
       
 

 

Møteinnkalling     
 

 

Utvalg: Nordreisa formannskap 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 19.08.2016 

Tidspunkt: 09:00 

 

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til 

postmottak@nordreisa.kommune.no  – ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en 

bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta 

kontakt pr. telefon. 

 

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. 
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Nordreisa kommune 

           

 Arkivsaknr:       2015/2486-5 

Arkiv:                223  

Saksbehandler:  Dag Funderud 

 Dato:                 11.08.2016 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

40/16 Nordreisa formannskap 19.08.2016 

 

Klage- ekspropriasjon av grunn fra gnr 47/25 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1 Avtale om kjøp av grunn -areal til snuplass og parkeringsplass gnr 1942/47/25 

2 Plankart: Detaljregulering av Sokkelvikkrysset snuplass og parkering - Plan 

ID: 19422014_005 

3 Merknader til kjøp av areal til snu- og parkeringsplass 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune viser til klage på kommunestyrets vedtak 64/16 om gjennomføring av 

ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse av grunnareal av gnr 47/25. 

 

Klagen tas ikke til følge. Påstand om at grunneier ikke ble varslet avvises og videre kan 

Nordreisa kommune ikke se at det har fremkommet nye momenter i saken.  

 

Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens § 13. Dette begrunnes med at det er 

avgjørende for kommunen å få denne klagen opp til behandling hos Fylkesmannen i Troms 

mens det enda er mulig å få tilkjørt tunellmasser. 

 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til 

forhåndstiltredelse, samtidig som kommunen vedtar at begjæring om skjønn sendes Nord Troms 

Tingrett. 

 

 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommunestyre gjorde 16.juni 2016 i sak 64/16, vedtak om gjennomføring av 

ekspropriasjon og søknad om forhåndstiltredelse av grunnareal av gnr 47/25 i Nordreisa 

kommune.  

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 gjennomføres ekspropriasjon av Samferdselsanlegg 
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teknisk infrastruktur og gangvei i reguleringsplan Sokkelvikkrysset- Plan ID: 19422014_005 for 

å sikre utbygging av området i samsvar med planen. 

I medhold av Oreigningslovens § 25 søkes det Fylkesmannen om samtykke til forhåndstiltredelse 

før rettslig skjønn er foretatt. 

 

Vedtaket er påklaget i brev av 14.juli 2016 av grunneier v/adv Dagfinn Strønstad. 

 

Han skriver følgende i klagen: 

 

KLAGE OVER VEDTAK OM GJENNOMFØRING AV EKSPROPRIASJON, GNR 47 BNR 

25 I NORDREISA KOMMUNE 

Jeg representerer grunneier av gnr 47 bnr 25 i Nordreisa kommune, Randi Hagen-Olsen 

Henriksen. Kommunestyrets vedtak den 16.6.2016 i sak 64/16 om gjennomføring av 

ekspropriasjon, påklages herved. 

Kommunens brev datert 23.6.2016 var mottatt av min klient den 29.6.2016. Klagefristen utløper 

etter dette den 19.7. og er derfor overholdt i denne klage. 

Det foreligger både tilblivelsesmangler og innholdsmangler ved vedtaket. 

Min klient/grunneier var ikke varslet om kommunes behandling av saken. En uttalelse fra henne 

i forkant kunne ha endret kommunestyrets standpunkt. Dette er en feil som må føre til 

opphevelse av vedtaket. I saksutredningen som vedtaket baseres på, er det opplyst at det enda er 

uklart hvorvidt vegstrekningen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink, vil bli vinterstengt. Dersom 

denne vegstrekning ikke blir vinterstengt, vil det heller ikke være behov for snuplass for 

brøytebil og busser. Hele ekspropriasjonssaken er begrunnet med dette behov. Det er ikke 

forsøkt sannsynliggjort at dette behov vil inntreffe. Også dette forhold må føre til 

opphevelse av vedtaket. 

Kommunen legger til grunn at dersom det blir vinterstengt, må det opparbeides 

parkeringsplasser for folk som vil gå tur i området. I dagens situasjon, med vinteråpen veg, 

plasseres biler på Veibrinken som er langt nærmere turområdet. Dersom veien blir vinterstengt, 

er det grunn til å anta at bruken av terrenget vil bli vesentlig redusert som følge av manglende 

biloppstillingsplass nært turområdet. Denne feil i faktum er i seg selv et grunnlag for å oppheve 

vedtaket. 

Forannevnte problemstilling ikke er utredet av kommunen, noe som i seg selv en 

saksbehandlingsfeil. 

I saksfremlegget synes kommunens forsøk på å oppnå enighet om pris/erstatning, og at 

grunneier ikke aksepterte kommunens forslag, å være en vesentlig del av begrunnelsen for å 

vedta gjennomføring av tidligere vedtatte kommuneplan og reguleringsplan. Dette er irrelevant 

for vedtak om gjennomføring. Denne del av begrunnelsen kan helt klart ha vært medvirkende til 

det vedtak som ble fattet. Det er derfor tatt utenforliggende hensyn, som må føre til opphevelse 

av vedtaket. 

Det erverv som nå søkes gjennomført og iverksatt, gjelder 34 biloppstillingsplasser. Det er ikke 

gjort rede for hvordan en kom fram til dette tall. Det foreligger ikke grunnlag i historiske fakta 

når det gjelder omfanget av behov for parkering. Arealet som trengs for så mange biler, er 

veldig stort. Dersom behovet er vesentlig mindre enn forutsatt i vedtaket, kunne området blitt 

vesentlig redusert. Parkeringsplass og snuplass kunne i tilfelle også blitt anlagt også et annet og 

mindre generende sted. Disse forholder grunnlag for å oppheve vedtaket. 

 

På disse grunnlag bes Fylkesmannen oppheve vedtaket i sak 64/16 i Nordreisa kommunestyre. 

 

Kommunen har også mottatt kopi av brev til grunneier fra Fylkesmannen i Troms av 5.juli 2016, 

samt tlf henvendelse fra Fylkesmannen i Troms 8.august 2016. 

 

Anmodning om eventuell uttalelse til søknad om forhåndstiltredelse 
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Vi viser til Nordreisa kommunes vedtak 16.06.2016 om ekspropriasjon av deler av 

Eiendommen g nr. 47 bnr. 25 avsatt til samferdselsanlegg teknisk infrastruktur og gangvei i 

reguleringsplan Sokkelvikkrysset - Plan ID: 19422014 005. Vedtaket er, såvidt Fylkesmannen 

er kjent med, ikke påklaget per dags dato. Vi legger imidlertid til grunn at klagefristen på tre 

uker fra underretning om vedtaket mottas ikke er utløpt. 

Nordreisa kommune har 24.06.2016 søkt om samtykke til forhåndstiltredelse av fast eiendom 

etter oreigningslovens (orl) § 25. Søknaden følger vedlagt. Etter denne bestemmelsen kan 

Fylkesmannen i særlige tilfeller, dersom det kommer til å volde urimelig tidhefte å vente til 

skjønnskravet fremsettes, gi samtykke til forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er begjært. 

Nordreisa kommune har anført at behovet for å lage snuplass/parkeringsplass ved hjelp av 

steinmasser fra tunelldriften utgjør en slik særlig grunn, siden tunelldriften avsluttes i august 

2016. 

I følge orl.§ 25 femte ledd jfr. § 12 skal part få mulighet til å uttale seg før avgjørelse treffes i 

saken. Vi ber derfor om at din eventuelle uttalelse til søknaden om forhåndstiltredelse 

oversendes oss innen 30.07.2016. 

 

I tlf samtale opplyste Fylkesmannen at de anmodet kommunen om å behandle klagen i første 

instans så snart som mulig, slik at de kunne behandle både anmodningen og ekspropriasjon og 

søknad om forhåndstiltredelse og klagen samtidig. 

Videre tok de opp at kommunen ikke hadde begjært skjønn, men bedt om samtykke til 

forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er foretatt. 

 

Klagen 

Klagen er innkommet innen fristen og skal derfor tas opp til behandling. 

 

I klagen framsettes det at vedtaket har både tilblivelsesmangler og innholdsmangler. Vi vil 

under kommentere disse påstandene. 

 

Min klient/grunneier var ikke varslet om kommunes behandling av saken. En uttalelse fra henne 

i forkant kunne ha endret kommunestyrets standpunkt. Dette er en feil som må føre til 

opphevelse av vedtaket.  

 

Grunneier fikk brev fra kommunen datert 28.april 2016, der det blir varslet at hvis en ikke 

kommer til enighet og kjøp av parsellen, vil det bli lagd sak til kommunestyret 16.juni 2016 om 

ekspropriasjon, se vedlagt brev 

I svarbrev fra grunneier datert 6.mai 2016, er dette kommentert. Nordreisa kommune mener det 

bekrefter at de forsto at saken kunne gå til ekspropriasjon. Vi mener derved denne påstanden er 

feil. 

 

I saksutredningen som vedtaket baseres på, er det opplyst at det enda er uklart hvorvidt 

vegstrekningen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink, vil bli vinterstengt. Dersom denne vegstrekning 

ikke blir vinterstengt, vil det heller ikke være behov for snuplass for brøytebil og busser. Hele 

ekspropriasjonssaken er begrunnet med dette behov. Det er ikke forsøkt sannsynliggjort at dette 

behov vil inntreffe. Også dette forhold må føre til opphevelse av vedtaket. 

Kommunen legger til grunn at dersom det blir vinterstengt, må det opparbeides 

parkeringsplasser for folk som vil gå tur i området. I dagens situasjon, med vinteråpen veg, 

plasseres biler på Veibrinken som er langt nærmere turområdet. Dersom veien blir vinterstengt, 

er det grunn til å anta at bruken av terrenget vil bli vesentlig redusert som følge av manglende 

biloppstillingsplass nært turområdet. Denne feil i faktum er i seg selv et grunnlag for å oppheve 

vedtaket. 
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I reguleringsplanen for ny E6 gjennom Sørkjosfjellet er det fastsatt at gammel E6 fra moloen i 

Sørkjosen til Veibrink skal overføres til kommunen. En slik overføring gjennomføres som en 

egen sak mellom Statens vegvesen og Nordreisa kommune. Denne saken er pr nå ikke startet 

opp eller gjennomført. Derfor kan ikke kommunen fastslå nå at vegen blir vinterstengt fra 

Sokkelvikkrysset til Veibrink.  

Kommunen gikk i planprosessen imot denne overføringa pga økte kostnader 

 

Sannsynligheten for at kommunen må overta denne strekningen er imidlertid stor, siden dette er 

vanlig ved større veiprosjekter andre steder i landet.  

Det øverste og siste huset langs denne vegstrekningen ligger på andre siden av E6 ved 

Sokkelvikkrysset. Det betyr at hvis kommunen overtar veien, må kommunen brøyte og holde 

vegen vedlike opp til Sokkelvikkrysset. For å kunne gjennomføre dette må det anlegges en 

snuplass for lastebiler. 

Når det gjelder strekningen fra Sokkelvikkrysset til Veibrink har kommunen ingen forpliktelser. 

Veibrink er imidlertid et viktig utfartsområde for skigåere om våren, slutten av mars til 

begynnelsen mai. Kostnadene ved å holde denne strekningen åpent hele vinteren eller brøyte 

den opp i slutten av mars, vil bli så store at det er lite realistisk. Nordreisa kommune er i en 

økonomisk situasjon som tilsier at driftskostnadene må reduseres over tid. Derfor planlegges det 

en parkeringsplass sammen med snuplassen ved Sokkelvikkrysset. 

 

Siden kommunen pr dd. ikke har ervervet veien så kan vi ikke fastslå behovet eksakt, men 

sannsynligheten for at det vil skje er så stor at vi mener en må ta høyde for det, og planlegge og 

tilrettelegge for det nå.  

Adv Strønstad skriver til slutt noe om at utfartstrafikken vil bli redusert. Dette er et vår mening 

synsing og kan ikke vektlegges. Utfartstrafikken kan like gjerne øke som å redusere, men vi har 

ikke lagt inn det som et moment. Vi har tatt utgangspunkt bruken som har vært og har lagt den 

til grunn i planleggingen videre.  

 

I saksfremlegget synes kommunens forsøk på å oppnå enighet om pris/erstatning, og at 

grunneier ikke aksepterte kommunens forslag, å være en vesentlig del av begrunnelsen for å 

vedta gjennomføring av tidligere vedtatte kommuneplan og reguleringsplan. Dette er irrelevant 

for vedtak om gjennomføring. Denne del av begrunnelsen kan helt klart ha vært medvirkende til 

det vedtak som ble fattet. Det er derfor tatt utenforliggende hensyn, som må føre til opphevelse 

av vedtaket. 

 

Kommunen har helt siden våren 2015 forsøkt å komme til enighet om kjøp av dette arealet, men 

det har ikke vært mulig å komme til enighet. 

Grunnen til at kommunen ønsker anlagt denne plassen er forklart over og bakgrunnen for at 

kommunen ønsker at det skal skje nå er at en etablering av plassen vil kreve at området fylles 

opp og at tunellmasser er tilgjengelige nå og fram til månedskiftet august/september 2016. 

Kommunen har ingen andre begrunnelser, så denne påstanden er feil.  

 

Det erverv som nå søkes gjennomført og iverksatt, gjelder 34 biloppstillingsplasser. Det er ikke 

gjort rede for hvordan en kom fram til dette tall. Det foreligger ikke grunnlag i historiske fakta 

når det gjelder omfanget av behov for parkering. Arealet som trengs for så mange biler, er 

veldig stort. Dersom behovet er vesentlig mindre enn forutsatt i vedtaket, kunne området blitt 

vesentlig redusert. Parkeringsplass og snuplass kunne i tilfelle også blitt anlagt også et annet og 

mindre generende sted. Disse forholder grunnlag for å oppheve vedtaket. 

 

 

Kommunen har i planleggingen av arealet tatt utgangspunkt i krav til snuplass og erfaringstall 

fra parkeringen ved Veibrink. Parkeringsplass ved Veibrink er på 1,9 daa, i tillegg kommer areal 
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til avkjøring. Erfaringsmessig kan den være full i utfartshelger, og spesielt i påska. I 

Sokkelvikkrysset kommer snuplass for store kjøretøy i tillegg til parkeringsplassene.  

 
Slik planen ved Sokkelvikkrysset er lagd så er den totalt på 8,5 daa. Av dette er det 2,9 daa som er 

parkeringsplass/ snuplass og 300 m2 er avkjøringen fra E6, merket SPA 1. Videre er område merket 

SAA 1 og SAA 2 område rundt parkeringsplassen for fylling siden det må fylles opp for å få en plan 

plass. Dette utgjør 2 daa. Tilsammen utgjør det 5,2 daa. Se vedlagt kart.  

 

Område SAA 3 er satt av til mulig framtidig utvidelse av krysset. Område GN 1 er friområde og vil 

ikke bli hogd.  

Området til både parkeringsplass og areal til snuplass er altså på 2,9 daa, og Nordreisa kommune 

mener det er det minste vi kan etablere i forhold til forventet bruk. Vi vil også minne om at vi i 

planprosessen gikk ned på arealet for å imøtekomme ønsket fra grunneier om reduksjon. 
 

Ekspropriasjon og forhåndstiltredelse 

I Fylkesmannen i Troms sin henvendelse til kommunen ønsket han at klagen ble behandlet raskt 

slik at de kunne ta klagen opp samtidig med behandlingen av ekspropriasjon og 

forhåndstiltredelse. Det gjøres gjennom denne saken. 

 

Fylkesmannen tok også opp at det ikke var begjært skjønn, men bedt om forhåndstiltredelse før 

skjønn er foretatt. 

 

I Oreigningslovens § 25 første avsnitt står det: 

Kongen - eller styringsorgan med fullmakt etter § 5 - kan gje samtykke til at oreigningsinngrep 

vert sett i verk før det ligg føre rettskraftig skjøn. Er skjøn ikkje kravd, kan samtykke berre 

gjevast i særhøve dersom det kom til å valda urimeleg tidhefte å bia til skjønskravet er framsett. 

Men då skal avgjerdsmakta setja søkjaren ein frist til å krevja skjøn, og fristen må ikkje vera 

lengre enn 3 månader. Når skjøn er halde, skal samtykke gjevast om ikkje særlege grunnar talar 

mot det. 

 

Samtykke til oreigningsinngrep før det foreligger skjønn kan bare gjøres i særlige tilfeller. 

I vedtak fra 16.juni 2016 mente kommunen at tidsaspektet i forhold til bruk av tunellmasser var 

et særlig tilfelle. 

Etter samtale med advokat er vi rådet til å begjære skjønn samtidig som vi behandler klagen. 

Dette fordi at « særhøve» krever sterk begrunnelse. Skjønnbegjæring sendes Nord Troms 

Tingrett umiddelbart etter klagen er behandlet i kommunen og kopi sendes til Fylkesmannen i 

Troms.  

Vurdering 

Parkerings- og snuplassen lages i forbindelse med bygging av tunell gjennom Sørkjosfjellet. Når 

tunellen blir ferdig vil dagens E6 opp Sørkjosefjellet mest sannsynlig bli kommunal veg. Det er 

derfor ønske om å lage en snuplass/parkeringsplass ved det siste huset på veien opp til 

Sørkjosfjellet. For å etablere parkerings- og snuplassen trenger en å fylle opp området. Dette 

planlegges gjort med steinmasser fra tunelldriften. Det haster derfor med å få ervervet 

eiendommen siden tunelldriften avsluttes i månedsskiftet august/september 2016. 

Klagen er vurdert og kommentert over. Nordreisa kommune kan ikke se at det har tilkommet 

nye momenter som tilsier at vedtaket fra 16.juni 2016 skal endres. Grunneier ble varslet om at 

kommunen ville vurdere ekspropriasjon hvis forhandlingene om kjøp ikke nådde fram og 

Nordreisa kommune mener at sannsynligheten for at kommunen må overta veien og at den vil 

bli vinterstengt er så stor, at det må etableres en snuplass og parkeringsplass ved 

Sokkelvikkrysset. 
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Nordreisa kommune har i lang tid forsøkt å komme fram til enighet om kjøp av arealet med 

grunneier, uten å lykkes. Det går ikke bare på uenighet om oppgjør, men at grunneier prinsipielt 

er imot å selge. Derfor er det nå kun gjennom ekspropriasjon at kommunen har mulighet til 

erverv av de nødvendige arealene. I reguleringsplanen inngår arealet til viktige offentlige formål 

og samferdselsløsninger. Disse blir viktige når tunnelen blir ferdig og dagens E6 blir kommunal 

veg.  

Det anbefales at det søkes om Fylkesmannens samtykke til forhåndstiltredelse i medhold av 

Oreigningslovens § 25. Etter denne bestemmelse kan det, når særlige grunner foreligger, søkes 

om forhåndstiltredelse før rettslig skjønn er begjært. Etter en ny vurdering går rådmannen inn 

for at det begjæres skjønn og at denne oversendes Nord Troms Tingrett umiddelbart. 
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TEGNFORKLARING PBL. § 20-4

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

Nordreisa kommune
Detaljregulering Sokkelvikkrysset

Saksbehandling etter PBL:

StatusVedtakUtvalgDato

6.1.2015 Driftsutvalget

PlanID: 19422014_005

Parkeringsplasser

Samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur/

Naturområde

Faresone - Ras- og skredfare (H 310)

Reguleringsplan   PBL  2008

Planens begrensning

Faresonegrense

Formålsgrense

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane

Påskrift feltnavnAbc

Felles for  reguleringsplan PBL 1985 og 2008

Dato: Sist rev:1.12.2014 24.2.2015

Høring og off. ettersyn

Grønnstruktur (PBL §11-7, nr. 3)

Hensynssoner (PBL §11-8, a)

andre hovedformål

(PBL §11-7, nr. 2)

parkering og snuplass

Målestokk: 1:500

Regulert parkeringsfelt

Frist: 20.2.2015

Gang/sykkelveg

3.3.2015 Driftsutvalget Sluttbehandling

26.3.2015 Kommunestyret Sluttbehandling

Regulert senterlinje-�10�-



Randi Henriksen
Severin Ytrebergsgt. 9
9009 Tromsø Tromsø, 6/5-2016

Nordreisa kommune
v/sektorleder Dag Funderud

Ang. kjøp av areal til snu- og parkeringsplass, deres ref. 2015/162-48

Først etter dialogen vi hadde om kjøp av areal, har vi blitt klar over følgende:
Dimensjonen må jo være helt utenfor det virkelige behovet. Til sammenligning er parkeringsplassen
utenfor Gammen varehus på 2 mål.

Erdere klar over dimensjonen? Kan dere i tilfelle stå inne for at det er nødvendig?

Yorcfreisa
kommune

/mrt,pr.

"åj

•Inlombas)on

Skjermklippet til venstre er hentet fra

https://webhotel2.disline.no/dislinewebinnsyn

nordtroms/

Det viser et kartutsnitt av parkeringen utenfor

Gammen varehus. GIS/Line WebInnsyn

beregner arealet til 2,04 mål. Som dere ser

inkluderer det litt av Gammen varehus.

Vi kan umulig skjønne at det er behov for en parkeringsplass som er mer enn 4 ganger såstort som
parkeringen utenfor Gammen varehus. Det frustrerende. Annen sammenligning er parkeringen vest
og sør for Prix på Storslett. Dette arealet er ca 2.1 mål (tall hentet fra GI S/LI N E WebInnsyn). Kan dere
skriftlig forklare hvorfor det er behov for en fire ganger såstor parkeringsplass i Jubelen? Ber dere
neddimensjonere til det virkelige behovet, slik at mest mulig av plantefeltet kan beholdes. Deretter
kan vi fortsette dialogen. (Vi har ikke glemt behovet for snuplass. I følge Statens vegvesen trengs ca.

0,2 mål for å kunne være snuplass for buss, et areal med diameter på 15 meter.)

Kompensasjon kan vi komme tilbake til når dere kommer med det virkelige behovet. Etter dialogen vi
har hatt burde det være innlysende for dere at betaling i form av parkeringsplasser er en dårlig
løsning for oss. Det vi i utgangspunktet ønsker, er jo å beholde plantefeltet. Men i mangel på annen
kompensasjon føler en seg jo tunget til ågå inn på dårlige avtaler. Men dere er ikke tvunget til å
kjøpe/ekspropriere mer enn det som dekker behovet for snu- og parkeringsplass.

Så; dersom dere ikke nedskalerer, slik at vi deretter kan snakke om det reelle behov og deretter
kompensasjon, kan vi dessverre ikke gå inn på Nordreisa kommunes forslag til avtale.

Side 1 av 2
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Med vennlig hilsen

Randi Hagen-Olsen Henriksen m/familie

Side 2 av 2
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