sikre skogbildet og målrettet
skjøtsel som ivaretar det biologiske mangfoldet og eventuelle truede arter i planområdet.
12. Det tillates «flatt» tak, pulttak og saltak for bygninger til felles og offentlig bruk.
13. Utleiehytter og fritidsboliger samt spikertelt skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom
20 og 40 grader.
14. Lavvoer og grillhytter tillates med tradisjonelle takformer for bygningstypen (konisk).
15. Byggegrense mot E6 er 50 m fra veikant på europaveien, som inntegnet på kartet.
§ 2.2 Samferdselsanlegg
1. Det skal utarbeides og undertegnes en gjennomføringsavtale mellom forslagsstiller og
Statens vegvesen som dokumenterer at passeringslomme planlegges og bygges i henhold til
Statens vegvesens håndbøker. Dette for å sikre at passeringslommen kan overtas av Statens
vegvesen for drift og vedlikehold.
2. Alle endringer og nye vegobjekter langs riksveien (avkjørsler, passeringslomme, grøfter,
stikkrenner, rekkverk, skilt, osv.) skal innmåles, og data for blant annet linjegeometri
oversendes til Statens vegvesen for oppdatering av nasjonal vegdatabank (NVDB).
§ 2.3 Reindrift
1. Bruken av planområdet skal i størst mulig grad ta hensyn til reindriftsnæringens behov for
vår- og vårvinterbeite. Dette innebærer minst mulig menneskelig aktivitet i området på
senvinteren og våren når området har lite eller ingen snø mens det fortsatt er snø/skare på
alternative beiteområder for rein.

2.

Utbygger skal ha kontakt med reinbeitedistriktet før og under utbyggingen, for å
gjennomføre bygge- og anleggsarbeid i perioder det ikke er reinsdyr i området og for å sikre
at reindrifta blir best mulig ivaretatt.
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§ 3.0 Bebyggelse og anlegg
§ 3.1 •
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fritidsbebyggelse
Området omfatter eksisterende bebyggelse BFR1 og 7 nye tomter – BFR2 til BFR8.
Formålsgrense for fritidseiendommene er/blir regulerte tomtegrenser.
Det tillates oppført fritidsbolig med uthus på tomten. Plankartet er ikke bindende for
plassering og utforming av bygninger.
Total utnyttelsesgrad på tomten settes til 30 % BYA.
Maksimal mønehøyde settes til 8 m over eksisterende terreng.
Eksisterende trær på tomta søkes bevart.
Det tillates innlagt vann til fritidsboligene. Avløpsanlegg med godkjent renseløsning etableres
innenfor planområdet.
Strøm til fritidsboligene skal legges i jordkabel.
Fritidsboligene skal benytte felles avkjøring inn til formålsområdet. Parkering på egen tomt.
Trafikkstøy fra E6 skal ikke være større eller lik Lden 55 dB, beregnet gjennomsnittlig over
året og døgnet ut fra spesielle regler som er beskrevet i Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og tilhørende veileder
(M-128).

§ 3.2 Fritids- og reiselivsformål
1. Gjelder område for reiselivsrettet virksomhet på felt BFT1 og BFT2 samt service-/sanitærbygg
på BFT3.
2. Innenfor området kan det oppføres bygninger, installasjoner og anlegg for
reiselivsvirksomhet og tilhørende tjenesteyting/service, samt nødvendige skjermer/voller for
sikring mot støy og annen forurensning.
3. Bygninger i området tillates oppført med mønehøyde maksimalt 8 m over ferdig terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
4. Det tillates innlagt vann i bygninger i reiselivsområdet. Avløpsanlegg med godkjent
renseløsning etableres innenfor planområdet.
5. Utnyttelsesgrad : BYA 70 %.
6. Innenfor område BFT2 – reiselivsområde – tillates ingen permanente bygninger nærmere
riksveien enn byggegrensen angir (50 m).
§ 3.3 Utleiehytter
1. Innenfor området BUH kan det oppføres bygninger for utleie, med totalt inntil 8 utleiehytter.
2. Hver boenhet skal maksimalt være 60 m² BRA og kan oppføres vegg i vegg.
3. Plankartet viser illustrasjon av arealbruk for utleiehytte med oppstillingsplass for bil.
4. Mønehøyde maksimalt 5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
5. Det tillates innlagt vann til utleiehyttene. Avløpsanlegg med godkjent renseløsning etableres
innenfor planområdet.
6. Minimum 25 % av utleiehyttene skal være universelt utformet og ha trinnfri atkomst fra
parkeringsplass.
7. Det tillates atkomstveier og parkering for brukere av utleiehyttene innenfor formålsområdet.
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§ 3.4 Campingplass
1. Gjelder felt BC1, BC2, BC3, BC4, BC5, BC6, BC7 OG BC8.
2. Områder for campingplass skal planeres og ryddes for formålet. Oppstillingsplasser i felt BC1
og BC2 fylles opp minimum 50 cm og maksimalt 1 m over eksisterende terreng for å oppnå
nødvendig plan og avrenning. For områdene BC3-BC6 tillates terrengarrondering som gir
hensiktsmessige stigningsforhold. Områdene BC7 og BC8 tillates oppfylling inntil 50 cm.
3. Fyllinger må ha erosjonssikring.
4. Det etableres stikkrenner gjennom fyllinger i område BC1-BC2 for å sikre at flomvann kan
dreneres bort uten å skade campingområdet. Stikkrenner dimensjoneres for tilstrekkelig
kapasitet.
5. Det føres frem strøm via jordkabel.
6. På felt for oppstillingsplasser tillates inntil 150 campingvogner med spikertelt.
7. Hver campingvogn tillates å føre opp ett mindre bygg (spikertelt) samt uteplass og gjerde
som ikke rager mer enn 50 cm over terreng.
8. Det skal ikke være trær eller andre brennbare objekter nærmere campingvogn/spikertelt enn
3 m målt fra ytterste punkt på hvert objekt. Dette for å hindre eventuell brannspredning.
9. Byggegrense i formålsgrense.
10. Mellom hver enhet av campingvogn med tilhørende spikertelt skal det minimum være 3 m
avstand til naboenhet målt fra ytterste konstruksjon som rager mer enn 0,5 m over terreng.
Bil kan stilles opp i dette mellomrommet.
11. Oppføring av spikertelt er søknadspliktig.
12. Spikertelt skal være flyttbart og skal kunne fjernes inklusive fundamenter i løpet av 8 timer.
Fundamenter skal være løse og ligge oppå bakken.
13. Spikertelt inklusive platting o.a. kan maksimalt ha bebygd areal BYA = 27 m².
14. Spikertelt tillates med maksimal høyde/mønehøyde inntil 3 m over gjennomsnittlig ferdig
planert terreng rundt bygget.
§ 3.5 Bevertning
1. I området BB tillates oppført kafé, galleri, servicebygg eller annen bygning for tjenesteyting
og servering til planområdets besøkende.
2. Bygninger tillates med mønehøyde maksimalt 8 m over ferdig terrengs gjennomsnittsnivå
rundt bygningen.
3. Det tillates innlagt vann. Avløpsanlegg med godkjent renseløsning etableres innenfor
planområdet.
4. Utnyttelsesgrad : BYA = 70 %.
§ 3.6 Lekeplass
1. Område BLK gjelder aktivitetsområde for utendørs lek.
2. Formålet legger til rette for bearbeiding av terreng og montering av installasjoner og små
bygg til lek og rekreasjon. Eksempelvis store trær, husker, gynger, klatrestativer, klatrevegg,
balanseapparat, dukkehus, sklie, lekehus, trehjulssykkelsti, krypetunneler, sandkasse, osv.
3. Atkomsten og lekeplassen skal være universelt utformet for de arealer som ikke er
naturområder. Det skal være plan og fast flate for snuareal til rullestol ved siden av
lekeapparater og sittegrupper.
Side 4 av 8

113

Planbestemmelser for Nàllovuohppi turistområde
4. Lekeapparater og anlegg må være trygge for fri lek uten risiko for å bli fast eller komme til
skade.
5. Utenfor lekesoner anlegges markert gangsti med fast dekke og stigningsforhold maksimalt
1:12 over korte strekninger slik at svaksynte og bevegelseshemmede også kan ta seg fram i
området. Det må være hvileplasser og møteplasser for rullestoler/barnevogner med jevne
mellomrom.
§ 3.7 Annet uteoppholdsareal
1. Innenfor område BAU 1, BAU2, BAU3 og BAU4 tillates oppført grillhytter og bålplasser og
lignende, samt mindre terrengtilpasninger og vegetasjonsrydding for den aktuelle
aktiviteten.
2. Utnyttelsesgrad : BYA = 20 m².

§ 4.0 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
§ 4.1 Vei
1. Formålet omfatter atkomstveier og interne veier i planområdet.
2. Veitrasé kan benyttes til kabelgrøfter og annen teknisk infrastruktur.
3. Veier opparbeides minimum som skogsbilvei og fylles opp i nødvendig grad.
4. Maksimal bredde på veier i planområdet er 4,5 m. Med veibredde menes kjørebane inklusive
skulder på hver side.
5. Stigningsforhold på interne veier tillates inntil 15 %.
6. Veivedlikehold og snørydding påhviler brukerne i henhold til avtale.
7. Eksisterende avkjørsel benyttes som adkomstvei til planområdet midlertidig, og skal stenges
og erstattes av ny adkomstvei når nytt kryssområde som skal dekke hele Nállovuohppiområdet blir opparbeidet utenfor planområdet.
8. Eventuelle fotgjengere fra planområdet som ønsker å gå over E6 ledes til eksisterende
avkjøring med gjerde i planområdet inntil annen kryssningsløsning utenfor planområdet er
etablert.
§ 4.2 Kjørevei
1. Formålet omfatter del av E6/E8.
2. Det opparbeides passeringslomme iht. vegvesenets krav for kjøretøy som passerer
planområdet i retning fra Skibotn.
§ 4.3 Annen veggrunn - grøntareal
3. Formålet SVG1 og SVG2 omfatter grøntarealer og veggrøft samt del av tilstøtende areal som
dekkes av frisiktsone.
4. Det settes opp gjerde mot øvrig del av planområdet for å unngå tilfeldig fotgjengerkryssing
av E6. Gjerde plasseres utenfor Statens vegvesens areal, og grunneier/forslagsstiller er
ansvarlig for oppføring, vedlikehold og drift. Statens vegvesen kan ikke holdes ansvarlig for
eventuelle skader som følge av snøbrøyting etc.
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§ 4.4 Parkering
1. Formålet SPA1, SPA2, SPA3 og SPA4 omfatter parkering for besøkende i planområdet.
2. Det tillates ikke langtidsparkering på parkeringsområdene.
3. Parkeringsplassene opparbeides på samme måte som veiene i området og med
hensiktsmessig høydenivå.
§ 4.5 Vann, avløp og renovasjon
1. Det tillates innlagt vann i bygninger i planområdet.
2. Det tillates eget grunnvannsanlegg innenfor planområdet på bebyggelsesområder og/eller
områder for grønnstruktur.
3. Avløpsanlegg med godkjent renseløsning etableres innenfor planområdet på
bebyggelsesområder og/eller områder for grønnstruktur.
4. Planområdet kan ikke bygges ut før det er sikret nødvendig og forskriftsmessig vannforsyning
og avløpsanlegg.
5. Utedo tillates ikke.
6. Planområdet er underlagt kommunal renovasjonsordning.
§ 4.6 Elkraft
1. Det tillates strøm fremført til campingvogner og bygninger i planområdet.
2. Strømkabel skal fortrinnsvis følge veitrasé. Luftlinjer skal unngås.
3. Trafo kan oppføres på område for grønnstruktur, i sikker avstand fra bebyggelsesområder.
4. Det tillates fiberkabel i planområdet. Disse skal følge strømnettet.

§ 5.0 Grønnstruktur
§ 5.1 Naturområde - grønnstruktur
1. Formålet omfatter grøntarealer mellom utbyggingsfeltene. Området søkes bevart mest mulig
uberørt av hensyn til stedlig naturmiljø og biologi.
2. Det tillates vekstfortetting og andre skjermende tiltak/gjerde mot planens grense mot sør for
å hindre inn-/utsyn og støv fra fremtidig råstoffutvinning/sandtak.
3. Det tillates oppført inntil 4 grillplasser/gapahuker innenfor området.
4. Det tillates utbedring og merking av eksisterende og nye stier som leder til turområder,
gapahuker, grillplasser eller kulturminner i og utenfor planområdet.
5. Det tillates etablering av infiltrasjonsgrøfter, vann- og avløpsledninger, støyskjermer/-voller
og trafostasjon i området.
6. Det tillates anlegg av terrengtrapper i bratte stier.
7. Eksisterende vegetasjon beholdes. Områder dekkes med vekstjord/overflatemasser fra
planområdet for reetablering av områdets naturlige vegetasjon etter gravearbeider o.l.
§ 5.2 Vegetasjonsskjerm
1. Formålet GV1, GV2 og GV3 omfatter naturområder som støy- og innsynsskjerm mot
europavegen.
2. Det tillates etablering av infiltrasjonsgrøfter, vann- og avløpsledninger og trafostasjon i
området.
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3. Det tillates oppsetting av gjerde og/eller støyskjerm i formålsområdet, utenfor Statens
vegvesens ansvarsområde. Drift og vedlikehold av gjerde/skjerm påhviler
grunneier/forslagsstiller.
4. Det tillates ingen stier eller gangveier utenom innregulerte veier gjennom formålsområdet.
§ 5.3 Angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
1. Området GAA gjelder akebakke og terrengsykling eller lignende utendørs aktiviteter for
besøkende i planområdet.
2. Innenfor formålsområdet tillates terrengtilpasninger og vegetasjonsrydding for å etablere
attraktive og hensiktsmessige traseer for den aktuelle aktiviteten. Tiltakene må ikke øke
skredfaren vesentlig, og det tilstrebes at så lite skog som mulig blir fjernet av hensyn til
skjerming av trekkvei for rein ovenfor planområdet, samt av lokalklimahensyn for å hindre
kaldluftskanaler fra øvre til lavereliggende områder.
3. Akebakken må ikke anlegges slik at den øker skredfaren. Den anlegges smal og slyngende.
Det anlegges en voll for å stoppe akebakken mot campingplassen.
4. Eksisterende vegetasjon beholdes i størst mulig grad. Ved terrengarrondering skal vekstjord
fra planområdet tilbakeføres for raskest mulig reetablering av stedets egen vegetasjon.
5. I perioder hvor rein trekker forbi planområdet, skal aktivitetsområdet være stengt for bruk
slik at reinen kan passere uforstyrret.

§ 6.0 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
§ 6.1 Naturformål av LNFR
1. Formålet f_LNA omfatter fellesareal som ikke skal berøres ved utbyggingen av planområdet.

§ 7.0 Hensynssoner
§ 7.1 Frisikt
1. Formålet omfatter frisiktsone i avkjøring mot E6/E8.
2. Det skal ikke forekomme sikthindringer over 0,5 m over vegbanen – skilt, vegetasjon, snø
eller annet – innenfor frisiktsonen.
3. Enkeltstående trær kan tillates, så fremt de ikke har krone som hindrer siktforholdene verken
for personbiler eller buss.
§ 7.2 Flomfare
1. Formålet omfatter fare for flom og spredning av vannløp.
2. Tiltak er beskrevet under utbyggingsområder som berøres.
§ 7.2 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler)
3. Formålet omfatter fare for elektromagnetisk stråling fra høyspent luftlinje.
4. Det tillates ingen del av bygning/balkong/installasjon for varig opphold i faresonen.
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§ 7.3 Bevaring kulturmiljø
1. Formålet omfatter verneverdige kulturminner og skal sørge for at krigsminner blir bevart for
ettertiden.
2. Det tillates ingen tiltak innenfor hensynssonen.
§ 7.4 Båndlegging etter lov om kulturminner
1. Formålet omfatter vern av fredede kulturminner og skal sørge for bevaring for ettertiden.
2. Det tillates ingen tiltak innenfor hensynssonen.

§ 8.0 Rekkefølgebestemmelser
§ 6.1 Massedeponi
1. Massedeponi for steinmasser skal avsluttes før utbygging kan igangsettes i området som
massene er lagret i. Tidsfrist og terrengarrondering etter avslutning avtales mellom Storfjord
kommune og forslagsstiller.
§ 6.2 Bruk og opparbeiding av veier
3. Passeringslomme forbi eksisterende felles avkjøring skal opparbeides før det gis
igangsettingstillatelse til utbygging i planområdet. Så snart passeringslomme forbi
eksisterende felles avkjøring er godkjent av Statens vegvesen, kan hele reguleringsplanen
realiseres.
4. Bruk av felles avkjøring fra E6 aksepteres midlertidig inntil nytt kryssområde som skal dekke
hele Nállovuohppi-området blir opparbeidet utenfor planområdet.
5. Så snart godkjent kryssløsning utenfor planområdet er etablert og knyttet til planområdet via
inntegnet fremtidig vei, skal den midlertidige avkjøringen stenges og fjernes, inklusive
passeringslommen.
6. Alle endringer og nye vegobjekter langs riksveien (avkjørsler, passeringslomme, grøfter,
stikkrenner, rekkverk, skilt, osv.) skal innmåles, og data for blant annet linjegeometri
oversendes til Statens vegvesen for oppdatering av nasjonal vegdatabank (NVDB).
§ 6.3 Avløpsvann
1. Infiltrasjonsløsning for avløpsvann må godkjennes før igangsettingstillatelse.
2. Eventuelle utslipp må det søkes kommunen om utslippstillatelse for.
§ 6.4 Vannforsyning
1. Løsning for tilstrekkelig mengde og kvalitet på drikkevann må være på plass iht.
Drikkevannsforskriften til hyttefelt, campingplass og café før igangsettingstillatelse.
2. Tiltak for tilgang til slukkevann ved eventuell brann må være på plass før
igangsettingstillatelse.

***
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Samlet saksframstilling
Utvalgssak
73/19
13/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
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26.02.2020

Reguleringsplan – Nállovuohppi ( Nalluvuopio ) reiselivsområde merknadsbehandling 2. gangs høring
Henvisning til lovverk
Plan og bygningsloven, Andre del: plandel Kapittel 12. Reguleringsplan
Vedlegg






Planbeskrivelse Nállovuohppi reiselivsområde revidert 5 desember 2019 med
merkede endringer
Planbeskrivelse Nállovuohppi reiselivsområde revidert 5 desember 2019
Reguleringsbestemmelser revidert 5 desember 2019
Nállovuohppi plankart revidert 3 oktober 2019
Merknadsbehandling 2. gangs høring

Saksopplysninger
Planforslag til Reguleringsplan for Nállovuopio Reiselivsområde (PlanID 19392015001) har
vært ute til offentlig høring og ettersyn i henhold til Miljø, plan- og driftsstyrets (MPD) vedtak
24/19. I høringsperioden kom det inn 8 merknader totalt. Alle merknadene er i sin helhet
gjengitt i vedlegg 1 “Merknadsbehandling 1. gangs høring”.
Kommunen hadde ikke mottatt justert planforslag før utsending av høringsforslaget. Disse
endringene ble dermed en del av justeringene som må utføres etter merknadsbehandlinga i sak
47/19 (se nedenfor).
I sak 47/19 i MPD ble merkandene behandlet. Det ble også tilføyd og vedtatt merknader fra
kommunens side til planforslaget.
Storfjord kommune mottok et korrigert planforslag fra AR-Ing AS der forslagstiller her mener at
merknader og innspill fra vedtak 24/19 samt i merknadsbehandlingen i sak 47/19 er
implementert. Justerte dokumenter ble vedlagt saken.
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Historikk . . . . (siste tre behandlinger i SPD)
Vedtak i sak 24/19:
Reguleringsplan for Nállovuohppi Reiselivsområde 19392015001 legges ut til offentlig høring og ettersyn med
sakens vedlagte plandokumenter.
Forslagsstiller skal gjennomgå/revidere følgende punkter i planbeskrivelsen (og tilhørende punkter i de andre
plandokumentene) med Storfjord kommune og eventuelt berørte eksterne parter før planforslaget tas opp til
2.gangs behandling, forslagsstiller kan velge å utbedre planforslaget med endringene før høring. Alle punktene
må sees i sammenheng med kapittel 8 i planbeskrivelsen med underkapitler.
1. Dokument Planbeskrivelse (og de andre plandokumentene) skal oppdateres for riktig layout og følgende
innhold skal gjennomgås for mindre endringer:
a. Sammendrag må speile innhold i planbeskrivelsen og planen for øvrig.
i. Antall hyttetomter må oppdateres.
ii. Hvilke konsekvenser har rapporter og utredninger om naturfarer medført for utbygging?
b. 4.1/4.4
i. Reguleringsplanen må vurderes nærmere i forhold til KULA (Kulturhistoriske landskap
av nasjonal interesse)
ii. Kulturvernmyndighetene må inviteres til utforming av spesifikke bestemmelser tilknyttet
vern av områdets verneverdige objekter.
1. Dette kan være mer detaljerte bestemmelser rundt bevaring og utforming av
adkomstveier (gående og/eller vareleveranser), og områdebruk. Det vises
spesielt til områdene BFT1 og BFT2 som grenser til LKM1. mulig samarbeid
for bevaring og formidling burde diskuteres.
a. Må det etableres adkomstveger som er gjenstand for vareleveranser
og vedlikehold burde disse innlemmes som formålsområder. (6.7.4)
c. 5.1
i. Gnr/bnr rettes
d. 5.17
i. Registrerte aktsomhetsområder må listes og kommenteres
1. Flomaktsomhet
2. Snøskred og steinsprang (NGI) aktsomhetsområde
a. Det er ikke forsvarets aktsomhetsområder som skal benyttes
3. Jord- og flomskred aktsomhetsområde
e. 5.14
i. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i omtalte rapport. Det er en sammenstilling
av informasjon samt en vurdering disse og terrengformasjoner som konkluderer med
stabil grunn uten fare for kvikkleireskred.
ii. Kommunen har i møter med aktuelle firma og forslagsstiller gjennomgått disse og
gjennomført egenvurdering av geoteknikk. Det er ut fra disse vurderingene konkludert
med tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred uten ytterligere geotekniske vurderinger.
f. 6.2.2 punkt 1 og 6.8
i. Plassering av eventuell fremtidig kryssløsning er ikke avklart. Det foreligger ikke
kommunale eller private planforslag for tilstøtende områder. Planforslaget skal ta høyde
for tilknytting i nordøst eller sørvest til eventuell fremtidig internvei for Nalluvuopio.
Dette er sikret med veg parallelt med E6/E8.
g. 6.3.1
i. Samsvar mellom planbestemmelser og planbeskrivelse må kontrolleres.
ii. Definering av mønehøyde og gesimshøyde, eventuell egne grenser for disse innenfor
tiltaksområdene.
iii. Typer tillatte takformasjoner for de ulike formålsområdene burde spesifiseres.
h. 6.9
i. Kommuneplanens arealdel legger opp til uttak av masser tilstøtende reguleringsgrensen
i sørøst. I planforslaget er det beskrevet nødvendig buffersone mot det fremtidige
uttaksområdet, og at dette må tas hensyn til i uttaksområdet og delvis i planområdet.
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Dette kan få konsekvenser for lønnsomhet og utnyttelsesgrad. Løsning og bestemmelser
for dette må diskuteres nærmere.
i.

j.

2.
3.

6.19
i. Rekkefølgebestemmelse knyttet til massedeponiet vil være av største konsekvens for
planforslaget. Det settes ingen tidsplan for dette gjennom planforslaget. Ifølge foreslåtte
rekkefølgekrav vil ikke planen kunne iverksettes før massetaket er avsluttet. Se også
8.14.4.
Vann og Avløp/utslipp
i. Det må påpekes at disse anleggene må omsøkes utslippstillatelser.
ii. Det omtales ikke mulige tømmepunkt for campingturister. Dersom dette skal være et
tilbud innenfor planområdet må det avklares gjennom utslippssøknader.
iii. Tilgang på slukkevann er ikke kommentert i plandokumentene.
1. vurdering av brann i ROS

Det skal leveres komplett og feilfritt (sosi- og datakontroll) digitalt planforslag.
Nødvendige endringer som følge av høringsrunde skal innarbeides av forslagsstiller.

Vedtak i sak 47/19 - Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde
Merknadsbehandling etter 1.gangs høring
Kommunen skal ta stilling til om merknadene skal etterkommes og da eventuelt medføre endringer av
planforslaget. Det skal også tas stilling til om endringene er av en slik art at planforslaget må sendes på
2.gangs høring og offentlig ettersyn.
Vurdering
Rådmannen har i vedlegg 1: “Merknadsbehandling” anbefalt at flere av merknadene fra 1.gangs høring
og offentlig ettersyn etterkommes. Summen av disse sammen med kommunens egne endringsforslag fastsatt
i SPD sak 24/19, ansees å være av en slik art at planforslaget må sendes på 2.gangs høringe etter
redigering. Flere av forholdene som er rettet merknad til er også grunnlag for ytterligere diskusjoner og
avklaringer mellom forslgasstiller, kommunen og sektormyndigheter.
I henhold til vedlagte merknadsbehandling og kommunens egne vedtak og kommentarer, må planforslaget
justeres vesentlig før kommunen gjennomfører endelig behandling av denne. Planforslaget bør returneres
forslagsstiller for avklaring og justering i henhold til merknadsbehandlinga. Redigert planforslag sendes
på 2.gangs høring før videre politisk behandling.
Rådmannens innstilling
Forslag til Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde sendes forslagsstiller for justeringer og
avklaringer i henhold til saksutredningas vedlegg nr 1. Merknadsbehandling og vedtak 24/19 i Storfjord
Plan og driftsstyre.
Redigert planforslag legges ut til 2. gangs offentlig ettersyn.
Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.06.2019
Behandling:
Endringsforslag rådmannens innstilling fra administrasjon. Så snart redigert planforslag foreligger,
legges dette ut til 2.gangs offentlig ettersyn.
Rådmannens innstilling og endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Forslag til Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde sendes forslagsstiller for justeringer og
avklaringer i henhold til saksutredningas vedlegg nr 1. Merknadsbehandling, og vedtak 24/19 i Storfjord
Plan og driftsstyre.
Så snart redigert planforslag foreligger, legges dette ut til 2.gangs offentlig ettersyn.

. . . . Slutt på historikken
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Vurdering
Forholdene som er påpekt i merknadsbehandlingen til 2.gangs høring ble oversendt
forslagsstiller og da med kort frist for å justere inn plandokumentene heretter.
Planforslaget skal justeres etter 2. gangs høring med påfølgende merknadsbehandling og
kommentarer og/eller pålegg fra Storfjord kommune.
Forslagstiller har returnert justert planforslag med kommentarer. Korrigeringene er da også
synliggjort ved at det er et eget dokument med korrigeringer medtatt. Alle plandokumenter er da
korrigert heretter.
Rådmannens innstilling
 Merknadsbehandling til 2. gangs høring for planforslag «Reguleringsplan for
Nállovuopio reiselivsområde» godkjennes av miljø, plan- og driftsstyret.
 Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»med
merknadsbehandling sendes kommunestyret for endelig godkjenning

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 19.12.2019

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:



Merknadsbehandling til 2. gangs høring for planforslag «Reguleringsplan for
Nállovuopio reiselivsområde» godkjennes av miljø, plan- og driftsstyret.
Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»med
merknadsbehandling sendes kommunestyret for endelig godkjenning

Saksprotokoll i Storfjord kommunestyre - 26.02.2020

Behandling:
Forslag fra H/AP/MDG:
Stryk kulepunkt 1
Kulepunkt 2 :
 Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»godkjennes
Forslaget fra H/AP/MDG ble tatt opp til votering.
Forslaget ble enstemmig vedtatt
Vedtak:


Planforslag for «Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde»godkjennes
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Fellingstillatelse på elg - 2020
Saksopplysninger
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele årlige fellingstillatelser. Indre
Storfjord bestandsplanområde og Skibotn storvald tildeles frie dyr etter godkjent avskytingsplan.
Det gis fellingstillatelse på totalt 49 elg i Storfjord kommune for 2020.

Vurdering
Storfjord kommune har vedtatt kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltninga. I denne planen
er det i hovedmålene lagt opp til:
 Å redusere bestandsstørrelsen til et nivå som reduserer kollisjoner mellom elg og kjøretøy.
 Jobbe mot å oppnå en stabil bestandsstørrelse med sunn kjønns- og alderssammensetning.
Oppnås gjennom rettet avskyting og et jaktuttak tilpasset reproduksjonen.
 Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.
Skibotn Storvald og Indre storfjord har begge godkjente bestandsplaner med en avskytingsplan som
følger de kommunale målsetningene. Begge bestandsplanene legger opp til en høy andel
kalv/ungdyr i uttaket, og samme strategi gjøres for Elsnes.
Fellingstillatelser fordeles slik, jfr. Hjorteviltforskriften § 18:
Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre).
Skibotn storvald bestandsplanområde har egen avskytingsplan som de følger.

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2020 etter følgende tabell:
Vald
Skibotn
Storvald

Tellende
areal
128 000

Bestandsplan Kalv

Hunndyr

Hanndyr

Frie dyr

Sum

Ja

0

0

0

24

0
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Arkivsaknr:

2016/424 -31

Arkiv:

K46

Saksbehandler: Marit L. Figenschau
Dato:

25.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
29/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Fellingstillatelse på elg - 2020
Saksopplysninger
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele årlige fellingstillatelser. Indre
Storfjord bestandsplanområde og Skibotn storvald tildeles frie dyr etter godkjent avskytingsplan.
Det gis fellingstillatelse på totalt 49 elg i Storfjord kommune for 2020.

Vurdering
Storfjord kommune har vedtatt kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltninga. I denne planen
er det i hovedmålene lagt opp til:
 Å redusere bestandsstørrelsen til et nivå som reduserer kollisjoner mellom elg og kjøretøy.
 Jobbe mot å oppnå en stabil bestandsstørrelse med sunn kjønns- og alderssammensetning.
Oppnås gjennom rettet avskyting og et jaktuttak tilpasset reproduksjonen.
 Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.
Skibotn Storvald og Indre storfjord har begge godkjente bestandsplaner med en avskytingsplan som
følger de kommunale målsetningene. Begge bestandsplanene legger opp til en høy andel
kalv/ungdyr i uttaket, og samme strategi gjøres for Elsnes.
Fellingstillatelser fordeles slik, jfr. Hjorteviltforskriften § 18:
Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre).
Indre Storfjord bestandsplanområde har egen avskytingsplan som de følger.

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2020 etter følgende tabell:
Vald
Indre Storfjord

Tellende Bestandsplan Kalv
areal
122 300 Ja
0

123

Hunndyr

Hanndyr

0

0

Frie
dyr
0

Sum
20

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/423 -28

Arkiv:

K46

Saksbehandler: Marit L. Figenschau
Dato:

25.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
30/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre

Møtedato
29.05.2020

Fellingstillatelse på elg - 2020
Saksopplysninger
I henhold til Hjorteviltforskriftens § 18 skal kommunen tildele årlige fellingstillatelser. Indre
Storfjord bestandsplanområde og Skibotn storvald tildeles frie dyr etter godkjent avskytingsplan.
Det gis fellingstillatelse på totalt 49 elg i Storfjord kommune for 2020.

Vurdering
Storfjord kommune har vedtatt kommunale mål og retningslinjer for elgforvaltninga. I denne planen
er det i hovedmålene lagt opp til:
 Å redusere bestandsstørrelsen til et nivå som reduserer kollisjoner mellom elg og kjøretøy.
 Jobbe mot å oppnå en stabil bestandsstørrelse med sunn kjønns- og alderssammensetning.
Oppnås gjennom rettet avskyting og et jaktuttak tilpasset reproduksjonen.
 Den prosentvise fordelingen av skutte dyr skal ikke overstige 60 % for noe kjønn.
Skibotn Storvald og Indre storfjord har begge godkjente bestandsplaner med en avskytingsplan som
følger de kommunale målsetningene. Begge bestandsplanene legger opp til en høy andel
kalv/ungdyr i uttaket, og samme strategi gjøres for Elsnes.
Fellingstillatelser fordeles slik, jfr. Hjorteviltforskriften § 18:
Kalv (½ år), voksne hunndyr (1 ½ år og eldre), voksne hanndyr (1 ½ år og eldre).

Rådmannens innstilling
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2020 etter følgende tabell:
Vald
Tellende areal Bestandsplan Kalv
Elsnes 32 063
Nei
2

Hunndyr
2

Hanndyr
1

Frie dyr
0

Sum
6

For Elsnes som ikke har godkjent bestandsplan beregnes fellingstillatelsen ved å dividere
valdets tellende areal med gjeldende minsteareal.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2018/402 -74

Arkiv:
Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

31.05.2020

Saksfremlegg
Utvalgssak
31/20

Utvalgsnavn
Storfjord plan- og driftsstyre
Storfjord kommunestyre

Møtedato
29.05.2020

Merknadsbehandling 1. gangs høring - Kommuneplanens samfunnsdel
Henvisning til lovverk: Plan og bygningsloven
Saksopplysninger:
Kommuneplanens samfunnsdel har vært ute på offentlig høringsrunde og
merknadsbehandlingen behandles i dette saksfremlegget. Planforslaget som gikk ut på høring
var utarbeidet på bakgrunn av vedtatt planprogram datert 27/2 2019.
Det er kommet både interne og eksterne innspill, og merknadsbehandlingen har vært
omfattende. Ledergruppa har behandlet alle interne merknader og styringsgruppa er innkalt til
denne saken som behandles av Miljø, plan og driftsstyret.
Storfjord kommune ved planavdelingen har støttet opp om arbeidet som Høgtuns Plankontor har
gjort på vegne av Storfjord kommune. Det er utarbeidet en merknadsbehandling og selve
dokumentet Kommuneplanens samfunnsdel er revidert ihht. dette.
Planforslaget og merknadsbehandlingen er vedlagt.
Vurdering
Dokumentet omhandler kommuneplanens samfunnsdel og legger rammer for kommunens
helhetlige planlegging. Kommuneplanens samfunnsdel er bygd opp i 2 hoveddeler, kommunen
som samfunn og kommunen som organisasjon. I første del beskrives det kommunale
plansystemet, dagens situasjon og kommunens hovedutfordringer. Deretter beskrives forslag til
satsingsområder med mål og strategier.
I andre del beskrives kommunen som organisasjon. I denne delen beskrives kommunen som
tjenesteyter og som tilrettelegger for samfunnsutvikling.
Samfunnsdelen legger også overordnede føringer for revisjon av kommuneplanens arealdel.
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Rådmannens innstilling


Merknadsbehandling til 1. gangs høring for planforslag Kommuneplanens Samfunnsdel
godkjennes av miljø, plan- og driftsstyret med de forslag til endringer som ble fremlagt
på møtet.

 Planforslaget med merknadsbehandling sendes kommunestyret for endelig godkjenning
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Kommuneplanens samfunnsdel Storfjord kommune

Merknadsbehandling
Møte 29.05.20

1
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INNSPILL FRA REGIONALE MYNDIGHETER
Merknad nr. 1 – Mattilsynet (07.04.20)
1.1

Drikkevann er en kritisk faktor i samfunnet. Mattilsynet nevner 3 punkter som bør få plass i
samfunnsdelen:
- Bedre standarden på ledningsnettet
- Knytte utilfredsstillende separate og små fellesanlegg til felles vannforsyning der
kvaliteten lettere kan kontrolleres
- Bedre vannbeskyttelse av vannkilder
Storfjord kommune har rapportert svært høg lekkasjetap på alle vannverka (30-, 48- og
65%).
Kommunaldirektørens vurdering: merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 5.1.3 «Miljø-, plan- og driftsetat», delmål 2, siste
strategipunkt (side 26)
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Merknad nr. 2 – Direktoratet for samfunnssikkerhet (05.05.20)
2.1

DSB gir et generelt svar om at det er fylkesmannen som har følger opp hensynet til
samfunnssikkerhet. Fylkesmannen har også ansvaret for samordning av statlige innsigelser.
Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering

3
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Merknad nr. 3 – Sametinget (05.05.20)
3.1

Ønsker at utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske befolkningen beskrives under
pkt. 2 – Dagens situasjon. Dette omfatter utviklingstrekk og utfordringer blant den samiske
befolkningen i kommunen, herunder behov, muligheter og utfordringer for samisk språk og
kultur i skole og barnehage og blant voksne.
Kommunaldirektørens vurdering: I Storfjord kommune er 150 personer innmeldt i
samemanntallet, det finnes samiske næringer og språk kan læres i barnehager og skoler. I
tillegg finnes et flerspråklig språksenter (Storfjord språksenter) som jobber for å styrke
samisk, kvensk og finsk i kommunen. Barn og unge er språksenterets hovedmålgruppe.
Storfjord kommune ønsker å opprettholde og videreutvikle samisk språk og kultur og vil følge
dette opp med konkretisering i arbeid med handlingsdeler.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
Pkt. 2.1 – Nestsiste avsnitt på side 4.

3.2

Kartlegge utviklingstrekk og utfordringer for samiske næringer som reindrift, fjordfiske,
landbruk og utmarksnøringer
Kommunaldirektørens vurdering: Samfunnsdelen beskriver næringer på et overordnet nivå
med mål og strategier. Reindrift er nevnt pkt. 4.2.1, delmål 1, strategipunkt 2, side 13. Fiske
er nevnt i samme delmål, siste strategipunkt. En nærmere vurdering vil beskrives nærmere i
påbegynt næringsplan.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes nærmere ved
utarbeidelse av næringsplanen.

3.3

Det er positivt og viktig med delmål for eksisterende næringer som fiske, landbruk,
reindrift og utmarksnæringer. Sametinget håper kommunen tar grep og leder en arena for
dialog og samarbeid.
Kommunaldirektørens vurdering: Primærnæring vil også være et tema i revidert næringsplan.
Det er ønskelig å ha en god dialog og samarbeid med alle næringer i kommunen.
Kommunaldirektørens vurdering og innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes nærmere
ved utarbeidelse av næringsplanen.

3.4

Det er ikke synliggjort hvordan samiske interesser har medvirket (pbl. §5-1)
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunen mener at pbl. § 5.1 har et særlig ansvar for
aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge, og
grupper av befolkningen som trenger en «talerør». Kommunen og har likevel hatt ambisjon
om mere direkte medvirkning fra samiske og kvenske interesser være oppmerksom på dette i
videre planarbeid.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes i videre planarbeid.

3.5

Sametinget er fornøyd med delmålene som skal sikre og videreutvikle samisk og
finsk/kvensk språk med tilhørende strategier. Hvordan kan kommunen ivareta og styrke
tilbud til den samiske befolkningen som del av den kommunale tjenesteproduksjon?
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Kommunaldirektørens vurdering: I samfunnsdelen sette søkelys på mål og strategier,
herunder også samisk språk og kultur. Hvordan tjenestetilbudet skal styrkes utover dagens
situasjon, må drøftes nærmere ved utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan til høsten.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden følges opp i videre planarbeid.
3.6

Kan man si mer om helseutfordringer tilknyttet den samiske befolkningen?
Kommunaldirektørens vurdering: Det er et nasjonalt krav at kommunen skal ha oversikt over
helseutfordringene og at dette skal framgå av helserapport hvert 4. år. I 2017 ble planen sist
utarbeidet og skal dermed revideres til neste år. I rapporten framgår det at Storfjord
kommune var en av 10 kommuner som var med i SAMINOR2-undersøkelsen som sier noe om
helseutfordringene i Storfjord sammenliknet med resten av landet. Data og oppfølging må
gjøres i samråd med kommunens helsepersonell.
Kommunedirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes. Helserapporten skal
medføre til konkrete tiltak for grupper med spesielle utfordringer.

3.7

Sametinget er veldig fornøyd med at kommunen vil synliggjøre og ta vare på
samiske/kvenske kulturminner og kulturhistorie. Dersom der er ønskelig kan sametinget
bistå med ytterlig orientering.
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunen vil ta kontakt med sametinget eller andre med
kunnskap dersom de ønsker ytterlig orientering om samiske/kvenske kulturminner og
kulturhistorie.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

3.8

Sametinget vil oppfordre kommunen til innsamling av samiske stedsnavn. Sametinget har
prosjektmidler til innsamling til stedsnavn og kan også kurse kommune og språksentre om
dette.
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunen har som mål å sikre og videreutvikle samisk og
finsk/kvensk språk og kultur og er derfor positiv til innspillet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden følges opp i videre planarbeid og i
dialog med oppvekst- og kultursektoren.
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Merknad nr. 4 - Fylkesmannen i Troms og Finnmark (06.05.20)
Innspill til prosess
4.1

Det ønskes en sterkere kopling mot arbeidet med kommunal planstrategi og planbehov
som synliggjøres i denne.
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunal planstrategi er under arbeid og det tas sikte på
at denne kan godkjennes til høsten (ett år etter konstituering av kommunestyret, slik plan og
bygningsloven legger opp til). En viktig avklaring med planstrategien er å avklare om
kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal revideres. Dette er allerede gjort av
nåværende kommunestyre.
Behovet for supplering av underliggende/utdypende planer synliggjøres i nåværende
planarbeid, særlig der konkretisering av hovedsatsingsområder etterspørres.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:
Merknaden etterkommes. Behov for utdypende plantyper som beskrives i nåværende
dokument, samordnes med plantyper som fastsettes i planstrategien.

4.2

Planen viser i korte trekk viktige utviklingstrekk og utfordringer, men fylkesmannen savner
oversikt over viktig kunnskapsgrunnlag. Det oppfordres til at viktige underlagsdokumenter
følger planen som vedlegg.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Tematisk innspill – Kommunen som samfunnsutvikler
4.3

Kommuneøkonomi og demografi
Den demografiske utviklingen utviklingen (folketall og befolkningssammensetning) synes
godt ivaretatt i plandokumentet. Fylkemannen anbefaler at kommunen i større grad
omtaler kommunens økonomiske situasjon og handlingsrom.
Kommunaldirektørens vurdering: Storfjord kommune skal sikre egen økonomiske bærekraft,
og har tre overordnede økonomiske handlingsregler. Disse er knyttet til netto driftsresultat,
økonomiske buffere, og netto lånegjeld. Handlingsreglene er førende for arbeidet med
årsbudsjettet og økonomiplanen, som inngår i kommunens handlingsprogram.
Kommunen har en 4-årig investeringsplan som viser finansieringsbehovet det er nødvendig å
planlegge for i et lengre perspektiv. Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
I ny kommunelov er det også et nytt krav om at kommunestyrene skal vedta finansielle
måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Vi kan ikke se at Storfjord i forbindelse
med vedtatt budsjett for 2020-2023 har vedtatt slike måltall.
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunen har ikke i dag finansielle måletall, men vil
innarbeide disse ved neste budsjettrevisjon. Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
Pkt. 5.1 – Administrativ organisering, delmål 3 med strategier (side 22).
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4.4

Næringsutvikling


Landbruket representerer en betydelig sysselsetting og verdiskaping i Storfjord
kommune og fylkesmannen anmoder at Storfjord kommune å sikre at
primærproduksjonen og sekundærnæringen innen jordbruk og skogbruk dekkes
noe mer spesifikt i kommunens planverk, både i pågående rullering av
samfunnsplanen, og ved neste rullering av strategisk næringsplan.

Kommunaldirektørens vurdering: I nåværende planbeskrivelse er næringsutvikling avgrenset
til å omhandle plan og strategier. Det er flere næringer (og andre sektorer) som ønsker
«større plass» i samfunnsdelen, men det er viktig at dokumentet er avgrenset til å omfatte
hovedtrekkene og være styrende for videre planlegging. Det er imidlertid enighet om at
jordbruk/skogbruk skal dekkes mere spesifikt i arealdel og næringsplaner.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas delvis til følge.


I tillegg anmoder vi kommunen om å vektlegge mulighetene innen
landbruksbaserte tilleggsnæringer, som en del av et mangfoldig og fremtidsretta
næringsliv i kommunen.

Kommunaldirektørens vurdering: I plandokumentet pkt. 3.4 Arealstrategi, «spredt bosetting
tilknyttet andre næringer (side x), framgår ønske om tilrettelegging for landbruksbaserte
tilleggsnæringer (men også andre næringer).
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden støttes.
4.5

Klima og miljø


Når det gjelder klimatilpasning er tverrgående fokus bra, men det savnes at temaet
ivaretas og følges opp med mer konkrete føringer under delmål og strategier i
planens satsingsområder. Hvordan tenker kommunen å ta hensyn til mulige
virkninger av klimaendringer i arealplanlegging og i kommunens rolle som
næringsutvikler.

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet ved at alle gjennomgående
hensyn utarbeides med hovedmål, delmål og strategier som de øvrige temaene.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Gjennomgående hensyn (Kap 4.1.1, 4.1.2 og 4.1.3)
gis en klarere struktur med inndeling i hovedmål, delmål og strategier (fra side 8).
Om klimavirkning i arealplanlegging: Punkt 4.1.2, delmål 3 og 4 med strategier (side 10).
Om klimavirkning i kommunes rolle som næringsutvikler: Punkt 4.2.1, delmål 1, strategipunkt
3 (side 14)


Vi gjør kommunen oppmerksom på at det nå er kommet en veiledning til statlig
planretningslinje for klimatilpasning som vil kunne gi gode råd om hvordan
temaet bør ivaretas i kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg arbeider
Miljødirektoratet også med en interaktiv veileder på klimatilpasning.no som vil gi
mer utfyllende informasjon om hvordan ulike sektorer som landbruk, reindrift og
naturmiljø vil kunne påvirkes av klimaendringene i framtiden og hvordan
hensynta temaet i planlegging etter plan- og bygningsloven.

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
7

133



Samfunnsdelen sier ingenting om status knyttet til klima- og energiplan for
Storfjord kommune. Vi anbefaler kommunen å vurdere en revisjon av denne, slik
at temaene energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp ivaretas mer
inngående i en slik plan.

Kommunaldirektørens vurdering: Energieffektivisering og klimagassutslipp har fått tydeliger
plass i samfunnsdelen ved omskriving av pkt. 4.1.2 Klima og miljø. Samfunnsdelen vil dermed
legge føringer for framtidig revisjon av utdypende planer.
Når det gjelder Klima og enegiplan eksisterer en felles plan for Nord-Troms kommunene for
perioden 2010-2014. Det tilrås at fylkesmannens anbefalinger om temaer følges opp i videre
planarbeid. Revisjon og event. regionalt samarbeid vurderes ved utarbeidelse av
planstrategien.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes. Revisjon vurderes ved
utarbeidelse av planstrategien.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
4.1.2 - Klima og miljø (se delmål 1 med strategier (side 10 og 11).
4.1.2 – Planlagt revisjon av Klima og energiplan (siste rubrikk, side 11)


Fylkesmannen ber om at det under kap. 3.1 i planforslaget også vises til FNs
bærekraftsmål nr. 15 og Regjeringens forventninger til at kommunene
identifiserer og tar hensyn til viktig naturmangfold i sin arealplanlegging.

Kommunaldirektørens vurdering: Hensyn til naturmangfold har fått tydeliger plass i
samfunnsdelen ved omskriving av pkt. 4.2.1 Klima og miljø (se delmål 2, strategipunkt 1, side
11). Det nevnes videre at FNs bærekraftsmål knyttet til gjennomgående perspektiver er vist i
kap. 4. Når det gjelder merknaden om å ta med FNs mål nr. 15 under kap. 3.1 tilrås dette
etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Meknaden etterkommes
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: FNs bærekraftmål pkt. 3.1, mål 15 (side 4).
4.6

Boligpolitikk
Kommunen har definert «bolyst» som et eget satsingsområde i samfunnsdelen og har
dermed satt fokus på boligpolitikk i planarbeidet. Fylkesmannen savner et sterkere fokus
på det som omhandler boligsosiale forhold og vanskeligstilte på boligmarkedet.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås tatt til følge og at boligsosiale forhold
tydeliggjøres i et nytt strategipunkt. Videre oppfølging og konkretisering skjer gjennom
revisjon av eksisterende boligsosial handlingsplan 2003-2006.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
4.1.3 – Likeverd, 6. strategipunkt (side 12).
4.2.2 – Forslag til revisjon av boligpolitisk handlingsplan (side 17)

4.7

FNs bærekraftmål. Planforslaget viser på en fin måte hvilke bærekraftsmål som er aktuelle
for Storfjord kommune og som er lagt til grunn for planarbeidet. Vi registrerer at mye av
8
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kommunens mål og strategier har bærekraft i bunnen. Men dere kan med fordel under
hvert satsingsområde vise hvilke av de ulike bærekraftsmålene de er med på å oppfylle.
Dette kan lett skisseres ved å sette for eksempel logo eller nummer tilknyttet hvert
satsingsområde.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås tatt til følge. FNs bærekraftmål er
sammen med nasjonale forventninger og regionale føringer samfunnsdelens overordnede
dokumenter (side 8 i eksisterende dokument). Mange av innspillene til samfunnsdelen
anmoder at det vises til hvilke av FNs bærekraftmål kommunen er med på å oppfylle.
Merknaden etterkommes delvis, ved å kople FNs bærekraftsmål til gjennomgående
perspektiver.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter: Punkt 4 – Strategier. Gjennomgående hensyn
viser til FNs bærekraftmål (fra side 8).
4.8

Arealstrategi. Arealstrategien kan med fordel ha en tydeligere strategi knyttet til
oppfølging av målet i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging om at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling
av kompakte tettsteder og at veksten i persontransporten skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange. Dette står for så vidt nevnt i det gjennomgående
perspektivet knyttet til folkehelse, men det er viktig at dette også framkommer som en
prinsipiell føring knyttet til tettsteder/mindre tettsteder.
Rådmannens vurdering: Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging, er som helhet vanskelig å imøtekomme i en kommune med lite
kollektivtilbud og liten utbyggingspress. I tillegg har Storfjord kommune meget spredt
bosetting (72,3 % i hht. Statistisk sentralbyrås definisjon).
Det er mest realistisk å redusere bilbruk i kommunens tettsteder. Hensynet til samordnet
bolig- areal- og transportplanlegging framgår av gjennomgående hensyn for folkehelse, men
kanskje i større grad under satsingsområdet «Bolyst» (de to første strekpunktene under
strategier). Ønske om utbygging gang- og sykkelveger forsterkes i under «Arealstrategi»
(tettsteder)
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Pkt. 4.3 Arealstrategi, siste setning under
«Tettsteder» (side 20).

Innspill til kommunen som organisasjon og tjenesteyter
4.9

Barn og unge


Fylkesmannen mener det er viktig at strategisk oppvekstplan og
kommuneplanens samfunnsdel bygger på hverandre, og at oppfølging av
planene konkretiseres og synliggjøres i kommunens budsjett- og
økonomiplanarbeid.
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunens samfunnsdel angir hovedtrekkene i
strategisk oppvekstplan. Konkretisering og oppfølging gjøres best ved å definere
strategisk oppvekstplan som «kommunedelplan», da denne plantypen skal ha en
9
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egen handlingsdel for visning av tiltak som skal gjennomføres de neste fire årene.
Videre forutsettes det årlig rullering av handlingsprogrammet og økonomiplanen.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes. Om planen
defineres som kommunedelplan eller temaplan fastsettes ved behandling av
planstrategien.


Barneverntjenesten i Storfjord kommune er en liten og sårbar tjeneste med få
ansatte. Kommuneplanens samfunnsdel bør si noe om hvordan kommunen skal
møte utfordringene i barneverntjenesten når det gjelder kompetansekrav og de
krav som kommer med barnevernreformen som trer i kraft fra 2022. Det bør
framgå av planen hvordan kommunen skal ivareta barn som har behov for
omsorg og/eller bistand fra det offentlige, for eksempel gjennom forsvarlig
omsorgsovertakelse til rett tid, riktig og tilpasset hjelpetiltak.

Kommunaldirektørens vurdering: Oppvekst- og kultursektoren består av mange tjenestetyper
og er avgrenset til å gjelde hovedtrekkene for mål og strategier. Det er flere
tjenester/sektorer som ønsker «større plass» i samfunnsdelen, men det er viktig at
dokumentet er avgrenset til å omfatte hovedtrekkene og være styrende for videre
planlegging. Det gis likevel en kort beskrivelse av barneverntjenesten under punkt 5.2.1 –
«Oppvekst og kultur» (andre setning under «Beskrivelse»). Utdypende beskrivelse framgår av
«Strategisk oppvekstplan for Storfjord kommune 2020-2023».
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.


Vi er kjent med at kommunen vurderer interkommunalt samarbeid på
barnevernsområdet, og mener at kommunen kan si noe om dette arbeidet i
kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etetrkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 5.1.2 «Oppvekst og kultur», tredje setning under
«Beskrivelse» (side 24) og delmål 5, strategipunkt 3 (side 25)
4.10

Helse
Fylkesmannens kartlegging i januar 2020 av planstatus innen helse- om
omsorgstjenestene i kommunene viste at Storfjord kommune ikke har en helhetlig helseog omsorgsplan.
Av lovpålagte planer mangler helsemessig og sosial beredskap, plan for habilitering og
rehabilitering og det er usikkerhet om når smittevernplan ble vedtatt.
For å konkretisere dette innen helse- og omsorgssektoren foreslår vi at kommunen tar
inn et nytt delmål i kap. 5.1.1 (Helse og omsorg) som beskriver hvordan planarbeidet
innen sektoren skal styrkes.
Kommunaldirektørens vurdering: En helhetlig helse- og omsorgsplan som innehar lovpålagte
krav må utarbeides så snart som mulig. Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Pkt. 5.1.1 Helse- og omsorg, nytt delmål (1) med
strategi (side 23).
Fylkesmannen er kjent med at Storfjord kommune i 2016 lagde en oversikt over
helsetilstanden i befolkningen, slik folkehelseloven krever. Den ble revidert i 2017.
Fylkesmannen anbefaler at Storfjord kommune utarbeider en ny oversikt over
helsetilstanden, og legger den til grunn for lokalt folkehelsearbeid.
Kommunaldirektørens vurdering: Det tilrås at merknaden etterkommes og at lages en
oversikt som gir oppdatert oversikt over helsetilstanden i befolkningen.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 5.1.1 – Forslag til revisjon av «Helsetilstanden i
storfjord kommune, side 24 (siste rubrikk)
Formuleringene om folkehelse under hovedmålene i planforslaget er ganske generelle.
Det kan være krevende for de som skal jobbe med folkehelsearbeid i kommunen å bruke
dem som grunnlag for lokal innsats.
Kommunaldirektørens vurdering: Hensyn til folkehelse har fått tydeliger plass i
samfunnsdelen ved omskriving av pkt. 4.1.1 Folkehelse. Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Gjennomgående hensyn pkt 4.1.1, se mål, delmål
og strategier (side 8 og 9)


Folkehelsearbeidet i norske kommuner ble styrket ved innføringen av folkehelseloven i
2012. Da ble folkehelsearbeidet koblet tettere på de ordinære kommunale
planprosessene. Loven legger bl.a. vekt på tre viktige steg i det lokale
folkehelsearbeidet (§§ 5, 6 og 7):
o
o

o

Kommunen må lage en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de
positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.
I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen fastsette overordnede mål
og strategier for folkehelsearbeidet, som er egnet til å møte de utfordringer
som kommunen har avdekket i oversikten over helsetilstanden.
Kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens
folkehelseutfordringer.

Kommunaldirektørens vurdering: Kulepunkt 1 ble sist revidert i 2017 og vil bli vurdert revidert
på nytt ved utarbeidelse av arealplanstrategi til høsten.
Kulepunkt er imøtekommet, se pkt. 4.1.1 (side 8 og 9).
Kulepunkt 3 vurders med bakgrunn i revisjon av kulepunkt 2.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
Den statlige eldrereformen «Leve hele livet» handler om utvikling og tilrettelegging i
kommunene av det aldersvennlige samfunnet. Vi anbefaler at dere tar tak i denne
utfordringen i planforslaget.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet og framgår av pkt. 4.1.3
Likeverd.
11
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Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Gjennomgående hensyn pkt 4.1.3, se mål, delmål
og strategipunkt nr. 4 (side 12)

Merknad nr. 5 – Statens vegvesen (08-05.20)
5.1

Statens vegvesen anbefaler en restriktiv politikk når det gjelder nye boliger i områder der
det er mangelfull infrastruktur.
Kommunaldirektørens vurdering: Erfaringer fra de siste årene viser at de fleste nye boliger
etableres i tettstedene Oteren, Hatteng og Skibotn og at bosettingen i kommunes distrikter
svekkes. Kommunen har en meget spredt bebyggelse og en restriktiv politikk vil bidra til at
bygdene dør ut sammen med vesentlig kulturhistorie, kanskje særlig knyttet til
«fiskarbondens» levemåte. Den spredte utbyggingen er beskjeden og bør kunne tillates
under forutsetning at det tas hensyn til bla. avkjørselsforhold og dyrka mark. Kommunen vil
tilrå at spredt bebyggelse knyttes til «klynger» med hus og benytter eksisterende vann- og
avløpsanlegg i størst mulig utstrekning.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.

5.2

Statens vegvesen anbefaler at det ikke etableres nye avkjørsler mot E6.
Kommunaldirektørens vurdering: Nye avkjørsler mot hovedvegnettet kan bare godkjennes
dersom de inngår i reguleringsplan som er godkjent av vegmyndigheten.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
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Merknad nr. 6 – Troms og Finnmark fylkeskommune (11.05.20)
Generelle innspill til plandokumentet, prosess og rammer for arbeidet
6.1

Storfjord kommune – dagens situasjon


Kunnskapsgrunnlaget kan med fordel fremstilles i eget vedlegg til planen.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.



Når handlingsdelen ikke er vedlagt planforslaget er det uklart hvordan kommunen
skal følge opp samfunnsplanen.
Kommunaldirektørens vurdering: Storfjord kommune mener det er mest
hensiktsmessig å kople handlingsdel/økonomiplan i samlet dokument og at dette
arbeidet gjøres i hht. kommunens års-hjul for revisjon av kommunale planer.
Kommunen har igangsatt arbeid med «Plan for utvikling av handlingsplan» og tar sikte
på at denne kan anvendes til høsten.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.

6.2

Overordnede føringer


I kapittel 3.1. vises det til FNs bærekraftsmål, dette er bra. Det er også positivt at
kommunen har valgt ut/prioritert noen bærekraftmål (og ikke alle 17). Vi
anbefaler at det gjøres en vurdering av om disse kan relateres til mer lokale
forhold i Storfjord og om FNs 17 bærekraftsmål og de tre «gjennomgående
hensynene» kan klargjøres tydeligere.

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden etterkommes ved å kople FNs bærekraftsmål til
gjennomgående perspektiver.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: Pkt. 4 - Gjennomgående hensyn formuleres med
hovedmål, delmål og strategipunkt. Alle strateegipunktene viser til FNs bærekraftsmål. Se
sidene 8 – 12.
6.3

Visjon og motto


Hvorfor ikke bruke begrepet «visjon» framfor «slagord/motto»?

Kommunaldirektørens vurdering: Visjon brukes i mange sammenhenger og med ulikT
innhold, ofte knyttet til langsiktig, inspirerende mål du kanskje ikke når. «Mangfold styrker»
er et begrep som knyttes til noe meningsfullt for samfunnet, er kort og tydelig og lett å
huske. Vi har derfor brukt begrepet slagord/motto.
Da begrepet visjon ikke har en klar definisjon - og ofte benyttes foran kjente planbegreper
som hovedmål, delmål mm. - er det likevel ikke sterke innvendinger om å bruke begrepet
«visjon» om «Mangfold styrker».
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Hører «visjon» hører hjemme i samfunnsdelen og ikke i organisasjonen.

Kommunaldirektørens vurdering: Beskrivelsen i «kommunen som samfunn» utelukker
naturligvis ikke at dette også er gjeldende for kommunen som organisasjon (også
kommuneansatte er en del av Storfjord-samfunnet). Visjon er imidlertid flyttet til pkt. 3.2
(foran «Kommunen som samfunn) for å unngå misforståelser.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.
6.4

Administrativ organisering


Det er uklart hva som menes med «formalisere samarbeid politikk og
administrasjon». Kommuneloven setter rammer for kommunal organisering.
Kommunaldirektørens vurdering: Iverksettelse av ny kommunelov ble gjort i januar
2020. Dette gir kommunene andre muligheter å utføre oppgaver. Det er dette det
siktes til med formuleringen.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke, da det er
lagt ulik tolkning til grunn.

6.5

Medvirkning


Tekstboksene har havnet over teksten, slik at det er vanskelig for oss å vurdere hva
som står der.
Kommunaldirektørens vurdering: Ved kopiering for utsendelse har beklageligvis en av
tekstboksene forskjøvet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

Satsingsområder
6.6

Næringsutvikling
Satsingsområde - Næringsutvikling:


Det er svært positivt at kommunen prioriterer å satse på næringsutvikling i perioden
framover, der næringsutvikling utgjør et av hovedmålene i planutkastet.
Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering



Planutkastet kunne vært tydeligere i sine føringer opp mot den enkelte næring, og
hvilke næringer kommunen (også ut fra et smart spesialiseringsperspektiv) anser de
har best forutsetninger innenfor. Kommunen burde si noe om næringer med stort
uforløst potensial (f.eks. reiselivsnæring og kreativ næring).
Kommunaldirektørens vurdering: I utgangspunktet har man laget mål og strategier på
overordnet nivå, fordelt på eksisterende og nye næringer. En nærmere vurdering av ulike
næringer bør gjøres gjennom arbeidet med næringsplan, men merknaden tilrås likevel
etterkommet.
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Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 4.2.1 «Næringsutvikling», delmål 1, strategipunkt 8
og delmål 2, strategipunkt 6 (side 14).


Det anbefales at referansen til utdatert næringsplanen utgår.
Kommunaldirektørens vurdering: Vanligvis er eksisterende kommunale planer gjeldende
inntil ny plan er vedtatt. Elementer i planen kan nyttiggjøres selv om deler av planen er
mindre aktuelt.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.



Vi ser positivt på at kommunen vektlegger samarbeid tungt i sitt arbeid med
næringsutvikling, både hva angår nabokommunene så vel som opp mot
fylkeskommunen. Fylkeskommunen ser frem til det videre utviklingssamarbeidet med
Storfjord kommune.
Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering



Kommuneplanen bør nevne Nord-Troms studiesenter som er en viktig
kompetanseaktør i regionen og Storfjord folkebibliotek som sammen med de andre
bibliotekene i Nord Troms en viktig samarbeidspartner med dem. Folkebiblioteket er
tilrettelagt som studiebibliotek og møteplass for voksne som tar utdanning. Å kunne ta
utdannelse i sin egen kommune er for mange viktig også med tanke på hvor man
velger å bosette seg
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 4.2.1 «Næringsutvikling», delmål 3, tillegg i
strategipunkt 4 (side 15).
6.7

Bolyst
Under dette satsningsområdet kan kommunen også løfte fram sosial boligbygging.
Framtidig boligbygging kan også kobles til regjeringens eldrereform Leve hele livet og
satsningen på et aldersvennlig samfunn, hvor utvikling av aldersvennlige nærmiljøer og
lokalsamfunn er en del.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden har samme innhold som Fylkesmannens pkt.
4.6. Merknaden tilrås tatt til følge og at boligsosiale forhold tydeliggjøres i et nytt
strategipunkt. Videre oppfølging og konkretisering skjer gjennom revisjon av eksisterende
boligsosial handlingsplan 2003-2006.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
4.3.1 – Likeverd, strategipunkt 6 (side 12).
4.2.2 – Forslag til revisjon av boligpolitisk handlingsplan (side 17)

6.8

Kultur, frivillighet og friluftsliv
15
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Et av delmålene er at kommunen skal tilrettelegge for fysisk aktivitet. Her vil vi anbefale
å også inkludere strategier for fysisk tilrettelegging for lavterskel fysisk aktivitet i
nærmiljøet og aktiv transport (som gang og sykkel).

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden ivaretas under pkt. 4.2.2 Bolyst, delmål 2,
strategipunkt nr. 4.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden støttes.


Et av delmålene er “Kommunen skal bidra til å sikre og videreutvikle samisk og
finsk/kvensk kultur”. Kjennskap til samisk og kvensk språk er en viktig del av dette,
som bør presiseres i formuleringen av delmålet på lik linje med kultur. Å spre
kunnskap om samisk og kvensk språk og kultur bør være for alle målgrupper, ikke bare
barn og unge.

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
4.2.3 – Kultur, frivillighet og friluftsliv, tillegg i delmål 1 og strategipunkt 2 (side 18)
Gjennomgående hensyn
6.9

Folkehelse


Planforslaget viser til folkehelsemeldingen for 2020. Vi antar at det menes årets
folkehelseprofil fra Folkehelseinstituttet, og anbefaler at dette rettes opp.

Kommunaldirektørens vurdering: Planforslaget viser til folkehelseprofil 2020, ikke
folkehelsemeldingen. Dette er rettet opp (pkt. 4.1.1, side x).
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.


Videre vises det til at det må gjøres tiltak som er spesifikke for befolkningen i
Storfjord, og at helsesektoren har utarbeidet en oversikt over kommunens
helsetilstand. Vi savner en ytterligere beskrivelse av kommunens hovedutfordringer
knyttet til folkehelse i Storfjord, utover det som fremkommer i forhold til
befolkningsutvikling og alderssammensetning.

Kommunaldirektørens vurdering: I hovedmål, delmål og strategier er det satt søkelys på at
kommunens skal ha god oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Siste
helseundersøkelser er fra 2017. Kommunen finner det ikke hensiktsmessig å omtale
helseutfordringene nærmere før revisjon er utført (2021).
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.


Vi gjør oppmerksom på at det i 2019 ble gjennomført en folkehelseundersøkelse i Troms
og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet.Data på kommunenivå for Storfjord er
vedlagt (vedlegg 1). Egne rapporter for samiske, kvenske og norskfinske forhold og
livskvalitet forventes publisert i løpet av våren 2020.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
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6.10

Klima/miljø

Klima og miljø innenfor transportsektoren
Klima og miljø er et bærende hensyn i samfunnsplanen, ref. 4.2.1. Kommunen peker på
klimagassutslipp fra veitrafikk utgjør en vesentlig andel, og viser til at spredt bosetting med lite
utbygd kollektivnett gjør det mest realistisk å redusere bilbruk i tettstedene, samt gjennom
utbygging av gang- og sykkelvegnett.


Fylkeskommunen vil berømme kommunen for hvordan man har tatt inn klima- og
miljøhensyn i samfunnsdelen, og måten dette bygges opp mot satsningsområdene.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.



Hensynet kunne vært bedre fulgt opp med en konkretisering av klima- og miljø under
«Delmål» og «Strategier». De gjennomgående hensyn blir stående litt for seg selv.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommet.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter: 4.1 – Alle gjennomgående hensyn, deriblant
«Klima og miljø» gis en klarere struktur med inndeling i hovedmål, delmål og strategier.



Planutkastet kunne altså vært tydeligere på hvordan Storfjord kommune skal bidra til
oppnåelse av de utvalgte klimamålene, og også hvordan en tenker å måle dette.
Kommunaldirektørens vurdering: Strategiene under pkt 4.1.2 sier noe om hvordan målene
kan nås. Måling (hva som er oppnådd) skjer normalt i Årsmeldingen.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter: 4.1.2 – strategier for måloppnåelse (side 10
og 11).
Selv om vegtrafikk utgjør hoveddelen av utslippet i kommunen, vil vi oppfordre til å
sette av ressurser til å se på alle utslipp i kommunen og jobbe fram et klimabudsjett. I
denne sammenheng viser vi til at «Kommunedelplan for energi og klima» fra 2010 er
moden for revidering.
Kommunaldirektørens vurdering: Under 4.1.2 (andre avsnitt) gis en grov oversikt over
utslippene i kommunen. Eventuell utarbeidelse av klimabudsjett vil framgå ved revisjon
av Klima og energiplan. Utarbeidelse av alle delplaner vurderes ved utarbeidelse av
kommunens Planstrateg.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.



Sett i lys av kommunens vilje til å være framtidsrettet, vil planen gi viktig føringer både
for handlingsplaner og økonomiplan. Samtidig vil vi peke på at det er positivt at en del
kommunale planer er knyttet til «delmål» og «strategier» i samfunnsdelen.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
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Under satsningsområdet «Næringsutvikling» står det om klima- og miljøhensynet:
Kommunen skal stimulere til miljø- og klimavennlige løsninger. I «Delmål» og
«Strategier» finner vi ikke tiltak som støtter opp denne målsetningen.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet med klarere oppfølging i
mål og strategier.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter: 4.2.1 «Næringsutvikling», endret hovedmål,
tillegg i delmål 1 og strategipunkt 3 (side 14).



Fylkeskommunen problematiserer forholdet mellom tettsteder og spredt bebyggelse
med utgangspunkt i statlig planretningslinjer for «Samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging». Merknadene tolkes som et klart ønske om sentralisering av
bosettingsmønsteret i kommunen.
Kommunaldirektørens vurdering: Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging» retter
seg først og fremst mot bærekraftig utvikling av byer og tettsteder. Det er her biltrafikk
best kan løses med klima- og miljøvennlige transportformer, fortrinnsvis gjennom
utbygging av gang- og sykkelveger.
Kommunen har en meget spredt bosetting med lite utbygd kollektivnett og det er mest
realistisk å redusere bilbruk i kommunens tettsteder. Erfaringer fra de siste årene viser at
de fleste nye boliger etableres i tettstedene Oteren, Hatteng og Skibotn. Disse
tettstedene kan gjøres mere kompakte og et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan
bidra til ønsket kursendring. Sistnevnte faller også sammen med viktige tiltak i et
folkehelseperspektiv.
I siste setning under punkt 3.4 i Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging siteres
følgende: «I områder med lite utbyggingspress, og hvor lokale myndigheter vurderer det
som nødvendig for å øke attraktiviteten for bosetting, kan det planlegges for et mer
differensiert bosettingsmønster.»
Bebyggelsen i kommunes distrikter er svekket og en restriktiv politikk mot bebyggelse vil
bidra til at bygdene dør ut sammen med vesentlig kulturhistorie, kanskje særlig knyttet til
«fiskarbondens» levemåte. Kommunen ønsker at stedbunden næring opprettholdes og at
det legges til rette for tilleggsnæringer for landbruket, gjerne også naturbaserte
reiselivsnæringer (se innspill fra Fylksmannen, pkt. 4.4, andre kulepunkt).
Kommunen mener bekjempelse av klimaendringene først og fremst kan skje med mindre
bilbruk i kommunens tettsteder, og ikke ved å hindre bebyggelse i distriktene da denne
utbyggingen uansett vil være beskjeden. Kommunen nevner at gjennomsnittlig
årsdøgntrafikk (ÅDT) i Signaldalen ca. 100, dvs. ca 25 ganger mindre enn på Oteren og ca.
200 ganger mindre enn på Tromsøbrua.
Den spredte utbyggingen bør kunne tillates under forutsetning at det tas hensyn til bla.
avkjørselsforhold og dyrka mark. Kommunen vil tilrå at spredt bebyggelse knyttes til
«klynger» med hus og benytter eksisterende vann- og avløpsanlegg i størst mulig
utstrekning. Pkt. 4.3 «Arealstrategi» belyser dette nærmere. En nærmere konkretisering
av framtidig utbyggingsmønster i kommunen, vil synliggjøres ved revisjon av arealdelen.
Kommunedirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.
18

144



Det er positivt at «trafikksikker kommune» er en strategi, og at kommunen legger opp
til at de skal samarbeide med vegeier for å redusere antall ulykker på hovedvegnettet.
Det er et godt poeng fra kommunen å knytte trafikksikkerhet til miljøvennlig
transport.»
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering

Arealstrategi
6.11

Arealstrategi


Fylkeskommunen mener arealstrategien gir et godt grunnlag for de prinsipielle
føringer kommunen ønsker å legge til grunn i videre arbeid med kommuneplanens
arealdel.

Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering

Kommunen som organisasjon
6.12

Kvensk og samisk kultur


Storfjord kommune har et aktivt språksenter hvis oppgave er å spre kunnskap og
kompetanse om samisk og kvensk språk og kultur til innbyggerne, er viktige identitet –
og trygghetsbyggere som støtter opp under de gjennomgående temaene “folkehelse”
og “likeverd”.

Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering

6.13

Helse og omsorg


For «sykehjemstjenester» er det presisert «i livets sluttfaser». Vi anbefaler å stryke
sistnevnte, da sykehjemstjenester ikke bare omfatter dette.

Kommunaldirektørens vurdering: Setningen må ses i sammenheng og illustrerer at helse og
omsorgssektoren utfører tjenester gjennom hele livsløpet (ikke at sykehjemstjenester bare
gjelder i «livets sluttfase). Setningen gir imidlertid mening selv om «i livets sluttfase» tas ut».
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.


I vurderingen av gjennomgående hensyn folkehelse, står det at «Folkehelsearbeidet er
en forutsetning for at flest mulig kan mestre egne liv og livsutfordringer». Vi anbefaler
at dette skrives noe om. Kanskje kan en skrive at det er et mål for folkehelsearbeidet at
flest mulig kan mestre egne liv og livsutfordringer?

Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tilrås etterkommet.
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Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 5.1.1 «Helse og omsorg», Teksten i boksen
«Folkehelse» midt på side 23 justeres noe.

6.14

Oppvekst og kultur


Under vurderingen av gjennomgående tema folkehelse heter det: «Bevisstgjøring av
barn og unge om egen helse». Det er uklart hva som menes med setningen. Å legge til
rette for et helsefremmende samfunn er et helhetlig samfunnsansvar, og det er viktig å
presisere at hvert enkelte barn og ungdom ikke må pålegges et unødvendig stort
ansvar for sin egen helse slik det kan gis inntrykk av med en slik formulering.
Kommunaldirektørens vurdering: Det synes som fylkeskommunen ikke ser formuleringen
i sammenheng. Formuleringen under 5.1.2 Oppvekst og kultur er følgende:
«Bevisstgjøring av barn og unge om egen helse. Ekstra og tidlig innsats overfor de som
har spesielle behov».
Vi kan ikke se formuleringen fører til «at hvert enkelte barn og ungdom pålegges et
unødvendig stort ansvar for sin egen helse».
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes ikke.



Et av delmålene i figur 14 er «Barn og unge som sliter med fysisk eller psykiske helse,
får riktig hjelp til riktig tid». Fylkesmannen mener strategiene burde vært flere og mere
utfyllende.
Kommunaldirektørens vurdering: De to strategiene er avgrenset til å gjelde et fysisk
aspekt og et psykisk aspekt i temadelen. Merknaden tas delvis til følge og flere strategier
framgår av omarbeidet pkt. 4.1.1 Folkehelse. Det er videre hensiktsmessig at supplerende
strategier framkommer i utdypende plan for helse og omsorgssektoren.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes delvis.



En viktig strategi i tillegg til allerede oppførte strategier, er at kommunen sikrer et
bredt og tilrettelagt kulturtilbud blant annet gjennom kulturskole, den kulturelle
skolesekken og Ung kultur møtes.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden er mere konkret enn forrige punkt og kan
knyttes som tillegg til allerede viste mål og strategier i dokumentet
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkt: 5.1.2 «Oppvekst og kultur, tillegg i delmål 4,
strategipunkt 3 (side 25).



Troms og Finnmark fylkeskommune ønsker å understreke folkebibliotekenes brede
samfunnsoppdrag og hjemmel i Lov om folkebibliotek. Et godt folkebibliotek vil kunne
bidra til bolyst og understøtte innbyggerne i kommunen på mange måter, både som
arena for læring, som kultur- og litteraturarena, som møtested og som
integreringsarena.
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Kommunaldirektørens vurdering: Fylkeskommunene har tidligere gitt merknader om
folkebibliotek i pkt. 7.6 «Næringsutvikling». Bibliotekene er ført opp som viktige
samarbeidspartnere under delmål 3, strekpunkt 4. Denne merknaden tas som
orientering.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tatt som orientering.


I «Utdypende dokument» i figur 14 er planprogram for kulturminner anført. Vi antar at
dette punktet hører hjemme i figur 9 under Satsningsområde 3 Kultur, frivillighet og
friluftsliv?
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden er riktig. «Planprogram for kulturminner er
flyttet til pkt. 4.2.3 (siste rubrikk).
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: merknaden etetrkommes.
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Merknad nr. 7 – Norges vassdrags og energidirektorat (11.05.20)
7.1

Overvann. NVE gjør oppmerksom på at hensyn til overvann har fått større betydelse i
lovverket. Mulige og relevante tiltak må tas med og tydeliggjøres i videre planprosesser.
Kommunaldirektørens vurdering: Rådmannen tar innspillet som orientering og vil følge opp
overvannsproblematikk i videre planlegging. Dette vil i særlig grad konkretiseres i ulike
arealplaner.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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Merknad nr. 8 – Fiskeridirektoratet (05.05.20)
8.1

Utover tradisjonell fiske er ikke fiskeriinteressene eller akvakulturinteressene viet særlig
plass i dokumentet. I forbindelse med kommunens fokus på næringsutvikling oppfordres
kommunen til i større grad å ha fokus på sjømatinteressene, inkludert samiske
fiskeriinteresser, og utdype planer og strategier kommunen har for ivaretakelse og
videreutvikling av disse interessene/næringene.
Kommunaldirektørens vurdering: I utgangspunktet har man laget mål og strategier på
overordnet nivå, fordelt på eksisterende og nye næringer. Selv om fiskeridirektoratets
innspill ofte knyttes til kystsoneplaner, tilrås det at kystverkets innspill nedfelles i
kommuneplanens samfunnsdel.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
Nåværende dokument endres på følgende punkter:
- Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, nytt strategipunkt (nr. 9) under delmål 1.
- Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, nytt strategipunkt (nr. 7) under delmål 2.
- Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, nytt strategipunkt (nr. 6) under delmål 3.

8.2

Kystverket viser til Fiskeridirektoratets karttjeneste Yggdrasil hvor kartlagte kystnære
fiskeriinteresser er framstilt. Her finnes også informasjon om andre marine verdier og
akvakultur.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering i samfunnsdelen, men vil bli
fulgt opp ved revisjon av arealdel og/eller kystsoneplan.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.

8.3

Kystverket minner også om tidligere innspill til planprogrammet om interkommunalt
samarbeid.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tas som orientering i samfunnsdelen, men vil bli
vurdert nærmere ved revisjon av kystsoneplanen.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden tas som orientering.
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Merknad nr. 9 – Direktorat for mineralforvaltning (18.05.20)
9.1

DMF minner om muligheten til å benytte hensynsone for mineralressurser, samt at
kommunen har et spesielt ansvar for å ivareta regionale og nasjonale forekomster av
mineralressurser
Kommunaldirektørens vurdering: Kommunen vil vurdere bruk av hensynssoner for
mineralressurser når Kommuneplanens arealdel revideres.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

9.2

DMF råder kommunen til å legge til rette for mineralnæringen i revidert næringsplan, og
sette et regionalt perspektiv på forvaltning og næringsvirksomhet vedrørende kommunens
mineralressurser
Kommunaldirektørens vurdering: Mineralnæring vil bli vurder i arbeidet med næringsplanen i
et lokalt og regionalt perspektiv.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.
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INNSPILL FRA NABOKOMMUNER
Merknad nr. 10 – Kåfjord kommune (30.04.20)
10.1

Kåfjord kommune har ingen merknader til planforslaget.
Kommunaldirektørens vurdering: Tatt som orientering
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Tatt som orientering
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INNSPILL FRA RÅD/FORENINGER
Merknad nr. 11 – Råd for eldre (07.05.20)
11.1

Det må anlegges rullestolsti i tilknytning til Åsen omsorgssenter, en sti som også kan
benyttes av el-syklene som senteret allerede har. Frivillige, familie og venner kan da i
større grad bidra som syklister for de med nedsatt funksjonsevne og mobilitet. Stien bør
gjøre tilgjengelighet til både butikk, sentrumsområde og naturen bedre.
Kommunaldirektørens vurdering: Vi mener hensynet blir ivaretatt i Pkt. 5.1.1 Helse og
omsorg, delmål 3: «Natur, offentlig utstyr og anlegg skal gjøres lett tilgjengelig for alle,
uavhengig av funksjonsnivå og inntekt».
Det konkrete innspillet knyttet til Åsen omsorgssenter vil følges opp ved revisjon av
arealdelen og mere detaljerte plantyper.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes og følges opp ved
revisjon av arealdelen, eventult i reguleringsplanarbeid for Hatteng.
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INNSPILL FRA BYGDEUTVALG
Merknad nr. 12 – Skibotn bygdeutvalg (18.05.20)
12.1

Bygdeutvalget er positiv til angitte satsingsområder til samfunnsdelen.
Kommunaldirektørens vurdering: Merknaden tatt som orientering.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden tatt som orientering.

12.2

Bygdeutvalget ønsker å drøfte/medvirke til tiltak som iverksettes i bygda.
Kommunaldirektørens vurdering: Storfjord kommune ønsker sterk medvirkning fra bygdefolk
og lokalbefolkningen som vil bli fulgt opp i videre arbeid med tiltak.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes.

12.3

Ønsker at kommunen sette søkelys for Nordlysturisme, dette gjelder tilrettlegging av
fasiliteter både i Nallevuopio og Skibotndalen.
Kommunaldirektørens vurdering: Vi mener hensynet på dette plannivået blir ivaretatt i Pkt.
4.2.1 Næringsutvikling, delmål 1, strategipunkt 5: «skal være en trafikksikker kommune med
miljøvennlige og trygge ferdselsårer» (side X).
De konkrete innspillene ti fasiliteter i Nallevuopio og Skibotndalen, vil følges opp ved revisjon
av kommuneplanens arealdel, eventuelt i annet planarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes og følges opp ved revisjon av
arealdelen, eventuelt i annet planarbeid.

12.4

Sykkel- og gangstier må utbygges langs E6.
Kommunaldirektørens vurdering: Vi mener hensynet på dette plannivået blir ivaretatt i Pkt.
5.1.3 Miljø, plan- og driftsetat, delmål 2, strategipunkt 8: «skal være en trafikksikker
kommune med miljøvennlige og trygge ferdselsårer».
Det konkrete innspillet knyttet gangveger langs E6 vil følges opp ved revisjon av
kommuneplanens arealdel, eventuelt i reguleringsarbeid.
Rådmannens innstilling til vedtak: Merknaden etterkommes og følges opp ved revisjon av
arealdelen, eventuelt i reguleringsplanarbeid.
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INNSPILL FRA POLITISKE PARTIER
Merknad nr. 13/14 – Senterpartiet og Storfjord MDG (08.05.20)
13.1

Strategipunkt under kapittel om næringsutvikling: «Storfjord skal tilrettelegge for og
fremme næringsutvikling og -aktivitet som er bærekraftig for miljø og samfunn»
(bærekraftsmål 9, delmål 9.4)
Kommunaldirektørens vurdering: Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, delmål 1, strategipkt 3
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:

13.2

Strategipunkt under kapittel om næringsutvikling: «Tilrettelegge for bærekraftig landbruk,
lokal matproduksjon og lokal distribusjon for småskalaprodusenter (bærekraftsmål delmål
2.3 og 2.4)
Kommunaldirektørens vurdering: Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, delmål 1, strategipkt 4
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:

13.3

Nytt strategipunkt under næringsutvikling: «Satse på infrastruktur tilrettelagt for fiskeri,
blant annet ved å prioritere istandsettelse av Skibotn kai. (bærekraftsmål nr. 14)
Kommunaldirektørens vurdering: Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, delmål 1, strategipkt 5
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:

13.4

Nytt hovedmål under næringsutvikling: «Storfjord skal fremme en inkluderende og
bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon»
Kommunaldirektørens vurdering: Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, delmål 2, strategipkt 5
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:

13.5

Ordet bærekraftig bør inkluderes i delmål 1.

Kommunaldirektørens vurdering: Pkt. 4.2.1 Næringsutvikling, tillegg i delmål 1.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:
13.6

Eget strategikulepunkt under «Kommunen som organisasjon»: Målbare klima- og
miljøtiltak skal konkretiseres i all kommunal planlegging
Kommunaldirektørens vurdering: 5.1 Adm. organisering, delmål 2, strategipunkt 4.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:

13.7

Forslag til strategipunkt om språk og kommunikasjon. «Storfjord kommune skal jobbe
systematisk med klarspråk»

Kommunaldirektørens vurdering: 5.1 Adm. organisering, delmål 3, strategipunkt 5.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak:
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Merknad nr. 15 – Arbeiderpartiet (14.05.20)
15.1
-

Arbeiderpartiet har gitt to innspill konkrete innspill:
Næringsutvikling tilknyttet forskning må vurderes særskilt.
Kommunen skal ha fokus på både på sentrumsutvikling, sentrumsnær
boligbebyggelse og spredt boligbygging der det er mulig.
Arbeiderpartiet støtter også Miljøpartiet de grønne og Senterpartiets uttalelse
vedrørende lokal matproduksjon og fiskeri,
Kommunaldirektørens vurdering: Merknadene tilrås etterkommet og føres opp som
tilleggspunkter under strategier.
Kommunaldirektørens innstilling til vedtak: Merknadene etterkommes.
Samfunnsdelen endres på følgende punkter:
- Nytt punkt under «Bolyst» (første strekpunkt under strategier) side 16
- Nytt punkt under pkt. 4.2.1 Næringsutvikling (femte strekpunkt under strategier for
delmål «regional næringsutvikling mm»), side 15.
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1.

BAKGRUNN OG SAMMENHENGER

Bakgrunn. Kommuneplanens samfunnsdel ble sist vedtatt i 2011. I dokumentet Kommunal
planstrategi av 2016, framgår det at kommunen skal revidere kommuneplanens samfunnsdel.
Forrige kommunestyre fikk arbeidet igangsatt og vedtok et planprogram i februar 2019.
Helhetlig planlegging. Det er et viktig prinsipp at kommunal planlegging fremmer helheten i
samfunnet og at oppgaver og interesser ses i sammenheng. For at dette skal være mulig, må
kommunal planlegging ta hensyn til både nasjonale, regionale og kommunale mål.
Plantype. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede styringsdokument og skal
påvirke alle plantyper og strategier som er nødvendig for å utvikle Storfjordsamfunnet. Dette gjelder
både kommunen som samfunn og kommunen som organisasjon.
Fra ord til handling. Figuren nedenfor illustrerer at det kommunale plansystemet er et
styringsverktøy rettet mot gjennomføring. Dette innebærer at de ulike dokumentene må ses i
sammenheng og ikke betraktes som enkeltplaner. Plandokumentene er derfor utarbeidet med sterk
politisk deltakelse med intensjon om reell virkning for utarbeidelse av handlingplan/økonomiplan.
LANGSIKTIG DEL (revideres hver valgperiode)

KORTSIKTIG DEL
(handlingsorientert)

FNs
bærekraftmål

Felles global retning for land, næringsliv
og sivilsamfunn (vedtatt høst 2015).

Nasjonale
forventninger

Peker på hva kommunene skal
fokusere på for å bidra til
gjennomføring av nasjonal politikk.
Rulleres av regjeringen hvert 4. år

Regionale
føringer

Redegjør for viktige regionale utviklingstrekk, utfordringer, utviklingsmuligheter og regionale planer.
Rulleres av fylkestinget hvert 4. år.

KOMMUNEPLAN
1.
Planstrategi

Om utfordringer og
planbehov.
Revideres av
kommunestyret
senest 1 år etter
konstituering.
Siste vedtak: 2016

Fig. 1

2.
Samfunnsdel

Skal gi føringer for
kommunens
samlede utvikling,
både som samfunn
og organisasjon.
Siste vedtak: 2011

3.
Arealdel

Skal vise sammenhengen mellom
framtidig samfunnsutvikling og
arealbruk.
Siste vedtak: 2016

4.
Handlingsdel

Viser hva kommunen vil gjøre i
løpet av de nærmeste 4 årene for
å nå de langsiktige
målene. Årlig
rullering.

5.
Årsbudsjett

Bindende plan for
kommunens
inntekter for
budsjettåret.

6.
Årsmelding

Redegjørelse av
oppnådde
resultater og
ønsket endring.

Plansystemet
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2.

STORFJORD KOMMUNE – DAGENS SITUASJON

2.1

Beliggenhet, historie og bosetting

Beliggenhet. Storfjord kommune ligger innerst i Lyngenfjorden i Troms. Kommunen har grense mot
Enontekiö kommune i Finland og Kiruna kommune i Sverige, og har veiforbindelse med Finland via E8
gjennom Skibotndalen. E6, som er den klart lengste vegstrekningen i Norge, går også gjennom
kommunen og fortsetter nordover til Kirkenes. På norsk side grenser Storfjord kommune mot Lyngen
og Kåfjord kommune i nord og mot Tromsø, Balsfjord og Målselv kommune i vest og sør. Avstanden
fra kommunesenteret Hatteng til Tromsø er 90 km.
N

Fjellområder
Områder nedenfor
skoggrensen
Tettere bebyggelse
Spredt boligbygging
Annen bebyggelse
Kommunegrense
Riksgrense

Fig. 2

Beliggenhet og bosettingsmønster

Historie. Storfjord ble egen kommune i 1930 og kommunevåpenet innehar en sjelden plante som er
oppkalt etter botanikeren og predikanten Lars Levi Læstadius. Kommunevåpenet representerer i
hovedsak to ting; «tre stammers møte», det vil si hvor norsk, kvensk og samisk kultur møtes og
blandes sammen, og at kommunen er stedet hvor de tre landene Norge, Sverige og Finland møtes.
Samisk bosetting og innvandring fra øst har skjedd over meget lang tidsakse, og lenge før skriftlige
kilder dokumenterte dette på 17- og 1800 tallet. Markedet i Skibotn regnes som et av de eldste og
viktigste i Nord-Norge og nevnt i skriftlige kilder allerede i 1571. På 1800 tallet var markedet et av de
største på Nordkalotten og ble også inngangsport for læstadianismen til Nord-Troms.
I dag er 150 personer i Storfjord kommune innmeldt i samemanntallet, det finnes samiske
næringsutøvere og språk kan læres i barnehager og skoler. I tillegg finnes et flerspråklig språksenter
(Storfjord språksenter) som jobber for å styrke samisk, kvensk og finsk i kommunen. Barn og unge er
språksenterets hovedmålgruppe.
Signaldalen ble befolket av trøndere, gudbrandsdøler og østerdøler, hovedsakelig i perioden 18201860.
4
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Da Storfjord kommune ble opprettet som egen kommune i 1930, lå innbyggertallet på rundt 1500.
Folketallet har vært forholdsvis stabilt de siste 70 årene (1847 personer i 1950 og 1829 personer i
2020). Sysselsetting knyttet til primærnæringene og kombinasjonsnæringer jordbruk/fiske var
dominerende fram til 1970-tallet og bebyggelsen i kommunen er fortsatt preget av denne type
næringstilpasning. I dag er sysselsettingen i langt større grad preget av privat og offentlig tjenesyting,
og med større innslag av pendling til større arbeidsmarkeder (Tromsø og nabokommuner).
Bosettingsmønster. Storfjord kommune har en størrelse på 1542,7 km2, hvor ca. 75 % består av fjell
og uproduktiv mark, mens rundt 25 % ligger nedenfor skoggrensen (markert med grønn farge på
figuren på forrige side). Tettest befolket er stedene Hatteng, Oteren og Skibotn, øvrig bebyggelse er
spredt langs fjorden og i dalførene Signaldalen og Kitdalen. Trenden i Norge er at befolkningsveksten
blir mindre og at flere bor i byer og tettsteder. Storfjord kommune har en meget spredt bosetting
(72,3%) sammenliknet med Nord-Troms (45,5%), Troms fylke (29,4%) og landet (18,5%). «Tettsted»
er ifølge SSB definert som minimum 200 hus med maksimalt 50 m mellomrom.

2.2

Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling 2000 -2018. Av Troms fylkets 24 kommuner er det 9 kommuner som har hatt
befolkningsøkning. Tromsø kommune skiller seg klart ut med økning på over 12300 personer. De
øvrige 8 kommunene har forholdsvis lav vekst. I Nord-Troms er det bare Nordreisa kommune som
har hatt befolkningsvekst siden 2002, alle de øvrige kommunene (Lyngen, Kåfjord, Skjervøy og
Kvænangen) har hatt nedgang i antall innbyggere.
Befolkningsutvikling og alderssammensetning i Storfjord kommune 2000 - 2019. Innbyggertallet i
Storfjord har vært forholdsvis stabilt siden år 2000 (minus 31 personer), men aldersammensetningen er betydelig endret. Illustrasjonen nedenfor er fra første kvartal 2019 og viser stor
reduksjon i de to yngste aldersgruppene og tilsvarende økning i de to eldste aldersgruppene. Tall fra
siste kvartal i 2019 viste ytterlig reduksjon (minus 12 personer) og at trenden med mindre andel unge
og flere eldre er blitt forsterket.
År
2019
2000
Antall

Fig. 3

0-15 år
gutter jenter
137
145
188
174
-51
-29

16-39 år
menn
kvinner
254
213
326
287
-72
-74

40-66 år
menn
Kvinner
362
341
365
292
-3
+23

-80 personer

-146 personer

+19 personer

menn
203
92
+111

+67
I alt
Kvinner
186
1841
148
1872
+38
-31

+149 personer

Befolkningsutvikling og alderssammensetning (kvinner og menn) 2000-2019

Fødte og døde. Storfjord kommune har hatt fødselsunderskudd de fleste årene siden 2010. Det
samme har Nord-Troms- og Finnsnes regionen, mens Andselv- og Harstad regionen har et lite
fødselsoverskudd. Tromsø-regionen har fortsatt et tydelig fødselsoverskudd (men noe mindre i de
siste årene).
Inn- og utvandring (andel i % av befolkningen). Andelen innvandrere beregnes som nettotall mellom
innvandring og utvandring. Prosentandel innvandrere i Storfjord kommune er på 10,2 %, som er
tilnærmet likt gjennomsnittet i Troms fylke (10,9 %) og Nord-Troms (8,6 %). Prosentandelen er
betydelig mindre enn landsgjennomsnittet (16,7 %). Innvandrere og norskfødte med
5
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innvandrerforeldre utgjør i dag 76 personer i kommunen, hvor 51 personer kommer fra vestlige land
(størst andel fra Sverige) og 25 fra resten av verden (størst andel fra Filippinene).
Befolkningsframskrivinger. Statistisk sentralbyrås (SSB) framskrivninger revideres hvert annet år, da
forutsetningene som ligger til grunn for prognosene endrer seg over tid. Befolkningsprognosene er
framstilt i 3 alternativer (høy, normal og lav). Beregninger viser at ved høy innvandring vil folketallet i
kommunen forholde seg noenlunde stabilt fram mot 2040 (1880 personer), ved ingen netto
innvandring vil folketallet reduseres til rundt 1670.

3.

OVERORDNEDE FØRINGER

3.1

FNs bærekraftmål, nasjonale- og regionale føringer

FNs bærekraftmål. FNs bærekraftmål ble vedtatt i 2015 og viser 17 utviklingsmål, konkretisert med
til sammen 168 underpunkter. Mange av målformuleringene er rettet mot internasjonale og
nasjonale tiltak, men enkelte underpunkter kan også oppnås gjennom kommunale tiltak. Storfjord
kommune har prioritert å sette fokus på utviklingsmålene som er markert med fet skrift nedenfor:
Mål 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
Mål 2: Utrydde sult, oppnå matsikkerhet/bedre ernæring/fremme bærekraftig landbruk
Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle..
Mål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning..
Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning/tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
Mål 7: Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst..
Mål 9: Bygge sterk infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering.
Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land
Mål 11: Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.
Mål 14: Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utv..
Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer.FM
Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling..
Mål 17: Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utv..
Regjeringens forventninger. Regjeringens forventninger til fylkeskommunene og kommunene legger
FNs bærekraftmål til grunn og har følgende formuleringer:
- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og
en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle
Lovverk, planretningslinjer og veiledere. Plan og bygningsloven er det formelle lovgrunnlaget for
utarbeidelse av kommuneplanen, men også andre lover legger føringer for planleggingen. Av andre
dokumenter nevnes spesielt:
6
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-

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (1995)
Statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Statlige retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Stortingsmelding 19 (2018-19) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn FK
Veileder for Kommuneplanprosessen» og Sametingets veileder

Regionale føringer. Fylkesplan for Troms 2014-2025, fokuserer på nordområdene, næringsstrategier,
FoU, kompetanse, senterstrategi, arealpolitikk- og forvaltning, folkehelse og urfolksdimensjon. I
tillegg legger regional planstrategi og regionale planer ulike føringer for kommunal planlegging.

3.2

Samarbeid med Sverige og Finland

Tornedalsrådet er et av nordiske grensekomiteer og består av kommuner i de tre landene Norge,
Sverige og Finland. Rådet har som mål å ivareta de ulike medlemskommunenes interesser innen ulike
samfunnsfelter. Storfjord kommune deltar aktivt i rådsarbeid og i styret. Næringsavdelingen deltar i
den nordlige næringsgruppen og kulturkontoret deltar i kulturutvalget.

3.3

Kommunale føringer

Visjon og motto. Storfjord kommune har et innarbeidet slagord/motto: «Mangfold styrker». Visjonen
har en historisk forankring, men er også i tråd med dagens samfunnsverdier om likeverd. Likestilling
har i mange tilfeller vært knyttet til like muligheter og rettigheter for kvinner og menn, men
omhandler også forhold knyttet til funksjonsevne, alder, etnisitet, religion og livssyn.
Samfunnsutviklingen siden forrige revisjon av samfunnsdelen (2011) er ikke vesentlig endret, men
utfordringer tiknyttet befolkningssammensetningen er tydeligere (se fig. 3).

7
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4.

KOMMUNEN SOM SAMFUNN – MOT 2030

Valg av temaer/fokusområder i samfunnsdelen er på den ene side relatert til nasjonale og regionale
føringer som ønskes integret i kommunal planlegging, og på den annen side til temaer som er
spesifikke for Storfjord kommune.
Satsingsområder Storfjord kommune
- Næringsutvikling
- Bolyst
- Kultur, frivillighet og friluftsliv

Gjennomgående hensyn
- Folkehelse
- Klima og miljø
- Likeverd
Fig. 4

Temaer i samfunnsdelen

4.1

Gjennomgående hensyn

Gjennomgående hensyn er viktig på alle styringsnivåer og omfatter planlegging og tverrfaglig
samarbeid på tvers av satsings- og forvaltningsnivåer og må tas hensyn til i all planlegging. Storfjord
kommune har valgt folkehelse, klima/miljø og likestilling som de mest relevante temaer å følge opp i
kommunal planlegging. Valgte temaer fanger opp mange av FNs bærekraftmål, nasjonale
forventninger og regionale hensyn.

4.1.1 Gjennomgående hensyn – Folkehelse
Årsakene til helsetilstanden i befolkningen er sammensatte og omfatter livsstilssykdommer knyttet til
ernæring, fysisk aktivitet, tobakk og rus, men også til oppvekst, utdanning, arbeid og fysiske og
sosiale miljøer.
En viktig del av forbyggende helsearbeid som kommunen kan gjøre, er å iverksette brede,
befolkningsrettede tiltak som når alle ledd i årsakskjeden. Altså tiltak som gjøres før sykdom
inntreffer og dermed av mange også utenfor helsesektoren.
Det må også gjøres tiltak som er spesifikke for befolkningen i Storfjord kommune. Helsesektoren har
utarbeidet oversikt over helsetilstanden i kommunen, som igjen gjør det mulig å arbeide mere
målrettet mot risikogrupper. Folkehelseprofilen 2020 viser at hjerte- og karsykdommer er noe høyere
i Storfjord enn i fylket og landsgjennomsnittet. Fagkompetansen i helsesektoren skal være sentral i
forhold til tilnærming og tiltak mot risikogrupper.

HOVEDMÅL
Storfjord kommune skal fremme god helse og bedre levekår i alle fagsektorer, for alle
aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet. Dette skal ligge til grunn for all kommunal
planlegging og tjenesteyting.
Delmål

Strategier

FNs mål

Kommunen skal ha
søkelys på brede
befolkningsrettede,
forebyggende tiltak.

- Bekjempe livsstilssykdommer knyttet til ernæring, fysisk aktivitet,
tobakk og rus.
- Skal ha barnehager, skoler og skolefritidsordning med stabilt og
kvalifisert personell som sikrer god utdanning, samt skape
muligheter for kompetanseheving for voksne i kommunen.

Nr. 03
Nr. 04
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Delmål

Kommunen skal til
enhver tid ha oversikt
over helsetilstanden i
befolkningen og
iverksette målrettede
tiltak der kommunen
har utfordringer

UTDYPENDE PLANER
Helhetlig ROS-analyse
og beredskapsplan
2020

Fig. 5

Strategier

FNs mål

- Skal ha gode kultur og fritidstilbud, og støtte opp under frivillig
aktivitet og engasjement som fremmer bedre folkehelse.
- Legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere (både
utenlandske og norske) i Storfjord-samfunnet.
- Søkelys om å oppleve trygghet, trivsel og inkludering
- Støtte og bidra til at enkeltpersoner eller grupper selv tar ansvar for
egen helse gjennom dialog og formidling av kunnskap.
- skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre og personer med
nedsatt funksjonsevne. Det skal videre legges til rette for leie-til eieløsninger for vanskeligstilte. FM
- ha visst antall arbeidstreningsplasser for utsatt ungdom eller
personer med attførings- eller omskoleringsbehov.
- Tilbud om hverdagsrehabilitering med søkelys på egenmestring og
fysisk aktivitet.
- Vurdere spesielle helseutfordringer
- Helhetlig ROS- og beredskapsplan beskriver «store» hendelser som
går utover ordinær kapasitet (store ulykker, naturhendelser,
epidemi/pandemi mm.).

Nr. 11
Nr. 16
Nr. 16
Nr. 03
Nr. 11

Nr. 08
Nr. 03

Mål og strategier - folkehelse

4.1.2 Gjennomgående hensyn – Klima og miljø
Temperatur- og nedbørsmålinger fra år 1900 til i dag viser at det blir jevnt varmere og våtere, for
Nord-Norges del har dette har vært spesielt tydelig de siste 25 årene. Klimaforskningen viser at
tendensen de siste 100 årene vil fortsette og sannsynligvis forsterkes på grunn av menneskeskapte
tiltak.
Det er i hovedsak forbrenning av fossil energi (olje, kull og gass) som bidrar til unormalt høye verdier
av klimagasser CO2 (karbondioksid) som bidrar til forsterket drivhuseffekt og temperaturstigning.
Miljødirektoratets oversikt over klimagassutslipp i norske kommuner 2009 - 2017, viser at CO2
utslipp i Storfjord kommune i hovedsak kommer fra vegtrafikk (ca. 60 %), jordbruk (ca. 20 %) og
annen mobil forbrenning (ca. 15 %). Avløp/avfall, oppvarming og sjøfart utgjør de resterende 5
prosentene.
Kommunen har en meget spredt bosetting med lite utbygd kollektivnett og det er mest realistisk å
redusere bilbruk i kommunens tettsteder. Et godt utbygd gang- og sykkelvegnett kan bidra til ønsket
kursendring. Sistnevnte faller også sammen med viktige tiltak i et folkehelseperspektiv.
Klimatilpasning.
Behovet for klimatilpasning antas å bli mindre med redusert utslipp av CO2. Storfjord kommune må
imidlertid planlegge samfunnsutviklingen med grunnlag i dagens prognoser for klimaendringer. I
Klimaprofil Troms påpekes det som sannsynlig at kraftig nedbør øker vesentlig i intensitet og
hyppighet. Dette gir økt fare for overvann og jord-, flom- og sørpeskred. På grunn av havnivåstigning
forventes stormflonivået å øke. Det gis også beskrivelse på andre konsekvenser med ulik
sannsynlighetsgrad.

9
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I hovedsak er klimaendringenes konsekvenser for matproduksjon negative, men noen land, som
Norge, vil kunne få bedre muligheter for matproduksjon med lengre vekstsesong og mulighet for å
dyrke nye vekster. Økt nedbør kan også gi grunnlag for mer kraftproduksjon.

HOVEDMÅL
Kommunen skal ha søkelys på klimahensyn i alle virksomhetsområder, samt å tilrettelegge for
miljøvennlige løsninger for innbyggere og næringsliv. Dette skal ligge til grunn for all kommunal
planlegging og tjenesteyting.
Delmål

Strategier

FNs mål

Redusere utslipp
av klimagasser
FM

- Storfjord kommune skal ta ansvar for reduksjon av egne klimagassutslipp
og påvirke innbyggerne og næringsliv til å redusere sine utslipp.
- Utvikle kompakte tettsteder som reduserer behovet for bilbruk (bygge ut
gang- og sykkelvegnett).
- Øke bruken av fornybar energi.
- Utvikle kompetanse om klimaendringer gjennom å samarbeide med
aktører innen forskning og utvikling.
- Være oppmerksom på forhold som reduserer CO2-utslipp i luft, dvs.
betydning av skog/vegetasjon og forskning knyttet til CO2-håndtering
(karbonfangst og lagring).
- Aktivt benytte støtteordninger for å fremme miljøvennlige valg og
løsninger.
- Sikre økosystemer som både forebygger klimaendringer og sikrer
biologisk mangfold (f.eks. strandsoner, våtmarker, elvebredder og skog).
- Sikre og ivareta vannkvalitet i vann og vassdrag.
- Ivareta viktige naturområder for rekreasjon og trivsel.
- Sikre god kunnskap om forvaltning av sjø, vann, jord og skog.
- Bevaring og synliggjøring av verdifulle kulturlandskap og kulturminne.
- Innlemme vann og vegetasjon (blå/grønn struktur) i tettstedsutvikling og
ha søkelys på lokal overvannshåndtering.
- Redusere avrenning og utslipp fra spredt boligbygging, hytter og
landbruket.
- Unngå ny bebyggelse/tiltak i områder som kan bli utsatt for naturfarer
(skred, flomfare, havnivåstigning mm). FM
- Sikre eksisterende bebyggelse/anlegg mot framtidige naturfarer.
- Ha oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). FM
- Vurdere klimaendringens betydning for matproduksjon. FM
- Vurdere klimaendringens betydning for fornybar energi. FM

Nr. 12

Sikre miljø og
naturressurser
mot ødeleggelse

Begrense og
unngå ulemper
ved klimaendring
Dra nytte av
fordelen ved
klimaendring
PLANLAGTE
REVISJONER
Klima og
Energiplan

Fig. 6

Nr. 11
Nr. 07
Nr. 12
Nr. 12

Nr. 07
Nr. 15
Nr. 06
Nr. 11
Nr. 15
Nr. 11
Nr. 06
Nr. 06
Nr. 13
Nr. 13
Nr. 02
Nr. 07

- Helhetlig ROS- og beredskapsplan beskriver «store» hendelser som
går utover ordinær kapasitet (store ulykker, naturhendelser,
epidemi/pandemi mm.).

Mål og strategier – klima og miljø
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4.1.3 Gjennomgående hensyn – Likeverd
Likeverdsbegrepet framgår av kommunens visjon: «Samhold styrker», side x. Alle mennesker er like
verdifulle og skal sikres like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse uavhengig av kjønn,
alder, funksjonsevne, geografi, kultur og språklig bakgrunn. Dette innebærer at det skal være godt å
bo i Storfjord kommune gjennom hele livsløpet. Storfjord kommune skal legge vekt på at tjenester
tilpasses individuelle behov og ivaretar den enkeltes verdighet.
HOVEDMÅL
Storfjord kommune skal fremme likeverd og likestilling i et inkluderende fellesskap i alle
fagsektorer, for alle aldersfaser og på alle områder i lokalsamfunnet. Dette skal ligge til grunn
for all kommunal planlegging og tjenesteyting.
Delmål

Strategier

FNs mål

Utvikle et samfunn
med respekt for
ulikheter – og bidra
til at alle kan leve
et anstendig liv.

- Ha forståelse og respekt for vår flerkulturelle bakgrunn
(samisk/finsk/norsk)
- Legge til rette for god integrering av alle nye innbyggere (både
utenlandske og norske) i Storfjord-samfunnet, herunder bekjempe
fremmedfrykt, fordommer og generalisering.
- Legge til like rettigheter/muligheter for menn og kvinner, herunder øke
kvinnelige representanter i politiske fora, stimulere til større andel
kvinnelige ledere og forebygge kjønnsdelingen i arbeidslivet (få flere
kvinner i «mannsyrker» og flere menn i «kvinneyrker).
- Legge til rette for et aldersvennlig samfunn, herunder involvere dem i
et aktivt liv og utforming av egen alderdom. FM
- Bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelser skal ha muligheter til
personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre
samfunnsborgere.
- Kommunen skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal videre legge til
rette for leie-til eie- løsninger for vanskeligstilte. FM
- Storfjord kommune skal bidra med tilrettelagte arbeidsplasser.

Nr. 10

Fig. 7

Nr. 10

Nr. 04

Nr. 11
Nr. 11

Nr. 11

Nr. 08

Mål og strategier - Likeverd

-
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4.2

Satsingsområder i Storfjord kommune

Det er befolkningssammensetningen som utgjør den største utfordringen for Storfjord-samfunnet.
Det er særlig bekymringsfullt at reduksjonen er størst i aldersgruppen hvor det fødes flest barn (16 –
39 år). De 10 siste årene har det samlet sett vært fødselsunderskudd (205 døde og 180 fødte). For å
stanse befolkningsreduksjonen eller øke antallet personer, er Storfjord kommune avhengig av at
flere flytter inn enn ut av kommunen.
Folk velger bosted ut ifra sine ønsker, særlig innenfor rammene av bolig- og arbeidsmarkedet, men
også i forhold til sosiale arenaer og fritidsmuligheter. Storfjord kommune har valgt 3 «hovedpilarer»
for å gjøre Storfjord mere attraktiv som tilflyttingskommune: Næringsutvikling, bolyst, og
kultur/frivillighet/friluftsliv.

4.2.1 Næringsutvikling
(+97)
(0)
(+41)
(-22)
(-18)
(0)
(+1)
(+7)
0)
(-7)
(+3)
(-3)

Fig. 8

Antall i private næringer 2019 og (endringer fra 2008 er vist i parentes)

(+17)
(-6)
(-3)
(-13)

Fig. 9

Antall ansatte i offentlig virksomhet 2019 (endringer fra 2008 er vist i parentes)

- Figurene viser antall sysselsatte fordelt på ulike næringer i 2019 og endringer siden 2008 (tallene i
parentes). Grønne piler viser økning i antall sysselsatte, røde piler viser nedgang.
- Antallet sysselsatte i private næringer var i 2019 på 347 personer, som er en økning med 64
personer sammenliknet med 2008. Bygge- og anleggsvirksomheten har økt mest.
- Antallet sysselsatte i offentlig sektor er på 435 personer, som er forholdsvis uendret sammenliknet
med 2008 (minus 5 personer).
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Mål og strategier:

BESKRIVELSE. En viktig faktor for å hindre fraflytting er tilgang på arbeidsplasser. Kommunens
rolle som næringsutvikler dreier seg om å bidra med støtte og utvidelsesmuligheter for
eksisterende bedrifter og tilrettelegge for etablering av nye bedrifter.

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Næringsutvikling bidrar til
bedre folkehelse gjennom
mulighet til arbeid, inntekt og
deltakelse i samfunnslivet

KLIMA/MILJØ
Klimaendringene vil endre forutsetningene for næringslivet.
Kommunen skal stimulere til
miljø- og klimavennlige løsninger.

LIKEVERD
Deltakelse i arbeidslivet bidrar
til å redusere sosial ulikhet og
fremmer inkludering og
integrering.

HOVEDMÅL
Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig næringsutvikling og bidra til innovasjon
Storfjord skal ha god dialog med næringslivet og sivilsamfunnet og se alle beslutninger og
næringssatsinger i sammenheng (samskapning).
Delmål

Strategier

- Bidra til at eksisterende
næringer opprettholdes og
videreutvikles på en bærekraftig
måte.

- Mobilisere eksisterende næringsliv (samskapning)
- Fremtidsrettet utvikling av primærnæringene ved å verne
landbruksjord, verdifulle skogressurser og reindriftsbehov
- Storfjord skal tilrettelegge for og fremme næringsutvikling og -aktivitet
som er bærekraftig for miljø og samfunn» (bærekraftsmål 9, delm 9.4)
- Tilrettelegge for bærekraftig landbruk, lokal matproduksjon og lokal
distribusjon for småskalaprodusenter (bkm delmål 2.3 og 2.4)
- Satse på infrastruktur tilrettelagt for fiskeri, blant annet ved prioritere
istandsettelse av Skibotn kai. (bærekraftsmål nr. 14)
- Dialog med næringene for å vurdere behov og videreutvikling
- Drøfte rekruttering i samspill med næringer og utdanningsaktører
- Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. reiseliv). FK
- Ivareta befolkningens tradisjonelle muligheter for fiske.KY
- Tilstrebe et variert tilbud på klargjorte næringsarealer
- Kombinere næringsutvikling med bostedattraktivitet
- «Rød løper-filosofi» – prioritere de som ønsker å bygge og skape
arbeidsplasser
- Kartlegge/vurdere viktige forekomster av grusforekomster og
utføre tilleggsvurderinger av kobber og sinkforekomster
- Storfjord skal fremme en inkluderende og bærekraftig
næringsutvikling og bidra til innovasjon.
- Vurdere mulig vekst i eksisterende næringer (eks. kreativ næring)

- Legge til rette for nye
næringer med klargjorte
arealer og infrastruktur.
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- Være åpen for regional
næringsutvikling og ha tett
samspill med fylkeskommunen
og andre regionale
samarbeidspartnere.

UTDYPENDE DOKUMENT
«Nærings- og utviklingsplan»
Storfjord kommune 2014-2018».
«Regional kystsoneplan».

- Legge til rette for bærekraftig bruk av ressurser og arealer i
kommunenes kyst- og sjøarealer KY
- Stimulere til samarbeid mellom næringene/nabokommuner
- Aktiv deltakelse i Tornedalsrådets næringslivsgruppe
- Økt markedsføring om kommunens fordeler som næringskommune
- Samspill med fylkeskommunen og andre regionale
samarbeidspartnere, herunder samarbeid med Nord-Troms
studiesenter og bibliotekene i Nord-Troms.
- Legge til rette for næringsutvikling tilknyttet forskning AR
- Revidere kystsoneplan i samarbeid med øvrige kommuner tilknyttet
fjordbassenget. KY
- Det er påbegynt arbeid med revisjon av næringsplanen. Dersom
næringsplanen defineres som «kommunedelplan», vil den bli mere
forpliktende med politisk vurdering av revisjon hvert år. Alternativ
betegnelse er temaplan.

Fig. 10 Mål og strategier for næringsutvikling

4.2.2 Bolyst
Boligbygging i Storfjord. Siden år 2000 er det bygd 133 nye boliger i Storfjord kommune (2018-tall).
Dette er over gjennomsnittet i Nord-Troms (hvor gjennomsnittet er rundt 100 boliger i hver
kommune) og forholdsvis mye høyere enn øvrige kommuner i Troms med omtrent samme
innbyggertall: Kåfjord (98), Karlsøy (96) og Salangen (77). I de siste årene har det vært oppført
forholdsvis mange nye boliger i kommunen, hovedsakelig i boligfelter i tettstedene Oteren, Hatteng
og Skibotn.
BESKRIVELSE. Med kommunens nærhet til Tromsø, sentral beliggenhet til E6/E8 og
grensekommune mot Finland, har kommunen et potensiale for utvikling og innflytting. Bolyst
henvender seg til attraktive boligområder, men også til attraktive fritidsopplevelser og tilgang
på arbeidsplasser. Tilflytting av familier med barn (0-40 år) er særlig viktig for å etablere en
livskraftig kommune.

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Boliger for alle med gode
sosiale miljøer og trygge
lekeplasser, er viktig faktorer
i folkehelsearbeidet.

KLIMA/MILJØ
Lokalisering av nye boligområder
skal ha god tilgjengelighet til ren
natur/grøntområder og ta
hensyn til mulige virkninger av
klimaendringer.

LIKEVERD
Boliger og tilhørende
utearealer skal utformes
etter prinsippene for
universell utforming så langt
det er mulig.
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HOVEDMÅL. Storfjord kommune skal fremme trygge og gode oppvekstforhold for barn og
unge, herunder legge til rette for gode familieforhold gjennom mange fritidsmuligheter, trygge
nærmiljø og barnehage- og skoletilbud av høy kvalitet (Se også pkt. 5.2.1 – Oppvekst og kultur)
Delmål
Strategier
Kommunen skal ha søkelys
på sentrumsutvikling og
sentrumsnær boligutvikling.

- Kommunen skal ha søkelys både på sentrumsutvikling,
sentrumsnær boligbygging og spredt boligbygging der det er mulig. AP
- Storfjord kommune skal planlegge og sikre arealer som gir kommunen
bedre utviklingsmuligheter, herunder nærhet mellom boliger og
næringsarealer
- Kommunen skal søke å utvikle attraktive bosteder med god tilgjengelighet
til varierte grøntområder, trygge lekearealer og gode sykkel- og gangstier.
- Kommunen skal tilrettelegge for boliger for alle, herunder eldre og
personer med nedsatt funksjonsevne. Kommunen skal videre legge til rette
for leie-til eie- løsninger for vanskeligstilte. FM
- Storfjord kommune skal, både som egen aktør, og gjennom tilrettelegging
og i samarbeid med private aktører, sikre et bredt og tilstrekkelig botilbud.

Storfjord kommune skal ha
ett godt og bredt tilbud for
møte- og aktivitetsplasser
for de ulike bolig- og
oppvekstområdene.
UTDYPENDE DOKUMENTER
Kommuneplanens arealdel
og reguleringsplaner
PLANLAGTE UTDYPENDE
DOKUMENTER
Revisjon av boligsosial
handlingsplan

- Satse på møteplasser som kultur- og grendehus, uteområder og
tilrettelegging som fremmer folkehelse, samhørighet og fysisk aktivitet
- God byggeskikk og estetikk skal vektlegges
- Alle innbyggere sikres en likeverdig mulighet for aktiv deltakelse på alle
samfunnsområder
Revisjon av kommuneplanens arealdel vil ha søkelys på arealbruk som
ivaretar målene og strategiene som er beskrevet ovenfor. Se også punkt.
4.3 – Langsiktige arealstrategier.
Eksisterende boligsosial handlingsplan er for perioden 2003-2006. Revisjon
vil bli vurdert i arbeidet med planstrategien i inneværende år.

Fig. 11 Mål og strategier for bolyst

4.2.3 Kultur, frivillighet og friluftsliv
BESKRIVELSE. Kultur, friluftsliv og deltagelse i samfunnsliv bidrar positivt til innbyggernes
trivsel og livskvalitet. Kulturarven representerer samfunnets historiske grunnlag, skaper
forståelse av egne tradisjoner og gir premisser for videre samfunnsutvikling. De frivillige;
organisasjoner og enkeltindivider, har en viktig rolle i lokalt samfunnsliv som bidrar til
mestring og møteplasser. Storfjord kommune skal være tilrettelegger og gi støtte til tiltak
som engasjerer bred, særlig for tiltak som rettes mot barn og unge.
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GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Kulturarv bidrar til livskvalitet
og tilhørighet. Deltakelse i
frivillig organisasjonsarbeid bidrar til å forebygge sykdom og
fremmer helse i alle livsfaser.

KLIMA/MILJØ
Naturen og nærmiljøet skal
forvaltes slik at også fremtidige generasjoner skal kunne
leve av og i naturen, og kunne
nyte av unike naturopplevelser.

LIKEVERD
Samling rundt felles aktiviteter
rundt kulturliv, friluftsliv eller
organisasjonsliv, bidrar til
samhold og til å bygge
kulturelle bånd.

HOVEDMÅL. Ivareta vår historiske kulturarv og identitet med grunnlag i norsk, samisk og
kvensk kulturhistorie, legge til rette for aktivitetsutfoldelse innen kultur, idrett og friluftsliv og
stimulere det frivillige organisasjonslivet som arena for trivsel og engasjement.
Delmål
Strategier
Kommunen skal bidra til å
sikre og videreutvikle samisk
og finsk/kvensk språk og
kultur.

Kommunen skal videreutvikle
sin satsing på
kulturarrangement for barn og
unge samt stimulere til økt
frivillighet og deltakelse innen
kulturliv, idrett og humanitær
virksomhet.
Kommunen skal tilrettelegge
for fysisk aktivitet for alle.

UTDYPENDE DOKUMENTER
«Kommunedelplan for idrett,
fysisk aktivitet og friskliv»
2016 – 2019
«Planprogram for
«kulturminner».

- Sikre god dialog og medvirkning med samiske og kvenske interesser.
- Tilrettelegge for at samisk og kvensk ungdom og voksne skal få vise frem
sin språklige og kulturelle identitet med stolthet.
- Sikre at alle barnehagebarn og skole-elever får kunnskap om det
flerkulturelle Storfjord.
- Sikre rekruttering til å redusere frafall fra samisk- og finsk/kvenskopplæring.
- Øke bruken av samisk og kvensk språk i det offentlige rom.
- Kartlegge, bevare og formidle kunnskap om samiske og kvenske
kulturminner og kulturhistorie.
- Ivareta reindrifta og andre naturbaserte næringer som viktige
kulturbærere.
- Stimulere frivilligheten til å ivareta lokal aktivitet gjennom samarbeid og
annerkjennelse.
- Tilrettelegge for sosial utjevning slik at barn og ungdom uansett
bakgrunn og interesser skal ha tilgang til fritidsaktiviteter og
kulturarrangement.

- Formidle mulighetene for fysisk aktivitet inne og ute
- Medvirke til å øke aktiviteten blant folk i alle alder og med ulike
forutsetninger f.eks. funksjonsvarierte brukere, med spesielt fokus på
inkludering av personer med innvandrerbakgrunn.
- Utvikle og vedlikeholde kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, og
legge til rette for god drift av anlegg eid av frivillige.
- Legge til rette for lavterskel fysisk aktivitet i nærmiljøet (FK)
- Storfjord idrettsråd, lag og foreninger har deltatt i planarbeidet.
- «Kulturminneplan» er under utarbeidelse.

Fig. 12 Mål og strategier for kultur, frivillighet og friluftsliv
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4.3

Arealstrategi – føringer for revisjon av arealdelen

BESKRIVELSE. Arealstrategi er bindeleddet mellom kommuneplanens samfunnsdel og
kommuneplanens arealdel. Viktige temaer i samfunnsplanen skal legge føringer for
arealdisponering som kommer til uttrykk i arealplanarbeidet. Sikring av arealer til næringer,
boliger og sosiale møteplasser er særlig viktig.
DAGENS SITUASJON
Tettere bebyggelse
Spredt boligbygging
Områder nedenfor
skoggrensen
Skredfare

N

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
I arealplanarbeid er det særlig
viktig å legge til rette for
gående og syklende, og sikre
natur som er egnet for friluftsog rekreasjonsinteresser.

KLIMA/MILJØ
Framtidig arealbruk skal ta hensyn til naturgitte farer og varslede klimaendringer. Det skal
også tas hensyn til naturmangfold og motvirke menneskeskapte klimaendringer.

LIKEVERD
Alle typer bygg og anlegg skal
gjøres så tilgjengelig som
mulig. Lett tilgjengelige
naturområder skal i særlig
grad ivaretas og tilrettelegges
for allmenn bruk.

Fig. 13 Illustrasjon av skoggrense, snøskredfare og hovedtrekk for bosetting
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HOVEDMÅL. Storfjord kommune skal ha søkelys på utvikling av tettstedene i kommunen.
Spredt utbygging skal i hovedsak være tilknyttet næring.

Naturhensyn, kulturminner og kulturmiljø

Spredt bosetting tilknyttet
andre næringer

Spredt bosetting tilknyttet primærnæring

Mindre
tettsteder

Tettsteder

Generelt

Prinsipielle føringer
- Før revisjon av arealdelen skal det lages et arealregnskap som viser vedtatte
byggearealer i gjeldende arealdel, hva som er tilrettelagt med infrastruktur, hva som
er bygd og hva som er ledig areal. Det skal videre gjøres en nærmere vurdering av
dagens arealbruk som omfatter landbruksarealer i drift, bebodde hus (boliger),
tidligere boliger som nyttes til fritidshus, bygningsmasse som ikke nyttiggjøres mm.
- Arealdelen skal konkretisere og avgrense arealbruk knyttet til tettstedene Hatteng,
Oteren og Skibotn. Det skal legges til rette for næringsarealer og varierte
boligtyper, god tilgjengelighet til natur og universelt utformet infrastruktur. Det
skal utarbeides planer som setter søkelys på stedsutvikling for disse områdene.
Hensynet til myke trafikanter skal være tydelig, med godt planlagt gang- og
sykkelvegnett som prioritert område.
- Aktsomhetsområder for snøskred dekker store deler av kommunens kystlinje og
den spredte bosettingen er i stor grad tilpasset dette. Elvevoll, og særlig Horsnesområdet har mulighet til utbygging uten snøskredproblematikk. Arealdelen skal
vise hovedtrekkene for arealbruk i disse områdene, eventuelt stille krav om
utarbeidelse av kommunedelplan eller områdeplan.
- Naturgitte næringsarealer som ligger spredt i kommunen (arealer for jord-, skogbruk
og reindrift), skal gis en verdivurdering. Verdifulle arealer skal sikres til de aktuelle
næringene og markeres som LNFR-områder med hensynssoner og bestemmelser.
- I arealplanarbeidet skal mål og satsingsområder for ulike tilleggsnæringer i
alle landbruksområder vurderes som LNFR-områder med underformål: «areal for
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag»).
- Videre skal områder for fiske/havbruk og grus/mineralressurser kartlegges og
vurderes.
- Mesteparten av den spredte bosettingen langs kystlinja er lokalisert ut ifra
naturgitte hensyn (skredfare) og den type næringstilpasning som var vanlig for 6070 år siden (kombinasjonen jordbruk/fiske). Fast bosetting i disse områdene er
svekket.
- I mange av disse områdene er landbruksverdien lavere og Storfjord kommune
ønsker aktiv tilrettelegging for både tilleggsnæringer og nye typer næringer. Disse
områdene vil vurderes avsatt til LNFR-områder med underformål «areal for spredt
bolig-, fritids-, og næringsbebyggelse».
- Med bakgrunn i kommunens søkelys på nærings- og boligbebyggelse, vil
fritidsbebyggelse i disse områdene avgrenses til særtilfeller (eks. vis til restaurering
av gamle bygg som bygger opp om bygningsmiljøer og tidligere byggeskikk).
- Viktige områder for naturmiljø og naturmangfold skal opprettholdes uten inngrep.
- I arealplanarbeidet skal «tilretteleggingsgrad» for friluftsliv/besøkende vurderes,
dvs. tilrettelegging med parkering, WC, søppelhåndtering i de mest brukte
områdene, etablering av turstier, sykkelstier og scooterløyper og «ingen
tilrettelegging» i de mest uberørte områdene.
- Strandsonen skal i størst mulig grad være tilgjengelig og åpen for allmenn ferdsel.
- Bevaring av kulturminner og kulturmiljø skal avsettes med båndleggingssoner
og/eller hensynssoner.
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Kommunens
sjøarealer

- Storfjord kommune ønsker å kartlegge mulige næringsmuligheter tilknyttet sjø
utenom tradisjonell fiske.
- Kommunen ønsker å legge til rette for sjørelaterte næringer, herunder havne- og
kaiutbygging.
- Det er ønskelig å revidere kommunes sjøarealer samtidig med revisjon av arealdelen
- Regional samarbeid om revisjon av kystsoneplanen

Fig. 14 Prinsipielle føringer for arealbruk
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5.

KOMMUNEN SOM ORGANISASJON

5.1

Administrativ organisering (dagens modell)

BESKRIVELSE AV DAGENS ORGANISERING. Administrasjonen i Storfjord kommune er organisert
etter etatsmodellen og ledes av egen etatsjef. I de siste årene har helse- og omsorg vært delt i to
avdelinger. I tillegg kommer sentraladministrasjonen med avdelinger og oppgaver som økonomi,
lønn- og personal, næring og øvrige fellestjenester.
Rådmann
Personal-, lønn-, serviceog bibliotekavdeling

Næring og utvikling

Økonomiavdeling

Oppvekst og
kulturetaten

Miljø-, plan- og
driftsetaten

Forebyggende
avdeling

Behandlende
avdeling

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Ansattes kompetanse og innsats skal bidra til sunn livsstil
og god helse for innbyggerne.

KLIMA/MILJØ
Storfjord kommune skal være
en tydelig miljø- og klimapådriver. Kommunens drift, og
valg av nye løsninger skal være
et miljøforbilde for andre.

LIKESTILLING
Kommunen skal ha en arbeidsgiverstrategi som fremmer en
mangfoldig arbeidsgruppe.

HOVEDMÅL
Den politiske og administrative organiseringen skal gjenspeile de mål, tjenester og tiltak som er
viktig for ønsket samfunnsutvikling.
Delmål
Strategier
Storfjord skal være en attraktiv
og inkluderende kommune for
bosetting og næringsliv.
Storfjord skal bli fylkets beste
kommune på kvalitet i
tjenestene.

Storfjord skal oppnå helhetlig
lederskap og styring.

Storfjord kommune skal sikre
egen økonomisk bærekraft

- Skal være tilgjengelig, bruker- og innbyggerorientert
- Skal utføre effektiv og rask saksbehandling
- Rød-løper-filosofi knyttet til bosetting og næringsliv
- Skal utføre målrettet og aktiv markedsføring av kommunen
- Inneha oppdaterte digitale verktøy og programvare
- Bruke årsmeldingen aktivt for å oppnå forbedringer
- Ha gode ansettelses- og etterutdanningsrutiner
- Målbare klima- og miljøtiltak skal konkretiseres i all kommunal
planlegging
- Skal formalisere samarbeid politikk og administrasjon
- Ha årlige tilstandsrapporter om tjenesteyting til kommunestyret
- Ha jevnlig gjennomgang av nødvendig administrative møter
- Hovedavtalen og medbestemmelse skal benyttes
- Storfjord kommune skal jobbe systematisk med klarspråk (5.1 Adm.
organisering
- Ha overordnede økonomiske handlingsregler knyttet til driftsresultat,
økonomiske buffere, og netto lånegjeld.
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OPPFØLGENDE PLANER
Nytt forslag til administrativ
organisering (under arbeid)

- Storfjord kommune arbeider for tiden med ny organisasjonsmodell for
administrasjonen. Hensikten er å ta et tydeligere grep om rollen som
samfunnsutvikler.

Fig. 15 Mål og strategier for kommunen som organisasjon

5.1.1 - Helse og omsorg
BESKRIVELSE. Helse- og omsorgsetaten innehar tjenester for mennesker i hele livsløpet fra
fødselsomsorg gjennom helsestasjon og lege, ulike forebyggende og lavterskeltilbud, hjemmetjeneste
og sykehjemstjenester. (i «livets sluttfaser» er tatt ut)
I tillegg ytes tjenester innenfor: Ergo- og fysioterapitjenesten, psykisk helse og rusomsorg,
psykologtjeneste, flyktningetjeneste, pårørendestøtte, frisklivssentral, velferdsteknologi,
frivillighetssentral, arbeids- og aktivitetstilbud, forebyggende tilbud mot barn og unge mv.

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Det er et mål for folkehelsearbeidet at flest mulig kan
mestre egne liv og
livsutfordringer.

KLIMA/MILJØ
Det er nødvendig med
kontinuerlig arbeid for å
redusere ressursbruk og
begrense avfall.

LIKEVERD
Kommunens innsats skal bidra
til at alle innbyggerne har
mulighet til å mestre sin
hverdag og sin verdighet.

HOVEDMÅL
Innbyggerne i Storfjord kommune skal få koordinerte og helhetlige helse- og omsorgstjenester,
samt kunne bo i egen bolig så lenge det er hensiktsmessig og forsvarlig. Det skal satses på
forebygging, tidlig innsats og egenmestring.
Delmål
Strategier
Utarbeide helhetlig helse- og
omsorgsplan
Brukere skal ha helhetlige og
koordinerte tjenester.
Velferdsteknologi skal
effektivisere og gjøre tjenestene
bedre og enklere.
Natur, offentlig utstyr og anlegg
skal gjøres lett tilgjengelig for alle,
uavhengig av funksjonsnivå og
inntekt.
Tjenesten skal så langt som mulig
utformes sammen med brukeren

- Kommuneledelse og ledelse for helse- og sosialsektoren vurderer
tilgjengelige planressurser for å få godkjent en helhetlig helse- og
omsorgsplan så snart som mulig.
- Forbedre overganger mellom tjenestene
- Ha søkelys på et godt pasientforløp
- Etablere infrastruktur for nettilgang i samarbeid mellom
kommunen og brukere av tjenestene
- Avsette midler til utstyr, implementering og kompetanseheving
- Informasjon og veiledning til innbyggere og ansatte
- Videreføre og etablere lavterskeltilbud for fysisk aktivitet
- Søkelys på rehabilitering og frisklivsperspektiv
- Legge til rette for økt brukermedvirkning og pårørendesamarbeid
- Sikre god informasjon og et forsvarlig tjenestetilbud
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Det skal ytes tidlig innsats og
forebygging for å motvirke
uheldige helsemessige
konsekvenser.
Helse- og omsorgsetaten skal
være en god og attraktiv
arbeidsplass.
UTDYPENDE DOKUMENT (UNDER
ARBEID)
«Helhetlig helse- og omsorgsplan» 2020-2023»
REVISJON AV «HELSETILSTANDEN
I STORFJORD KOMMUNE

- Opprettholde og styrke forebyggende tiltak rettet mot barn og unge
- Ha søkelys på rehabilitering og egenmestring

- Tilstrebe høy kompetanse og et godt arbeidsmiljø
- Avsette midler til stipend og kompetanseheving
- Lage fleksible turnusordninger
Helhetlig helse- og omsorgsplan er under utarbeidelse. Delmål og
strategier ovenfor er utdrag av hovedtrekk i Helhetlig helse- og
omsorgsplan.
Forrige plan er sist revidert i 2017.

Fig. 16 Mål og strategier for helse og omsorg

5.1.2 - Oppvekst og kultur
BESKRIVELSE. Oppvekst og kulturetaten innehar tjenester knyttet til barnehager,
grunnskoler inkl. SFO, barneverntjenesten. Barneverntjenesten innehar bra kompetanse,
men er sårbar på grunn av få ansatte. Det foreligger en utredning om interkommunalt
samarbeid med Balsfjord kommune som behandles politisk i 2020. for Etaten utfører
tjenester i samarbeid med andre knyttet til barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP i
Tromsø), Pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT), logoped, helsesykepleiertjenesten (0- 5
år), Storfjord språksenter og Psykisk helsetjeneste, rusomsorg, frivillighetssentral og
flyktningetjeneste. Tjenestene retter seg i særlig grad mot aldersgruppen 0-18 år.
Etaten utfører også tjenester mot flere aldersgrupper som kulturkontoret, kulturskolen,
folkebiblioteket og fysioterapi/folkehelsekoordinator.

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Bevisstgjøring av barn og unge
om egen helse. Ekstra og tidlig
innsats overfor de som har
spesielle behov.

KLIMA/MILJØ
Barn og unge skal få utviklet
kunnskap, holdninger og
verdier om klima og miljø. De
skal involveres til å forme
målsetningene og tiltakene i
lokalt klima og miljøpolitikk.

LIKEVERD
Fremme likeverd og likestilling
i et inkluderende felleskap for
alle barn og unge, med særlig
inkludering av personer som
trenger ekstra oppfølging.

HOVEDMÅL
I Storfjord kommune skal barn og unge oppleve trygghet, mestring, utvikling og lærling
Delmål

Strategier

Skal ha effektiv skole- og barnehagestruktur, med stabilt og kvalifisert
personell som sikrer god utdanning.

- Jobbe for at skole og barnehage skal ha gode overganger fra
barnehage, grunnskole og videregående skole
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Alle barn og unge skal få være med å
påvirke sin egen hverdag.
Barn og unge skal få nødvendig hjelp
for å få en god og trygg oppvekst.
Barn og unge skal ha en aktiv og variert
fritid med bredt og tilrettelagt
kulturtilbud.
Bidra til at barn og unge som sliter med
fysisk eller psykiske helse, får riktig
hjelp til riktig tid.
Bidra til en trygg oppvekst og at utsatte
barn skal møte voksne som ser, lytter
og gir riktig hjelp.
UTDYPENDE DOKUMENT
«Strategisk oppvekstplan for Storfjord
kommune 2020-2023».
«Planprogram for «kulturminner».

- Bidra til elevrådene og ungdomsrådet gis reell innflytelse
- Barn i barnehagene, småtrinnet og SFO skal være med å
bestemme over aktiviteter og lek
- Tidlig tverrfaglig innsats overfor barn, unge og familier med
behov
- Kontakt og samarbeid mellom ungdommene i kommunen
- God deltakelse på aktiviteter i idrettslag/foreninger
- Ivareta og utvikle kulturordninger FK
- Tilrettelegge for variert aktivitet og sunt kosthold
- Bidra til at krenkelser/mobbing ikke forekommer
- vurdere interkommunal samarbeid FK
- Deltakelse i kompetansehevingsprogrammet «Inkluderende
barnehage- og skolemiljø» (IBS)
- Alle barn som utsettes for vold eller overgrep skal møtes på en
profesjonell og trygg måte
Strategisk oppvekstplan er utarbeidet med bakgrunn i
«Sjumilssteget», som igjen baserer seg på FNs barnekonvensjon.
Delmål og strategier ovenfor er utdrag av hovedtrekk i Strategisk
oppvekstplan, vedtatt av Storfjord kommunestyre i des. 2019.

Fig. 17 Mål og strategier for oppvekst og kultur

5.1.3 - Miljø-, plan- og driftsetat
BESKRIVELSE. Miljø, plan- og driftsetaten har tjenester knyttet til vann, avløp, drift av
kommunale veger og bygninger. Etaten har også ansvar for brann og beredskap samt
tomtespørsmål, oppmåling, fradeling, byggesak og planspørsmål. Temaer som tidligere er
beskrevet under pkt. 4.2.2 - Næringsutvikling og Bolyst, er viktige områder som berører Planog driftsetaten på flere områder.

GJENNOMGÅENDE HENSYN
FOLKEHELSE
Folkehelseperspektivet skal
ivaretas i alle kommunal
virksomhet; i utforming av
kommunens tjenester og
fysisk planlegging.

KLIMA/MILJØ
Det skal tas hensyn til klimaendringer som kan påvirke samfunnssikkerheten. Bruk av moderne
teknologi skal redusere forbruk og
utslipp fra kommunal virksomhet.

LIKEVERD
Infrastruktur, veger og
offentlig bygg skal utformes
slik at tilgjengelighet sikres
for alle.

HOVEDMÅL
Plan og driftsetaten skal utføre rask saksbehandling, prioritere og utføre tiltak mot bolig- og
næringsetableringer og utføre vedlikehold og driftstjenester på en god måte.
Delmål
Strategier
Næring og boligbebyggelse.

- Plan og driftsetaten er sentral i mange av målformuleringene og
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Skal ha søkelys på oppgradering
og vedlikehold av kommunal
eiendom (bygninger, veger og
vann- og avløpsanlegg).

Kommunen skal ha en tilpasset,
opplyst og oppdatert helhetlig
ROS-analyse med tilhørende
beredskapsplan.

Skal vurdere og prioritere
planoppgaver fortløpende i
samråd med kommuneledelsen.

strategier som framgår av punktene. 4.2.2 - Næringsutvikling og
Bolyst. Sentralt er Rød-løper-filosofi knyttet til bosetting og næringsliv.
- Alle kommunale bygg og kommunale boliger skal ha god standard
- Skal ta i bruk miljøvennlige og egnede tekniske/digitale løsninger for
styring av kommunens energiforbruk og lokal transport
- Ha byggeklare tomter i alle deler av kommunen
- Ha byggeklare næringstomter i kommunes tettsteder
- Ha tilstrekkelig antall gjennomgangsboliger
- Skal ha gode renovasjonsordninger og infrastruktur for vann- og avløp
- Skal være en «trafikksikker» kommune med miljøvennlige og trygge
ferdselsårer. Det skal tilrettelegges for bruk av e-biler.
- Tilrettelegge for høyhastighetsnett (fiber) i hele kommunen
- Skal ha god beskyttelse av drikkevannskilder, bedre ledningsnettet og
knytte flest mulig private anlegg til felles vannforsyningsnett.
- Skal holde seg oppdatert på ny forskning og kunnskap
innenfor klima, miljø, beredskap og samfunnssikkerhet
- Overordnet plan for samfunnssikkerhet skal etterleves i all planlegging
- Kommunen skal ta hensyn til klimaendringer ved etablering av
boligområder og infrastruktur
- Skal bidra, sammen med Statens vegvesen og fylkeskommunen, å
redusere antall ulykker på hovedvegnettet.
Sentrale planer er knyttet til samfunnssikkerhet og arealplaner (se også
punkt 4.3 - Arealstrategi).

Fig. 18 Mål og strategier for miljø-, plan- og driftsetat
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6.

PLANPROSESSEN

6.1

Organisering

Fig. 19 Organisering

6.2

Medvirkning

LOKAL MEDVIRKNING

EKSTERN MEDVIRKNING

- Politiske partier
- Grunneierne og innbyggerne
- Bygdeutvalgene
- Øvrige lag og foreninger

- Fylkesmannen i Troms og Finnmark
- Troms fylkeskommune
- Sametinget
- Statens vegvesen
- NVE
- Tromsø museum
- Kystverket
- Fiskeridirektoratet
- Direktorat for mineralforvaltning
- Mattilsynet
- Ishavskysten friluftsråd
- Forsvarsbygg
- Opplysningsvesenets fond
- Nord-Troms regionråd
- Nabokommuner
- Reinbeitedistrikter
- Visit Lyngenfjord
- Bredbåndsfylket Troms

- Særskilte grupper:
- Samiske interesser
- Kvenske interesser
- Skoler og barnehager
- Barnas representant i plansaker
- Eldres representant i plansaker
- Råd for funksjonshemmede
- Ungdomsrådet
- Levekårsutvalget
- Lokalt Næringsliv

Fig. 20 Lokal- og ekstern medvirkning
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6.2.1 Ekstern medvirkning
Innspill til planprogram og møte i Planforum.
Regionale myndigheter har tidligere uttalt seg til planprogram. Samfunnsdelen ble videre drøftet i
Planforum i november 2019. I ettertid er det avholdt 2 møter med fylkesmannen (17.12.19 og 4/3
2020).

6.2.2 Lokal medvirkning
Politisk medvirkning.
Planprosessen ble påbegynt i forrige kommunestyreperiode, hvor både utfordringer og
satsingsområder ble drøftet. I den politiske debatten ble følgende plussider ved Storfjordsamfunnet
trukket fram:
-

klima og natur
mennesker, samhørighet og engasjement
stamvegnett og nærhet til Tromsø
Nord-Troms fordeler
lave bokostnader
gode kommunale tjenester
gode barnehager og skoler
rikt foreningsliv

Satsingsområdene som drøftet i forrige politiske periode har i hovedtrekk samme innhold, men
temabetegnelsene er noe justert. Etter valget høst 2019 har planutkastet vært drøftet i følgende
møter:
18.10.19: Møte i miljø-, plan- og driftsstyret
09.02.20: Møte i miljø-, plan- og driftsstyret
17.02.10: Fellesmøte politisk styringsgruppe/adm. ledergruppe
26.02.20: Møte i Kommunestyret
Kommunestyret aksepterte den framlagte framdriftsplan; Miljø-, plan- og driftsstyret behandler
planforslaget den 20. mars og legger den ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Kommunestyret avgjør selv om de skal avvikle et ekstra møte i løpet av høringsfristen.
Samfunnsdelen ventes å bli sluttbehandlet i Storfjord kommunestyret i løpet av juni 2020.

Folkemøter og digitale innspill.
De fleste innspillene fra befolkningen er framkommet gjennom folkemøter og innspill på kommunens
nettside. Det er avviklet 4 folkemøter i ulike deler av kommunen: Hatteng, Oteren, Elvevoll og
Skibotn. I Hatteng var det få oppmøtte og møtet ble gjennomført med drøfting av fordeler, ulemper
og muligheter ved å bo i Storfjord. I de øvrige møtene ble drøftingstemaet avgrenset til følgende
problemstilling: “Hva kan vi gjøre for at den yngre del av befolkningen (20-40 år) skal bli boende eller
ønkser å bosette seg i Storfjord kommune?”.
Møtene ble organisert med gruppearbeid og etterfølgende framlegging i plenum.
Følgende temaer/innspill framkom fra alle bygdeutvalgene:
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Tilrettelegge for næringer
- Kommunen må kunne tilby næringstomter med ferdig infrastruktur (veg, vann, avløp,
renovasjon, tele/fiber) for rask etableringsmulighet i alle deler av kommunen. Områdene må
være fleksibel for etablering av ulike type næringer.
Offensiv boligpolitikk
- Kommunen må kunne tilby boligtomter i alle deler av kommunen, herunder områder med
gode bokvaliteter og ulike boformer.
Rød-løper-filosofi
- Optimal mottakelse for alle som ønsker å bosette seg eller drive med næringsvirksomhet i
kommunen. Det bør foreligge en etableringspakke som gir orientering om kontaktpunkt i
kommunen. Kontaktpunkt (ene) må være dedikerte personer som følger opp søkere gjennom
formelle søknadsprosesser i forhold til bygging, økonomi, fritidsmuligheter mm.
Markedsføring
- Storfjord kommune må bruke sine kanaler og media til å markedsføre sin lokasjon og de
fordelene med å bo i Storfjord, herunder kommunikasjoner, nærhet til flyplasser og hva du
tjener på å bo/jobbe i tiltakssonen («Storfjordkalkulator»).
Det framkom en rekke innspill om kultur, fritidsaktiviteter, barnehager, startpakke til nybakte
foreldre, utdanningsstipend mm. Mange av disse innspillene er «tiltaksorienterte» og bør følges opp
ved utarbeidelse av kommunens handlingsplan/økonomiplan. Det framkom også noen konkrete
innspill om hva som ikke var tilfredsstillende (utleie av offentlige bygg, bolighus endres til
fritidsboliger mm). Også disse bør vurderes ved utarbeidelse av handlingsplan/økonomiplan.

Kunnskapsgrunnlag:
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