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Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Teams, Digitalt 
Dato: 07.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 

 
 
Sakspapirer vil dere finne på deres ipad og på vår hjemmeside 
http://www.nordreisa.kommune.no/moetedokumenter-kommunestyret.406635.no.html 
 
Kaukus automatisk varainnkalling 
Nordreisa kommune har tatt i bruk digitalt system for automatisk varainnkalling.  
Det betyr at alle faste medlemmer får tilsendt en egen e-post (avsender på denne e-posten er 
Kaukus varainnkalling support@kaukus.no) med en lenke til møtet – dersom noen av de faste 
melder forfall må de gjøre det ved å klikke seg inn på tilsendt lenke. Når de har meldt forfall vil 
det automatisk gå en sms til første vara på listen. Dersom denne vara svarer nei – går spørsmålet 
videre til neste på listen. 
 
Dere skal altså ikke lenger melde om forfall til servicetorget – men bruke det nye systemet vi 
har tatt i bruk - Kaukus varainnkalling. 
 
Møteform er Teams – digitalt  
Kalenderinvitasjon til møtende deltaker vil bli sendt i egen e-post  
 
Direktesending og opptak av møtet 
Teams møtet blir sendt direkte på kommunens hjemmeside og opptak vil være tilgjengelig i 
ettertid på vår hjemmeside http://nordreisa.nett.itum.tv/ 
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Interpellasjon 
 

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti legger fram dette forslaget til uttale fra 
Nordreisa kommunestyre: 

Hent barna ut av Moria nå! 
Situasjonen i Moria er uholdbar, kritisk og vanskelig. Fra å være et transittland videre inn i Europa, 
har Helles blitt et varig bosted for titusenvis av flyktninger. Over 20 000 mennesker bor i dag i en leir 
bygd for 3000, og tallet er økende. Leirene på disse greske øyene er derfor overbelastet og har ikke 
kapasitet til nye grupper med flyktninger! 

Flyktningkonvensjonen; Tyrkia-EU-avtalen og Dublinavtalen har gjort at Hellas har endt opp aleine 
med ansvaret, mens andre europeiske land står handlingslammet og ser på. 

I Moria dør små barn av dehydrering og barn ned i toårsalderen driver med selvskading. En ser 
selvmord og selvmordsforsøk blant også svært unge barn og ungdommer. Det er et stort svik fra oss 
at vi aksepterer slike umenneskelige forhold og lidelsene det fører med seg når vi åpenbart har 
ressursene til å hindre det. Det er et svik mot barna i Moria, og det er et svik mot de idealene vi 
bygger samfunnet vårt på. Dette er uverdig. 

Nordreisa kommune mener Norge må sette i verk hastetiltak. Det må straks tas grep i leiren for å 
sikre grunnleggende menneskeretter som vann, sanitærforhold og verdige levevilkår. Nordreisa 
kommune krever at Norge skal være en pådriver for å overholde menneskerettene i Europeiske 
flyktningeleirer, og at barn sine grunnleggende behov blir tatt vare på. 

Nordreisa kommune krever at: 

 Norge bidrar til at barna i Moria blir evakuerte straks 
 Norge skal bidra til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske 

øyene 
 Norge henter enslige mindreårige flyktningbarn fra Moria/Hellas 
 Norge gir ekstraordinær støtte til norske frivillige organisasjoner i Morialeiren 

Til neste møte ber kommunestyret kommunedirektøren utrede om kommen har kompetanse og 
kapasitet til å bosette flere enslige mindreårige, i tillegg til det vi allerede har meldt inn til UDI 
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Fra: Hilde Anita Nyvoll (Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 05.05.2020 13:03:54
Til: Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Re: Helsefellesskap
Vedlegg: Dokument1[6].docx
Vedlegg med nå.
 
Hilsen Hilde
 

Fra: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Dato: tirsdag 5. mai 2020 12:47
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: Helsefellesskap
 
Hei!
Det ligger ikke noen vedlegg her. Kan du evt. sende de?
 
Mvh
Servicetorget v/ Anna Elisa
 

From: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no> 
Sent: Monday, May 4, 2020 9:14 PM
To: Ellinor Evensen <Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no>; Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Cc: Nordreisa kommune <postmottak@nordreisa.kommune.no>
Subject: FW: Helsefellesskap
 
Denne må inn i sakspapirene.
 
Hilsen Hilde
 

Fra: Olaug Bergset <olaug.bergset@tffk.no>
Dato: mandag 4. mai 2020 13:01
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Helsefellesskap
 
Hei!
Du har ikke glømt dette?
 
Vennlig hilsen

Olaug Bergset

Fra: Olaug Bergset 
Sendt: onsdag 29. april 2020 15:34
Til: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Ellinor Evensen (Ellinor.Evensen@nordreisa.kommune.no) <ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no>; Jan‐
Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: Helsefellesskap
 
Spørsmål til kommunestyremøtet. Det kommer en interpellasjon også, men der forsøker eg å få flere med, (som
Hilde veit ), så eg håper det går greit om den kommer i morra?
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Spørsmål til kommunestyremøtet 7 mai om helsefellesskap og DMS.  
Olaug Bergset, Senterpartiet 

Det jobbes nå med en ny nasjonal helse- og sykehusplan, og dette arbeidet ble presentert på 
Vintermøtet i KS Troms og Finnmark i januar. Sentralt i arbeidet er enda sterkere samhandling 
mellom kommuner og sykehus, tverrfaglig teamarbeid og mer spesialisthelsetjenester i hjemmene. 
Det er planlagt 19 såkalte helsefellesskap, der UNN er ett, og de har igjen fem regioner i UNN sitt 
område, der Nord-Troms er en av disse. I helsefellesskapene skal representanter fra helseforetak, 
kommuner, lokale fastleger og brukere møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen.  
Nordreisa kommune er som kjent vertskommune for DMS. Hvilke roller og oppgaver ser Ordfører at 
DMS på Sonjatun skal ha i etablering av helsefellesskap i Nord-Troms og hvilke initiativ og prosesser 
er vi i gang med i forbindelse med dette?
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.  i 1-3:: ::j Oslo, 17. april 2020
Forsikringstakernr.  01942001

Att. rådmann/kommunedirektør og økonomiansvarlig

Godt resultat for 2019 'ør at  KLP  kan tilføre kundene
2,84 milliarder, til tross for urolig finansmarked i år

KLP oppnådde i2019 den beste avkastningen på  20  år. Den samlede avkastningen på kundemidlene ble på hele
10,9 milliarder kroner. Vi tar nå sikte på at 2,84 milliarder av overskuddet tilføres kundene, mens  8  milliarder
vil gå til styrking av kundenes soliditetskapital (tilleggsavsetninger) iKLP. Det betyr at kundenes premiefond
tilføres mindre enn det KLPs styre opprinnelig vedtok ifebruar i år, men likevel vesentlig mer enn viforespeilet
ifior  høst.

Verdijustert avkastning for  2019 ble 8,5 prosent, og bokført avkastning ble 4,5 prosent. Investeringer i aksjer,
verdistigning på obligasjoner og eiendom bidro mest til det store overskuddet iKLP i fjor.

Tilføring av overskudd for  2019
Kort etter at det gode resultatet var klart i februari år, vedtok styret i KLP at det aller meste av overskuddet
skulle tilføres kundenes premiefond. Med bakgrunn i de siste ukers ekstraordinære usikkerhet, har imidlertid
styret endret resultatdisponeringen, slik at en større del av overskuddet går til styrking av soliditetskapitalen i
KLP gjennom tilleggsavsetninger. KLP har gjennom flere år bygget bufferkapital for å være rustet for urolige
tider. Til tross for de store verdifallene vi nå opplever, har KLP derfor fortsatt god finansiell handlefrihet. Den
endrede resultatdisponeringen vil styrke KLPs evne til å tåle om det økonomiske tilbakeslaget blir langvarig, og
gjennom det skjerme kundene. Dette er også i tråd med Finanstilsynets anmodning til livsforsikringsselskapene
om å revurdere hvordan resultatet fra fjoråret skal disponeres i lys av den ekstraordinære økonomiske
usikkerheten vi nå er i.

Vi tar vi nå sikte på at rundt 2,84 milliarder kroner tilføres premiefond til kunder som hadde offentlig
tjenestepensjonsordning i KLP i fjor. Dette er vesentlig mer enn vi anslo i våre prognoser høsten 2019. Beløpet
kan benyttes til betaling av pensjonspremie i år, eller i fremtidige år.

Vær imidlertid oppmerksom på at årsregnskapet, med forslag til overskuddsdeling skal behandles og godkjennes
av Generalforsamlingen i KLP 5. mai i år. Vi går likevel ut med anslag på tilføring av overskudd til hver kunde
allerede nå, fordi vi vet at mange ønsker informasjon om elementer som kan påvirke budsjettet så tidlig som
mulig.

Hovedkontor Regionskontor

Dronmng Evtemias gate 10 Zander  Kaaes gate 7

Oslo Bergen

01/001/000384/123829
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Nedenfor følger anslag på andel av overskuddet for 2019 som vil bli tilført deres premiefond i løpet av mai  i  år,
gitt Generalforsamlingens tilslutning. "*

Sum tilført overskudd Nordreisa kommune kr 2  613 000  /

NB Midlerpå premiefondet kan bare benyttes tildekning avfremtidig pensjonspremie.

Avkastning på egenkapltaltllskudd
KLP har besluttet å tilføre kundene avkastning på egenkapitaltilskudd i KLP. Avkastningen tilføres direkte til
innskutt egenkapital. Det betyr at avkastningen også vil følge med ved eventuell fraflytting, etter samme regler
som for egenkapitaltilskudd. Beslutningen er avhengig av godkjenning fra Finanstilsynet.

Nedenfor følger anslag på avkastning for 2019 på deres andel av samlet egenkapitaltilskudd i KLP.

Andel egenkapitaltilskudd Herav utgjør avkastningen

,Sum Nordreisa kommune kr 19 170 588 kr 870 973 7

/” t,?/  %

Endelige beløp for tilført overskudd og avkastning på deres andel av det samlede egenkapitaltilskuddet i KLP,
vil fremkomme i kontoutskriften for 2019. Denne vil foreligge i løpet av mai  2020.  De endelige beløpene i
kontoutskriften vil avvike noe fra anslagene vi nå gir.

Ta gjerne kontakt med våre kunde— og salgsledere dersom dere har spørsmål til dette.

Med vennlig hilsen
Kommunal Landspensjonskasse

,:J

/  ,  .

Sverre Thornes

Konsernsjef
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 9/20 

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-18 2746/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
  
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
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Helse og omsorgsdepartementet kom 29.03.2020 med en veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, tiltak etter 
smittevernloven § 4-1 bokstav d  
 
Den veilederen presiserer at kommunene kan gjøre selvstendige vurderinger og vedtak i hht 
smittevernloven, men da må vilkårene i smittevernloven være oppfylt 
 
Veilederen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler. 
Veilederen gir i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å 
sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederens punkt 5 gjøres det rede for 
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d 
 
I kap 3 står det blant annet: 
«For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener 
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges 
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i 
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5 
 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige 
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 
 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger 
av de nasjonale reglene.» 
 
I kap 4 står det blant annet: 
«Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak 
 
Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og 
reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør 
man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.» 
 
I kap 5 står det blant annet: 
«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
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områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf. 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses 
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete 
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og 
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan 
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt 
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 
 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første 
skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre 
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i 
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter 
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven § 
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er 
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme. 
 
Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan 
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. 
 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse 
 
Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale anbefalinger ved å innføre 
strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. 
Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative konsekvensene eller 
belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som er nødvendig for å 
holde samfunnet i gang. 
 
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.» 
 
Det er pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. 
Dette gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Vestland. For å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer kommuneoverlegen at et 
midlertidig karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for reisende fra disse områdene 
vil redusere smitterisikoen.  
 
Kommuneoverlegen understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og 
ikke andre i husstanden. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. Det er i kommunen pr i dag kun en smittet 
person og kommuneoverlegen ønsker å hindre at personer kommer reisende til kommunen med 
smitte og smitter andre. 
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Etter ny veileder skal en før vedtak fattes vurdere at tiltaket ikke rammer viktige 
samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser. 
Videre tiltak som ikke rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder 
barnevern, tiltak som ikke rammer transitt uten opphold i kommunen, tiltak som ikke rammer 
barn med delt bosted, tiltak som ikke rammer personer som krysser kommunegrenser under reise 
mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, tiltak som ikke rammer person- og 
varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften), tiltak av betydning for å holde i gang 
produksjonen i virksomheter. Videre at barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke 
ilegges plikter utover det som følger av de nasjonale reglene. 
 
Kommuneoverlegen foreslår å ilegge karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra 
fylker sør for Trøndelag. Dette rammer ikke viktige samfunnsfunksjoner, personer som krysser 
kommunegrenser eller personer som reiser fra bolig til arbeidsted. Videre hindrer det ikke barn 
med delt bosted å komme til Nordreisa, men barnet må forbli i karantene i to uker. 
 
Kommunens kriseledelse har vært i tett kontakt med næringslivet om disse reglene og forståelsen 
er stor, og det hindrer pr i dag ikke næringslivet fra å gjøre sin jobb. 
 
Tiltaket hindrer videre, heller ikke pendling innen arbeidsmarkedsregionen Nord Troms, siden 
kommunegrensene ikke er stengt. 
 
I følge § 1-5. er det tre viktige vilkår som må være oppfylt: smitteverntiltak må være basert på en 
«klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til smittevernet» 
og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering». 
 
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er langt høyere i disse områdene enn i Nordreisa. Fare 
for økt smitte er derved tilstede ut fra et medisinsk vurdering. For å forebygge mot smitte anses 
dette tiltaket som nødvendig. Etter en helhetsvurdering vurderer kommuneoverlegen at tiltaket er 
nødvendig og ikke vil hindre nødvendig person- eller varetransport.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 og veileder av 29.mars 2020 å være oppfylt. 
 
 
Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 30.03.2020: 
 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 7 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og 
Vestland.  
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene.  
 
Kommuneoverlegen understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere 
smitterisiko av koronaviruset i kommunen. 
 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette.  
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Karantenepåbudet er ikke til hinder for samfunnskritisk personell- eller varetransport.  
 
Tiltaket iverksettes fra 30. mars 2020 til og med 5. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 3. april 2020.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Roarsen 
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 12/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-21 2790/2020 G01 30.03.2020 

 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at opphold på 
campingplasser, inkludert campingplasser med tilbud om vintercamping med spikertelt, utgjør en 
smittefare. For å forebygge dette kan det innføres midlertidig stenging. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. 
  
Opphold på campingplasser innebærer bruk av felles sanitæranlegg og mulig samvær ved lek og 
oppsamling av flere personer mv som kan utgjøre en smitterisiko.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt. 
 
Vedtak: 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar stenging av campingplasser inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt da dette kan utgjøre en smitterisiko ved bruk av fellesarealer og 
oppsamling av folk.  
Vedtaket gjelder fra og med 27. mars 2020 til 3. april 2020. 
  
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
Delegert vedtak 

Delegert utvalg kommunestyre - nr. 8/20 
Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 

 
Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-17 2742/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
  
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
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Kommunelegen fremmer følgende tiltak. Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus:  
 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage,   
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, 
Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges.  

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges.  
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.  
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges.  
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via 

Facebook. Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det 

oppfordres til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette 
må alltid forhåndsklareres med institusjonen/boligen.  

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 Biblioteket stenges.  
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning. 
 Kino stenges. 
 Halti kulturscene stenges. 
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges. 
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter. 
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses. 

- Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.  
          - Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedriftssammenheng underlegges 
samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør.  
 

Alle tiltak videreføres til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt videreføring tas mandag 13. 
april 2020. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
 
Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert 
ved prøver. Vi har i Norge erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet 
som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende 
møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene kommunen iverksetter skal gi 
oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. 
 
I denne forbindelse, med stenging av skoler og barnehager, er det særlig viktig at det blir lagt til 
rette for at helsepersonell kan gå på jobb og at familie og nettverk stiller opp ved pass av 
mindreårige barn som trenger tilsyn.  
 
Skoler vil legge til rette for alternativ undervisning via digitale plattformer og telefon. Mer 
informasjon om dette vil gis fra skolene. 
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Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covid-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 27.03.2020:  
 

 Høgegga barnehage, Storslett barnehage, Leirbukt barnehage, Sørkjosen barnehage, 
Oksfjord oppvekstsenter, Storslett skole, Moan skole, Rotsundelv skole, 
Voksenopplæringen, og kulturskolen i kommunen stenges.  

 Reisa montessoriskole og Straumfjordnes skole stenges.  
 Kirkebakken barnehage, Tømmernes naturbarnehage, Trollskogen barnehage, Reisa 

montessoribarnehage stenges.  
 Nord-Troms videregående avd. Storslett stenges.  
 Rådhuset stenger for publikum. Kontakt kan skje per telefon, epost eller via Facebook. 

Kontaktinformasjon finner man på hjemmesiden vår.  
 Det innføres besøksforbud på alle sykehjem og øvrige helseinstitusjoner. Det oppfordres 

til at pårørende kun ved helt spesielle forhold kan komme på besøk. Dette må alltid 
forhåndsklareres med institusjonen/boligen.  

 Reisa Vekst bes vurdere reduksjon i utførelsen av oppgaver i perioden.  
 Biblioteket stenges.  
 Kirken avlyser gudstjenester og undervisning.  
 Kino stenges.  
 Halti kulturscene stenges.  
 Svømmehall og gymsal på samfunnshus, inkludert offentlig bad stenges.  
 Sørkjosen gamle skole stenges for aktiviteter.  
 Alle arrangement i offentlig regi avlyses.  

o Idrettshall stenges og andre idrettsarenaer avslutter fellesaktiviteter.  
o Kulturelle sammenkomster som øvinger, konserter og forestillinger avlyses.  

 Alle arrangement og sammenkomster i privat, ideell og bedrifts-sammenheng 
underlegges samme vurdering og skal avlyses.  

 Kommunale virksomheter bruker hjemmekontor i størst mulig utstrekning, 
virksomhetsleder avgjør.  
 

Tiltaket iverksettes fra og med fredag 27. mars og til 13. april 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas mandag 13. april 2020.  Formålet er å forsinke, begrense og hindre smitte av 
koronavirus.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Til publisering 
 
   
 
 

 

Delegert vedtak 
Delegert utvalg kommunestyre - nr. 10/20 

Vedtaket er gjort i henhold til delegasjonsreglement gitt av Nordreisa kommunestyre i sak 57/16 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-20 2757/2020 G01 30.03.2020 

Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak. 
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven 
§§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder»  
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at visse private 
sammenkomster utgjør en fare for smittespredning. Dette gjelder bryllupsfester, bursdager, 
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russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs 
over tid. Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i 
grende-, klubb- eller forsamlingshus. 
 
Vurderinger: 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg 
til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering.  
En reduksjon av private sammenkomster og samvær mellom personer fra flere husstander vil 
etter kommuneoverlegens vurdering redusere faren for smittespredning.  
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt. 
 
 
Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har kommuneoverlegen besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 27.03.2020: 
 
Kommuneoverlegen i Nordreisa vedtar forbud mot visse private sammenkomster. 
  
Vedtaket gjelder bryllupsfester, bursdager, russefester og andre arrangement som samler flere 
mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. Forbudet gjelder uavhengig av om 
sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- eller forsamlingshus.  
 
Ved besøk mellom husstander og øvrig ferdsel i samfunnet oppfordres befolkningen til å følge 
Helsedirektoratets anbefaling for hygiene og avstand.  
 
Forbudet gjelder inntil videre. Kommunen vil gjøre ny vurdering innen 29. mars 2020. Nordreisa 
kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av forbudet. Overtredelse av forbudet er 
straffbart i hht smittevernlovens § 8-1.  
 
Det kan ikke søkes om dispensasjon.  
 
Tiltaket iverksettes fra og med fredag 27. mars 2020 til 13. april 2020.  Ny beslutning på 
eventuelt videreføring tas mandag 13. april 2020. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Øyvind Roarsen  
Kommuneoverlege  
Oyvind.roarsen@nordreisa.kommune.no 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-42 3247/2020 G01 15.04.2020 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land. 
  
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene. 
 
Helse og omsorgsdepartementet kom 29.03.2020 med en veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, tiltak etter 
smittevernloven § 4-1 bokstav d 
 
Den veilederen presiserer at kommunene kan gjøre selvstendige vurderinger og vedtak i hht 
smittevernloven, men da må vilkårene i smittevernloven være oppfylt  
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Veilederen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler.  
Veilederen gir i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å  
sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederens punkt 5 gjøres det rede for  
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d 
 
I kap 3 står det blant annet:  
«For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener  
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås:  
 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid  

gjeldende nasjonale bestemmelser  
 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern  
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen  
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i  
      familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig  
      og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at  
      arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft  
 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften)  
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet  
      vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges  
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i  
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved  
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5  
 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige  
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 
 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger  
av de nasjonale reglene.» 
 
I kap 4 står det blant annet:  
«Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak. 
 
Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- og 
reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, bør man 
som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.» 
 
I kap 5 står det blant annet:  
«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom  
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf.  
smittevernloven § 4-1 bokstav d. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses  
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete  
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og  
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan  
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt  
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 
 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første  
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skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre  
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en  
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i  
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter  
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven §  
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er  
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme.  
Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan  
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. 
 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse  
Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale anbefalinger ved å innføre strengere 
tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige konsekvenser. Det 
må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative konsekvensene eller 
belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som er nødvendig for å holde 
samfunnet i gang.  
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.» 
 
Vurderinger: 
Pr nå skiller Oslo og Viken seg ut i forhold til smitte. De har langt høyere smitte enn resten av 
landet. Videre ønsker kommuneoverlegen å avvente påsketrafikken, før vi åpner opp helt i 
forhold til dette karantenepåbudet. 
 
Det anbefales at vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune videreføres i 7 
dager, men gjelder nå kun for innreisende fra Oslo og Viken.  Det gjøres unntak i samsvar med 
punkt 3 i nasjonal veileder datert 29.03.20 fra Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre følgende 
tiltak fra og med 15.04.2020: 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo og Viken. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette karantene 
for tilreisende fra disse områdene. 
 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av 
koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har bedt 
om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
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 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 
og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Tiltaket iverksettes fra 15.april 2020 til og med 22. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 23. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene Oslo og Viken.  
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært kritisk 

lenge og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til Tromsø, noe 
som gjør at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste 
omgang lokalsykehus 

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte til 
Nordreisa kommune. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og nasjonal 
veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i smittevernloven § 4-1 
bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur.
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-43 3248/2020 G01 15.04.2020 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om stenging av overnattingssteder i Nordreisa 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene. 
 
Kommunedirektøren har vært i dialog med lokale overnattingssteder, som har vært stengt i 
perioden 14.03.20 - 15.04.20.  Lokalt vedtak resulterte i umiddelbar stopp i driften, samtidig som 
innenlands- og utenlandsmarkedet bortfalt i stor grad i løpet av få dager etter 14.03.20. 
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Vurderinger: 
Ut fra smittevernhensyn ser vi ikke lengre behov for lokalt restriksjonsvedtak, men heller at man 
følger nasjonale anbefalinger når driften starter opp. 
 
Vedtak: 
Vedtaket om stenging av overnattingssteder i Nordreisa oppheves fra 15.april 2020. 
 
Ut fra smittevernhensyn ser vi ikke lengre behov for lokalt restriksjonsvedtak, men heller at man 
følger nasjonale anbefalinger når driften starter opp. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-40 3244/2020 G01 15.04.2020 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med 
mer 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder»  
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene. 
 
Vurderinger: 
Det anbefales at nasjonale beslutninger om skoler og barnehager følges vedr. åpning 20.april 
2020 for barnehager og 27.april 2020 for skolene.  
 
Videre at rådhuset, sykehjem og institusjoner mm. holdes stengt for publikum fram til og med 
1.mai 2020. Dette for å hindre smitte inn i disse byggene. Det anmodes om fortsatt bruk av 
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hjemmekontor, men det åpnes for at noen flere kan bruke kontoret hvis de ønsker dette. Viktig da 
at nasjonale smittehensyn følges.  Avstand og god plass viktig.   
 
Vedtak: 
Barnehager og skoler åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger  
Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for 
besøkende/kunder frem til og med 1. mai. 
 
Fortsatt stenging av offentlige bygg for publikum begrunnes i smittevernhensyn og statens 
anbefalinger om samling av folk.   
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-44 3249/2020 G01 15.04.2020 

 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om stopp i aktivitet for kommersielle 
reiselivsbedrifter 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene 
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at kommersielle 
reiselivsbedrifter og deres aktivitet utgjør en smittefare. Dette gjelder f.eks: aktører som tilbyr 
guidede turer (hundekjøring, hester, snøscooter, ski, truger etc), båtturer og andre aktiviteter i 
grupper. Et midlertidig vedtak om stenging vil redusere smittespredning. 
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Vurderinger: 
Ut fra smittevernhensyn ser vi ikke lengre behov fro lokalt restriksjonsvedtak, men heller at man 
følger nasjonale anbefalinger når driften starter opp. 
 
 
Vedtak: 
Vedtaket om stopp i aktivitet for kommersielle reiselivsbedrifter oppheves fra 15.april 2020. 
 
Ut fra smittevernhensyn ser vi ikke lengre behov fro lokalt restriksjonsvedtak, men heller at man 
følger nasjonale anbefalinger når driften starter opp. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-41 3245/2020 G01 15.04.2020 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om å forby sammenkomster 

Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land.  
 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt.  
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene.  
 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at visse private 
sammenkomster utgjør en fare for smittespredning. Dette gjelder bryllupsfester, bursdager, 
russefester og andre arrangement som samler flere mennesker fra ulike husstander innendørs over tid. 
Dette gjelder uavhengig av om sammenkomsten gjennomføres i privatbolig, lavvo, i grende-, klubb- 
eller forsamlingshus. 
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Vurderinger: 
Det anbefales at vedtaket videreføres til 1.mai 2020. Staten har anmodninger om at maks 5 
personer kan møtes. Dette ivaretar forholdet, men med et lokalt vedtak vil det gi et ekstra signal 
om at koronasituasjonen ikke er over og at samling av folk ikke ønskelig. 
 
Vedtak: 
Vedtaket om å forby sammenkomster videreføres til og med 1 mai. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er tiltaket 
besluttet av kommuneoverlegen og hjemlet i smittevernloven § 4-1.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 
 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 
Postboks 701 
9815  VADSØ 
 
                                                                                                             

 
 
 

Melding om vedtak 
 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-54 3573/2020 G01 27.04.2020 

 

Melding om vedtak - opphør av karantenepåbud ved innreise til Nordreisa 
kommune 

Vedlagt følger vedtak etter behandling i Nordreisa formannskap i PS 21/20- 23.04.2020  

Behandling: 
Kommunedirektør Jan-Hugo Sørensen fremmet følgende forslag:  
1. Påbud om karantene ved innreise til Nordreisa, jfr. Formannskapets vedtak i møte 

15.04.20, videreføres ikke. 
2. Nordreisa kommune vil oppfordre sine innbyggere til at man i størst mulig grad begrenser 

fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eksempelvis Oslo. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Påbud om karantene ved innreise til Nordreisa, jfr. Formannskapets vedtak i møte 

15.04.20, videreføres ikke. 
2. Nordreisa kommune vil oppfordre sine innbyggere til at man i størst mulig grad begrenser 

fritidsreiser, og særlig til områder med stor smitterisiko, eksempelvis Oslo. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ellinor Anja Evensen 
Sak- og arkivleder 
ellinor.evensen@nordreisa.kommune.no 
77 58 80 11 
 

35

https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=https://svarut.ks.no/idporten-v2&service=IDPortenLevel3List&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp3?ReqID=_bf216566a7cc469e3a3b7c6c0f14a2d9&index=null&acsURL=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252FShibboleth.sso%252FSAML2%252FArtifact&spEntityID=https%253A%252F%252Fsvarut.ks.no%252Fidporten-v2&binding=urn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-Artifact
http://www.nordreisa.kommune.no/digital-post.411021.no.html


 
 Side 2 av 2

Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
 
 
 
 

36



Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

Til publisering 
 
   
 
 

 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2020/110-39 3243/2020 G01 15.04.2020 

Melding om vedtak fra møte i formannskapet 15.04.2020 - 
Kommuneoverlegens vedtak om stenging av campingplasser inkludert tilbud 
vintercamp 

 
Saksopplysninger:  
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak.  
I smittevernlovens formålsparagraf står det:  
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og 
motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller 
føres ut av Norge til andre land. 
  
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak 
og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.  
 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne 
vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-
5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5:  
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av 
smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av helsemyndighetene.  
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at opphold på 
campingplasser, inkludert campingplasser med tilbud om vintercamping med spikertelt, utgjør en 
smittefare. For å forebygge dette kan det innføres midlertidig stenging. 
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Vurderinger: 
Det anbefales at vedtaket videreføres til og med 19. april 2020, jfr. hyttevedtak fra staten. Etter 
20. april 2020 videreføres det ikke. Dette er også i henhold til nasjonalt hyttevedtak. Vurderes at 
smittehensynene ivaretas av de generelle tiltakene som staten har satt i verk. 
 
 
Vedtak: 
Vedtaket om stenging av campingplasser inkludert tilbud vintercamp videreføres til og med 19. 
april 2020 for utenbygds.  Vedtaket oppheves fra og med 20. april. 
 
Dette begrunnes i en vurdering om at smittehensynene ivaretas av de generelle tiltakene som 
staten har satt i verk. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Jan-Hugo Sørensen 
Kommunedirektør 
Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no 
77588003 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-31 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Øyvind 
Roarsen 

 Dato:                 03.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
14/20 Nordreisa formannskap 03.04.2020 

 

Vedtak om at campingplasser inkludert tilbud vintercamp kun er åpne for 
kommunens innbyggere 

Henvisning til lovverk: 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Formannskapet i Nordreisa vedtar at campingplasser i Nordreisa kommune inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt kun er åpne for kommunens innbyggere, jf Regjeringens vedtak 
om forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 
 
Siden fellesarealer utgjør en ekstra smitterisiko skal disse holdes stengt. Tilgang til drikkevann 
og tømming av septik tillates. 
 
Videre anbefales nasjonale retningslinjer om smittevern; vask hender ofte, hold avstand og 
unngå ansamlinger av folk.  
 
Vedtaket gjelder fra og med 03.april til og med 13.april 2020. Ny vurdering gjøres 14.april 
2020. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av formannskapet i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelse, og 
hjemlet i smittevernloven § 4-1. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 
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Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet i Nordreisa vedtar at campingplasser i Nordreisa kommune inkludert tilbud om 
vintercamping med spikertelt kun er åpne for kommunens innbyggere, jf Regjeringens vedtak 
om forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune. 
 
Siden fellesarealer utgjør en ekstra smitterisiko skal disse holdes stengt. Tilgang til drikkevann 
og tømming av septik tillates. 
 
Videre anbefales nasjonale retningslinjer om smittevern; vask hender ofte, hold avstand og 
unngå ansamlinger av folk.  
 
Vedtaket gjelder fra og med 03.april til og med 13.april 2020. Ny vurdering gjøres 14.april 
2020. 
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt og jfr smittevernloven § 7-2 er 
tiltaket er besluttet av formannskapet i samråd med kommuneoverlegen og kriseledelse, og 
hjemlet i smittevernloven § 4-1. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 

Saksopplysninger 
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak. 
 
I smittevernlovens formålsparagraf står det: 
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
Kommunen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak som går lengre 
enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 er 
oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
For å forebygge smittespredning av koronaviruset har kommuneoverlegen vurdert at opphold på 
campingplasser, inkludert campingplasser med tilbud om vintercamping med spikertelt, utgjør 
en smittefare. For å forebygge dette kan det innføres midlertidig stenging. 
 
Vedtak etter Smittevernloven er etter kommunestyrevedtak 1.april i sak 35/20 delegert til 
formannskapet. 
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Saken er drøftet i møte mellom kommuneoverlegen og krisestaben 3.april 2020. Enstemmighet i 
møtet om å anbefale innstilling til vedtak. 
 

Vurdering 
Formannskapet kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i tillegg til 
det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør dette 
nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. 
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 å være oppfylt. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-29 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Øyvind 
Roarsen 

 Dato:                 03.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Nordreisa formannskap 03.04.2020 

 

Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 03.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 06.04.2020: 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag.  
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko 
av koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
 arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 
 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 
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 vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Tiltaket iverksettes fra 06.april 2020 til og med 12. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 14. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense.  
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært kritisk lenge 

og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til Tromsø, noe som gjør 
at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste omgang 
lokalsykehus  

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 

Kommunedirektørens innstilling 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 06.04.2020: 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag.  
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko 
av koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
 arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 
 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 
 vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
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Tiltaket iverksettes fra 06.april 2020 til og med 12. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 14. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense.  
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært kritisk lenge 

og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til Tromsø, noe som gjør 
at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste omgang 
lokalsykehus  

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune.  
 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 

 

Saksopplysninger 
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak. 
I smittevernlovens formålsparagraf står det: 
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte 
egne vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i 
Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
Helse og omsorgsdepartementet kom 29.03.2020 med en veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, tiltak etter 
smittevernloven § 4-1 bokstav d 
Den veilederen presiserer at kommunene kan gjøre selvstendige vurderinger og vedtak i hht 
smittevernloven, men da må vilkårene i smittevernloven være oppfylt 
Veilederen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler. 
Veilederen gir i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å 
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sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederens punkt 5 gjøres det rede for 
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d 
 
I kap 3 står det blant annet: 
«For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener 
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
 gjeldende nasjonale bestemmelser 
 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 
 familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 
 og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
 arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 
 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 
 vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 

Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges  
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i 
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige 
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger 
av de nasjonale reglene.» 
 
I kap 4 står det blant annet: 
«Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak 
Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- 
og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, 
bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.» 
 
I kap 5 står det blant annet: 
«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf. 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses 
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete 
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og 
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan 
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt 
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første 
skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre 
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i 
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter 
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven § 
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er 
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme. 
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Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan 
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse 
Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale anbefalinger ved å innføre 
strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative 
konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som 
er nødvendig for å holde samfunnet i gang. 
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.» 
 
Det er pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. 
Dette gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet,Vestland, 
Møre og Romsdal og Trøndelag. For å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer 
kommuneoverlegen at et midlertidig karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for 
reisende fra disse områdene vil redusere smitterisikoen. 
 
Kommuneoverlegen og krisestaben understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for 
å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Karantenebestemmelsene gjelder den 
enkelte og ikke andre i husstanden. 
 
Vedtak etter Smittevernloven er etter kommunestyrevedtak 1.april i sak 35/20 delegert til 
formannskapet. 
 
Saken er drøftet i møte mellom kommuneoverlegen og krisestaben 3.april 2020. Enstemmighet i 
møtet om å anbefale innstilling til vedtak. 
 

Vurdering 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i 
tillegg til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør 
dette nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. Det er i kommunen pr i dag kun to 
smittete personer og kommuneoverlegen ønsker å hindre at personer kommer reisende til 
kommunen med smitte og smitter andre. 
Etter ny veileder skal en før vedtak fattes vurdere at tiltaket ikke rammer viktige 
samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser. 
Videre tiltak som ikke rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder 
barnevern, tiltak som ikke rammer transitt uten opphold i kommunen, tiltak som ikke rammer 
barn med delt bosted, tiltak som ikke rammer personer som krysser kommunegrenser under 
reise mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, tiltak som ikke rammer 
person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften), tiltak av betydning for å holde i 
gang produksjonen i virksomheter. Videre at barn som har delt bosted mellom to kommuner bør 
ikke ilegges plikter utover det som følger av de nasjonale reglene. 
Kommuneoverlegen foreslår å ilegge karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra 
fylker sør for Nordland. Dette rammer ikke viktige samfunnsfunksjoner, personer som krysser 
kommunegrenser eller personer som reiser fra bolig til arbeidsted. Videre hindrer det ikke barn 
med delt bosted å komme til Nordreisa. 
Kommunens kriseledelse har vært i tett kontakt med næringslivet om disse reglene, og 
forståelsen er stor, og det hindrer pr i dag ikke næringslivet fra å gjøre sin jobb. Videre er det tatt 
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opp gjennom spørreundersøkelse til næringslivet i kommunen av 27.mars, og gjennom drøfting i 
utvidet næringsutvalg 2.april 2020. 
Tiltaket hindrer videre, heller ikke pendling innen arbeidsmarkedsregionen Nord Troms, siden 
kommunegrensene ikke er stengt. 
I følge § 1-5. er det tre viktige vilkår som må være oppfylt: smitteverntiltak må være basert på 
en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til 
smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering». 
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er langt høyere i disse områdene enn i Nordreisa. 
Fare for økt smitte er derved tilstede ut fra et medisinsk vurdering. For å forebygge mot smitte 
anses dette tiltaket som nødvendig. Etter en helhetsvurdering vurderer kommuneoverlegen at 
tiltaket er nødvendig og ikke vil hindre nødvendig person- eller varetransport. 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 bokstav d og veileder av 29.mars 2020 å 
være oppfylt. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/391-1 

Arkiv:                033  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
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 Dato:                 06.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
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15/20 Nordreisa formannskap 08.04.2020 

 

Møtegodtgjørelse for ekstra møter som følge av koronapandemi 

Henvisning til lovverk: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.04.2020  

Behandling: 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag på vegne av Nordreisa Høyre: 
Gjelder politiske møter utenom vedtatt møteplan 2020 i forbindelse med corona-pandemien: 
Gis ingen møtegodtgjørelse 
Gis tapt arbeidsfortjeneste på vanlig måte. 
 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: 
Møtegodtgjøring for ekstramøter som følge av koronapandemien 
Kr 527,- for møter fra 0-1 timer (1/3 av kr 1.581, -) 
Kr 1.054, - for møter fra 0-2 timer (2/3 av kr 1,581, -)  
Kr. 1.581, - for møter over 3 timer 
 
Det ble stemt over forslaget fra Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) satt opp mot forslaget fra Harald 
Evanger (Sp). 4 stemte for forslaget fra Evanger (Sp) og 3 stemte for forslaget fra Skjønsfjell 
(H). Forsalget fra Harald Evanger (Sp) dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Møtegodtgjøring for ekstramøter som følge av koronapandemien 
Kr 527,- for møter fra 0-1 timer (1/3 av kr 1.581, -) 
Kr 1.054, - for møter fra 0-2 timer (2/3 av kr 1,581, -)  
Kr. 1.581, - for møter over 3 timer 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Legges frem uten innstilling. 
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Saksopplysninger 
Kommunedirektøren viser til §2.2 i reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa 
kommune der det står at ved særlige tilfeller som ikke er fanget opp av reglementet avgjøres 
dette av formannskapet.  
 
Det er behov avklaring i forhold til størrelsen på møtegodtgjørelsen i koronamøter i 
formannskapet.  
 
I Kommunestyrets møte 01.04.2020 i PS 35/20 i punkt nr. 2 er følgende vedtatt: Kommunestyret 
delegerer sin myndighet etter Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) til 
formannskapet.   
 
Videre vises det til vedtatte møteplan for 2020 der følgende møtedager for formannskapet er 
fastsatt: 19.3.20 – 30.04 – 28.05 – 11.06 – 17.09 – 22.10 – 5.11 og 3.12. 
 
Kommunedirektøren viser også til pkt. 6. pkt. 17 og pkt. 18 fra vedtaket i PS 21/20 gjort av 
kommunestyret 26.03.2020: 
 
6. Kommunestyret godkjenner at opprinnelig møteplan for 2020 opprettholdes. Ordføreren får 

fullmakt til å gjøre nødvendige endringer som følge av corona-krisen.  
 
17. Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets møter 

i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder.  
 
18. Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. mai 

2020 til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel innenfor 
reduksjon av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og innbyggerne. Og iverksetting 
av tiltak for å møte eventuelle statlige bevilgninger som kan skape aktivitet og sysselsetting i 
Nordreisa.  

 
Formannskapet vedtok i møte 19.03.2020 i PS 8/20 i punkt 2. følgende:  
Inntil videre, som følge av Corona-pandemien, kjøres det i tillegg ukentlige formannskapsmøter 
hver torsdag, neste gang 2. april 2020.  Det var i tillegg møte i formannskapet fredag 03.04 der 
det ble fattet vedtak etter smittevernloven., og det skal være møte 08.04.2020.   
 
Møtegodtgjørelse til medlemmer på ordinære møter i formannskapet og øvrige hovedutvalg  
inkl. kommunestyret er kr 1.581, - pr møte, og ungdomsrådrepresentanter mottar kr 400,- for  
møter under 5 timer kr 800,- for møter over 5 timer.  
Ordfører og varaordfører har fast godtgjøring som omfatter alt arbeid som tillegges vervet og  
mottar derfor ikke møtegodtgjøring. 
 

Vurdering 
Formannskapet består av 7 faste medlemmer og 1 ungdomsrådsrepresentant, og nå i forbindelse 
med møter som følge av koronapandemien (koronamøter) deltar også en representant fra 
Nordreisa Sv som observatør med tale og forslagsrett.  
 
Koronamøter i formannskapet kan oppstå på kort varsel (samme dag), og i all hovedsak er det  
saker som krever raske tiltak, det være seg vedtak etter smittevernloven til iverksetting av tiltak  
etter statlige føringer. Møtene foregår digitalt på Teams. Koronamøter kan vare fra 30 minutter  
opp til 3-5 timer alt ettersom sakens kompleksitet.  
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Kommunedirektøren ber formannskapet om å fastsette betalingssats for koronamøter i 
formannskapet.  Skal det gis fult ut møtegodtgjørelse med kr 1.581,- for Koronamøter 
uavhengig av møtetid, eller skal møtegodtgjøring differensieres med godtgjøring pr time eller 
lav/høy sats. 
 
Kommunedirektøren vil anbefale at formannskapet, med utvidet delegasjon fra kommunestyret, 
vedtar differensiering av satsene for møtegodtgjørelse. Slik differensiering kan f.eks. gjøres på 
følgende måte:  
Kr 527,- for møter fra 0-1 timer (1/3 av kr 1.581, -) 
Kr 1.054, - for møter fra 0-2 timer (2/3 av kr 1,581, -)  
Kr. 1.581, - for møter over 3 timer 
 
Formannskapet bes også om å avklare om Nordreisa SV`s representant som har fått tildelt 
observatørplass i formannskapet skal få godtgjørelse og størrelsen på denne. Viser til 
ungdomsrådets godtgjøring.  
 
Formannskapets vedtak vil bli gjeldende fra vedtaksdato og frem til kommunestyrets møte 7. 
mai 2020. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/109-2 

Arkiv:                X01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 27.02.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
5/20 Nordreisa formannskap 27.02.2020 

 

Heising av kvenflagget foran rådhuset 

Henvisning til lovverk: 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger  

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 27.02.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet viser til § 1 i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger og 
godkjenner at kvenflagget heises foran rådhuset på Kvenfolkets dag 16.mars. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet viser til § 1 i Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger og 
godkjenner at kvenflagget heises foran rådhuset på Kvenfolkets dag 16.mars. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune startet i 2018 med å heise kvenflagget foran kommunehuset på Kvenfolkets 
dag 16.mars. Kommunen er nå blitt kjent med at det kun er det norske og det samiske flagget 
som kan heises foran rådhus. Andre flagg kan brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og 
lignende arrangement med allmenn interesse. 
 
 
§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner 
må kun brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten 
splitt og tunge), det samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige 
bygninger og kommunale institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som 
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kommunen råder over som eier, leier eller lignende og som hovedsakelig brukes i 
forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av kommunale institusjoner. 
Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i 
annet punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med 
allmenn interesse. Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, 
plasser eller lignende som ikke framstår som en integrert del av et kommunalt 
bygningskompleks eller et bygningskompleks som for den vesentligste del benyttes av 
kommunale institusjoner. 
 
Ut fra lovteksten tolker administrasjonen det slik at kommunen må ta stilling til og godkjenne 
flagging forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. 

Vurdering 
Nordreisa kommune mener det er viktig å delta og markere Kvenfolkets dag 16.mars og mener 
heising av flagg for rådhuset en viktig del av denne markeringa. 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det gjøres en vedtak om flagging foran rådhuset hvert år 
på Kvenfolkets dag 16.mars. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-36 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 07.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
16/20 Nordreisa formannskap 08.04.2020 

 

Vedtak om karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 
Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 08.04.2020  
v 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 09.04.2020: 
 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko 
av koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 
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 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Tiltaket iverksettes fra 09.april 2020 til og med 15. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 15. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense. 
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært 

kritisk lenge og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til 
Tromsø, noe som gjør at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og 
klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste 
omgang lokalsykehus 

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune. 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
I forbindelse med pågående pandemi av covic-19 har formannskapet besluttet å videreføre 
følgende tiltak fra og med 09.04.2020: 
 
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud i 14 dager, ved innreise til Nordreisa 
kommune for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, 
Vestland Møre og Romsdal og Trøndelag. 
 
Dette er områder i Norge som har størst utbredt smitte. Derfor er det nødvendig å iverksette 
karantene for tilreisende fra disse områdene. 
Formannskapet understreker at Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for å redusere smitterisiko 
av koronaviruset i kommunen. 
Karantenebestemmelsene gjelder den enkelte og ikke andre i husstanden. Helsedirektoratet har 
bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. 
 
Unntak fra dette vedtaket: 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid 
gjeldende nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
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 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 
og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Tiltaket iverksettes fra 09.april 2020 til og med 15. april 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 15. april 2020. 
 
Følgende medisinskfaglig vurderinger er lagt til grunn: 

 Nordreisa kommune har langt lavere smittetall enn områdene sør for Nordland grense. 
 Innreise uten at disse settes i karantene i 14 dager vil øke smittefaren i kommunen 
 Redusert ambulanseberedskap. Situasjonen for ambulansebiler i Nordreisa har vært 

kritisk lenge og pga av nye rutiner i forbindelse med Covid-19 må bilene kjøre helt til 
Tromsø, noe som gjør at de blir utenfor kommunen i 9-12 timer før de er tilbake og 
klargjort. 

 En økning i antall smittede i kommunen vil øke belastning på lokalt helsevesen og neste 
omgang lokalsykehus 

 
Etter en helhetsvurdering vurderer formannskapet at tiltaket er nødvendig for å hindre økt smitte 
til Nordreisa kommune. 
Vilkårene i smittevernlovens § 1-5 ansees for å være oppfylt jfr smittevernloven § 7-2 og 
nasjonal veileder av 29.mars 2020. Tiltaket er besluttet av formannskapet og hjemlet i 
smittevernloven § 4-1 bokstav d. 
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Verden og Norge er rammet av Covid-19. For å stoppe spredning til Nordreisa og bidra til å 
opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester har kommuneoverlegen i samarbeid med 
kriseledelsen i Nordreisa besluttet å gjøre nødvendige vedtak. 
I smittevernlovens formålsparagraf står det: 
Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge 
dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i 
Norge eller føres ut av Norge til andre land. 
Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige 
smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet. 
Kommunen ved kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte 
egne vedtak som går lengre enn smittevernsforskriften. Dette forutsatt at vilkårene i 
Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt. 
 
Vilkår § 1-5: 
«Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være 
nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved 
iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de 
tiltaket gjelder» 
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Nordreisa kommune vil presisere at det er kommuneoverlegens vedtak som gjelder i Nordreisa 
kommune - disse kan i noen tilfeller være mer restriktiv enn det som er gitt av 
helsemyndighetene. 
Helse og omsorgsdepartementet kom 29.03.2020 med en veileder til kommunene om lokale 
karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19, tiltak etter 
smittevernloven § 4-1 bokstav d 
 
Den veilederen presiserer at kommunene kan gjøre selvstendige vurderinger og vedtak i hht 
smittevernloven, men da må vilkårene i smittevernloven være oppfylt 
Veilederen gir i punkt 3 anbefalinger om hvilke tiltak som bør unngås i lokale karanteneregler. 
Veilederen gir i punkt 4 råd om hvordan kommunene bør involvere berørte parter for å 
sikre tilstrekkelig kunnskap om tiltakenes virkninger. I veilederens punkt 5 gjøres det rede for 
hvilke vurderinger som kreves etter smittevernloven § 4-1 første ledd bokstav d 
 
I kap 3 står det blant annet: 
«For å sikre forholdsmessighet og samordning mellom nasjonale og lokale tiltak mener 
departementet at det ut fra situasjonen per i dag er viktig at følgende tiltak unngås: 
 

 Tiltak som rammer kritiske samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tidgjeldende 
nasjonale bestemmelser 

 Tiltak som rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern 
 Tiltak som rammer transitt uten opphold i kommunen 
 Tiltak som rammer barn med delt bosted og som dermed griper uforholdsmessig inn i 

familielivet 
 Tiltak som rammer personer som krysser kommunegrenser under reise mellom bolig 

og arbeidssted, og mellom ulike arbeidssteder, og som er til hinder for at 
arbeidstakere kan beholde sitt arbeid og at arbeidsgivere fortsatt sikres arbeidskraft 

 Tiltak som rammer person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften) 
 Tiltak av betydning for å holde i gang produksjonen i virksomheter, blant annet 

vedlikehold, reparasjoner, forsyningslinjer, spesialiserte tjenester mv. 
 
Personer som får unntak fra karanteneregler i forbindelse med arbeid kan ilegges 
restriksjoner når de ikke utfører arbeid eller gjennomfører reise som er nødvendig i 
forbindelse med arbeid, på samme måte som i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (Covid-19-forskriften) § 6.5 
Personer som er på gjennomreise i kommunen må kunne gjøre opphold som er nødvendige 
for å ivareta grunnleggende behov som for eksempel innta mat og drikke. 
Barn som har delt bosted mellom to kommuner bør ikke ilegges plikter utover det som følger 
av de nasjonale reglene.» 
 
I kap 4 står det blant annet: 
«Kommunene oppfordres til å etablere god dialog med næringslivet i forkant av og i 
gjennomføringen av denne typen smitteverntiltak. 
Kommuner innenfor samme bo- og arbeidsmarkedsregion bør sikre at kommunale karantene- 
og reiserestriksjoner er samordnet. Dersom det ikke er særskilte forhold i en enkelt kommune, 
bør man som hovedregel unngå reiserestriksjoner mellom kommuner i samme region.» 
 
I kap 5 står det blant annet: 
«Når det er nødvendig for å forebygge eller motvirke spredning av en allmennfarlig smittsom 
sykdom, kan kommunen fatte vedtak om «isolering av personer i geografisk avgrensede 
områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen», jf. 
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smittevernloven § 4-1 bokstav d. Karantene- og innreiseregler som er rettet mot enhver, anses 
som inngripende tiltak. Tiltakene må vurderes og begrunnes i lys av den konkrete 
situasjonen i den enkelte kommune. Kommunene har etter loven selvstendig kompetanse og 
kan fatte vedtak etter loven også der det er iverksatt nasjonale tiltak. Et kommunalt tiltak kan 
generelt være strengere enn nasjonale tiltak, men man kan ikke dispensere fra et nasjonalt 
tiltak med mindre det rettslig adgang til det. 
Tiltak etter smittevernloven skal oppfylle de grunnleggende kravene i § 1-5. For det første 
skal smitteverntiltak være basert på en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre 
være «nødvendig av hensyn til smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en 
helhetsvurdering». Utgangspunktet er at smitteverntiltak skal baseres på frivillighet og i 
forståelse med den som tiltaket retter seg mot. Tvangstiltak kan ikke brukes når det etter 
sakens art og forholdene ellers vil være et uforholdsmessig inngrep. Etter smittevernloven § 
4-1 stilles det krav om at tiltaket må være nødvendig. Vurderingen av om tiltaket er 
nødvendig etter §§ 4-1 og 1-5 vil i utgangspunktet være det samme. 
Vurderingen må bygge på tilgjengelig kunnskap om smitterisiko og hvordan smitten kan 
begrenses, risikoen for smittespredning i de enkelte kommunene og når smitte oppstår. 
Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse 
 
Dersom det vurderes at det er nødvendig å fravike fra nasjonale anbefalinger ved å innføre 
strengere tiltak, må det gis en særskilt begrunnelse med utgangspunkt i lokale konkrete forhold. 
Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering. Dette innebærer at den 
helsemessige nytten av tiltaket må stå i forhold til tiltakets øvrige samfunnsmessige 
konsekvenser. Det må altså gjøres vurderinger av nytten ved tiltaket opp mot de negative 
konsekvensene eller belastningen tiltaket medfører, for eksempel om man hindrer prosesser som 
er nødvendig for å holde samfunnet i gang. 
 
En person kan være underlagt begrensninger i mer enn 7 dager dersom det kommunale 
karantenevedtaket forlenges.» 
Det er pr i dag en situasjon der områder i Norge som har større utbredt smitte enn i Nordreisa. 
Dette gjelder fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet,Vestland, 
Møre og Romsdal og Trøndelag. For å redusere smittespredning fra disse områdene vurderer 
kommuneoverlegen at et midlertidig karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune for 
reisende fra disse områdene vil redusere smitterisikoen. 
 
Kommuneoverlegen og krisestaben understreker at vi i Nordreisa ønsker å ta et særlig ansvar for 
å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Karantenebestemmelsene gjelder den 
enkelte og ikke andre i husstanden. 
 
Vedtak etter Smittevernloven er etter kommunestyrevedtak 1.april i sak 35/20 delegert til 
formannskapet. 
 
Saken er drøftet i møte mellom kommuneoverlegen og krisestaben 3.april 2020. Enstemmighet i 
møtet om å anbefale innstilling til vedtak. 
 
Vurdering 
Kommuneoverlegen kan i medhold av §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven fatte egne vedtak i 
tillegg til det nasjonale myndigheter vedtar. Det kan være lokale forhold i kommunen som gjør 
dette nødvendig basert på medisinskfaglig vurdering. Det er i kommunen pr i dag kun to 
smittete personer og kommuneoverlegen ønsker å hindre at personer kommer reisende til 
kommunen med smitte og smitter andre. 
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Etter ny veileder skal en før vedtak fattes vurdere at tiltaket ikke rammer viktige 
samfunnsfunksjoner, slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende nasjonale bestemmelser. 
Videre tiltak som ikke rammer offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder 
barnevern, tiltak som ikke rammer transitt uten opphold i kommunen, tiltak som ikke rammer 
barn med delt bosted, tiltak som ikke rammer personer som krysser kommunegrenser under 
reise mellom bolig og arbeidssted og mellom ulike arbeidssteder, tiltak som ikke rammer 
person- og varetransport (på vei, sjø eller bane eller i luften), tiltak av betydning for å holde i 
gang produksjonen i virksomheter. Videre at barn som har delt bosted mellom to kommuner bør 
ikke ilegges plikter utover det som følger av de nasjonale reglene. 
Kommuneoverlegen foreslår å ilegge karantenepåbud ved innreise til Nordreisa kommune fra 
fylker sør for Nordland. Dette rammer ikke viktige samfunnsfunksjoner, personer som krysser 
kommunegrenser eller personer som reiser fra bolig til arbeidsted. Videre hindrer det ikke barn 
med delt bosted å komme til Nordreisa. 
 
Kommunens kriseledelse har vært i tett kontakt med næringslivet om disse reglene, og 
forståelsen er stor, og det hindrer pr i dag ikke næringslivet fra å gjøre sin jobb. Videre er det tatt 
opp gjennom spørreundersøkelse til næringslivet i kommunen av 27.mars, og gjennom drøfting i 
utvidet næringsutvalg 2.april 2020. 
 
Tiltaket hindrer videre, heller ikke pendling innen arbeidsmarkedsregionen Nord Troms, siden 
kommunegrensene ikke er stengt. 
 
I følge § 1-5. er det tre viktige vilkår som må være oppfylt: smitteverntiltak må være basert på 
en «klar medisinskfaglig begrunnelse», for det andre være «nødvendig av hensyn til 
smittevernet» og for det tredje fremstå «tjenlig etter en helhetsvurdering». 
Situasjonen nå er at utbredelsen av smitten er langt høyere i disse områdene enn i Nordreisa. 
Fare for økt smitte er derved tilstede ut fra et medisinsk vurdering. For å forebygge mot smitte 
anses dette tiltaket som nødvendig. Etter en helhetsvurdering vurderer kommuneoverlegen at 
tiltaket er nødvendig og ikke vil hindre nødvendig person- eller varetransport. 
 
Vi anser vilkårene i Smittevernloven §§ 1-5 og 4-1 bokstav d og veileder av 29.mars 2020 å 
være oppfylt. 
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Rundskriv 
 

Postadresse 
Postboks 8011 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@hod.dep.no 
 

Kontoradresse 
Teatergt. 9 
 
www.hod.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
983 887 406 

Avdeling 
Helserettsavdelingen 

Saksbehandler 
Vegard Pettersen 
22 24 85 07 

Rundskriv I-5/2020 – Informasjon om regelverk og anbefalinger - covid-
19-utbruddet 

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom og det kan få 

alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er av Verdens 

helseorganisasjon erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for 

internasjonal folkehelse.  

 

Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet har gitt forskrifter med hjemmel i 

smittevernloven (sentrale forskrifter), kommuner har fattet lokale forskrifter med hjemmel i 

samme lov og Helsedirektoratet har gitt ulike anbefalinger og råd, for å håndtere den 

situasjonen vi står overfor.  

 

Departementet ser et behov for å gi en samlet oversikt over hvilke tiltak som er satt i verk, og 

forståelsen av disse. I dette rundskrivet vil departementet derfor orientere om sentrale 

forskrifter, med fokus på bestemmelser om forbud mot aktiviteter og virksomheter, forholdet 

til Helsedirektoratets anbefalinger, kommunenes anledning til selv å fatte vedtak på utvalgte 

områder og tilsynsrollen.  

 

1. Overordnet om regelverket og tilgang til oppdatert informasjon 

 

1.1. Behovet for et tilpasset regelverk 

Smittevernlovens bestemmelser gir hjemler for et bredt spekter av tiltak besluttet av sentrale 

myndigheter og kommunene. Loven § 1-5 krever at tiltakene skal være "basert på en klar 

medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig 

Etter liste   

 

 

 

Nr. Vår ref 

20/1816 

Dato 

  17. april 2020 
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etter en helhetsvurdering" – de skal kort og godt være forholdsmessige. Dette stiller krav til at 

regelverk og tiltak tilpasses den til enhver tid tilgjengelige kunnskapen om smitteutbruddets 

utbredelse, konsekvenser og alvorlighet.  

 

De første nasjonale forskriftene og vedtakene om tiltak mot covid-19-utbruddet ble fattet av 

Helsedirektoratet 12. mars 2020. Kongen i statsråd og Helse- og omsorgsdepartementet 

vedtok kort tid etter ytterligere nasjonale forskrifter. Disse forskriftene har blitt endret og 

utviklet ofte i løpet av den drøye måneden som er forløpt, nettopp for å sikre at tiltakene er 

forholdsmessige, nødvendige og effektive. I denne perioden har også Helsedirektoratet gitt 

anbefalinger og veiledninger til befolkningen om smittevern og betydningen av å holde sosial 

avstand. Kommuner har i tillegg fattet lokale vedtak med hjemmel i smittevernloven. 

 

1.2 Informasjon om nasjonale regler og anbefalinger 

Her omtales noen viktige nettsider for å orientere seg om regelverk og råd/anbefalinger fra 

helsemyndighetene.  

 

Regjeringens nettside om koronasituasjonen viser videre til informasjon på mange ulike 

sektorer: Se lenke: 

- https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/  

 

Sentrale forskrifter om smitteverntiltak i anledning covid-19-utbruddet av betydning for 

kommunene er samlet i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved 

koronautbruddet (covid-19-forskriften). I denne forskriften er også Helsedirektoratets vedtak 

av 20. mars 20120 innlemmet. Se lenke til oppdatert forskrift på Lovdata: 

- https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470  

 

Nærmere veiledning om forskriftsbestemmelsene og anbefalinger fra Helsedirektoratet finnes 

på Helsedirektoratets nettsider. Se lenke til oppdatert veiledning: 

- https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

 

En oppdatert kronologisk oversikt over brev fra Helsedirektoratet finnes på denne lenken: 

- https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-

krisehandtering/koronavirus/anbefalinger-og-beslutninger  

 

Folkehelseinstituttet gir faglige råd om covid-19-utbruddet, se lenke: 

- https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

 

Situasjonen endrer seg hyppig, og det vil kunne være behov for å lempe på enkelte tiltak, 

stramme inn eller innføre nye tiltak. Samlet innebærer de hyppige endringene og de mange 

tiltakene at det kan være vanskelig å orientere seg om hva som gjelder i øyeblikket.  

 

Det er derfor særlig viktig for kommunene og tilsynsmyndighetene å sjekke disse sidene 

regelmessig for å holde seg oppdatert.  
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2. Covid-19-forskriften – sentrale bestemmelser 

Covid-19-forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense 

spredning av SARS CoV-2 i befolkningen og blant helsepersonell. Videre skal den sikre 

opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten slik at tjenesten kan 

håndtere smittesituasjonen og samtidig ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester.  

 

Forskriften skal også sikre at smitteverntiltakene som iverksettes av kommuner og statlige 

helsemyndigheter er samordnet.  

 

Det kommer mange spørsmål om kommunene kan gjøre unntak fra bestemmelsene i covid-

19-forskriften. Slik forskriften er pr. i dag (16.04.2020) er det ingen bestemmelser som gir 

kommunene adgang til å dispensere fra forskriftens krav.  

 

2.1 Karantene, isolasjon og begrensninger i personers bevegelsesfrihet 

I covid-19-forskriften § 3 er nærkontakt definert som kontakt med andre personer med 

mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Med 

nærkontakt menes ikke kontakt mellom pasient, pårørende eller andre og helsepersonell 

som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.  

 

Det er viktig å understreke at dette er definisjonsbestemmelse. Bestemmelsen gir ikke et 

generelt forbud for alle personer å ha kontakt med andre med mindre enn to meters avstand. 

Definisjonen av nærkontakt har betydning for personer som er i karantene eller i isolering, se 

§§ 5, 8 og 11.  

 

Det er likevel viktig å påpeke at det må utvises skjønn også i tilfeller hvor nærkontakt skal 

unngås. I noen tilfeller vil det for eksempel ikke være personen som er underlagt 

restriksjoner sin feil at det oppstår nærkontakt. Tilsynsmyndighetene og politi bør dermed 

utvise skjønn i situasjoner hvor det oppstår spørsmål om brudd på forbud mot nærkontakt. 

Det er kun klare og forsettlige brudd som bør forfølges. For eksempel når en bekreftet smittet 

person forlater sitt hjem eller oppholdssted, eller en person som er i karantene drar på 

middag eller overnatting hos andre venner eller familie.  

 

For de personer som verken er i karantene eller i isolering, er det råd og anbefalinger fra 

Helsedirektoratet som gjelder med hensyn til kontakt med andre personer. Brudd på disse 

rådene og anbefalingene er ikke underlagt straff. Se nærmere under punkt 3.  

 

To ulike typer karantene – smittekarantene og reisekarantene 

 

Det er to typer karantene i covid-19-forskriften. De regulerer ulike situasjoner og har ulik 

begrunnelse. Karanteneplikten for personer som har hatt nærkontakt med bekreftet smittet 

person (smittekarantene), jf. § 8, er strengere enn for de som får karanteneplikt når de 

ankommer Norge fra utlandet (reisekarantene), jf. § 5. Det er fordi risikoen for 
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smittespredning er betydelig større dersom en person har vært i nær kontakt med en smittet 

person, enn om karantenen ilegges fordi personen har vært i utlandet. 

 

Covid-19-forskriften § 8 gir karanteneplikt til personer som har hatt nær kontakt med en som 

er bekreftet smittet av SARS CoV-2 (smittekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er 

nærmere presisert i bestemmelsen og angir en rekke aktiviteter som den enkelte ikke kan 

foreta seg, som for eksempel gå på skole eller jobb, ta offentlig transport mv. Denne gjelder 

for alle som oppholder seg i Norge. Det innebærer at også personer som ankommer Norge 

for å utføre arbeidsoppgaver som er samfunnskritiske og dermed er unntatt karanteneplikt 

etter § 6, kan få karanteneplikt etter § 8 dersom personen kommer i nærkontakt med en 

person som er bekreftet smittet. 

 

Covid-19-forskriften § 5 gir karanteneplikt for alle personer som ankommer Norge etter 

opphold i utlandet (reisekarantene). Innholdet i denne karanteneplikten er noe mindre 

omfattende enn karanteneplikten etter nærkontakt med bekreftet smittet person. Personen 

kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis nærkontakt med andre 

enn de personene som vedkommende bor sammen med, unngås.  

 

Karanteneperioden begynner å løpe fra den dagen det har vært nær kontakt med en som er 

bekreftet smittet (smittekarantene), eller fra den dagen personen ankommer landet 

(reisekarantene). 

 

For mer informasjon om karantene, isolasjon og unntak, vises det til Rundskriv I-3/2020 - 

Revidert rundskriv om karantene ved ankomst til Norge: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-32020---revidert-rundskriv-om-

karantene-ved-ankomst-til-norge/id2696255/ 

 

2.2 Stenging av virksomheter og begrensninger i aktivitet ved virksomheter 

I covid-19-forskriften reguleres forbud mot enkelte aktiviteter og stenging av virksomheter, 

herunder enkelte kulturarrangementer og idrettsarrangementer, barnehager, skoler, enkelte 

typer serveringssteder, frisører, hudpleie, treningssentre, svømmehaller mv.  

 

Brudd på disse reglene er ulovlig og kan straffes. Reglene retter seg mot virksomhetseier og 

arrangører av aktiviteter. Forskriften gir ikke kommuner eller andre anledning til å gi 

dispensasjon. 

 

Departementet har blitt oppmerksom på at enkelte virksomheter som omfattes av det 

forskriftsfestede kravet om å holde stengt likevel holder åpent under henvisning til at de 

generelle anbefalingene fra Helsedirektoratet om fysisk avstand mellom personer 

overholdes. Departementet vil understreke at et forskriftsfestet påbud om å holde stengt ikke 

kan oppheves i det enkelte tilfellet ved å overholde de nasjonale anbefalingene om fysisk 

avstand. 
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Dette innebærer at når forskriften § 14 bestemmer at for eksempel treningssentre skal 

holdes stengt, uten at det fremgår unntak av selve forskriften, vil det være brudd på 

forskriften å holde treningssenteret åpent. Dette gjelder selv om det holdes en avstand på to 

meter og trening ikke skjer med flere enn fem personer til stede. 

 

Departementet vil løpende vurdere behovet for forskriftsendringer, basert på 

smittevernfaglige vurderinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det kan derfor bli 

aktuelt å myke opp reglene om stenging av virksomheter over tid, og i større grad åpne for at 

virksomheter kan holde åpent dersom det er smittevernfaglig forsvarlig. Inntil forskriftene er 

endret, gjelder imidlertid forskriftens påbud om stenging også i slike tilfeller. 

 

2.3 Alternativt oppholdssted ved isolering av personer 

Det kan være behov for at personer som er bekreftet smittet av SARS Cov-2 gis tilbud om 

opphold andre steder enn i hjemmet. Dette kan være et aktuelt tiltak der bovilkår og 

familiesituasjon m.m. gjør isolering i hjemmet særlig vanskelig. I særlige tilfeller kan det være 

mer hensiktsmessig å gi de personene som den smittede bor sammen med et tilbud om 

opphold annet sted. 

 

Departementet vedtok derfor 16. april d.å. følgende forskrift: 

 

§ 11a Tilbud om oppholdssted 

Kommunen skal sørge for at person som etter § 11 skal oppholde seg i 

isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen, dersom 

kommunen finner at bovilkår, familiesituasjon eller andre forhold medfører at isolering 

i hjemmet ikke sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern.  

Kommunen kan i det enkelte tilfelle bestemme at personer som den bekreftet 

smittede bor sammen med, og som har behov for et oppholdssted som gjør det mulig 

å gjennomføre eller unngå karantene etter § 8, kan oppholde seg på hotell eller annet 

sted anvist av kommunen som nevnt i første ledd, i stedet for den bekreftet smittede. 

Kommunen skal dekke kostnader som kommunen finner nødvendig for å 

sørge for tiltak etter første og andre ledd. 

På Svalbard ivaretas kommunens plikter og kompetanse etter paragrafen her, 

i samsvar med retningslinjer om smittevernlovens anvendelse på Svalbard fastsatt av 

departementet. 

 

Personer som skal i karantene som følge av ankomst til landet (reisekarantene) eller 

nærkontakt med smittet etter covid-19-forskriften §§ 6 og 8 (smittekarantene) er ikke 

underlagt restriksjoner på bevegelsesfriheten som tilsier at det er behov for at de oppholder 

seg andre steder enn i hjemmet. Forskriften regulerer derfor ikke behovet for alternativt 

oppholdssted for disse, men kommuner kan selv velge å tilby dette om ønskelig. 

 

Kommunene tar stilling til om vilkårene er oppfylt. Innbyggere kan derfor ikke kreve hotell når 

kommunen ikke mener det er nødvendig. 
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Kommunene må selv vurdere hva som skal til for at personer i isolering kan tilbys opphold 

som sikrer et effektivt og forsvarlig smittevern. Det vil derfor i utgangspunktet være opp til 

den enkelte kommune selv å vurdere om det vil være tilstrekkelig å stille lokaler til 

disposisjon for de personene tiltaket gjelder, eller om det også inkluderer dekning av mat, 

vask eller andre praktiske gjøremål. Kommunen vil selv ha interesse av at et tilbud om 

alternativt oppholdssted faktisk tas i bruk av målgruppen. Videre kan personer som skal 

isoleres ikke selv gå ut for å handle mat e.l. Det tilsier at de fleste kommunene antakelig vil 

velge å gi isolerte personer et helhetlig tilbud. 

 

Kommunens plikt til å følge opp den enkelte person som er i isolering eller karantene med 

helse- og omsorgstjenester, informasjon, råd og testing vil være de samme som for personer 

som oppholder seg i hjemmet eller annet egnet oppholdssted i kommunen. Forslaget endrer 

ikke utgangspunktet om at kommunen skal gjøre en konkret vurdering av oppfølging etter 

andre deler av helselovgivningen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet har i brev 5. og 

15. mars 2020 gitt retningslinjer om blant annet botilbud og evakuering av smittede for 

Svalbard. 

 

Det er ikke hensiktsmessig å straffesanksjonere kommuner for eventuelt manglende tilbud 

om alternativt oppholdssted. Det er derfor gjort unntak fra straff i forskriften § 19. 

 

Kommunene er gjennom økte bevilgninger uten bindinger på 4 mrd. kroner satt i stand til å 

kunne håndtere utgifter til tiltak i anledning covid-19-pandemien, herunder tilbud om 

alternativt oppholdssted. Regjeringen vil i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett komme 

tilbake med en samlet vurdering av behovet for kompensasjon til kommunesektoren. 

 

  

3. Særlig om råd og anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet  

 

3.1 Fysisk avstand mellom personer og ansamling i større grupper 

Det følger av forskriften § 4 at "Helsedirektoratet gir anbefalinger om fysisk avstand som skal 

holdes mellom personer og begrensninger på antall personer som kan samles i en gruppe", 

for å hindre eller begrense spredning av SARS CoV-2 i befolkningen. 

 

Gjeldende anbefaling (16.4.2020) fra direktoratet er følgende:1 

"Helsedirektoratet anbefaler 

 Det bør ikke være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Dette gjelder ikke personer 
som lever sammen til vanlig. 

                                                

 
1 Se https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-
pasienter?malgruppe=undefined#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper  
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 Når man er sammen med andre bør man holde en fysisk avstand på minst 2 meter. 
Det gjelder ikke personer i samme husstand. 

I lokaler hvor 2 meter avstand kan være vanskelig å overholde, men som bør holdes åpne 
(som butikker og apotek), bør man ha en avstand mellom personer på minst 1 meter". 

Denne generelle anbefalingen kan og vil endres i takt med ny kunnskap og behovet for å 

beskytte befolkningen. Anbefalingen må også ses i sammenheng med andre tiltak og 

reguleringer. For eksempel vil ikke rådet kunne gjennomføres fullt ut når det åpnes for 

virksomheter med en-til-en-kontakt. Rådet om avstand og ansamling i større grupper må 

derfor vurderes ut fra situasjonen.  

 

Videre vil departementet påpeke at brudd på en slik anbefaling ikke er brudd på covid-19-

forskriften, selv om det følger av forskriften at direktoratet gir slike anbefalinger. Det kan ikke 

straffes og det er dermed ikke ulovlig. Anbefalingen appellerer til den enkelte om å bidra til at 

samfunnet møter epidemien med samlet innsats og har en sterk normerende effekt fordi den 

gis av nasjonale helsemyndigheter på bakgrunn av smittevernfaglige vurderinger. 

 

3.2 Råd om innenlandsreiser 

Gjeldende anbefaling (16.04.2020) fra Helsedirektoratet er følgende: 

 

"Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre 

steder hvor du lett kommer nær andre." 

 

Denne generelle anbefalingen kan og vil endres i takt med ny kunnskap og behovet for å 

beskytte befolkningen. Denne anbefalingen må også ses i sammenheng med andre tiltak og 

lov- og forskriftsreguleringer. For eksempel skal personer som er i smittekarantene etter å ha 

vært i nærkontakt med en smittet person, ikke foreta lengre reiser innenlands eller reiser 

utenlands, eller ta offentlig transport, jf. § 8 bokstav b og c. Personer i karantene som bryter 

dette forskriftskravet, vil kunne ilegges bøter eller fengsel, jf. § 18.  

 

Brudd på anbefalingen om ikke å foreta reiser er ikke brudd på covid-19-forskriften, selv om 

det følger av forskriften at direktoratet gir slike anbefalinger. Det kan ikke straffes og det er 

dermed ikke ulovlig.  

 

Når det gjelder reiser til fritidseiendom, vil anbefalingen som Helsedirektoratet til enhver tid 

gir om innenlandsreiser, være førende for om personer bør benytte seg av 

fritidseiendommen sin. Reiser til fritidseiendom og bruk av denne, kan imidlertid ikke straffes 

med hjemmel i covid-19-forskriften etter 20. april 2020. Se under i punkt 4 om eventuelle 

lokale vedtak om bruk av fritidseiendom.  

 

 

4. Særlig om kommunenes myndighet til å fatte lokale vedtak og forskrifter 

Kommunens og kommunelegens ansvar fremgår av smittevernloven §§ 7-1 og 7-2. Den 

enkelte kommune er selv ansvarlig for at egne smitteverntiltak er i samsvar med regelverket. 
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I det følgende redegjør departementet for tilfeller hvor kommunenes myndighet til å fatte 

lokale vedtak og forskrifter kan være begrenset.  

 

4.1 Kommuners anledning til å vedta lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner 

Departementet har i rundskriv 1-4/2020 - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler 

eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 redegjort for rammene i 

smittevernloven og hvilke hensyn som etter loven skal vurderes. Veilederen gir også 

anbefalinger på hvordan eventuelle kommunale vedtak bør utformes og hvordan berørte 

parter bør involveres. 

 

Departementet anbefalte i veilederen at kommunene ikke bør innføre egne generelle regler 

om karantene eller reiserestriksjoner, slik situasjonen var 29. mars 2020. Denne 

anbefalingen gjelder fortsatt (16.04.2020).  

 

Lenke til rundskrivet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-i-42020--veileder-

til-kommunene-om-lokale-karanteneregler-eller-innreiserestriksjoner-i-forbindelse-med-

utbruddet-av-covid-19/id2695647/  

 

4.2 Kommuners anledning til å vedta forbud mot opphold på fritidseiendom 

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn bostedskommune er 

fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. mars 2020 og har hjemmel i smittevernloven § 7-12.2 

Det gjelder til og med 20. april d.å., og vil deretter opphøre.  

 

Forbud mot bruk av egen eiendom 

Departementet vurderer at det vil være svært krevende for kommunene å begrunne at lokale 

hytteforbud er forholdsmessige og nødvendige slik situasjonen er nå. Det nasjonale 

hytteforbudet ble iverksatt raskt på grunn av følger for kapasiteten i kommunal helsetjeneste 

av forberedelsene for å håndtere covid-19-utbruddet. Situasjonen var svært uoversiktlig, med 

lite kunnskap om viruset, smitte og hvilke tiltak som ville fungere. Det var derfor videre 

handlingsrom til å fatte et relativt inngripende tiltak som hytteforbudet utgjør.  

 

Kravene til å utrede konsekvenser og til nødvendighets- og helhetsvurderinger vil slå 

sterkere inn etter en viss tid. Når et tiltak ikke lenger er nødvendig, skal det straks oppheves 

eller begrenses. Dette er mye av bakgrunnen for at det nasjonale forbudet oppheves. Vi har 

nå mer kunnskap om viruset og effekten av tiltaket, i tillegg til at smittespredningen er mer 

under kontroll. Videre har kommunene og spesialisthelsetjenesten fått bedre tid til å 

forberede seg på å håndtere situasjonen og bygge opp kapasitet.   

 

Et hytteforbud gjelder først og fremst bruk av egen eiendom, mens smittevernloven § 4-1 

første ledd gjelder bevegelsesrestriksjoner. Det er derfor etter departementets vurdering 

                                                

 
2 Se forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i 

anledning utbrudd av Covid-19 §§ 5: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294 
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svært tvilsomt om kommunen kan nekte personer å bruke egen eiendom med hjemmel i § 4-

1 i nåværende situasjon. 

 

Stenging av hyttefelt e.l. 

Kommunen kan etter smittevernloven § 4-1 bokstav b stenge avgrensede geografiske 

områder hvor det har oppstått smitte, for eksempel et hyttefelt eller en campingplass, 

forutsatt at det foreligger en klar medisinskfaglig vurdering og anses nødvendig og 

forholdsmessig. Et slikt stengingsvedtak vil måtte gjelde alle personer, og ikke kun personer 

som er bosatt i en annen kommune. Formålet må være å hindre smittespredning, for 

eksempel å isolere området fra omverdenen fordi det er lokal smitte eller å nekte personer å 

bevege seg inn i et område for å hindre at de blir smittet.  

 

Stenging av virksomhet som samler mange mennesker 

Vi orienterer om at kommunene også kan ha adgang til vedta stenging av virksomhet eller 

aktivitet som samler mange mennesker og som hyttebeboere ofte benytter seg av, for 

eksempel skianlegg, butikker, hotell og lignende. Dette har hjemmel i § 4-1 første ledd 

bokstav b. 

 

4.3 Kommunens anledning til å stenge barnehager og skoler 

Stenging av skoler har kommunen kompetanse til å gjøre etter smittevernloven § 4-1 første 

ledd bokstav b. Det følger av covid-19-forskriften § 12c første ledd at kommunen skal ha 

adgang til å stenge barnehage eller skole dersom det er smittespredning i den aktuelle 

virksomheten. Bestemmelsen begrenser kommunens myndighet til å stenge skoler og 

barnehager til å gjelde kun i de tilfellene det er nødvendig å stenge etter konkret vurdering av 

smittesituasjonen og som ledd i å hindre videre smittespredning. Bestemmelsen innebærer 

at kommunene ikke vil kunne stenge barnehager eller skoler dersom det kun er et generelt 

forebyggende smitteverntiltak.  

 

Det følger av covid-19-forskriften § 12c andre ledd at kommunen bare kan fatte generelt 

stengingsvedtak som et forebyggende smitteverntiltak for barnehager, skoler, universiteter, 

høyskoler, fagskoler eller andre utdanningsinstitusjoner i kommunen dersom det er stor 

smittespredning. Kommunene i en bo- og arbeidsmarkedsregion bør samarbeide om slike 

vedtak. Vedtakene skal godkjennes av Helsedirektoratet.  

 

 

5. Særlig om tilsynsrollen  

 

5.1 Kommmunenes rolle 

Det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd at kommunen skal føre tilsyn og sørge for at 

reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført.  

 

Videre følger det av covid-19-forskriften § 18 at kommunen skal føre tilsyn med at 

virksomhetene som nevnt i denne forskriften kapittel 3 driver smittevernfaglig forsvarlig. 

Kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven eller folkehelseloven kapittel 3.  
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5.2 Tilsynsmyndighetens rolle 

Det følger av smittevernloven § 7-10a at Statens helsetilsyn skal ha det overordnede tilsynet 

med at den kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheten er i samsvar med loven 

og med forskrift eller enkeltvedtak med hjemmel i loven. Det gjelder dermed også tilsyn med 

overholdelse av covid-19-forskriften. Statens helsetilsyn kan gi pålegg om retting eller 

stenging i samsvar med helsetilsynsloven. Tilsynet vil også ha ansvar for å gi råd og 

veiledning ut fra sitt tilsynsansvar innenfor smittevernet.  

 

Av smittevernloven § 7-4 fremgår det at Fylkesmannen skal ha særlig oppmerksomhet rettet 

mot smittevernet i fylket, herunder ha oversikt over og kunnskap om lokale planer om 

smittevern, samt yte bistand ved behov.  

 

Fylkesmannen kan veilede kommunene om hvordan smittevernregler kan utformes slik at de 

er forholdsmessige og også ellers i samsvar med smittevernloven. Fylkesmannen kan 

gjennomføre lovlighetskontroll med de kommunale vedtakene etter kommuneloven kap. 27. 

Fylkesmennene bør prioritere oppfølgingen av kommunale smitteverntiltak og følge 

utviklingen tett, for å fange opp og påpeke forhold som skaper uforholdsmessige forstyrrelser 

på viktige samfunnssektorer. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Sønderland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Elisabeth Salvesen 

avdelingsdirektør 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Adresseliste: 

Landets kommuner 

Fylkesmennene 

 

Helsedirektoratet 

Statens helsetilsyn 

Folkehelseinstituttet 

 

Riksadvokaten 

 

KS 

LO 

NHO 

Virke 

 

Kopi: 

Departementene 
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Fra: Dorrit Lauritzen (dorrit.lauritzen@tffk.no)
Sendt: 06.04.2020 12:44:57
Til: Alle kommuner i Troms og Finnmark; Tom.Mikalsen@ks.no
Kopi: 

Emne: Uttalelse vedr. corona pandemien
Vedlegg: Uttalelse - Corona pandemien og de eldre.pdf
Vedlagt følger uttalelse fra Fylkeseldrerådet for Troms og Finnmark.
 
 
Vennlig hilsen

Dorrit Lauritzen
Møtesekretær
Troms og Finnmark fylkeskommune

Telefon: +47 77 78 80 41
Mobil: +47 986 19 037
www.tffk.no  
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Vår ref. Dato 
20/14421-1 06.04.2020 
 
 

Uttalelse: 

Corona pandemien og de eldre 

Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark er svært bekymret for de eldres situasjon under 
pandemien. Nord-Norge har store helsemessige utfordringer knyttet til vær og klima vinterstid. 
Dette skaper utfordringer for ambulansetjenesten i akutte situasjoner. Det er derfor viktig at 
ambulansetjenesten, både på land, helikopter og ambulanseflyvninger fungerer tilfredsstillende.  
Mange eldre har ulike sykdommer som gjør dem til en ekstra sårbar gruppe i samfunnet. 
 
Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark vil spesielt peke på at under pandemien har digitaliseringen 
skutt fart, og mange eldre har manglende kunnskaper og heller ikke tilgang til digitale 
hjelpemidler. Selv om digitalisering har lønt seg, bor det minst 200 000 ikke digitale eldre i Norge.  
Disse er derfor iferd med å bli utestengt fra informasjon i forbindelse med pandemien. Vi 
utfordrer derfor det offentlige å gi ut informasjon i papirformat, slik at alle får informasjon i 
posten. 
  
Vi ber også Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i Troms og Finnmark om å sikre 
at eldre får hjelp og tilsyn, slik at ingen behøver å ligge alene uten tilsyn, hvis de rammes av 
koronaviruset. 
  
Videre ber vi om at institusjonene for eldre legger til rette for at de som ønsker det, får digitale 
besøk av pårørende. Det må også legges til rette for digitale kirkelige tjenester for de som ønsker 
det. 
 
 
 

Johanne Sommersæter 
Leder Fylkeseldrerådet for Troms og Finnmark 

 
(sign.) 

 
 
 
Uttalelsen sendes: 
Fylkesordfører 
Fylkesrådsleder 
Media 
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Fra: Postmottak KMD (postmottak@kmd.dep.no)
Sendt: 17.04.2020 12:58:56
Til: postmottak@agderfk.no; Alstahaug kommune; Alta kommune; Alvdal kommune; post@alver.kommune.no;
Andøy kommune; Aremark kommune; Arendal kommune; post@asker.kommune.no;
postmottak@askvoll.kommune.no; postmottak@askoy.kommune.no; post@aukra.kommune.no;
postmottak@aure.kommune.no; post@aurland.kommune.no; postmottak@ahk.no;
postmottak@austevoll.kommune.no; post@austrheim.kommune.no; post@averoy.kommune.no;
postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bamble.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no;
post@beiarn.kommune.no; postmottak@bergen.kommune.no; postmottak@berlevag.kommune.no;
postmottak@bindal.kommune.no; postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@bjerkreim.kommune.no;
post@bjornafjorden.kommune.no; postmottak@bodo.kommune.no; post@bokn.kommune.no;
post@bremanger.kommune.no; postmottak@bronnoy.kommune.no; post@bygland.kommune.no;
postmottak@bykle.kommune.no; post@baerum.kommune.no; post@boe.kommune.no;
postmottak@bomlo.kommune.no; postmottak@batsfjord.kommune.no; postmottak@tana.kommune.no;
postmottak@dovre.kommune.no; kommunepost@drammen.kommune.no; postmottak@drangedal.kommune.no;
postmottak@dyroy.kommune.no; post@donna.kommune.no; postmottak@eidfjord.kommune.no;
postmottak@eidskog.kommune.no; post@eidsvoll.kommune.no; post@eigersund.kommune.no;
postmottak@elverum.kommune.no; postmottak@enebakk.kommune.no; postmottak@engerdal.kommune.no;
post@etne.kommune.no; postmottak@etnedal.kommune.no; postmottak@evenes.kommune.no; post@e-
h.kommune.no; post@farsund.kommune.no; postmottak@fauske.kommune.no; postmottak@fedje.kommune.no;
fitjar@fitjar.kommune.no; post@fjaler.kommune.no; post@fjord.kommune.no; postmottak@flakstad.kommune.no;
postmottak@flatanger.kommune.no; post@flekkefjord.kommune.no; postmottak@flesberg.kommune.no;
postmottak@flaa.kommune.no; postmottak@folldal.kommune.no; postmottak@fredrikstad.kommune.no;
postmottak@frogn.kommune.no; post@froland.kommune.no; postmottak@frosta.kommune.no;
postmottak@froya.kommune.no; postmottak@fyresdal.kommune.no; postmottak@faerder.kommune.no; Post
Kafjord; postmottak@gamvik.kommune.no; postmottak@gausdal.kommune.no;
postmottak@gildeskal.kommune.no; post@giske.kommune.no; post@gjemnes.kommune.no;
postmottak@gjerdrum.kommune.no; postmottak@gjerstad.kommune.no; postmottak@gjesdal.kommune.no;
postmottak@gjovik.kommune.no; post@gloppen.kommune.no; postmottak@gol.kommune.no;
postmottak@gran.kommune.no; post@grane.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no;
postmottak@grimstad.kommune.no; postmottak@grong.kommune.no; post@grue.kommune.no;
postmottak@gulen.kommune.no; e-post@kautokeino.kommune.no; postmottak@hadsel.kommune.no;
postmottak@halden.kommune.no; postmottak@hamar.kommune.no; postmottak@hamaroy.kommune.no;
postmottak@hammerfest.kommune.no; postmottak@hareid.kommune.no; postmottak@harstad.kommune.no;
post@hasvik.kommune.no; post@hattfjelldal-kommune.no; postmottak@haugesund.kommune.no;
post@heim.kommune.no; postmottak@hemnes.kommune.no; postmottak@hemsedal.kommune.no;
postmottak@heroy.kommune.no; post@heroy-no.kommune.no; postmottak@hitra.kommune.no;
postmottak@hjartdal.kommune.no; postmottak@hjelmeland.kommune.no; postmottak@hol.kommune.no;
postmottak@hole.kommune.no; postmottak@holmestrand.kommune.no; epost@holtalen.kommune.no;
postmottak@horten.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no; postmottak@hustadvika.kommune.no;
postmottak@hvaler.kommune.no; postmottak@hyllestad.kommune.no; postmottak@haegebostad.kommune.no;
postmottak@hoyanger.kommune.no; postmottak@hoylandet.kommune.no; post@ha.kommune.no;
postmottak@ibestad.kommune.no; postmottak@inderoy.kommune.no; postmottak@indrefosen.kommune.no;
post@io.kommune.no; post@innlandetfylke.no; postmottak@iveland.kommune.no;
postmottak@jevnaker.kommune.no; postmottak@karasjok.kommune.no; postmottak@karlsoy.kommune.no;
post@karmoy.kommune.no; post@kinn.kommune.no; postmottak@klepp.kommune.no;
postmottak@kongsberg.kommune.no; postmottak@kongsvinger.kommune.no; post@kragero.kommune.no;
post@kristiansand.kommune.no; postmottak@kristiansund.kommune.no;
krodsherad.kommune@krodsherad.kommune.no; postmottak@kvam.kommune.no; post@kvinesdal.kommune.no;
post@kvinnherad.kommune.no; post@kviteseid.kommune.no; post@kvitsoy.kommune.no;
postmottak@kvafjord.kommune.no; Sentralbord Kvænangen kommune; postmottak@larvik.kommune.no;
postmottak@lebesby.kommune.no; post@leirfjord.kommune.no; post@leka.kommune.no;
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postmottak@lesja.kommune.no; postmottak@levanger.kommune.no; postmottak@lier.kommune.no;
postmottak@lierne.kommune.no; postmottak@lillehammer.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
postmottak@lillestrom.kommune.no; post@lindesnes.kommune.no; post@lavangen.kommune.no;
post@lom.kommune.no; postmottak@loppa.kommune.no; postmottak@lund.kommune.no;
post@lunner.kommune.no; postmottak@luroy.kommune.no; postmottak@luster.kommune.no;
post@lyngdal.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; post@laerdal.kommune.no;
postmottak@lodingen.kommune.no; postmottak@lorenskog.kommune.no; post@loten.kommune.no;
postmottak@malvik.kommune.no; post@marker.kommune.no; post@masfjorden.kommune.no;
postmottak@melhus.kommune.no; postmottak@meloy.kommune.no; postmottak@meraker.kommune.no;
postmottak@midtre-gauldal.kommune.no; post@mt.kommune.no; postmottak@modalen.kommune.no;
post@modum.kommune.no; postmottak@molde.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
post@moss.kommune.no; post@mrfylke.no; postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@masoy.kommune.no;
postmottak@namsos.kommune.no; postmottak@namsskogan.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no;
postmottak@narvik.kommune.no; postmottak@nes-ak.kommune.no; postmottak@nes-bu.kommune.no;
postmottak@nesna.kommune.no; post@nesodden.kommune.no; info@nissedal.kommune.no;
postmottak@nittedal.kommune.no; postmottak@nome.kommune.no; nak@nord-aurdal.kommune.no; post@nord-
fron.kommune.no; postmottak@nordkapp.kommune.no; post@nfk.no; postmottak@nord-odal.kommune.no;
postmottak@ski.kommune.no; postmottak@nordre-land.kommune.no; Nordreisa kommune; postmottak@nore-og-
uvdal.kommune.no; postmottak@notodden.kommune.no; post@naroysund.kommune.no;
post@oppdal.kommune.no; postmottak@orkland.kommune.no; Postmottak@Os.kommune.no;
postmottak@osen.kommune.no; postmottak@oslo.kommune.no; post@osteroy.kommune.no;
postmottak@overhalla.kommune.no; postmottak@porsanger.kommune.no; postmottak@porsgrunn.kommune.no;
postmottak@royrvik.kommune.no; postmottak@rakkestad.kommune.no; postmottak@rana.kommune.no;
post@randaberg.kommune.no; post@rauma.kommune.no; postmottak@rendalen.kommune.no;
postmottak@rennebu.kommune.no; post@rindal.kommune.no; post@ringebu.kommune.no;
postmottak@ringerike.kommune.no; postmottak@ringsaker.kommune.no; postmottak@risor.kommune.no;
firmapost@rogfk.no; postmottak@rollag.kommune.no; postmottak@ralingen.kommune.no;
postmottak@rodoy.kommune.no; postmottak@roros.kommune.no; postkasse@rost.kommune.no;
postmottak@rade.kommune.no; postmottak@salangen.kommune.no; postmottak@saltdal.kommune.no;
post@samfunnsbedriftene.no; postmottak@samnanger.kommune.no; sande.kommune@sande-mr.kommune.no;
postmottak@sandefjord.kommune.no; postmottak@sandnes.kommune.no; postmottak@sarpsborg.com;
post@sauda.kommune.no; postmottak@sel.kommune.no; postmottak@selbu.kommune.no;
post@seljord.kommune.no; post@senja.kommune.no; post@sigdal.kommune.no; post@siljan.kommune.no;
post@sirdal.kommune.no; postmottak@skaun.kommune.no; skien.postmottak@skien.kommune.no;
postmottak@skiptvet.kommune.no; Post Skjervoy; post@skjaak.kommune.no; postmottak@smola.kommune.no;
postmottak@snasa.kommune.no; postmottak@sogndal.kommune.no; postmottak@sokndal.kommune.no;
epost@sola.kommune.no; post@solund.kommune.no; postmottak@sortland.kommune.no; post@stad.kommune.no;
post@stange.kommune.no; postmottak@stavanger.kommune.no; postmottak@steigen.kommune.no;
postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@stjordal.kommune.no; post@stord.kommune.no;
postmottak@stor-elvdal.kommune.no; Post Storfjord; postmottak@strand.kommune.no;
post@stranda.kommune.no; postmottak@stryn.kommune.no; post@sula.kommune.no;
postmottak@suldal.kommune.no; post@sunndal.kommune.no; postmottak@sunnfjord.kommune.no;
post@surnadal.kommune.no; postmottak@sveio.kommune.no; postmottak@sykkylven.kommune.no;
post@somna.kommune.no; epost@sondre-land.kommune.no; postmottak@sor-aurdal.kommune.no;
post@sorfold.kommune.no; postmottak@sor-fron.kommune.no; postmottak@sor-odal.kommune.no;
postmottak@sorreisa.kommune.no; postmottak@sor-varanger.kommune.no; post@time.kommune.no;
postmottak@tingvoll.kommune.no; postmottak@tinn.kommune.no; post@tjeldsund.kommune.no;
postmottak@tokke.kommune.no; postmottak@tolga.kommune.no; postmottak@tffk.no;
postmottak@tromso.kommune.no; postmottak@trondheim.kommune.no; postmottak@trysil.kommune.no;
post@trana.kommune.no; postmottak@trondelagfylke.no; postmottak@tvedestrand.kommune.no;
postmottak@tydal.kommune.no; postmottak@tynset.kommune.no; post@tysnes.kommune.no;
post@tysver.kommune.no; postmottak@tonsberg.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no;
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postmottak@ullensvang.herad.no; postmottak@ulstein.kommune.no; postmottak@ulvik.kommune.no;
postmottak@nesseby.kommune.no; post@utsira.kommune.no; postmottak@vadso.kommune.no;
post@vaksdal.kommune.no; post@valle.kommune.no; post@vang.kommune.no;
postmottak@vanylven.kommune.no; postmottak@vardo.kommune.no; post@vefsn.kommune.no;
postkasse@vega.kommune.no; post@vegarshei.kommune.no; epost@vennesla.kommune.no;
postmottak@verdal.kommune.no; post@vestby.kommune.no; post@vtfk.no; post@vlfk.no;
postmottak@vestnes.kommune.no; post@vestre-slidre.kommune.no; post@vestre-toten.kommune.no;
postmottak@vestvagoy.kommune.no; post@vevelstad.kommune.no; postmottak@vik.kommune.no; post@viken.no;
postmottak@vindafjord.kommune.no; postmottak@vinje.kommune.no; postmottak@volda.kommune.no;
postmottak@voss.kommune.no; postmottak@varoy.kommune.no; postmottak@vagan.kommune.no;
postmottak@vaga.kommune.no; postmottak@valer-of.kommune.no; postmottak@vaaler-he.kommune.no;
postmottak@oksnes.kommune.no; postmottak@orland.kommune.no; postmottak@orsta.kommune.no;
postmottak@ostre-toten.kommune.no; post@ovre-eiker.kommune.no; postmottak@oyer.kommune.no;
postmottak@oygarden.kommune.no; post@oystre-slidre.kommune.no; postmottak@afjord.kommune.no;
postmottak@aal.kommune.no; postmottak@alesund.kommune.no; post@amli.kommune.no;
postmottak@amot.kommune.no; postmottak@ardal.kommune.no; post@as.kommune.no;
post@aseral.kommune.no; post@asnes.kommune.no
Kopi: fmagpost@fylkesmannen.no; fminpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak;
Fylkesmannen i Nordland Postmottak; fmovpost@fylkesmannen.no; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak;
fmtfpost@fylkesmannen.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; fmvtpost@fylkesmannen.no; fmvlpost@fylkesmannen.no;
post@fmfa.fylkesmannen.no; Kommunenes Sentralforbund

Emne: 20/1709-20 Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven mv.
Vedlegg: Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommunelove(1179823).pdf

Se vedlagte saksdokumenter.
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Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Siri Halvorsen 
22 24 69 13 

Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven, IKS-loven 
mv. 

 

For kommunene har utbruddet av Covid-19 ført med seg ulike utfordringer og problemer. I 

kommuneloven og IKS-loven er det blant annet enkelte krav, som det for kommunene og 

interkommunale selskap kan være vanskelig å overholde. I dette brevet orienterer vi om 

viktige, midlertidige lov- og forskriftsendringer som skal bidra til å avhjelpe situasjonen 

 

Regjeringen fremmet derfor en proposisjon 3. april med forslag til en midlertidig lov med 

unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven som skulle avhjelpe enkelte av de 

negative konsekvensene som følge av Covid-19 og bidra til å sikre hensiktsmessige og 

forutsigbare beslutningsprosesser for kommunene og fylkeskommunene.  

 

Saken er nå ferdigbehandlet i Stortinget, og Kongen i statsråd sanksjonerte i dag Stortingets 

vedtak om den midlertidige loven. Loven kan leses her: Midlertidig lov om unntak fra 

kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19). 

Loven trer i kraft i dag, og oppheves 16. september 2020. Nedenfor er det redegjort for noen 

av endringene som er vedtatt.  

 

Departementet opplyser om at det er opprettet en side på regjeringen.no med enkelte 

spørsmål og svar knyttet til kommunal organisering og saksbehandling i forbindelse med 

utbruddet av Covid-19. Spørsmålene og svarene finnes her, og siden vil bli oppdatert og 

utvidet med nye spørsmål og svar.  

 

Unntak fra kommuneloven 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1709-20 

Dato 

17. april 2020 
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For å legge til rette for at alle med relevant kompetanse kan bidra, er det i loven gitt et unntak 

fra kommuneloven slik at medlemmer av kontrollutvalget som blir midlertidig ansatt i 

kommunen eller fylkeskommunen for å gjøre arbeid i forbindelse med Covid-19-utbruddet, 

fremdeles skal være valgbare til kontrollutvalget. Det betyr at disse ikke mister plassen sin i 

kontrollutvalget selv om de inngår et midlertidig ansettelsesforhold med kommunen.   

 

Den midlertidige loven utsetter fristene for å avgi revisjonsberetning og å vedta årsregnskap. 

Utsatt frist for regnskapsrevisor til å avgi revisjonsberetning er senest 15. juni 2020. Utsatt 

frist for kommunestyret til å vedta årsregnskapene og årsberetningene for 2019 er senest 15. 

september 2020. 

 

I loven er det også en midlertidig endring av kravene til skriftlig saksbehandling etter 

kommuneloven § 11-8. Bestemmelsen i den midlertidige loven innebærer at det ikke er krav 

om at alle medlemmene slutter seg til at saken behandles ved skriftlig saksbehandling, men 

at det er tilstrekkelig med tilslutning fra minst 2/3 av medlemmene. Det er fremdeles krav om 

enstemmighet til innholdet i vedtaket, og vilkårene for skriftlig saksbehandling etter § 11-8 

andre ledd må også være oppfylt.  

 

Regjeringen hadde også fremmet forslag om at kommunestyret og fylkestinget kunne 

delegere myndigheten til å inngå interkommunale samarbeid til henholdsvis formannskapet 

og fylkesutvalget. Dette fulgte ikke Stortinget opp, og det er derfor ikke gjort noen unntak fra 

kommuneloven om hvilke bestemmelser som gjelder for delegering som følge av Covid-19. 

Det er de vanlige bestemmelsene i for eksempel kommuneloven § 5-4, § 6-1 fjerde ledd og § 

13-1 sjette ledd som gjelder.   

 

Departementet minner også om midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring 

av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19, som 

det ble orientert om i brev samme dag til kommunene og fylkeskommunene. Brevet og 

forskriften kan leses her.  

 

Endringer for IKS-ene 

I den midlertidige loven gis organer i interkommunale selskaper etter IKS-loven adgang til å 

ha fjernmøter på samme måte som organer etter kommuneloven, og kan også bruke 

elektronisk signatur for å signere møteprotokoller. 

 

Departementet har i dag også fastsatt en midlertidig endring i forskrift om budsjett, regnskap 

m.m for IKS § 4. Endringen gir representantskapet i interkommunale selskaper utsatt frist til å 

fastsette regnskapet sitt. Den nye fristen er også her 15. september 2020.  

 

Med hilsen 

 

 

Sølve Monica Steffensen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

Siri Halvorsen 

avdelingsdirektør 
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Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Fylkesmannen i Agder 

Fylkesmannen i Innlandet 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen i Rogaland 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Fylkesmannen i Trøndelag 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark 

Fylkesmannen i Vestland 

Fylkesmennenes fellesadministrasjon 

Kommunesektorens organisasjon 
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Adresseliste 

 

Agder 

fylkeskommune 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Alstahaug kommune Postboks 1006 8805 SANDNESSJØEN 

Alta kommune Postboks 1403 9506 ALTA 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Alver kommune Kvernhusmyrane 20 5914 ISDALSTØ 

Andøy kommune Postboks 187 8483 ANDENES 

Aremark kommune Rådhuset, 

Aremarksveien 2276 

1798 AREMARK 

Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Asker kommune Postboks 353 1372 ASKER 

Askvoll kommune Postboks 174 6988 ASKVOLL 

Askøy kommune Klampavikvegen 1 5300 KLEPPESTØ 

Aukra kommune Nyjordvegen 12 6480 AUKRA 

Aure kommune Postboks 33 6689 AURE 

Aurland kommune Vangen 1 5745 AURLAND 

Aurskog-Høland 

kommune 

Rådhusveien 3 1940 BJØRKELANGEN 

Austevoll kommune Storebørportalen 5392 STOREBØ 

Austrheim kommune Sætremarka 2 5943 AUSTRHEIM 

Averøy kommune Postboks 152 

Bruhagen 

6538 AVERØY 

Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES 

Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 

Bardu kommune Postboks 401 9365 BARDU 

Beiarn kommune Moldjord 8110 MOLDJORD 

Bergen kommune Postboks 7700 5020 BERGEN 

Berlevåg kommune Rådhusgata 2 9980 BERLEVÅG 

Bindal kommune Rådhuset 7980 TERRÅK 

Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND 

Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ 

Bjørnafjorden 

kommune 

Postboks 24 5649 EIKELANDSOSEN 

Bodø kommune Postboks 319 8001 BODØ 

Bokn kommune Boknatunvegen 37 5561 BOKN 

Bremanger 

kommune 

Postboks 104 6721 SVELGEN 

Brønnøy kommune Rådhuset 8905 BRØNNØYSUND 

Bygland kommune Sentrum 18 4745 BYGLAND 

Bykle kommune Rådhuset 4754 BYKLE 

Bærum kommune Rådhuset 1304 SANDVIKA 
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Bø kommune Rådhuset, Veaveien 

50 

8475 STRAUMSJØEN 

Bømlo kommune Kommunehuset 5430 BREMNES 

Båtsfjord kommune Postboks 610 9991 BÅTSFJORD 

Deatnu - Tana 

kommune 

Rådhusveien 24 9845 TANA 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Drammen kommune Postboks 7500 3008 DRAMMEN 

Drangedal kommune Kommunehuset 3750 DRANGEDAL 

Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 BRØSTADBOTN 

Dønna kommune Solfjellsjøen 8820 DØNNA 

Eidfjord kommune Simadalsvegen 1 5783 EIDFJORD 

Eidskog kommune Postboks 94 2231 SKOTTERUD 

Eidsvoll kommune Postboks 90 2081 EIDSVOLL 

Eigersund kommune Postboks 580 4379 EGERSUND 

Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Enebakk kommune Prestegårdsveien 4 1912 ENEBAKK 

Engerdal kommune Engerdalsveien 

1794 

2440 ENGERDAL 

Etne kommune Sjoarvegen 2 5590 ETNE 

Etnedal kommune Kommunehuset 2890 ETNEDAL 

Evenes kommune Postboks 43 8539 BOGEN I OFOTEN 

Evje og Hornnes 

kommune 

Kasernevegen 19 4735 EVJE 

Farsund kommune Postboks 100 4552 FARSUND 

Fauske - Fuossko 

kommune 

Postboks 93 8201 FAUSKE 

Fedje kommune Stormarkvegen 49 5947 FEDJE 

Fitjar kommune Postboks 83 5418 FITJAR 

Fjaler kommune Dalstunet 20 6963 DALE I 

SUNNFJORD 

Fjord kommune Postboks 144 6211 VALLDAL 

Flakstad kommune Flakstadveien 371 8380 RAMBERG 

Flatanger kommune Miljøbygget 7770 FLATANGER 

Flekkefjord 

kommune 

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD 

Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 LAMPELAND 

Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 FLÅ 

Folldal kommune Gruvvegen 7 2580 FOLLDAL 

Fredrikstad 

kommune 

Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD 

Frogn kommune Postboks 10 1441 DRØBAK 

Froland kommune Frolandsveien 995 4820 FROLAND 
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Frosta kommune Alstad 7633 FROSTA 

Frøya kommune Postboks 152 7261 SISTRANDA 

Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 

Færder kommune Postboks 250 

Borgheim 

3163 Nøtterøy 

Gáivuotna - Kåfjord - 

Kaivuono kommune 

Postboks 74 9148 OLDERDALEN 

Gamvik kommune Postboks 174 9770 MEHAMN 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Gildeskål kommune Postboks 54 8138 INNDYR 

Giske kommune Rådhuset 6050 VALDERØYA 

Gjemnes kommune Kommunehuset 6631 BATNFJORDSØRA 

Gjerdrum kommune Postboks 10 2022 GJERDRUM 

Gjerstad kommune Gjerstadveien 1335 4980 GJERSTAD 

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 ÅLGÅRD 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Gloppen kommune Grandavegen 9 6823 SANDANE 

Gol kommune Gamlevegen 4 3550 GOL 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Grane kommune Industriveien 2 8680 TROFORS 

Gratangen 

kommune 

Postboks 23 9471 GRATANGEN 

Grimstad kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD 

Grong kommune Postboks 162 7871 GRONG 

Grue kommune Grue rådhus 2260 KIRKENÆR 

Gulen kommune Eivindvikvegen 1119 5966 EIVINDVIK 

Guovdageaidnu - 

Kautokeino 

kommune 

Bredbuktnesvn. 6 9520 KAUTOKEINO 

Hadsel kommune Rådhusgata 5 8450 STOKMARKNES 

Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Hammerfest 

kommune 

Postboks 1224 9616 HAMMERFEST 

Hareid kommune Rådhusplassen 5 6060 HAREID 

Harstad - Hárstták 

kommune 

Postmottak 9479 HARSTAD 

Hasvik kommune Postboks 43 9593 BREIVIKBOTN 

Hattfjelldal 

kommune 

O.T.Olsens vei 3 A 8690 HATTFJELLDAL 

Haugesund 

kommune 

Postboks 2160 5504 HAUGESUND 
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Heim kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 

Hemnes kommune Sentrumsveien 1 8646 KORGEN 

Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 

2889 

3560 HEMSEDAL 

Herøy kommune Postboks 274 6099 FOSNAVÅG 

Herøy kommune Herøy Rådhus 8850 HERØY 

Hitra kommune Rådhusveien 1 7240 HITRA 

Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 

Hjelmeland 

kommune 

Vågen 4130 HJELMELAND 

Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 

Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 

Holmestrand 

kommune 

Pb 312 3081 HOLMESTRAND 

Holtålen kommune Hovsletta 7380 ÅLEN 

Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 

Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL 

Hustadvika 

kommune 

Tingplassen 1  6440 

Hvaler kommune Storveien 32 1680 SKJÆRHALDEN 

Hyllestad kommune Hyllestad 

kommunehus 

6957 HYLLESTAD 

Hægebostad 

kommune 

Laurkrokveien 4 4595 TINGVATN 

Høyanger kommune Postboks 159 6991 HØYANGER 

Høylandet kommune Vargeia 1 7977 HØYLANDET 

Hå kommune Rådhusgata 8 4360 VARHAUG 

Ibestad kommune Rådhuset, 

Kopparvika 7 

9450 HAMNVIK 

Inderøy kommune Vennalivegen 7 7670 INDERØY 

Indre Fosen 

kommune 

Rådhusveien 13 7100 RISSA 

Indre Østfold 

kommune 

Postboks 3 1802 ASKIM 

Innlandet 

fylkeskommune 

Postboks 4404 

Bedriftssenteret 

2325 HAMAR 

Iveland kommune Frikstadveien 20 4724 IVELAND 

Jevnaker kommune Kirkegata 6 3520 JEVNAKER 

Kárášjohka - 

Karasjok kommune 

Postboks 84 9735 KARASJOK 

Karlsøy kommune Rådhuset 9130 HANSNES 

Karmøy kommune Rådhuset, Postboks 

167 

4291 KOPERVIK 
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Kinn kommune Postboks 294 6701 MÅLØY 

Klepp kommune Postboks 25 4358 KLEPPE 

Kongsberg 

kommune 

Postboks 115 3602 KONGSBERG 

Kongsvinger 

kommune 

Postmottak 2226 KONGSVINGER 

Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 

Kristiansand 

kommune 

Postboks 4 4685 NODELAND 

Kristiansund 

kommune 

Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N 

Krødsherad 

kommune 

Kommunehuset 3536 NORESUND 

Kvam herad Grovagjelet 16 5600 NORHEIMSUND 

Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL 

Kvinnherad 

kommune 

Rådhuset 5470 ROSENDAL 

Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 

Kvitsøy kommune Kommunehusveien 

6 

4180 KVITSØY 

Kvæfjord kommune Bygdeveien 26 9475 BORKENES 

Kvænangen 

kommune 

Burfjord 9161 BURFJORD 

Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 

Lebesby kommune Postboks 38 9790 KJØLLEFJORD 

Leirfjord kommune Kommunehuset 8890 LEIRFJORD 

Leka kommune Lekatun 7994 LEKA 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Levanger kommune Postboks 130 7601 LEVANGER 

Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 

Lierne kommune Heggvollveien 6 7882 NORDLI 

Lillehammer 

kommune 

Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Lillesand kommune Postboks 23 4791 LILLESAND 

Lillestrøm kommune Postboks 313 2001 LILLESTRØM 

Lindesnes kommune Nordre Heddeland 

26 

4534 MARNARDAL 

Loabák - Lavangen 

kommune 

Nesveien 7 9357 TENNEVOLL 

Lom kommune Sognefjellsveien 6 2686 LOM 

Loppa kommune Parkveien 1-3 9550 ØKSFJORD 

Lund kommune Moiveien 9 4460 MOI 

Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA 
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Lurøy kommune Onøyveien 14 8766 LURØY 

Luster kommune Rådhuset 6868 GAUPNE 

Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL 

Lyngen kommune Strandveien 24 9060 LYNGSEIDET 

Lærdal kommune Postboks 83 6886 LÆRDAL 

Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN 

Lørenskog 

kommune 

Postboks 304 1471 LØRENSKOG 

Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN 

Malvik kommune Postboks 140 7551 HOMMELVIK 

Marker kommune Postboks 114 1871 ØRJE 

Masfjorden 

kommune 

Austfjordvegen 2724 5981 MASFJORDNES 

Melhus kommune Rådhuset 7224 MELHUS 

Meløy kommune Gammelveien 5 8150 ØRNES 

Meråker kommune Rådhuset 7530 MERÅKER 

Midtre Gauldal 

kommune 

Rådhuset 7290 STØREN 

Midt-Telemark 

kommune 

Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 

Modalen kommune Postboks 44 5732 MODALEN 

Modum kommune Postboks 38 3371 VIKERSUND 

Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 MOLDE 

Moskenes kommune Rådhuset 8390 REINE 

Moss kommune Postboks 175 1501 MOSS 

Møre og Romsdal 

fylkeskommune 

Postboks 2500 6404 MOLDE 

Målselv kommune Kommunehuset 9321 MOEN 

Måsøy kommune Torget 1 9690 HAVØYSUND 

Namsos kommune Stavarvegen 2 7856 JØA 

Namsskogan 

kommune 

R. C. Hansens vei 2 7890 NAMSSKOGAN 

Nannestad 

kommune 

Teiealleen 31 2030 NANNESTAD 

Narvik kommune Postboks 64 8512 NARVIK 

Nes kommune Postboks 114 2151 ÅRNES 

Nesbyen kommune Rukkedalsvegen 46 3540 NESBYEN 

Nesna kommune Movegen 24 8700 NESNA 

Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN 

Nissedal kommune Kommunehuset, 

Treungvegen 398 

3855 TREUNGEN 

Nittedal kommune Postboks 63 1483 HAGAN 

Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
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Nord-Aurdal 

kommune 

Postboks 143 2901 FAGERNES 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Nordkapp kommune Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG 

Nordland 

fylkeskommune 

Fylkeshuset 8048 BODØ 

Nord-Odal kommune Herredsveien 2 2120 SAGSTUA 

Nordre Follo 

kommune 

Postboks 3010 1402 SKI 

Nordre Land 

kommune 

Postboks 173 2882 DOKKA 

Nordreisa kommune Postboks 174 9156 STORSLETT 

Nore og Uvdal 

kommune 

Sentrum 16 3630 RØDBERG 

Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 

Nærøysund 

kommune 

Postboks 133, 

Sentrum 

7901 RØRVIK 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Orkland kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 

Osterøy kommune Geitaryggen 8 5282 LONEVÅG 

Overhalla kommune Svalivn. 2 7863 OVERHALLA 

Porsanger - 

Porsáŋgu - 

Porsanki kommune 

Rådhuset, Postboks 

400 

9712 LAKSELV 

Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 

Raarvihke - Røyrvik 

kommune 

Kommunehuset 7898 LIMINGEN 

Rakkestad 

kommune 

Postboks 264 1891 RAKKESTAD 

Rana kommune Postboks 173 8601 MO I RANA 

Randaberg 

kommune 

Postboks 40 4096 RANDABERG 

Rauma kommune Vollan 8 A 6300 ÅNDALSNES 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Rindal kommune Rindalsvegen 17 6657 RINDAL 

Ringebu kommune Hanstadgata 4 2630 RINGEBU 

Ringerike kommune Pb 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL 
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Risør kommune Postboks 158 4952 RISØR 

Rogaland 

fylkeskommune 

Postboks 130 

Sentrum 

4001 STAVANGER 

Rollag kommune Vrågåvegen 10 3626 ROLLAG 

Rælingen kommune Postboks 100 2025 FJERDINGBY 

Rødøy kommune Rødøy rådhus 8185 VÅGAHOLMEN 

Røros kommune Bergmannsgata 23 7374 RØROS 

Røst kommune Rådhuset 8064 RØST 

Råde kommune Skråtorpveien 2 A 1640 RÅDE 

Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 

Samfunnsbedriftene    

Samnanger 

kommune 

Tyssevegen 217 5650 TYSSE 

Sande kommune Rønnebergplassen 

17 

6084 LARSNES 

Sandefjord 

kommune 

Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 

Sandnes kommune Postboks 583 4302 SANDNES 

Sarpsborg kommune Postboks 237 1702 SARPSBORG 

Sauda kommune Postboks 44 4201 SAUDA 

Sel kommune Botten Hansens gt 9 2670 OTTA 

Selbu kommune Gjelbakken 15 7580 SELBU 

Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 

Senja kommune Pb. 602 9306 FINNSNES 

Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 PRESTFOSS 

Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 

Sirdal kommune Tonstadvegen 28, 

Rådhuset 

4440 TONSTAD 

Skaun kommune Postboks 74 7358 BØRSA 

Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 

Skiptvet kommune Postboks 115 1806 SKIPTVET 

Skjervøy kommune Postboks 145 9189 SKJERVØY 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Smøla kommune Postboks 34 6571 SMØLA 

Snåase - Snåsa 

kommune 

Sørsivegen 6 7760 SNÅSA 

Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL 

Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE 

Sola kommune Postboks 99 4097 SOLA 

Solund kommune Hardbakke 26 6924 HARDBAKKE 

Sortland kommune Postboks 117 8401 SORTLAND 

Stad kommune Rådhusvegen 11 6770 NORDFJORDEID 
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Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 STAVANGER 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 

Steinkjer kommune Postboks 2530 7729 STEINKJER 

Stjørdal kommune Postboks 133 7501 STJØRDAL 

Stord kommune Postboks 304 5402 STORD 

Stor-Elvdal 

kommune 

Postboks 85 2481 KOPPANG 

Storfjord - 

Omasvuotna - 

Omasvuono 

kommune 

Oldersletta 1 9046 OTEREN 

Strand kommune Postboks 115 4126 JØRPELAND 

Stranda kommune Øyna 13 6200 STRANDA 

Stryn kommune Tonningsgata 4 6783 STRYN 

Sula kommune Postboks 280 6039 LANGEVÅG 

Suldal kommune Eidsvegen 7 4230 SAND 

Sunndal kommune Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA 

Sunnfjord kommune Postboks 338 6802 FØRDE 

Surnadal kommune Bårdshaugvegen 1 6650 SURNADAL 

Sveio kommune Postboks 40 5559 SVEIO 

Sykkylven kommune Kyrkjevegen 62 6230 SYKKYLVEN 

Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA 

Søndre Land 

kommune 

Hovsbakken 1 2860 HOV 

Sør-Aurdal 

kommune 

Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Sørfold kommune Rådhuset 8226 STRAUMEN 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Sørreisa kommune Storveien 20 9310 SØRREISA 

Sør-Varanger 

kommune 

Postboks 406 9915 KIRKENES 

Time kommune Postboks 38 4349 BRYNE 

Tingvoll kommune Kommunehuset 6630 TINGVOLL 

Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 

Tjeldsund kommune Postboks 240 9439 EVENSKJER 

Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 

Tolga kommune Brugata 38 2540 TOLGA 

Troms og Finnmark 

fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 

Tromsø kommune Postboks 6900 9299 TROMSØ 
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Trondheim 

kommune 

Postboks 2300 

Torgarden 

7004 TRONDHEIM 

Trysil kommune Postboks 200 2421 TRYSIL 

Træna kommune Postboks 86 8770 TRÆNA 

Trøndelag 

fylkeskommune 

Postboks 2560 7735 STEINKJER 

Tvedestrand 

kommune 

Postboks 38 4901 TVEDESTRAND 

Tydal kommune Tydalsvegen 125 7590 TYDAL 

Tynset kommune Torvgata 1 2500 TYNSET 

Tysnes kommune Uggdalsvegen 301 5685 UGGDAL 

Tysvær kommune Postboks 94 5575 AKSDAL 

Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 

Ullensaker 

kommune 

Postboks 470 2051 JESSHEIM 

Ullensvang 

kommune 

Opheimsgata 31 5750 ODDA 

Ulstein kommune Postboks 143 6067 ULSTEINVIK 

Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 ULVIK 

Unjárga - Nesseby 

kommune 

Rådhuset 9840 VARANGERBOTN 

Utsira kommune Postboks 63 5547 UTSIRA 

Vadsø kommune Postboks 614 9811 VADSØ 

Vaksdal kommune Konsul Jebsens gate 

16 

5722 DALEKVAM 

Valle kommune Postboks 4 4747 VALLE 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Vanylven kommune Rådhuset 6143 FISKÅ 

Vardø kommune Postboks 292 9951 VARDØ 

Vefsn kommune Postboks 560 8651 MOSJØEN 

Vega kommune Rørøyveien 10 8980 VEGA 

Vegårshei kommune Molandsveien 11 4985 VEGÅRSHEI 

Vennesla kommune Postboks 25 4701 VENNESLA 

Verdal kommune Postboks 24 7651 VERDAL 

Vestby kommune Postboks 144 1541 VESTBY 

Vestfold og 

Telemark 

fylkeskommune 

Postboks 2844 3702 SKIEN 

Vestland 

fylkeskommune 

Postboks 7900 5020 BERGEN 

Vestnes kommune Rådhuset, Brugata 

10 

6390 VESTNES 
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Vestre Slidre 

kommune 

Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vestre Toten 

kommune 

Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Vestvågøy 

kommune 

Postboks 203 8376 LEKNES 

Vevelstad kommune Kommunehuset 8976 VEVELSTAD 

Vik kommune Postboks 134 6891 VIK I SOGN 

Viken 

fylkeskommune 

Postboks 220 1702 SARPSBORG 

Vindafjord kommune Rådhusplassen 1 5580 ØLEN 

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 

Volda kommune Stormyra 2 6100 VOLDA 

Voss herad Postboks 145 5701 VOSS 

Værøy kommune Sørland 33 8063 VÆRØY 

Vågan kommune Rådhuset 8305 SVOLVÆR 

Vågå kommune Edvard Storms veg 

2 

2680 VÅGÅ 

Våler kommune Kjosveien 1 1592 VÅLER I ØSTFOLD 

Våler kommune Vålgutua 251 2436 VÅLER I SOLØR 

Øksnes kommune Storgata 27 8430 MYRE 

Ørland kommune Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN 

Ørsta kommune Dalevegen 6 6153 ØRSTA 

Østre Toten 

kommune 

Postboks 24 2851 LENA 

Øvre Eiker 

kommune 

Postboks 76 3301 HOKKSUND 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øygarden kommune Ternholmvegen 2 5337 RONG 

Øystre Slidre 

kommune 

Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD 

Ål kommune Torget 1 3570 ÅL 

Ålesund kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND 

Åmli kommune Gata 5 4865 ÅMLI 

Åmot kommune Rådhuset, Torget 1 2450 RENA 

Årdal kommune Statsråd Evensens 

veg 4 

6885 ÅRDALSTANGEN 

Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS 

Åseral kommune Gardsvegen 68 4540 ÅSERAL 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 
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Fra: Husbanken (info@husbanken.no)
Sendt: 24.04.2020 13:26:23
Til: 
Kopi: 

Emne: Viktig informasjon til ordførere og rådmenn
Vedlegg: Brev til ordførere og rådmenn om tilleggsbevilgning på lånerammen april 2020 v2.pdf
Hei
 
Vedlagt informasjonsbrev til ordførere og rådmenn. Fint hvis dette brevet blir videresendt rette mottaker så raskt
som mulig
 
 
Med vennlig hilsen
 

Telefon : +47 22 96 16 00
post@husbanken.no 
Postadresse: Postboks 1404, 8002 Bodø 
www.husbanken.no
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Til ordførere og rådmenn 
 

Fem milliarder kroner ekstra til lån fra Husbanken  

Koronakrisen har ført til at mange er permittert eller har mistet jobbene sine, og det er grunn til å 
frykte at flere kan få problemer på boligmarkedet. Derfor vedtok Stortinget før påske å øke 
Husbankens utlånsramme med fem milliarder kroner til startlån og andre låneordninger.  
 
Startlån til barnefamilier prioriteres  
Innenfor utvidet låneramme skal startlån prioriteres. Startlån kan bidra til at vanskeligstilte 
barnefamilier får kjøpt egen bolig. Startlån kan også brukes til refinansiering. Søknadene behandles i 
den rekkefølgen de kommer inn, og Husbanken gir tilsagn så lenge vi har tilgjengelige midler. 
 
Søknadsløsningen for startlånsmidler er tilgjengelig på husbanken.no via behovsmeldingen.   
 
Bruk tilskuddene 
For kommuner som vil bidra til økt aktivitet og dekke egne boligbehov er det viktig å bruke 
tilskuddsordningene til kommunene: 
 

• Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger 

• Tilskudd til utleieboliger 
 
Flere kommuner har brukt muligheten til å bygge boliger for funksjonshemmede organisert som 
borettslag hvor investeringstilskudd og momskompensasjon tilføres borettslaget. Det kan gi bolig til 
unge funksjonshemmede hvor kjøpsprisen er redusert med over 50 %. Et godt eksempel er 
Stavanger kommunes prosjekt på Tjensvoll: Bygger borettslag for psykisk utviklingshemmede. 
 
For å stimulere til økt aktivitet innen nybygg og oppgradering er det viktig at kapasiteten til å behandle 
planer og byggesøknader opprettholdes.  
 
Kommunene leverte gode resultater i 2019 
Målet for fjoråret var å prioritere barnefamilier. Resultatet ble at kommunene økte andelen av startlån 
som gikk til barnefamilier til 64 prosent, og i alt fikk 4 140 barnefamilier utbetalt startlån i løpet av året. 
Mer enn 37 000 barnefamilier fikk bostøtte.  
 
Ytterligere tall, fakta og resultater er beskrevet i Husbankens årsrapport for 2019.  
 
Husbanken ser frem til et fortsatt godt samarbeid med kommunene i en krevende tid. Følg med på 
www.husbanken.no og www.veiviseren.no for oppdatert informasjon. 
 
 
Med hilsen  

  

 
 

 
Osmund Kaldheim 
Administrerende direktør 

 
Per Olaf Skogshagen 

Husbanken Kontordirektør Kommune og marked 
Husbanken 
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Fra: Berit Fjellberg (Berit.Fjellberg@ntroms.no)
Sendt: 30.03.2020 15:13:40
Til: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad; dan.havard.johnsen@lyngen.kommune.no; Eirik Losnegaard Mevik; Geir Varvik;
Hilde Anita Nyvoll; Ørjan Albrigtsen; Jan-Hugo Sørensen; Bjørn Ellefsæter; Cissel Samuelsen; Einar Pedersen; Stig
Aspås Kjærvik; Willy Ørnebakk
Kopi: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no); Kristin Vatnelid Johansen; Daniel Vollstad Johnsen; Lise Jakobsen;
Gunbjørg Melkiorsen; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net); nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog
(kjetil.nielsen.skog@finord.no); Britt Pedersen; jarydningen@hotmail.com; karl-gunnar@nonamesport.com;
kumichal@online.no; Anne Berit Bæhr; Jan Fjære; Jens Kristian Nilsen; Odd Geir Fagerli; Silja Karlsen; Sentralbord
Kvænangen kommune; Post Kafjord; Lyngen kommune (post@lyngen.kommune.no); Inger Heiskel
(inger.heiskel@storfjord.net); Hanne Wiesener; Nordreisa kommune; Post Skjervoy; Post Storfjord

Emne: RE: Protokoll fra møte i regionrådet mandag 30.03.20
Vedlegg: Protokoll RR 30.03.20.docx
Takk til Inger Heiskel for melding om at vedlegget manglet, her er protokollen!
 
Hilsen Berit
 

From: Berit Fjellberg 
Sent: Monday, March 30, 2020 1:07 PM
To: Bernt Eirik Isaksen Lyngstad <bernt.lyngstad@kafjord.kommune.no>; Dan Håvard Johnsen
<Dan.Havard.Johnsen@lyngen.kommune.no>; Eirik Losnegaard Mevik <Eirik.Mevik@kvanangen.kommune.no>;
Geir Varvik (geir.varvik@storfjord.kommune.no) <geir.varvik@storfjord.kommune.no>; Hilde Anita Nyvoll
<Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Ørjan Albrigtsen <orjan@skjervoy.kommune.no>; Jan‐Hugo Sørensen
(jan‐hugo.sorensen@nordreisa.kommune.no) <jan‐hugo.sorensen@nordreisa.kommune.no>;
Bjorn.Ellefsater@kvanangen.kommune.no; cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no; Einar Pedersen
(einar.pedersen@kafjord.kommune.no) <einar.pedersen@kafjord.kommune.no>; Stig Kjærvik
<stig.kjaervik@lyngen.kommune.no>; Willy Ørnebakk (willy.ornebakk@storfjord.kommune.no)
<willy.ornebakk@storfjord.kommune.no>
Cc: Ingvild Pedersen (post@iprevisjon.no) <post@iprevisjon.no>; Kristin Vatnelid Johansen <kristin@ntss.no>;
Daniel Vollstad Johnsen <daniel@ntss.no>; Lise Jakobsen <Lise.Jakobsen@ntroms.no>; Gunbjørg Melkiorsen
<Gunbjorg.Melkiorsen@ntroms.no>; Kaj A. Båtnes (kaj.baatnes@nordtroms.net) <kaj.baatnes@nordtroms.net>;
nyhet@framtidinord.no; Kjetil Nielsen Skog (kjetil.nielsen.skog@finord.no) <kjetil.nielsen.skog@finord.no>;
Britt‐Margrethe Pedersen (britt.pedersen@kafjord.kommune.no) <britt.pedersen@kafjord.kommune.no>;
jarydningen@hotmail.com; karl‐gunnar@nonamesport.com; Kurt Michalsen (kumichal@online.no)
<kumichal@online.no>; Anne Berit Bæhr ‐ Kvænangen Kommune (anne.bahr@kvanangen.kommune.no)
<anne.bahr@kvanangen.kommune.no>; Jan Fjære <Jan.Fjaere@nordreisa.kommune.no>; Jens Kristian Nilsen
(jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no) <jens.kristian.nilsen@kafjord.kommune.no>; Odd Geir Fagerli
(odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no) <odd.geir.fagerli@storfjord.kommune.no>; Silja Karlsen
(Silja.Karlsen@skjervoy.kommune.no) <Silja.Karlsen@skjervoy.kommune.no>; Kvænangen kommune
(postmottak@kvanangen.kommune.no) <postmottak@kvanangen.kommune.no>; Kåfjord kommune
(postmottak@kafjord.kommune.no) <postmottak@kafjord.kommune.no>; Lyngen kommune
(post@lyngen.kommune.no) <post@lyngen.kommune.no>; Inger Heiskel (inger.heiskel@storfjord.net)
<inger.heiskel@storfjord.net>; Hanne Wiesener (hanne.wiesener@kvanangen.kommune.no)
<hanne.wiesener@kvanangen.kommune.no>; Nordreisa kommune (postmottak@nordreisa.kommune.no)
<postmottak@nordreisa.kommune.no>; Skjervøy kommune (post@skjervoy.kommune.no)
<post@skjervoy.kommune.no>; Storfjord kommune (post@storfjord.kommune.no)
<post@storfjord.kommune.no>
Subject: Protokoll fra møte i regionrådet mandag 30.03.20
 
Hei, viser til vedlagte protokoll fra møte mandag 30. mars kl 1000‐1130.
 
 
Oppdatert dokument Nord‐Troms Strategier 2020‐2023 sendes ut som egen epost.
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Hilsen
 
BERIT FJELLBERG
 
DAGLIG LEDER
 
Nord‐Troms Regionråd DA
mob / 97 56 73 66
tlf / 77 58 82 79
web / www.nordtromsportalen.no  
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Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 77 05 86,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no  

PROTOKOLL FRA MØTE I 
NORD-TROMS REGIONRÅD DA 

 
EMNE: Møte nr 4-2020 
STED: Skype 
TIDSPUNKT: 30. mars 2020 kl 1000 

 
DELTAKERE:  
Ordførere: Ørjan Albrigtsen, Skjervøy 

Dan-Håvard Johnsen, Lyngen 
Hilde Nyvoll, Nordreisa 
Geir Varvik, Storfjord 
Bernt Lyngstad, Kåfjord 

Rådmenn/kommune-
direktører 

Cissel Samuelsen, Skjervøy 
Jan-Hugo Sørensen, Nordreisa 
Willy Ørnebakk, Storfjord 
Einar Pedersen, Kåfjord 

Sekretariat/adm: Lise Jakobsen, sekretær RU 
Berit Fjellberg, daglig leder  

Forfall: Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 
Bjørn Ellefsæther, Kvænangen 
Stig Kjærvik, Lyngen 

 
Merknad til innkalling: ingen 
Merknad til saksliste: ingen 
 
VEDTAKSSAKER: 
 
Sak 16/20 Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.20 
Saksdokumenter:  

 Protokoll fra møte i regionrådet 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd godkjenner protokollen fra regionrådsmøte 24. mars 2020. 
 

93

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 
 
Sak 17/20  Nord-Troms Strategier 2020-2023 
Saksdokumenter: 

 Oppsummering fra strategisamling 24.-25. februar 2020, Visjona AS ved 
prosessledelsen 

 Forslag til Nord-Troms strategier 2020-2023 
 
Forslag til vedtak: 

1. Nord-Troms Strategier 2020-2023 er regionrådets styringsdokument 
for perioden med følgende visjon: “Lys i husan i all fremtid” 

2. Mål for perioden: «Nord-Troms Regionråd skal bidra aktivt for å 
utvikle Nord-Troms til en bærekraftig region med positiv 
befolkningsutvikling og vekst i arbeidslivet som ivaretar hensynet til 
miljø og klima.»  

3. Nord-Troms Strategier 2020-2023 skal ha følgende satsingsområder: 
a. Infrastruktur 
b. Kompetanse  
c. Samfunnsutvikling 

4. I tillegg skal regionrådet ha fokus på utvalgte interne områder: 
a. Organisering 
b. Samarbeid 
c. Kommunikasjon 

5. Nord-Troms Strategier 2020-2023 legges fram for representantskapet 
til behandling 28.04.20. Strategiene skal også behandles av 
kommunestyrene i junimøtet. 

 
Forslag til vedtak fremmet i møtet: 
Innspill til endringer fremmet i møte skrives inn i dokumentet av Visjona. 
Dokumentet sendes ordførere og rådmannsutvalg for innspill (innspill ønskers 
kommunevis). Frist for innspill: fredag 3. april. 
 
Vedtak: forslag til vedtak fremmet i møte enst vedtatt. 
 
 
Saksopplysninger 
Regionrådet har ansvar for å utarbeide forslag til strategier for regional utvikling. 
Strategiene skal drøftes av representantskapet og legges frem til endelig behandling 
i kommunene. 
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Nord-Troms Strategier 
Etter kommunevalg utarbeides forslag til overordnet strategiplan for en 
fireårsperiode. Forslaget behandles av representantskapet i april, før det går videre 
til drøfting og vedtak i kommunene (juni).  

Handlingsplan og budsjett på bakgrunn av strategidokumentet vedtas i 
Regionrådets møte i juni. Ønskede effekter av en slik behandling er økt involvering, 
forankring, legitimitet og forpliktelse for eierkommunene til felles regional plan. 

I juni 2018 ble det vedtatt ny Kommunelov som også vil ha innvirkning på 
organiseringen av regionrådet. Dette er tatt hensyn til i gjeldende selskapslov, for å 
forenkle overgangen til ny organisasjonsform som blir «interkommunalt politisk 
råd» (erstatter dagens DA). Overgang til interkommunalt politisk råd krever 
utarbeidelse av ny samarbeidsavtale som må behandles i alle eierkommuner.  
 
Rådmannsutvalget vil følge opp de nye reglene for tjenestesamarbeid 
(oppgavefellesskap) i den Kommuneloven.  
 
Signalet fra dagens regionråd er at det er behov for en felles strategisk plan som 
styringsverktøy for inneværende valgperiode. Det er vedtatt følgende framdrift for 
prosessen: 
 
Milepæler og framdrift 
2020 Januar Februar Mars  April Mai Juni 
M 1       
M 2       
M 3       
M 4       
M 5       

 
 Beskrivelse: milepæler 
M1 Utarbeidelse av prosessplan – behandles RR 29.01 

Avtale kjøp av tjenester. Kunnskapsgrunnlag  
M2 Planlegge og gjennomføre strategisamling for regionråd og 

rådmannsutvalg, 24.-25.02. 
Etterarbeid – utarbeide forslag. Forslag til høring til RUST (Nord-Troms 
ungdomsråd 18.03.20) og NTSS (ressursutvalget 25.03.20) 

M3 Forslag til behandling i RR og RU – 23. og 24.03. (endret til fellesmøte 
30.03.) 
Revidering av forslag etter vedtak i RR og RU 
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M4 Behandling av forslag til Nord-Troms Strategier på representantskapsmøte 
28.04. 
Innarbeide innspill fra representantskap og utarbeide saksfremlegg til k-
styrebehandling 

M5 Behandling i alle k-styrer (juni) 
 
Ressursbruk:  
Daglig leder har vært delvis sykemeldt siden oktober 2019, og er fortsatt sykemeldt 
50%. Det er derfor behov for å kjøpe inn «vikartjenester» for daglig leder. Det er 
inngått avtale med Visjona AS om bistand til prosessledelse og skriving av 
dokument, for å komme i mål i henhold til framdriftsplan. Kostnaden dekkes i 
hovedsak av refusjon av sykepenger. 
 
Status: 
Strategisamlingen ble gjennomført 24.—25. februar i henhold til prosessplanen. Det 
er utarbeidet egen oppsummering fra samlingen som er sendt ut til alle deltakere. I 
tillegg er det gjennomført egen strategisamling i RUST etter samme program den 
18. mars ledet av Visjona. Innspill fra RUST er tatt med i forslaget til Nord-Troms 
Strategier. 
 
 
 
Sak 18/20 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms mars 2020 
Saksdokumenter:  

 Uttalelse fra biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 
 
Forslag til vedtak: 
Nord-Troms Regionråd tar uttalelsen fra biblioteksamarbeidet mars 2020 til 
orientering. 
 
Vedtak: forslag til vedtak enst vedtatt. 
 

Uttalelsene fra biblioteksamarbeidet ang. kompetanse i 
biblioteksamarbeidet i Nord-Troms 

Mars 2020 
 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms er et velfungerende samarbeid, eksistert siden 2004. 
Siden 2008 har det vært formalisert gjennom Nord-Troms regionråd. Bibliotekene har 
gjennomført flere større utviklingsprosjekter som har krevd prioritering av dette fra hver 
enkelt biblioteksjef. Biblioteksamarbeidet er tuftet på fagkompetanse, felles engasjement, 
vilje for samarbeid og bibliotekutvikling.  

96

mailto:regionrad@ntroms.no
http://www.nordtromsportalen.no/


Adr.: Hovedveien 2, 9151 Storslett 
Tlf. 77 58 82 79,  Org. nr. 979 470 452 
E-post: regionrad@ntroms.no 
www.nordtromsportalen.no 

 
Bibliotek er en kompetansearbeidsplass i hver kommune, en lovpålagt oppgave som 
kommunene må legge til rette for gjennom Lov om folkebibliotek. Biblioteksektoren er en 
liten sektor og en liten virksomhet i kommunen som kan forsvinne i forhold til de store 
sektorene som helse og skole. Men det å ha et bibliotekfagligmiljø i regionen, inngå i 
kompetansemiljø i regionen er viktig for å klare samfunnsoppdraget og utvikle 
bibliotektjenestene lokalt. Betydningen av å kunne ringe til nabokommunen er gullverdt. 
Vi ser med bekymring på at kompetanse og deltakelse i det regionale biblioteksamarbeidet er 
i ferd med å forvitre hen i fra enkelte kommuner i Nord-Troms. Storfjord som nå er inne i 
ansettelsesprosess for ny biblioteksjef. En stilling som lovhjemlet gjennom Lov om 
folkebibliotek. Det at det blir rekruttert en biblioteksjef med fagkompetanse er avgjørende for 
bibliotekutviklingen i kommunen. Biblioteksjefen har det faglige, økonomiske og 
driftsmessig ansvar for biblioteket i den enkelte kommune gjennom både delegerte oppgaver 
og Lov om folkebibliotek §5 med tilhørende forskrift som sier: 

§ 2.Kvalifikasjonskrav 
Biblioteksjefen er den faglige og administrative leder for kommunens samlede 
folkebibliotekvirksomhet. 

 
Kompetanse en viktig faktor inn i biblioteksamarbeidet i Nord-Troms hvor alle er på likefot 
og alle er forpliktet til å bidra inn i samarbeidet. Det er et krevende samarbeid som forplikter 
det enkelte bibliotek å være en aktiv og likeverdig deltaker. Vi har månedlige utviklingsmøter 
på lyd/bilde, regionale kurs, felles turnéer med bibliotek- og kulturbussen i samarbeid med 
språksentrene, forfatterturnéer, foredrag og utstillinger i samarbeid med andre. 
 
Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms har vært et velfungerende samarbeid i mange år. 
Bibliotekene har i samarbeid med Nord-Troms studiesenter utviklet målretta tjenester for 
desentraliserte studenter og inngår i dag som en viktig samarbeidspart til studiesentret. Med 
studiebibliotek i hver kommune får studenter nærhet og tilgang til godt kjente og etablerte 
lokaler. Studiebibliotektjenesten handler om voksenpedagogisk tilrettelegging, kompetent 
veiledning og tilstedeværelse for studenter. 
 
I årene 2011-2014 gjennomførte regionen det felles utviklingsprosjektet Framtidas 
kunnskapsarena med støtte fra Nasjonalbiblioteket, RUP-midler og Troms fylkesbibliotek. 
Hovedmål for prosjektet var å utvikle og kvalitetssikre bibliotekene som kunnskaps- og 
læringsarena for alle aldersgrupper. Gjennom arbeidet har bibliotekene utviklet samarbeidet 
mellom bibliotek og barnehage og skole. Man fikk på plass strukturer for samarbeid som 
fungerer etter at prosjektperioden sluttet. 
 
Vårt samarbeid har i fra fylket blitt trukket frem og brukt som et glansbilde for 
fylkesbiblioteket og vist for hele landet. Men det har i den seneste tid hanglet litt når ser på 
Kvænangen hvor biblioteksjefstillingen p.t. er ubesatt og i Storfjord er situasjon er usikker. 
Belastningen på de andre kommunene blir stor. 
 
Regional bibliotekplanen for Troms 2017-2028 er et viktig styringsdokument, vedtatt i alle 
kommunene i Troms. Planen har også en langsiktig handlingsplan frem til 2028. Forordet er 
skrevet av daværende Fylkesråd for helse, kultur og næring Willy Ørnebakk som blant annet 
sier at:  

«Folkebibliotekene er unike kulturinstitusjoner på grunn av sitt brede 
samfunnsoppdrag som kunnskapsaktør, litteratur og kulturarena og lokalt møtested. 
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Folkebibliotekene må være der hvor folk bor og tilby kvalitetsmessige gode 
bibliotektjenester som styrker innbyggeren som samfunnsborgere og 
enkeltmennesker...()… Bibliotekene har en sentral rolle som læringsarena, 
studiebibliotek og kunnskapstilbyder for studenter, det lokale arbeidslivet og for 
menigmann. Det må avklares hvordan sikre alle som bor i fylket lik tilgang til 
kunnskap og informasjon…()… For å kunne tilby faglig godt forankrede tjenester 
kreves en systematisk satsing på kompetanse innenfor alle arbeidsfelt.» Fra forordet i 
Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 

Høsten 2019 kom ny nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse» 
fra regjeringen. Her understrekes bibliotekenes betydning: 

Moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, på skoler og 
andre læringsarenaer. De er som fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Som 
møteplasser spiller bibliotekene en sentral rolle i integrering, i opplæring og som 
serviceinstitusjon i kommunen. Kommuner som utvikler sine bibliotek til å bli gode og 
tilgjengelige er demokratifremmende og skaper felleskap. 

Utfordringene framover vil være å henge med i det som er føringene for biblioteksektoren. 
Biblioteket er en fellesarena som må brukes og utvikles. Det å være biblioteksjef i en vid 
distriktskommune er så kompleks at fagkompetanse er helt nødvendig. I henhold til lover og 
forskrifter kreves det fagutdannet biblioteksjef for å ivareta dette oppdraget. Kompetanse og 
stillingsressurs til å drive med bibliotekutvikling og bidra inn i samarbeidet. 
 
 
 
Åpen post (dagsaktuelle saker) 

 Ingens saker 
 
 
 
Møtet hevet kl 1105 
Rett protokollutskrift bevitnes 
Berit Fjellberg 
referent 
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Representantskap
(formannskapene i 
eierkommunene)

Regionrådet
(ordførere) 

Daglig leder

Nord-Troms 
Studiesenter

Nord-Troms 
ungdomsråd/

RUST
Prosjekter

Rådmannsutvalget

1. MÅLSETTING 
Nord-Troms Regionråd DA skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider med 

saker av felles interesse mellom kommunene og fremmer regionens interesser i fylkes- og riks-

sammenheng. 

 

Selskapets overordnede målsetting 

 

Nord-Troms Regionråd DA skal fungere som et samlende organ og  

jobbe aktivt for gode rammebetingelser for utviklingen av Nord-Troms. 

 

2. ORGANISERING 
Selskapet ble stiftet 13. november 1997 og registrert i Foretaksregisteret 31. desember 1997. 

 

Eiere 

• Kvænangen kommune 

• Nordreisa kommune 

• Kåfjord kommune 

• Skjervøy kommune 

• Storfjord kommune 

• Lyngen kommune 

 

Ansvarsandelen er likt fordelt mellom eierkommunene med 1/6 hver. 

 

Organisasjonskart 
 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltakerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapsmøtet, som er Nord-Troms 

Regionråds øverste organ. I representantskapsmøtet møter formannskapene i deltakerkommunene. 

Hver kommune har fem stemmer i representantskapet.  

 

Forvaltning av Nord-Troms Regionråd ligger til styret, som består av seks medlemmer (ordførerne) og 

seks varamedlemmer (varaordførerne). Styret betegnes som Regionrådet.  

 

Regionrådet har avholdt 10 møter i 2019 i tillegg til representantskapsmøtet 30. april. Regionråds-

møtene avholdes digitalt eller legges til andre møter/konferanser av politisk art. I tillegg er det årlige 

møter med rådmannsutvalg, ungdomssatsingen RUST og næringsutviklerne (NUNT). 
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Regionrådet hadde følgende sammensetning 2015–2019 (nov.): 

• Svein O. Leiros (Kåfjord), styreleder Ludvig Rognmo, p.v. 

• Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), nestleder Irene Toresen, p.v. 

• Øyvind Evanger (Nordreisa), styremedlem Olaug Bergset, p.v. 

• Dan-Håvard Johnsen (Lyngen), styremedlem Line van Gemert, p.v. 

• Knut Jentoft (Storfjord), styremedlem Hanne Braathen, p.v. 

• Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), styremedlem Ronald Jenssen, p.v. 
 

Det nye Regionrådet konstituert 5. november 2019: 

• Ørjan Albrigtsen (Skjervøy), styreleder Kurt Michalsen, p.v.  

• Geir Varvik (Storfjord), nestleder Inger Heiskel, p.v. 

• Dan-Håvard Johnsen (Lyngen), styremedlem Jan A. Rydningen, p.v. 

• Eirik Losnegaard Mevik (Kvænangen), styremedlem Hanne Wiesener, p.v. 

• Bernt Lyngstad (Kåfjord), styremedlem Britt-Margrethe Pedersen, p.v. 

• Hilde Nyvoll (Nordreisa), styremedlem  Karl-Gunnar Skjønsfjell, p.v. 

 

Rådmannsutvalget har vært ledet av Cissel Samuelsen. Utvalget har avholdt 12 møter i 2019: 

• Cissel Samuelsen (Skjervøy) 

• Anne-Marie Gaino (Nordreisa) 

• Bjørn Ellefsæther (Kvænangen) 

• Stig Kjærvik (Lyngen) 

• Einar Pedersen (Kåfjord) 

• Trond-Roger Larsen (Storfjord) 

 

Regionrådet har et arbeidsutvalg (AU) som forbereder møtene i rådet. AU består av rådsordfører, 

leder av rådmannsutvalget (RU), sekretær for RU og daglig leder. Det har vært åtte møter i AU. 

 

102



 

 

4 

3. ANSATTE 
 

Sekretariatet/RUST 

Daglig leder er Berit Fjellberg. Lise Jakobsen er sekretær for rådmannsutvalget i 20 % stilling og 

regional ungdomskonsulent i 50 % stilling. I tillegg er Kaj Båtnes engasjert som regnskaps-

medarbeider i 30 % stilling. 

 

Nord-Troms Studiesenter 

Kristin Vatnelid Johansen er i 100 % stilling som leder for Studiesenteret. Daniel Vollstad Johnsen er 

i 80 % stilling som studieadministrator og 20 % stilling som IT-ansvarlig for Nord-Troms Regionråd.  

 

Prosjekter 

Kompetanseløftet i Nord-Troms var et femårig prosjekt (2014–2019) med Studiesenteret som 

prosjektansvarlig. Det har vært engasjert prosjektledere på de ulike satsingene mot næringsliv og 

kommuner tidligere i prosjektperioden. Prosjektet ble avsluttet i august. 

 

Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ besto av tre delprosjekter (2016–2019) med egne prosjektledere 

i deltidsstillinger (Regionrådet er prosjekteier for grunnskole og unge gründere). Prosjektene ble 

avsluttet i løpet av 2019.  

• HoppIDÉ grunnskole, prosjektleder Tonny Mathiassen, vertskommune Skjervøy, kontorsted 

Kvænangen rådhus 

• HoppIDÉ videregående skole, prosjektleder Trude Indrebø, prosjekteier: Halti næringshage 

• HoppIDÉ unge gründere, prosjektleder: Halti næringshage 

 

Infrastrukturprosjektet Regional plan for infrastruktur i Nord-Troms ble iverksatt våren 2018, og ble 

avsluttet med eget seminar i Olderdalen 14. februar. Transportutvikling AS var engasjert som 

prosjektleder. 

 

Havneprosjekt for å styrke samarbeidet på dette området i Nord-Troms. Det har vært gjennomført i to 

faser, 3. fase er omsøkt. Alle kommunene deltar, og Skjervøy kommune har hatt prosjektansvaret. 

Transportutvikling AS har vært engasjert som prosjektleder. 

 

Lyngshestprosjektet – et forprosjekt med varighet på ett år. Prosjekteiere er Tromsø-områdets region-

råd og Nord-Troms Regionråd. Prosjektleder er Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet. Forprosjektet 

avsluttes første kvartal 2020. 

 

Drivkraft Nord-Troms er et toårig prosjekt som støttes av Troms fylkeskommune. Det pågår lignende 

prosjekter i alle regioner i Troms. Prosjektet hadde oppstart juni 2019, og har Gunbjørg Nygård 

Melkiorsen som prosjektleder i 100 % stilling. 

 

4. AKTIVITET I 2019 
 

Samarbeidsområder 

4.1 Politisk samarbeid 

4.2 Rådmannsutvalget (administrativt samarbeid) 

4.3 Ungdomssatsingen RUST 

4.4 Nord-Troms Studiesenter/Kompetanseløft i Nord-Troms  

4.5 NUNT – forum for næringsutviklere i Nord-Troms 
 

Prosjekter 

4.6 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 

4.7 Mastergradsstipend Nord-Troms 

4.8 Regional strategi for infrastruktur (inkl. Havneprosjekter) 

4.9 Lyngshestprosjektet 

4.10 Drivkraft Nord-Troms 
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4.1 Politisk samarbeid 
 

Representantskapsmøte 

Regionrådet avholdt representantskapsmøte (formannskapene i eierkommunene) 30. april. 

De tradisjonelle årsmøtesakene ble behandlet i første del av møtet, mens andre del var satt av til 

innledninger og drøfting av utviklingen i regionen i et samfunnsperspektiv. 

 

UtRUSTet i Nord-Troms: fra ungdomsråd til folkevalgt 

Victoria Figenschou Mathiassen og Tonje Nilsen 

• Innlederne fortalte sine egne historier. 

• Viktig å jobbe tverrpolitisk mot samme mål for utviklingen av kommunen. 

• For å få ungdomsråd til å fungere, er det viktig at det er en voksenperson i kommunen som følger 

opp. 

• Det er trygt å være i ungdomsråd. 

• Å delta i ungdomsråd (RUST) gir utvikling faglig og sosialt, man får venner for livet, man blir 

kjent med nabokommunene – blir kjent i Nord-Troms. 

• Victoria og Tonje har valgt å være folkevalgt i hjemkommunen selv om de bor i Tromsø. Hvorfor 

er det ikke flere unge som gjør det samme? Er ungdommene velkomne? 

 

Utfordringer og gode grep for samfunnsutviklingen i Nord-Troms  

Jan-Peder Andreassen, fagdirektør, Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

• Fokus på tre store problemstillinger som kommunene må ta stilling til: 

▪ Planarbeid – plankontor 

▪ IKT – digitalisering (Tromsø kommune har tilbudt seg å drifte løsninger for alle kommuner i 

Troms og Finnmark) 

▪ Fortsatt tjenestesamarbeid (forpliktende samarbeid gjennom vertskommunesamarbeid) 

 

Drøfting: Hva vil være den beste løsningen for samfunnsutviklingen i Nord-Troms?  

Skal vi se mot Tromsø? Skal vi se mot Alta? Fortsatt samarbeid i Nord-Troms?  

 

Oppsummering av drøftingen 

Et strategisk grep kan være å skille tydelig mellom blokksamarbeid (tjenesteproduksjon) og samarbeid 

om samfunnsutviklingen. Det er aktuelt å utrede denne saken videre. 

 
Studietur til Sogndal 

«Distriktssenteret www.distriktssenteret.no ynskjer hjarteleg velkomen til Sognefjordområdet i 

byrjinga av mai. Vi er glade for den kontakten vi har fått med regionrådet i Nord-Troms. Det handlar 

om styrke eige nettverk gjennom felles opplevingar. Samstundes er det inspirerande å møte likesinna i 

ein anna region som både har mange likskapar og nokre ulikskapar. Sidan Distriktssenteret har eit av 

sine kontor i Sogndal passar det også bra – både å vera vertskap og samstundes bruke litt av tida 

saman med fleire av oss på kontoret i Sogndal gjennom formidling av kunnskapen som vi sit på, og få 

noko attende frå regionrådet i Nord-Troms.» 

 

Programmet for studieturen var utformet av Distriktssenteret. I tillegg til Regionrådet deltok 

fylkesrådsleder i Troms på studieturen. Programmet var omfattende med mange ulike tema, blant 

annet lokalsamfunnsutvikling, kompetansebygging, reiselivssatsing (både i liten og stor skala) og 

lokal mat. I tillegg ble vi kjent med Sogn regionråd (egen rapport utarbeidet fra studieturen). 
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Politiske møter, konferanser  

• Nord-Troms Regionråd arrangerte seminar 14. februar med tema Transportinfrastruktur for 

næringsutvikling (Infrastrukturprosjektet) 

• Fylkesmannens møte 20.–22. februar 

• Møte med Tromsø-områdets regionråd 22. februar – samarbeid mellom regionrådene 

• Møte med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen 1. mars – finansiering Studiesenteret 

• Møte med rektor og administrasjonen ved UiT, fylkesråd for utdanning og fylkesråd for næring 

15. mars – finansiering Studiesenteret 

• Sjømattransportkonferanse Troms 10.–11. april 

• Møte med statsråd for forskning og utdanning 30. april – Studiesenterets rolle i 

utdanningssystemet 

• Studietur til Sogndal 6.–9. mai 

• Møte med transportkomiteen (fylket), presentasjon av strategier for transportinfrastruktur, ble 

også presentert for fylkesråden for samferdsel og Statens vegvesen – mai 

• Verksted Regionrådet og RUST: unge eksperter og voksne beslutningstakere 28. mai 

• Besøk/møter ulike politiske parti i forkant av valget i september 

• KS høstkonferanse, Tromsø, 20. november 

 

Politiske uttalelser 

• Høring – ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom 

• Høring – ny struktur for yrkesfagene i Troms 

• Uttalelse – responstid på ambulanse (sak oversendt fra RUST) 

• Høring – oppdatert kunnskapsgrunnlag ny jernbane Fauske–Tromsø 

• Uttalelse til statsbudsjettet – finansiering av Studiesenteret 

• Uttalelse – vedlikeholdsetterslepet på fiskerihavner 

• Innspill til styret i UNN – behandling av sak ad nærsykehus i Alta 

 

Vedtakssaker 

• Regnskap 2018 og perioderegnskaper 2019 

• Budsjett 2020 – behandlet flere ganger grunnet usikkerhet knyttet til finansiering av Studiesenteret 

• Styrets årsberetning og rapport 2018 

• Møteplan 2020 

• Revisjon av saksordførerlisten 

• Strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

• Agenda møte med Tromsø-områdets regionråd februar 2019 

• Oppfølging av utvidet samarbeidsavtale mellom eierkommunene i Regionrådet 

• Oversikt samarbeid – porteføljestyring og rapportering av samarbeid 
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• Havneprosjektet – videreføring fase II 

• Godkjenning av veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms (behandlet i fellesmøte 

med RUST) 

• Drift og layout nordtromsportalen.no 

• Regnskap og rapport fra Infrastrukturprosjektet 

• Forslag til videreføring av prosjekt HoppIDÉ grunnskole 

• Halvårsrapportering fra prosjekt Lyngshestlandet 

• Energi- og klimaplan Nord-Troms 

• Søknad fra Kautokeino kommune om medlemskap i Nord-Troms Regionråd 

• Sluttrapport – evaluering prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 

• Valg av leder og nestleder i Regionrådet 

• Havnesamarbeid Nord-Troms (fase III) 

• Saksordførerordningen – oppnevning av arbeidsgruppe for revisjon av retningslinjer; reviderte 

retningslinjer vedtatt i påfølgende møte 

• Valg av saksordførere 

• Styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms 

• Felles kommunelege samfunnsmedisin 

 

Representasjon 

• Ressursutvalg Nord-Troms Studiesenter: Hilde Nyvoll (Nordreisa) 

• Leder styringsgruppe prosjekt Drivkraft Nord-Troms: Ørjan Albrigtsen (Skjervøy) 

• Leder av styringsgruppe prosjekt Lyngshestlandet: Bernt Lyngstad (Kåfjord) 

• OSO (overordnet samarbeidsorgan for UNN og kommunene): Trond Skotvold (Kåfjord) 

• Rådmannsforum Troms-KS: leder av rådmannsutvalget deltar 

• OSO barnevern: Einar Pedersen (Kåfjord) 

• Halti nasjonalparksenter: Berit Fjellberg (styremedlem) 

• Representant til styringsgruppa for Vekslingsmodellen ved Nord-Troms videregående skole: 

Svein O. Leiros (Kåfjord) 

• Representant til ressursutvalg/styringsgruppe Nord-Troms Studiesenter: Øyvind Evanger 

(Nordreisa) med Svein O. Leiros (Kåfjord) som vararepresentant 

• Representant til styringsgruppe Newtonrom: Knut Jentoft (Storfjord) 

• Representanter regionutvalg Statskog: Knut Jentoft (Storfjord), Øyvind Evanger (Nordreisa) 

 
4.2 Rådmannsutvalget (administrativt samarbeid) 

 

Formål 

1. a) Rådmannsutvalget i Nord-Troms reguleres av selskapsavtalen for Nord-Troms Regionråd § 2: 

«Nord-Troms Regionråd skal være et politisk og administrativt samarbeidsorgan som arbeider 

med saker av felles interesse mellom kommunene og som fremmer regionens interesser i fylkes- 

og rikssammenheng.» 

b) Rådmannsutvalget i Nord-Troms er et rådgivende organ for Nord-Troms Regionråd. Region-

rådet og rådmannsutvalget har to fellesmøter per år. Regionrådet kan ved behov bestille 

utredningsarbeid fra rådmannsutvalget. Utvalget medvirker i behandlingen av aktuelle 

administrative og faglige saker. 

2. Rådmannsutvalget består av rådmenn/administrasjonssjefer i kommunene i Nord-Troms. Utvalget 

skal fremme samarbeidet mellom kommunene i regionen. 

3. Rådmannsutvalget har som overordnet oppgave å bidra aktivt til å utvikle kommunene faglig og 

administrativt. 

Rådmannsutvalget (RU) består av leder, nestleder og fire medlemmer. Utvalget skal ha en fast 

administrativ ressurs. Utvalget vedtok høsten 2018 Strategi- og handlingsplan 2018–2019. Ny plan 

vedtas i februar 2020. 
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Kompetanseområder 

• RU som påfyllsarena for lederskap – påfyll i jobben 

• RU som administrativt ansvarlig for kommunenes samarbeidstiltak, for eksempel etter 

vertskommunemodellen 

 

Prioriterte tema for 2018–2019 

• Lederutvikling – felles ledersamling med fokus på internkontroll (1. halvår 2019) 

• Digitalisering 

• Personalledelse – rekruttering 

 

INTERKOMMUNALE TJENESTESAMARBEID I NORD-TROMS 

Innkjøpssamarbeid i Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen § 27 

IKT-samarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord § 27 

Nord-Troms Brannvesen Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen § 28 

Nord-Troms DMS Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen § 27 

Interkommunal jordmortjeneste Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Kvænangen § 27 

Tromsø legevaktsentral Tromsø, Karlsøy, Balsfjord, Kvænangen, Kåfjord, Storfjord, 

Lyngen 

 

Legevaktsentral, Nordreisa Nordreisa, Skjervøy  

Veterinærvaktområde Nord-Troms Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord § 27 

Veterinærvaktområde Lyngen og Storfjord Lyngen, Storfjord  

PPT for Balsfjord, Storfjord og Lyngen Balsfjord, Storfjord, Lyngen  

PPT Nord-Troms Nordreisa, Kåfjord  

PPT Alta, Loppa og Kvænangen Alta, Loppa, Kvænangen  

Newtonrom – realfagsundervisning Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen  

Felles barnehagetilsyn Nord-Troms sør Kåfjord, Storfjord, Lyngen  

Felles barnehagetilsyn Nord-Troms nord Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy  

Ishavskysten Friluftsråd Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord § 27 

Nord-Troms Friluftsråd Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa § 27 

Nord-Troms interkommunale skadefellingslag Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen  

Skogbrukssjef i Nord-Troms Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Skjervøy  

Akuttberedskap, barnevern Nordreisa, Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy § 28 

Felles barnevern – fra 2020 Nordreisa, Kåfjord § 28 

NETTVERK 

Oppvekstnettverket i Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen  

Biblioteksamarbeid Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen  

Helsenettverket i Nord-Troms Nordreisa, Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen  
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4.3 Ungdomssatsingen RUST 
 

Visjon 

Vi skal vinne kampen om ungdom på hjemmebane! 

 

Mål 

• RUST skal jobbe for et bedre arbeids-, bo- og 

aktivitetstilbud for ungdom i Nord-Troms. 

• RUST skal være en kanal for økt 

ungdomsmedvirkning. 

• RUST skal stimulere til gode opplevelser i regionen. 

• RUST skal legge til rette for at ungdom skal utvikle 

seg positivt i regionen. 

 

Organisering 

• Regional ungdomskonsulent: Lise Jakobsen  

• Saksordfører: Eirik Losnegaard Mevik 

 

Nord-Troms ungdomsråd 

• Siril Jørgensen (Skjervøy), leder 

• Ramona S. Thomassen (Nordreisa), nestleder  

• Johanne Mari Johansen og Lea Kaino-Hestnes 

(Kvænangen) 

• Oliver Løvli og Mathias Nilsen (Kåfjord) 

• Tuva Skogheim og Ingvild Ringbakken (Lyngen) 

• Ramona S. Thomassen og Anna E Lund Henriksen 

(Nordreisa) 

• Siril Jørgensen og Vilde Karlsen (Skjervøy) 

• Nicolas Fagerli og Jacop Seppola (Storfjord) 

 

Fagrådet 

• Marit Boberg (Kvænangen) 

• Kjersti Hovland Rennestraum (Kåfjord) 

• Kåre Bjørnar Olsen (Lyngen) 

• Silje Båtnes (Nordreisa) 

• Eirik Hasselberg (Skjervøy) 

• Jill Fagerli (Storfjord) 

 

Aktiviteter i 2019 

• 14. januar: Møte i RUST, Kåfjord 

Årsrapport 2018, møteplan og budsjett 2019, valg, 

høring ny forskrift ungdomsråd. 

• 24. januar: Yrkes- og utdanningsmesse, Nordreisa 

Målgruppe: 10. klasser og VG1-elever fra Nordreisa, 

Skjervøy, Kåfjord og Kvænangen, promotering av Prøv 

sjøl-fondet. 

• 14. februar: Samferdselskonferanse i Olderdalen 

Fremlegg av rapport fra Regionrådets infrastruktur-

prosjekt (Oliver Løvli, Mathias Nilsen og Lise 

Jakobsen). 

• 26. februar: Skype-møte for politiske rådgivere for ungdomsrådene. 

• 15. mars: Skype-møte i arbeidsgruppa for veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-

Troms. 
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• 20. mars: Møte i RUST, Nordreisa 

Valg av leder og nestleder, responstid ambulanse, søknad fra Nordreisa ungdomsråd til 

arrangement, fagrådet: Felles veileder for ungdomsråd, mulig forskningsprosjekt UiT. 

• 6.–9. mai: Studietur til Sogndal 

RUST presentert for Sogn regionråd og Distriktssenteret. 

• 28. mai: Fellesmøte RUST og Regionrådet, Kvænangen 

Veileder for politisk ungdomsmedvirkning i Nord-Troms vedtatt, verksted med unge eksperter og 

voksne beslutningstagere, politisk fravær – høringssvar til nye læreplaner, info om 

omstillingsprosjektet i Kvænangen og omvisning på kraftverket.  

• 14. juni: Presentasjon av Prøv sjøl-fondet på inspirasjonsseminar om entreprenørskap ved 

Nordkjosbotn videregående skole (Tuva Skogheim og Ingvild Ringbakken).  

• Juni: Prøv sjøl-fondets sommerjobbkampanje 

Målgruppe ungdom 13–18 år, markedsføring på skolene, Facebook og Instagram. 

• Juni: Samarbeid med Distriktssenteret om artikkel på nettside. 

• 27. juni: Dialogmøte Drivkraft Nord-Troms. 

• 17.  september: Møte i RUST, Olderdalen 

Søknad fra Lyngen ungdomsråd om støtte til arrangement, valg av arbeidsgruppe til RUST-

konferansen, Prøv sjøl-søknader og rapport fra tildelinger. 

• 25. oktober: RUST-konferansen  

Ungdomsrådsopplæring med Victoria F. Mathiassen, Vilde M. Karlsen og Ørjan Albrigtsen. Årets 

tema: De unges klimakamp med bl.a. klimakapsel fra Vitensenteret. 

• 8. november: Møte med KS Nord-Norge om Drivkraft ungdom. 

• 14. november: Ramona S. Thomassen 

deltok i jury under Gründeridol.  

• 15. november: Prøv sjøl-fondet, søknads-

frist for elev- og ungdomsbedrifter. 

• 25.–26. november: Fellesmøte og tur i 

Storfjord for ungdom og ordførere  

Bli kjent-leker, hundekjøring, 

presentasjon av RUST for nye ordførere, 

aksjon ungdomsråd for Nord-

Norgebanen, politisk fravær, Nord-

Troms Pride, søknader til Prøv sjøl-

fondet. 

 
Tildelinger i Prøv sjøl-fondet 

Hopp i Havet UB: 4500,- Skjitplast UB: 3000,- 

Skarven Fisk UB: 3500,- UB Storfisk: 3000,-  

EB Kvænangen: 5000,-  UB Livsgnist: 4000,-  

Blomsterbarna EB: 3000,- Geitprosjekt v/Oskar Johansen: 5000,- 

Klatreprosjekt v/Johannes Lundvoll: 6500,- Flisespikkeriet v /Magnus Indrebø: 10 000,-

Storsett LAN v/Martin Årnes: 10 000,- 
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4.4 Nord-Troms Studiesenter/Kompetanseløft i Nord-Troms 
 

Mål 
Styrke samfunns- og næringsutviklingen i regionen ved å gi utdanningstilbud som kan bidra til å 

rekruttere, videreutvikle og beholde kompetent arbeidskraft. 

 

Nord-Troms Studiesenter er en kompetanse-

infrastruktur for de seks kommunene i Nord-

Troms og har som hovedoppgave å legge til 

rette for høyere utdanning i regionen gjennom 

å gi fleksible tilbud. Studiesenteret har flere 

samarbeidsavtaler med UiT Norges arktiske 

universitet, og driver i tillegg utdannings-

virksomhet på flere nivåer, formelt og uformelt, basert på kunnskapsbehovet som er til stede for å 

utvikle regionen.  

 

Nord-Troms Studiesenter har prioritert sin aktivitet til føringene i Strategisk plan 2014–2018 og i 

arbeidet med prosjekt Campus Nord-Troms. Studiesenteret har gjennomført prosjektet Kompetanse-

løft i Nord-Troms (2014–2019). Dette har vært med på å skape sterkere fokus på kompetanse som et 

av virkemidlene til å videreutvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som får tilgang til kompetent 

arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget personale. Prosjektet 

ble avsluttet våren 2019.  

 

Organisering 
Nord-Troms Studiesenter er organisert som en 

avdeling under Nord-Troms Regionråd med ressurs-

utvalg som også har fungert som styringsgruppe i 

prosjektet. Utvalget består av representanter fra UiT, 

Troms fylkeskommune, næringslivet og kommunene 

i regionen, videregående skole og studiebibliotekene. 

 

Ansatte i 2019 

Kristin Vatnelid Johansen – administrativ leder 

Daniel Vollstad Johnsen – studieadministrator 

 

Drift 
Motor 

Motorfunksjonen til Studiesenteret viser til arbeidet med den lokale kompetansbeholdningen og 

strategier og utviklingstiltak for å utvikle denne. I dette ligger både rollen med å sette kompetanse på 

dagsordenen og innsatsen for å iverksette lokale, kompetansefremmende tiltak. 

 

Studier 

• 25 studenter tar desentralisert sykepleierutdanning med samlinger på Storslett. 

• 10 studenter tar master lærerutdanning 1–7 og 5–10 med nettsamlinger på Storslett. 

• 42 studenter tok fag eller emner innen bedriftsøkonomiske fag/ledelse i løpet av 2019.  

 

Kurs 

• Offentlige anskaffelser  

• Salg- og service  

• Prøvd å få til kurs i praksisveileder helse – dette ble ikke gjennomført fordi Helsefakultetet/UiT 

hadde gjort om fra kurs til studieemne på 10 stp  
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Statistikk studier og kurs 2019 

 Antall Antall studenter/deltakere Antall studiepoeng 

Studier 12* 78 2145 

Eksamener 16 62**  

Kurs 2 28  
*DSU og lærerstudiet teller som ett studie hver, men BED-emner telles etter antall emner.  

**Vi arrangerer ikke eksamen for DSU. 

 

Møteplass 

For at høyere utdanningsinstitusjoner som UiT skal kunne gi et godt tilbud i områder med lang avstand 

til nærmeste studiested, er man som institusjon avhengig av samarbeidspartnere som kan tilrettelegge for 

utdanning og skape møteplasser for studentene. En slik samarbeidspart er Nord-Troms Studiesenter. 

 

Som ledd i oppfølging av studiebibliotekene og 

avtalen med kommunene, deltok vi på regionalt 

bibliotekmøte 11. juni. I august gjennomførte NTSS 

møte med Universitetsbiblioteket og studie-

bibliotekene for oppfølging av samarbeidsavtalen med 

UB. De seks studiebibliotekene har åpent mellom 20 

og 38 timer per uke. Det varierer fra 0,5 til 2 årsverk 

per bibliotek. Disse servet i 2019 om lag 150 studenter 

fra Nord-Troms med blant annet lån av litteratur, 

veiledning i litteratursøk, reservering av studierom, opplæring på videokonferanseutstyr, kopiering og 

informasjon. NTSS samarbeider med studiebibliotekene om annonsering av kurs og studier.  

 

Mekler 

Nord-Troms Studiesenter deltar på ulike arenaer for å fremme utdanning som tema og bidra til at 

kompetanse settes på dagsordenen. Studiesenteret forhandler også frem avtaler om fleksible, samlings-

baserte studier i Nord-Troms, og samarbeider med offentlig virksomhet og næringslivet for å få 

kompetansegivende kurs til regionen.  

  

 

• Informasjons- og drøftingsmøte med Arena 

Nord-Troms 17. januar. 

• Deltatt med stand på Yrkes- og utdannings-

messa ved Nord-Troms videregående skole 

24. januar.  
• Besøksrunde 26.–27. februar til sjømat-

bedrifter i Alta og Nord-Troms sammen med 

Blått kompetansesenter for å informere om 

tilbud og få høre deres behov for kurs og utdanning. 

• Annonsert og informert om studietilbud for høstsemesteret med særlig fokus på det nye tilbudet 

årsstudium i idrett. 

• I samarbeid med UiT gjennomført Lørdagsuniversitet:  

▪ 16. mars: Kvener, kulturarv og turisme 

▪ 21. september: Hvilken betydning kan arrangementer ha for lokalsamfunn og 

turismeutvikling? 

• Deltatt i møter med fylkeskommunen, UiT og statsråd for høyere utdanning om fast, forutsigbar 

finansiering av Studiesenteret. 

• Møter med UiT i forbindelse med igangsettelse av årsstudium i idrett og master i sosialt arbeid.  

• Evalueringsmøter med ulike institutter ved UiT for å bedre tilbudet for våre studenter. 

• Deltakelse i utvalg for utdanningssamarbeid ved UiT. Rapporten fra arbeidet – Sammen om 

kunnskap for en nordvendt framtid – ble ferdig i juni 2019. 

• Deltatt på P.F. Hjort-seminaret ved UiT, Næringsarena Troms, fagdag i Manndalen. 
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• Fulgt opp mastergradsstipend for Nord-Troms, hvor fire nye studenter fikk tildelt stipend. Alle 

planlegger å levere i juni 2020. 

• Utført arbeid som praksiskoordinator for Helsefakultetet/UiT etter avtale. 

• Samarbeidet med næringslivet om oppstart og gjennomføring av kurs. 

 
Saker i Nord-Troms Regionråd angående Studiesenteret 

 

Regionrådet 

• Orienteringssak: Drivkraft, Campus Nord-Troms 

• Orienteringssak: Finansiering av Nord-Troms Studiesenter – orientering om prosess 

• Vedtakssak: Sluttrapport fra prosjekt Kompetanseløft i Nord-Troms 

 

Rådmannsutvalget 

• Sak 4/19: Felles kommunelege samfunnsmedisin – sak til ledernettverk helse 

• Sak 15/19: Temadag helse 25. mars 

• Sak 65/19: Videreføring av felles lederopplæring NTSS 

• Egne saker: Fellesmøte med HR-nettverket 27. august – rekruttering, motivering, kompetanse 

• Sak 75/19: Studioløsning lyd/bilde-undervisning ved NTSS/studiebibliotekene 
 
Utviklingsprogrammet 

Kompetanseløft i Nord-Troms er et utviklingsprogram som har vært med på å skape sterkere fokus på 

kompetanse som et av virkemidlene til å utvikle næringsliv og offentlig virksomhet, som i sin tur får 

tilgang til kompetent arbeidskraft og kan bruke infrastrukturen som bygges opp for utvikling av eget 

personale.  

 

Prosjektet ble startet i 2014 og avsluttet våren 2019. Det har vært inndelt i tre hovedaktiviteter: 

strategisk rekruttering og kompetanseutvikling i kommunene, strategisk rekruttering og 

kompetanseutvikling i bedrifter og fellesområder motor–møteplass–mekler.  

 

Det er utarbeidet sluttrapport fra prosjektet. 

Denne ble godkjent av styringsgruppa og Nord-

Troms Regionråd i september 2019. Rapporten 

avsluttes med disse anbefalingene: 

 

• Tilby de utdanningene som er i gang i Nord-Troms 

• Mekle frem nye utdanninger (bl.a. innen reiseliv og barnehagelærer) 

• Tilby kurs for næringslivet 

• Være koordinator for ledernettverk helse, HR-nettverk, lederseminar 

• Følge opp tiltakene i den regionale helseplanen (2016–2020) 

• Følge opp samarbeidsavtalene med UiT om utdanninger, praksiskoordinator, universitets-

biblioteket  

• Følge opp avtalene med kommunene om studiebibliotekene og praksisplasser helse 

• Videreføre mastergradsstipend Nord-Troms 

• Arrangere Lørdagsuniversitet 
 

 

4.5 NUNT – forum for næringsutviklere i Nord-Troms  
Næringsutvalget i Nord-Troms (NUNT) ble opprettet høsten 2014, og har som målsetting å arbeide 

med utviklingsarbeid på regionalt nivå og ivareta eiernes interesser med blant annet samordnet 

strategisk næringsplanlegging. Utvalget skal være regionens verktøy i utviklingsarbeid, og skal 

fremme Nord-Troms Regionråd sine satsinger på næringsutvikling. NUNT er et underutvalg av Nord-

Troms Regionråd, og består av en næringsmedarbeider fra hver kommune. Silja Karlsen er leder og 

Jens Kristian Nilsen er nestleder.   
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PROSJEKTER 

 

4.6 Entreprenørskapssatsingen HoppIDÉ 
Prosjektperioden for flere av prosjektene ble forlenget til ut 2019. 

 

 
 

HoppIDÉ del A – grunnskole 

Rapport fra prosjektleder Tonny Mathiassen/prosjektansvarlig Ulla Laberg 
 

Målgruppa for HoppIDÉ del A var elevene i grunnskolen i Nord-

Troms. Hovedmålet (felles for alle delprosjektene) har vært å styrke 

fremtidig næringsutvikling ved å bli kjent med og se muligheter i 

egen region.  
 

Hovedinnholdet har vært entreprenørskapsopplæring for elevene i 

grunnskolen gjennom bruk av programmene til Ungt entreprenørskap 

Troms (UE), faglig veileder i prosjektet. Opplæringen har i korthet 

gått ut på at elevene har lært om familie og eget lokalsamfunn, 

økonomi og karrierevalg samt programmet «SMART» og arbeid med 

elevbedrifter. I opplæringen har folk fra næringslivet/arbeidslivet 

bidratt som veiledere og lærere for elevene, samt stilt opp på 

innovasjonscamper med reelle oppgaver fra egen bedrift som elevene 

har løst gjennom kreative prosesser.  
 

Vi har sett at skolene/elevene er veldig positive til entreprenørskapsopplæringen, og elevene lærer 

mye om lokalsamfunnet sitt og hva som skjer der. Vi ser også at elevene er stolte over hva som finnes 

i lokalsamfunnet. Innholdet i opplæringen og arbeidsmetodene har vært elevaktive, praktiske og lokale 

undervisningsopplegg som engasjerer og motiverer – elevene har fått en annen kunnskap om seg selv 

og stedet der de bor enn lærebøker kan gi. Ny kompetanse er et tydelig oppnådd resultat gjennom 

kunnskap om lokalsamfunnet og de muligheter som finnes i arbeidslivet på hjemstedet og i regionen. 

Prosjektet har også ført til at elevene har fått bruke sine skapende evner både i forbindelse med 

forretningsideer og oppgaver for bedrifter. Et oppnådd resultat i prosjektet er at flere skoler nå satser 

på elevbedrifter, og en del av skolene i regionen jobber årlig med sosialt entreprenørskap hvor 

forretningsideen dreier seg om å gjøre noe for andre.  
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Foreløpige resultater er at elevene har større kunnskap om lokalsamfunnet sitt og kjennskap til og 

samarbeid med næringslivet. Det er større satsing på elevbedrifter ved ungdomsskolene. Under-

søkelser viser også større bolyst og at flere vil velge utdanninger som passer til arbeidsmarkedet i 

regionen. Fokus på entreprenørskap i skolen er forventet å gi resultater på sikt dersom det også etter 

prosjektslutt legges inn systematisk arbeid over lengre tid. Erfaring og kunnskap vil gi skolene i Nord-

Troms et fortrinn når entreprenørskap nå blir læreplanfestet i «Fagfornyelsen», som skal innføres 

2020. 

 

HoppIDÉ del B – videregående skole 

Rapport fra Trude Indrebø, prosjektleder Halti næringshage AS 
 

HoppIDÉ del B er en treårig entreprenørskapssatsing på videregående skolenivå i Nord-Troms. Sam-

arbeidet involverer næringsliv, skole (lærere, elever) og offentlige organisasjoner. Gjennom en rekke 

tiltak skal man jobbe med å forankre og videreutvikle en god entreprenørskapskultur. Målgruppen for 

prosjektet er elever og lærere på videregående skole. 

 

Hovedmålet er å styrke fremtidig bedrifts- og næringsutvikling ved å se på muligheter og utvikle 

entreprenørskapskultur i egen region. Tiltakene i planen skal bidra til kompetanseutvikling, øke bolyst 

og stimulere til entreprenørskap og gründerutvikling. 

 

I prosjektperioden er en rekke aktiviteter og arrangementer blitt gjennomført:  

• Ungdomsbedrifter har deltatt på fylkesmessa og i NM.  

• Det er gjennomført totalt seks innovasjonscamper. 

• Det er lagt til rette for relasjonsbygging og økt samarbeid mellom elever, næringsliv, fagmiljøer, 

skoler, UE og RUST gjennom arrangementer og møter.  

• Både lærere og elever har fått faglig påfyll og økt kompetanse om entreprenørskap gjennom å 

delta på forskjellige kurs og arrangementer.  

• Entreprenørskap er inne i handlingsplanen til Nord-Troms videregående skole. 

• Nord-Troms videregående skole har hatt avtaler om enkeltprosjekter med bedrifter.  

• Nordkjosbotn videregående skole har startet entreprenørskap som fag på studiespesialisering fra 

skoleåret 2019/2020. For å skape interesse for faget hadde vi i samarbeid med UE og skolen et 

inspirasjonsseminar før sommerferien 2019.  

• Etter samhandlingsmøte med skolene, RUST, Regionrådet og UE ble konklusjonen at skolene og 

UE vil jobbe tettere sammen fremover. UE kan ta på seg eierskapet til forskjellige prosjekter, men 

er avhengig av å fordele arbeidsoppgaver for å sikre fremdrift. Våren 2020 skal de sammen 

avholde et lærer-kick-off for å få flere lærere engasjert i entreprenørskap.  

 

Etter ulike arrangementer er det gjort evalueringer med deltakende lærere og elever og andre 

involverte. Dette har gitt oss gode tilbakemeldinger på utbytte og korrigerende forslag. Ulempen er at 

vi ikke fra oppstart etablerte et fast, systematisk opplegg for evaluering, noe som kunne gitt oss et 

oversiktlig system for evaluering.  

 

Vi erfarte at det tok tid å forankre satsingen på 

entreprenørskap på blå fag. Det har imidlertid 

fungert godt i siste halvdel av prosjektperioden. 

Og det skal ikke undervurderes at elever fra 

Nord-Troms videregående skole vant nasjonal 

marin innovasjonscamp med prosjektet «Ringen 

av vann – sjømat for fremtiden» i 2017!  

 

Styringsgruppa kunne i større grad vært brukt for 

å diskutere veivalg og tiltak. Erfaringen fra oss 

som prosjektledelse er at gruppa var for stor, noe som medførte utfordringer med å finne møtetid som 

passet alle. Det gjorde at det i perioder kun var deler av styringsgruppa som fikk innflytelse i arbeidet 

og at møtefrekvensen var ujevn.  
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Satsingen har gitt merverdi inn i arbeidet med 

entreprenørskap ved Nord-Troms videregående skole, 

Nordkjosbotn videregående skole, Regional 

ungdomssatsing (RUST) og Ungt entreprenørskap (UE) 

sitt arbeid i vår region – samt for nærings- og 

arbeidsliv. Vi har erfart at når flere «putter innsats i 

potten» og jobber mot felles mål, blir det veldig bra. 

Samhandlingen mellom entreprenørskapssatsingen til 

de ulike partene har vært nødvendig og riktig – 

involvering og eierskap til satsingen fra flere hold har 

vært en suksessfaktor.  

 

11. oktober 2019 ble det gjennomført møte med prosjektledelsen (Halti næringshage), RUST, UE, 

Nordkjosbotn videregående skole og Nord-Troms videregående skole. Der ble det gjort en 

evaluering/erfaringsoppsummering fra partene og diskutert videre arbeid med entreprenørskap i 

regionen. 

 

HoppIDÉ del C – unge gründere 

Rapport fra prosjektleder, Halti næringshage AS 

 

Prosjektet eies av Nord-Troms Regionråd og finansieres av Troms fylkeskommune og kommunene 

Storfjord, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen. Prosjektet går over tre prosjektår, og 

skal bidra til å utvikle en infrastruktur som i større grad enn tidligere følger gründere tettere over en 

tidsperiode med konkrete tiltak som videreutvikling av forretningsmodell, investorpresentasjoner, 

events, nettverk, søknadsbistand, erfaringsutveksling mv. Hovedmålet er økt etablering og utvikling 

av en pilotmodell for distrikter med opplæring og oppfølging som involverer hele hjelpeapparatet.  

 

Resultater 

• Virkemiddelapparatet i Nord-Troms består i all hovedsak av næringskonsulenter i de seks 

kommunene fra Storfjord i sør til Kvænangen i nord, Halti næringshage AS samt private aktører 

som regnskapsførere og andre kompetansehus. I prosjektet har aktørene gjennom deltakelse fått en 

større forståelse for hvilken rolle virkemiddelapparatet spiller, samt en bredere kompetanse 

innenfor ulike typer bedrifter, gründere og bransjer. Likevel er kanskje det viktigste resultatet her 
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en erkjennelse av at det både er vanskelig for menneskene som sitter i disse posisjonene å være 

kompetente nok innenfor alle felt som trengs opp mot unge gründere, samt at det er vanskelig å 

overføre denne kompetansen videre i systemet når mennesker flytter over i annen jobb.  

• Unge gründere har i dag tilgang til organer som kan gi råd, tips og innspill gjennom egen 

kommunes næringskonsulent samt gjennom Halti næringshage AS. Samarbeidet og 

kommunikasjonsflyten mellom de lokale virkemiddelaktørene er blitt bedre.  

• Gjennom prøving og feiling med ulike opplæringsaktiviteter i prosjektet, har vi fått testet ut 

«Gründerakademiet» som opplæringskonsept, med gode resultater både gjennom innspill fra 

deltakere og i antall faktiske bedriftsetableringer blant deltakerne.  

• Gründere i Nord-Troms har i dag tilgang til relevant informasjon i samme kanaler som andre. Det 

er ikke utarbeidet egne kanaler for å kommunisere disse mulighetene, annet enn at lokalt 

virkemiddelapparat har opparbeidet seg bedre oversikt.  

• Praktiske barrierer er ikke borte, og virkemiddelapparatet er ikke oppfattet som en strømlinjet 

enhet av hjelpere. Det er likevel tegn til at samarbeidet mellom aktørene er bedret, noe som gjør at 

opplevelsen for gründere er bedre med hensyn til oppstart. Dette er likevel avhengig av personlige 

relasjoner mellom menneskene i funksjonene, og ikke strukturelle forhold.  

• Gründerne i regionen har tilgang til relevante ressurser, men i ulik grad i den enkelte kommune.  

 

Andre resultater som er oppnådd med bakgrunn i prosjektet 

• Man har både politisk og i administrative funksjoner fått en virkelighetsforståelse for antall 

gründere i regionen – noe som har vist seg å være langt færre enn opprinnelig antatt.  

• Man har funnet en modell for opplæring av gründere som virker å fungere for Nord-Troms, og 

som ivaretar særegenhetene lokalt både med hensyn til faglig nivå, bransjespesifikk versus 

generell opplæring og praktisk gjennomføring. «Gründerakademiet» fikk gode tilbakemeldinger 

av både deltakere og andre involverte aktører.  

• Man har innsett at regionen bør fokusere mer på å tiltrekke seg nye gründere kontra å skape egne 

om de ikke finnes. Gründere er avhengig av andre egenskaper enn kompetanse, slik som 

satsingsvilje og personlighetstrekk, og dette er vanskelige faktorer å lære.  

• Kommunene har fått en forståelse for at bedre systemer for kompetanseoverføring internt bør 

utvikles: Kunnskapen burde ikke være så personavhengig.  

• Virkemiddelapparatet har innsett viktigheten av å ha informasjon lett tilgjengelig digitalt, selv om 

det har vist seg vanskelig å få til i praksis grunnet informasjonens flyktige natur der endringer 

forekommer raskt.  

 

Oppnådde effekter 

• Antall bedriftsetableringer i Nord-Troms blant målgruppen er i perioden gått ned. Antallet 

gründere har ikke vært som opprinnelig antatt, og vi har opplevd at antall potensielle gründere 

varierer med ulike årskull. Likevel har vi hatt flere vellykkede oppstartsbedrifter i løpet av 

prosjektperioden, der etableringen er iverksatt med assistanse fra virkemiddelapparatet gjennom 

direkte oppfølging og gjennom deltakelse på kurs. Andelen bedriftsideer som går fra idéfase til 

realisering er i perioden økt, men antallet etableringer er for lavt til å vurdere hvorvidt 

etableringsraten er signifikant.  

• Det har i perioden blitt gjort flere forsøk på å etablere gründerforum i ulike former, men det har 

ikke vært stort nok volum på deltagere til å gjøre disse selvdrevne.  

• Gjennom sterkere fokus og kommunikasjon mellom virkemiddelaktørene har førstelinjetjenesten 

for etablerere fått et løft. Effekten er likevel avhengig av at erfaringsbasen og kompetansen hos 

enkeltpersoner videreføres i organisasjonene.  

• Det er blitt konstatert færre gründere enn antatt i regionen, noe som har medført forståelse for at 

det ikke er prioritering av opplæringsvirksomhet som bør søkes fremover. Innsatsen bør heller gå 

på å trekke flere gründere hit til området fra eksisterende potensielle gründermiljøer nasjonalt, slik 

som universitetsmiljøer mv.  

 

Anbefalinger/veien videre 

• Videreføre gründerkurs etter modellen med «Gründerakademiet», som har vist seg å være den 

opplæringsmodellen som fungerer best i Nord-Troms. Videreføringen tas ved at kostnadene ved 
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kurset meldes til næringsutviklerne i kommunene, finansieres via deres budsjetter/ekstern 

finansiering og gjennomføres når et tilstrekkelig antall gründerspirer har meldt interesse.  

• Man har i prosjektperioden utviklet reklamefilmer som er relativt tidløse og kan brukes i 

omdømmebygging av Nord-Troms som gründerdestinasjon. Filmene spres over digitale kanaler 

og oppfordres brukt av alle som har interesse for det.  

• Næringsutviklerne har fått bedre forståelse for hvordan oppfølging av gründere kan gjøres, de har 

delt erfaringer og vil fortsette dialogen videre. Det har også blitt tydelig at næringsutviklerne 

burde ha bedre systemer på plass for å ivareta informasjonsflyten: Det er utfordrende når nye 

kommer inn og ikke har informasjonen fra forgjengeren på plass.  

• Årlig møteplass mellom Halti næringshage og næringsutviklerne i Nord-Troms for å diskutere 

erfaringer, muligheter og utfordringer med næringsarbeid i regionen.  

 

4.7 Mastergradsstipend Nord-Troms 
Åtte utviklingsaktører i Nord-Troms etablerte i 2016 et samarbeid om mastergradsstipend. Ordningen 

har som mål å stimulere til ny kunnskap med relevans for regionen. En effekt kan på sikt bli at 

arbeidslivet i regionen knytter kontakter med studenter som kan være potensielle arbeidstakere etter 

studiene. Stipendfondet beløper seg til 100 000 kroner som søkbart beløp per år i to år (2018 og 2019). 

Regionrådet bidrar med 40 000 kroner per år.  

 

Stipendstyret  

• Saksordfører i Regionrådet, leder av styret: Øyvind Evanger/Hilde Nyvoll  

• Regionbanksjef i SNN, styremedlem: Hege Olaussen  

• Representant fra UiT, styremedlem: Inger-Ann Hanssen  

 

Tildeling i 2019  

• Ane Marie Lindskog ble tildelt 15 000 kroner. Hun tar master i samfunnsplanlegging og 

kulturforståelse. Ane skriver om bærekraftig bruk av Lyngsalpan landskapsvernområde. 

• Jørgen Nicolai Berg ble tildelt 15 000 kroner. Han tar master i geologi. Oppgaven hans handler 

om fjellpartiet Jettan på Nordnesfjellet.  

• Synøve Jahr ble tildelt 10 000 kroner. Hun tar master i samfunnsplanlegging og kulturforståelse. I 

oppgaven tar Synøve for seg samstyring av havfisketurisme i nord. 

• Eman Udaya ble tildelt 15 000 kroner. Han tar master i turisme og nordlige studier. Oppgaven 

handler om digital teknologi og formidling av kulturell arv på museum i nord. 
 

Resultater/funn i masteroppgavene fra 2018–2019 vil bli presentert under Forskningsdagene i Nord-

Troms i september 2020. 

 

4.8 Regional strategi for infrastruktur 
Kunnskap om godstransportene i Nord-Troms er i dag ikke samlet i et dokument som gir et helhetlig 

bilde av situasjonen. I tillegg til reiselivsnæringen har vi en raskt voksende havbruksnæring i vår 

region. Også landbruk er en viktig næring i regionen, sammen med industri og fiskeri i Lyngen. 

 

For å forløse potensialet i mulighetsrommet for langsiktig næringsutvikling i regionen må vi ha 

transport- og logistikkløsninger som bringer varer til markedet, innsatsfaktorer til bedriftene og 

turister til Nord-Troms. Infrastrukturen må ses som en viktig del av næringsutviklingen, og vi må 

jobbe for å fjerne flaskehalser og sikre tilgjengelige helårige transportnett.  

 

Dette var de viktigste begrunnelsene for å få utarbeidet et grundig kunnskapsgrunnlag om 

infrastrukturen som kan ligge til grunn for valg av strategier. For å sikre kompetanse og 

gjennomføringskraft ble arbeidet organisert som et prosjekt. Fylkeskommunen, kommunene og 

næringslivet bidro med finansiering.  

 

For å ivareta prosjektledelsen ble Transportutvikling AS antatt som leverandør av oppdraget.  
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Styringsgruppa har vært ledet av saksordfører Ørjan Albrigtsen, mens øvrige medlemmer har vært 

Stig Kjærvik (Lyngen kommune), Håvard Høgstad (Arnøy Laks AS), Karin Karlsen (Kåfjord 

kommune) og Sigleif Pedersen (Avfallsservice AS). 

 

Gjennom prosjektet har vi fått utarbeidet to rapporter: 

• Kunnskapsgrunnlag – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

• Kortversjon – status og strategier transportinfrastruktur Nord-Troms 

 

Rapportene ble overlevert 15. januar 2019 fra Transportutvikling AS til Regionrådet.  

 

Følgende strategier er vedtatt (med særlig fokus på strategi 1 og 2): 

1. Synliggjøre regionens fordeler og verdiskaping 

2. Fokus på sammenhengende korridorer og fjerning av flaskehalser 

3. Fokus på fylkesvei og fylkesveiferger 

4. Løfte frem havnene 

5. Styrke kollektivtilbudet 

6. Etablere separate strategier og prosjekter 

 

Den første strategien synliggjør verdi-

skapingen i regionen, noe som er doku-

mentert med høy verdiskaping og høyt 

transportomfang i forhold til folketallet. 

Dette gjelder både sjømatnæringen, 

industrien på Furuflaten, reiseliv og 

landbruk. I tillegg benyttes transport-

infrastrukturen gjennom Nord-Troms av 

hele Nord-Norge. Både E6, E8 og 

hovedleia går gjennom regionen. 

 

Den andre strategien fokuserer på 

sammenhengende korridorer og fjerning 

av flaskehalser – det vil si strekninger som 

fungerer optimalt over en lengre distanse, 

og ikke bare enkeltstrekninger. Prioriterte 

korridorer er viktig i en slik sammenheng, og de regionale korridorene bør ses i sammenheng med de 

nasjonale NTP-korridorene. Korridortenkingen bør derfor tillegges vekt i det videre arbeidet. 

 

Nord-Troms Regionråd arbeider videre med fem integrerte og sammenhengende transportkorridorer. 

Vi vil da oppnå en bedre sammenheng i strategiarbeidet med hensyn til de tenkemåter og metodikker 

som benyttes i NTP og RTP: 

• Korridor 1: E6 mellom Alta og Nordkjosbotn, med tilknytninger 

• Korridor 2: E8 mellom Tromsø og finskegrensen, med tilknytninger 

• Korridor 3: FV347, FV869, FV866, E6 Årviksand–Skaret–Skjervøy–Langslett–Olderdalen 

• Korridor 4: FV91, med tilknytninger 

• Korridor 5: En sjøtransportkorridor på sjø som involverer gods og passasjerer 

 

Resultatene fra prosjektet ble presentert på et eget seminar i Olderdalen 14. februar. Politikere, 

næringsliv og fagfolk deltok.  
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Havneprosjektet 

Målet for havneprosjektet er utvikling av havnesamarbeid mellom 

seks kommuner/havner i Nord-Troms for å bidra til økt gods-

transport på sjø. Prosjektet er gjennomført i flere faser (i gang 

med fase III, ikke avsluttet).  

 

4.9 Lyngshestprosjektet 
Dette er et forprosjekt med varighet på ett år. Prosjekteiere er 

Tromsø-områdets regionråd og Nord-Troms Regionråd. Prosjekt-

leder er Birgit D. Nielsen, Lyngshestlandet. Forprosjektet 

avsluttes 1. kvartal 2020. 

 

Gjennom forprosjektfasen vil man kunne utforske ulike tiltak 

knyttet til bruk av lyngshesten i næringsutvikling (reiseliv 

spesielt) og aktiviteter for og med lyngshesten i de enkelte 

kommunene i prosjektet.  

 

Overordnet mål er at lyngshesten skal kunne strykes fra FAO sin 

liste over truede husdyrarter, at regionen etableres som «Lyngshestlandet» med tydelige kulturuttrykk, 

stolthet og kunnskap blant regionens innbyggere samt at lyngshesten skal brukes i næringer knyttet til 

landbruk, helse og reiseliv/opplevelser/kultur i alle kommuner. 

 

4.10 Drivkraft Nord-Troms 
Generelt 

Drivkraft Nord-Troms er et prosjekt i regi av Nord-Troms Regionråd med støtte fra Troms 

fylkeskommune. Prosjektet har fire fokusområder: 

 

• Drivkraft Campus Nord-Troms 

• Drivkraft Ungdom 

• Drivkraft Kvenkultur 

• Drivkraft Grensesamarbeid 

 

Hovedmålet med Drivkraft Nord-Troms er å utvikle samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og 

utviklingsmiljø i regionen for å øke sysselsettingen og skape regional vekst – samskaping for vekst 

med fokus på å forsterke og bygge opp allerede eksisterende kompetanse i regionen. 

 

Sammendrag 2019 

Drivkraft Nord-Troms skal utvikle varige samarbeidsmodeller mellom kompetanse- og utviklings-

miljø i regionen. Resultatet skal måles i antall inngåtte samarbeidsavtaler mellom de ulike aktørene i 

prosjektperioden. Fra juni 2019 til slutten av desember 2019 er det ikke inngått noen samarbeids-

avtaler, men flere møter i regionen har gitt gode indikasjoner på at flere ønsker å bidra til spesielt 

Campus Nord-Troms i form av samarbeid. 

 

Videre skal Drivkraft Nord-Troms bidra til økt sysselsetting med en gjennomsnittlig årlig vekst på 

50 sysselsatte i perioden 1. januar 2015 til 1. januar 2020. Fra 2015 til 2018 er det en total vekst i 

antall sysselsatte i regionen på 284 personer.1 Sysselsettingen i regionen har således en gjennom-

snittlig vekst på 94,6 personer per år, noe som er over prosjektmålet (se tabell 1). Statistikk over 

utlyste stillinger og antall søkere vil bli rapportert i sluttrapport for prosjektet. 

 

 
1 Tallene for 2019 i ssb.no er ikke klar ved rapporteringsfrist. Endelig antall sysselsetting i perioden vil derfor bli rapportert i 

halvårsrapport 2020.  
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Tabell 1) Oversikt over sysselsetting fra 1. januar 2015–31. desember 2018 

  
 

Drivkraft Campus Nord-Troms 

Overordnet mål for Campus Nord-Troms er å etablere en pilotmodell for forskning, utdanning og 

læring i Distrikts-Norge, med overføringsverdi til andre regioner. Det forventes et effektmål i form av 

økt kompetansenivå og konkurranseevne i regionen. Med dette er det ønskelig å gjøre Nord-Troms 

mer attraktiv for befolkningen, tilflyttere (økt rekruttering), bedrifter og kompetanseinstitusjoner, samt 

økt tiltrekningskraft for lokalisering av nye oppgaver.  

 

Prosjektet jobber tett opp mot Nord-Troms Studiesenter, som per i dag tilbyr høyere utdanning 

gjennom samarbeid med UiT Norges Arktiske universitet og andre utdanningstilbydere, samt at de 

tilbyr ulike kurs gjennom året. I september deltok prosjektleder på Nord-Troms Regionråds møte, der 

det ble redegjort for måloppnåelse i Kompetanseløft i Nord-Troms – et prosjekt som har hatt fokus på 

kompetanse som virkemiddel til å utvikle næringsliv og offentlig virksomhet. Formålet med prosjekt-

leders deltakelse var å formidle Drivkraft-prosjektets hovedmål og hensikt, samt å diskutere hvilke 

punkter fra Kompetanseløft i Nord-Troms som er relevante å videreføre i Drivkraft-prosjektet. Møtet 

ble således en arena for videreføring og formidling av hva som allerede er oppnådd i regionen og hva 

som bør bygges videre på. Det ble foreslått å videreføre følgende fra Kompetanseløft-prosjektet til 

Drivkraft-prosjektet: 

 

• Fortsette å være motor for strategisk kompetanseutvikling i regionen 

• Lørdagsuniversitet bør videreføres enten i regi av en campus-modell eller Nord-Troms 

Studiesenter 

 
Tabell 2) Milepæler for Drivkraft Campus Nord-Troms 

Innv. År

Diff. 

Forrige år Innv. År

Diff. 

Forrige år Innv. År

Diff. 

Forrige år Innv. År

Diff. 

Forrige år Innv. År

Diff. 

Forrige år Innv. År

Diff. 

Forrige år

Total vekst i 

regionen(År/total)

2015 886 1013 1325 1391 2277 543

2016 891 5 983 -30 1302 -23 1367 -4 2273 92 537 -5 35

2017 879 -12 982 -1 1317 15 1408 39 2280 7 547 6 54

2018 887 8 981 -1 1327 10 1437 83 2329 49 560 46 195

2019

Total vekst 1 -32 2 118 148 47 284

Nordreisa Kvænangen

ÅR/K
OM

M
UNE

Storfjord Kåfjord Lyngen Skjervøy

 Beskrivelse Fremdrift 

01 Kartlegging. Gjennomføre interessentanalyse og 

gjennomgang av kompetansekartet – møter med 

aktører/miljø. 

• Bakgrunnsanalyse detaljert i 

prosjektplan. 

• Møter/besøk har vært gjennomført hos 

Senter for nordlige folk, Nordkalottens 

Grensetjeneste, Maritimt senter og 

Skjervøy videregående skole. 

• Styringsgruppemøte har vært avholdt 

med Halti-miljøet. 

02 Kick-off: «Forskningsseminar – mulige modeller» 

Deltakere: Samarbeidspartnere   
• Planlagt kick-off for Campus Nord-

Troms 9. januar 2020.  

03 Studietur(er) for å få input i arbeidet (nasjonalt og 

ev. internasjonalt).  
• Nord-Troms Regionråd var på 

studietur til Sogndal og så blant annet 

på deres modell for desentraliserte 

studier før prosjektstart.  

• Drivkraft-prosjektet evaluerer hvilke 

miljøer det kan være relevant å besøke 

for erfaringsutveksling. Inviro – Nord-

fjord Virtuelle Campus er et alternativ. 
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04 Modellutvikling – flere alternativer utredes 

(konsekvenser) med basis i materiell fra 

forskningsseminar og studietur. Som del av 

modellutviklingen inngår også følgende: 

• Forskningsdagene i Nord-Troms – årlig 

arrangement ved Campus Nord-Troms  

• Etablere Lørdagsuniversitet som fast ordning i 

samarbeid med studiebibliotekene i Nord-Troms 

• Utvikle trainee-ordning i samarbeid med 

næringsforumet ARENA Nord-Troms 

• Målretting av rekrutteringsmetoder på ulike 

arenaer (Arbeidslivsdagen UiT, Yrkes- og 

utdanningsmessa, internship, mastergrads-

stipendordning). Utlysninger av stillinger 

(i Nord-Troms) i sosiale medier 

• Modell for høyere utdanning, 

forskning og oppgaveskriving/trainee-

stillinger/internship under utarbeiding. 

• Kick-off planlagt i januar vil gi 

innspill til innhold og samarbeids-

modeller. 

• Nord-Troms Studiesenter er sentral i 

utviklingen av modell, og en videre 

utvikling av Studiesenteret er en mulig 

vei å gå. 

• Nord-Troms Studiesenter hadde stand 

under Arbeidslivsdagene ved UiT uke 

37/2019. 

• Yrkes- og utdanningsmessa er planlagt 

i Nordreisa uke 4/2020. 

• Per 31. desember 2019 har syssel-

settingen i Nord-Troms økt med totalt 

284 stillinger, noe som utgjør et snitt 

på 94 per år.  

05 Innspillmøter – forankring (eiere, 

samarbeidsaktører).  
• Det har vært avholdt tre styrings-

gruppemøter i løpet av 2019. Et fjerde 

møte var planlagt i desember 2019 for 

å møte «blå» kompetanse på Skjervøy, 

men dette ble dessverre avlyst grunnet 

stengt vei og uvær. 

• Prosjektet og status har vært presentert 

på tre regionrådsmøter i 2019 – i juni 

2019, i september under evaluering av 

Kompetanseløft-prosjektet og i 

november 2019 under konstituerende 

møte av nytt Regionråd. 

06 Valg av samarbeidsmodell for utprøving.  • Ingen rapport på dette stadiet av 

prosjektet. 

07 Dialog, forskningsseminarer med ulike 

interessenter, tilpasning av modell etter innspill.  
• I slutten av juni 2019 ble det sendt inn 

forslag til åtte ulike tema for 

forskningsseminar til UiT og Troms 

fylkeskommune sammen med søknad 

om midler. Per 31. desember 2019 

forelå det fortsatt ikke svar på søknad 

fra Troms fylkeskommune. 

08 Samarbeidsavtaler inngås for CNT. • Ingen rapport på dette stadiet av 

prosjektet. 

09 Utarbeide formidlingsmateriell for «innsalg», sikre 

finansiering, politisk jobbing. 
• Utarbeidet en infobrosjyre om 

prosjektet i august 2019. 

• Info om prosjektet lagt ut på 

nordtromsportalen.no  

• Avisannonsering og digital 

annonsering av kick-off/dialogseminar 

Campus Nord-Troms i Framtid i Nord 

i desember 2019. 

10 Utprøving av modell i en begrenset skala, 

revidering, «endelig» samarbeidsmodell.  
• Ingen rapport på dette stadiet av 

prosjektet. 

11 Spredning av erfaringer, samarbeidsmodell 

(konferanser/seminarer, medier). 
• Ingen rapport på dette stadiet av 

prosjektet. 
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Drivkraft Ungdom 

Regional ungdomssatsing i Nord-Troms (RUST) har fokus på å gjøre ungdom kjent med 

demokratiske prosesser, bygge ned barrierer mellom ungdomsråd og voksne politikere samt involvere 

ungdommen der beslutninger tas. Med den nye kommuneloven, som ble effektivisert ved konstitu-

eringen av de nye kommunestyrene høsten 2019, ble det et krav om etablering av ungdomsråd i alle 

kommuner. Nord-Troms ønsker å spre den gode erfaringen med ungdomsråd og samarbeid med KS 

for å etablere en modell for og opplæring av ungdomsråd.  

 

Drivkraft-prosjektet har fra oppstart blitt kjent med RUST og deltatt på et ungdomsrådsmøte for å 

informere om prosjektet. Videre hadde prosjektet et positivt møte med KS i november, der Nord-

Troms sin modell for ungdomsmedvirkning ble presentert. Det ble diskutert muligheten for et pilot-

prosjekt for unge folkevalgte i regi av KS.  

 

Nord-Troms mener at reell ungdomsmedvirkning har følgende fordeler: 

 

• Samarbeid på tvers av kommunegrensene 

• Tilhørighet og økt deltagelse 

• Demografi, delaktighet gir tilhørighet til egen region 

• Kreativitet og kommunikasjon, delaktig i egen fremtid 

 
Tabell 3) Milepæler Drivkraft Ungdom 

 

Drivkraft Kvenkultur 

Overordnet mål for Drivkraft Kvenkultur er revitalisering av kvensk språk og kultur gjennom over-

føring og/eller etablering av kompetansestillinger innen kvenkultur, minoritetskultur og kvenske 

musikerstillinger samt samarbeid med andre satsinger som etablering av et nasjonalt kventeater. 

 

 Beskrivelse Fremdrift 

01 Utvikle pilotmodell for opplæring av 

ungdomsråd i samarbeid med KS. 
• Møte med KS 8. november. KS ville 

sende videre til KS Sentralt for mulig 

pilotprosjekt for unge folkevalgte. 

02 Utarbeide program for opplæring av ungdoms-

råd og rekruttering av ungdommer til 

veilederkorps. 

• Modell under utarbeiding. 

03 Strategi for informasjon, formidling og 

rekruttering til målgruppene. Produksjon av 

materiell. 

• Gjennomgang av handlingsplan med 

fagleder i august. 

• Prosjektleder deltok på RUST-møte i 

september for å informere om Drivkraft-

prosjektet. 

• Strategimøte avholdt i desember 2019.  

04 Presentasjon og forankring av modell for 

ungdomsråd i alle kommunestyrer og 

administrasjoner. 

• Ingenting å rapportere på dette stadiet av 

prosjektet. 

05 Etablere ungdomsråd i kommunene. • Ingenting å rapportere på dette stadiet av 

prosjektet. 

06 Utprøving av modell i kommunene i regionen. • Ingenting å rapportere på dette stadiet av 

prosjektet. 

07 Justeringer/forbedringer av modell. • Ingenting å rapportere på dette stadiet av 

prosjektet. 

08 Spredning av modellen på nasjonalt nivå. • Ingenting å rapportere på dette stadiet av 

prosjektet. 
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Prosjektet har sterkt fokus på etablering av flere kompetansearbeidsplasser innen kvensk kultur og 

musikk, og i workshop avholdt i desember 2019 ble det satt strategi for videre tiltak i satsingen. 

 

Prosjektet har i perioden hatt fokus på følgende: 

• Etablering av et nasjonalt kventeater der ihana AS, Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk teater 

trupp samarbeider om etableringen. Det er søkt om midler til prosjektstart 1. januar 2020. 

• Workshop for å sette strategier for måloppnåelse. 

• Deltatt på kvenseminar i regi av fylkeskommunen. 

• Besøkt Storfjord språksenter, som jobber for å styrke både samisk og kvensk språk. 

• Besøkt Senter for nordlige folk og diskutert samarbeid med kvensatsingen. 

• Diskutert muligheten for å kjøre et prosjekt gjennom Nord-Troms museum for å kartlegge 

kvenske kulturminner. 

 
Tabell 4) Milepæler Drivkraft Kvenkultur 

 Beskrivelse Fremdrift 

01 Kartlegge mulighetsrommet i Oppgave-

meldingen.  
• I fremlegg til statsbudsjett ble det satt 

av kr 10 millioner til kvensatsingen. 

Dette utgjør ikke så mye mer enn det 

som ble tildelt av midler for 

revitalisering av kvensk språk og 

kultur i 2019, totalt kr 9 912 000,-. 

• Fra 2020 er tilskuddsordningen for 

revitalisering av kvensk språk og 

kultur lagt til den nye Troms og 

Finnmark fylkeskommune, som per 

rapporteringsdato ikke har lagt ut 

midler å søke på for 2020. 

02 Utvikling av samarbeidsmodell kvenkultur-

aktører: 

• Verksted med kultur- og kompetanseaktører 

• Modellering, ulike alternativer, konsekvens-

vurderinger 

• Workshop/strategimøte avholdt i 

midten av desember 2019 med Halti 

kvenkultursenter, ihana AS, Nord-

Troms Regionråd, Nord-Troms 

Studiesenter, Nord-Troms museum og 

prosjektet. 

• UiT har signalisert at de ønsker å 

samarbeide med et nasjonalt 

kventeater på lik linje som de 

samarbeider med Riddu Riđđu. 

• Ønske om å koble kvenkultur-

satsingen opp mot Campus Nord-

Troms ved å se på mulige utdanninger 

som kunne vært kjørt av Nord-Troms 

Studiesenter, som f.eks. kvensk språk- 

og litteraturstudie.  

03 Skissere plan for jobbing mot politisk nivå 

(regionalt og nasjonalt) for lokalisering/ 

etablering av kompetansearbeidsplasser innen 

kvenkultur: 

• Forankring og involvering (regionalt) 

• Presentasjoner 

• Inkludere fylkesrådsledere og 

fylkesråd for kultur i planlagt møte 

med KUD. 

• Kontakte fylkesråd og avtale et 

dialogmøte i Vadsø. 

• Møte med KUD for etablering av 

nasjonalt kventeater. 

• Utarbeide et kunstnerisk kompetanse-

kart over kvensk kultur. 
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Drivkraft Grensesamarbeid 

Hovedmålet med Drivkraft Grensesamarbeid er å se på en mulig videreutvikling av Nordkalottens 

Grensetjeneste og jobbe mot en forutsigbar finansiering av grensetjenesten. 

 

I perioden har prosjektet hatt fokus på å bli kjent med Nordkalottens Grensetjeneste og øvrige 

næringer ved Nordkalottsenteret i Skibotn, deltatt på relevante møter og seminarer samt fremsnakket 

Nordkalottens Grensetjenestes arbeid i alle møter der Drivkraft-prosjektet har vært presentert. 

 

Tabell 5) Milepæl Drivkraft Grensesamarbeid 

 Beskrivelse Fremdrift 

01 Permanent finansiering av grensetjenesten. • Planlagt strategimøte i Skibotn 

21. januar 2020 for å utarbeide strategi 

for finansiering av grensetjenesten. 

02 Utvikling av grensetjenesten til totalt tre 

faste stillinger. 
• Vil bli inkludert i strategimøte 

21. januar 2020. 

03 Se på utviklingspotensialet og samarbeids-

muligheter, koordinering, fasilitere 

møteplasser. 

• Vil bli diskutert på strategimøte 

21. januar 2020. 

 

 

  

04 Strategi for informasjon og formidling til 

målgruppene. Produksjon av materiell. 
• Flyer med drivkraftsatsingen er delt ut 

og lastet opp til webside. 

05 Presentasjon og forankring lokalt, regionalt og 

nasjonalt. 
• Drivkraftsatsingen formidlet i møter 

med Regionrådet, rådmannsutvalget, 

dialogseminar for campus og 

avsluttende møte for Kompetanseløft i 

Nord-Troms. 

06 Avklare behov og muligheter vedrørende 

fysisk tilrettelegging.  
• Ingenting å rapportere på dette 

stadiet av prosjektet. 

07 Spredning av resultater. • Ingenting å rapportere på dette 

stadiet av prosjektet. 
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5. REGNSKAP 
Selskapets regnskapsfører er Kaj Båtnes. Han er ansatt på engasjement i deltidsstilling. Selskapets 

revisor er IP Revisjon AS (Skjervøy).  

 

Regnskapet for Nord-Troms Regionråd DA 2019 er gjort opp med et årsunderskudd på kr 213 225. 

 

Det bekreftes med dette at forutsetning for fortsatt drift er til stede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Troms, 24. mars 2020 

 

 

 

 

 

 Ørjan Albrigtsen Hilde Nyvoll Bernt Lyngstad 

 styreleder styremedlem styremedlem 

 

 

 

 

 Geir Varvik Dan-Håvard Johnsen Eirik L. Mevik 

 nestleder styremedlem styremedlem 
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 21.04.2020 11:32:32
Til: Ellinor Evensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Siri Ytterstad; Nordreisa kommune

Emne: Vs: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
Vedlegg: 
Jeg har i dag drøftet med ordfører videre behandlingsprosess av denne saken.

Vi vil avklare nærmere med Skjervøy kommune og Kåfjord kommune utkast til intensjonsavtale, som deretter
kan legges fram til politisk behandling.

Denne epost‐korrespondansen kan legges som referatsak til kommunestyrets møte 07.05.20 og
sektorutvalgets møte 23.04.20.

Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune

Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03

www.nordreisa.kommune.no

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Sendt: mandag 20. april 2020 13:52
Til: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>
Emne: Vs: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
 
Sektorlederen bør orientere sektorutvalget om henvendelsen og vårt foreløpige svar.

Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune

Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
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www.nordreisa.kommune.no

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Sendt: mandag 20. april 2020 13:51
Til: Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Kopi: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: Vs: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
 
Kommunedirektøren er positiv til et slik samarbeid, og vi kan gjerne gå videre med drøftinger i forhold til en
intensjonsavtale mellom Kåfjord kommune, Skjervøy kommune og Nordreisa kommune.

En slik avtale må selvsagt behandles politisk.

Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune

Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03

www.nordreisa.kommune.no

Kopi: postmottak, her
          sektorleder, her

Fra: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>
Sendt: mandag 20. april 2020 12:42
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Mette Luther <Mette.Luther@nordreisa.kommune.no>
Emne: RE: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
 
Jeg er positiv til et samarbeid om koronasituasjonen skulle tilsi at en kommunen får problemer grunnet
karantene/isolasjon eller sykdom.
 
Med vennlig hilsen
 
Siri Ytterstad
Sektorleder Oppvekst og kultur
Nordreisa kommune
Ráissa suohkan
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Raisin komuuni
siri.ytterstad@nordreisa.kommune.no
tlf 77588006 ‐ 41173493

 
 

From: Jan‐Hugo Sørensen 
Sent: Friday, April 17, 2020 5:49 PM
To: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>
Subject: Fwd: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
 

Hva mener du om dette ?
 
Mvh 
Jan-Hugo Sørensen

Videresendt melding:

Fra: Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>
Dato: 17. april 2020 kl. 10:54:33 CEST
Til: Elisabeth Gulbrandsen <elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no>, Jan-Hugo Sørensen <Jan-
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>, Einar Pedersen
<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Emne: Sv:  Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter
vertskommunemodellen

Hei!
Har drøfta forespørselen fra Kåfjord hos oss, og vi er positive til at det inngås en
beredskapsavtale ang barnevernsdrift om korona‐situasjonen skulle utvikle seg slik at en
kommune ikke klarer å løse oppdraget pga karantene/isolasjon/sykdom. Har Nordreisa tatt
stilling til 
forespørselen?
Med vennlig hilsen
 
Cissel Samuelsen, rådmann
Tlf 7777 5510/91718487

 

Fra: Elisabeth Gulbrandsen <elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no>
Sendt: onsdag 1. april 2020 14:44
Til: Cissel Samuelsen <cissel.samuelsen@skjervoy.kommune.no>; Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐
Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Kopi: Siri Ytterstad <Siri.Ytterstad@nordreisa.kommune.no>; Einar Pedersen
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<Einar.Pedersen@kafjord.kommune.no>
Emne: Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen
 
Midlertidig interkommunalt samarbeid om barneverntjeneste – etter vertskommunemodellen

Den 25.3 ble følgende publisert på BUFDIR sin hjemmeside; det vises til brev datert 13.03.20 fra
BUFDIR for å imøtekomme situasjoner der ansatte i kommunal barneverntjeneste er i karantene
på grunn av sykdom eller risiko for spredning av korona‐viruset.

I brevet gir BUDIR utfyllende informasjon om hvordan kommuner kan etablere midlertidig
samarbeid med en annen/andre kommuner for å kunne ivareta barneverntjenestens
oppgaver. Barnevernsledere i Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy har allerede diskutert dette, men
formaliseringen om samarbeid dersom det skulle bli kritisk må skje på et annet nivå.

BUFDIR skriver følgende:
Fordi barnevern er en lovpålagt oppgave som innebærer utøving offentlig myndighet, må
interkommunalt samarbeid om barneverntjenester etableres gjennom vertskommune‐modellen.
Modellen er regulert i kommuneloven kapittel 20 og forutsetter i utgangspunktet at de enkelte
kommunestyrer har vedtatt en samarbeidsavtale.
Dette kan gjøres uten at kommunestyret holder et ordinært møte.
Hvis det er påkrevd å få spørsmålet om kommunesamarbeid avgjort før neste møte i
kommunestyret og det heller ikke er tid til å holde ekstraordinært møte, kan ordføreren i
kommunen beslutte at saken kan behandles skriftlig eller i hastefjernmøte, se kommuneloven §
11‐8 andre ledd. Skriftlig saksbehandling eller hastefjernmøte må gjennomføres på den måten
som er beskrevet i § 11‐8 tredje og fjerde ledd.

I situasjoner der det er nødvendig å treffe vedtak om kommunesamarbeid så raskt at det
ikke er tid til å samle kommunestyret til et møte, kan kommunestyret også delegere
vedtaksmyndigheten til formannskapet, kommunerådet, et utvalg etter § 5‐7 eller
ordføreren ("delegert hastekompetanse"), se kommuneloven § 11‐8 første ledd. Skriftlig
saksbehandling og hastefjernmøter kan brukes også for å delegere slik hastekompetanse.

For å begrense spredning av korona‐smitte, vedtok Kommunal‐ og
moderniseringsdepartementet den 13. mars 2020 en midlertidig hasteforskrift om
gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner. Forskriften åpner blant annet
for at fjernmøter kan avholdes som rene telefonmøter uten bruk av kamera.

Mer informasjon om forskriften finnes på regjeringens hjemmeside.

Vi minner avslutningsvis om at adgangen fylkesmannen har til å utpeke en settekommune,
kun gjelder ved inhabilitet i tjenesten. Fylkesmannen kan dermed ikke utpeke en
settekommune med begrunnelse i at tjeneste ikke er i stand til å utøve sine oppgaver etter
barnevernloven. Slike utfordringer må søkes løst gjennom samarbeid, og fylkesmannen vil
ha en viktig rolle med hensyn til å oppfordre til og legge til rette for slikt samarbeid. Hvis
kommunen det gjelder ikke ønsker å ta et slikt initiativ eller motsetter seg slike løsninger,
antar vi at det kan være aktuelt å ilegge kommunen pålegg om retting etter kommuneloven
§ 30‐4.

Som et ledd i beredskapsarbeidet i Kåfjord kommune har kommunestyret den 30.03.20 gjort følgende
vedtak:

Kommunestyret delegerer myndighet til ordføreren om at det i forbindelse med koronakrisen, dersom
det oppstår situasjoner der det er nødvendig, kan treffe vedtak om midlertidig kommunesamarbeid om
barnevernsamarbeid dersom det ikke er tid til å samle kommunestyret til et møte.

Kommunestyret delegerer da vedtaksmyndigheten til ordføreren etter ("hasteparagrafen» eller
«delegert hastekompetanse"), kommunelovens § 11‐8 første ledd.

 
Kåfjord kommune ønsker at det inngås en intensjonsavtale med andre kommuner om midlertidig
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samarbeid dersom det blir kritisk ift. å opprettholde barneverntjenesten i koronakrisen. Dette som
en del av en beredskapsplan for barneverntjenesten. Vi ønsker å samarbeide med Skjervøy og
Nordreisa der vi allerede har et godt samarbeid om akuttberedskap. Vertskommune vil være den av
tjenestene som ikke er satt ut av koronakrisen. Tjenestene våre kjenner hverandre godt og våre
ledere er i gang med felles beredskapsplan. Vi Skjervøy og Nordreisa være med på en slik
intensjonsavtale?
 
 
 
Dearvvuođaiguin/vennlig hilsen/tervheissii
Elisabeth Gulbrandsen
Kommunalsjef Oppvekst
Gáivuona suohkan/Kåfjord kommune/Kaivuonon komuuni
Tlf: 777 19 219
elisabeth.gulbrandsen@kafjord.kommune.no
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Fra: Hugo Tingvoll Utinord (hugo@utinord.no)
Sendt: 31.03.2020 06:02:48
Til: Post Skjervoy; Sentralbord Kvænangen kommune; Post Kafjord; Nordreisa kommune
Kopi: Rita Mathiesen; Fredrik Lehn-Pedersen; Kjersti Hovland Rennestraum; Kjell Kr. Johansen; Elin Winje
Skallebø; Frode Langstrand; helene_trygg@hotmail.com; Berit Lilleberg; Ørjan Albrigtsen; Eirik Losnegaard Mevik;
Hilde Anita Nyvoll; Bernt Eirik Isaksen Lyngstad

Emne: Protokoll representantskapsmøte Nord-Troms Friluftsråd
Vedlegg: Signert protokoll representantskapsmøte 30.03.20.pdf
Protokollen følger vedlagt. Sendes postmottak og med flere som kopimottakere.
 
Med hilsen
NORD‐TROMS FRILUFTSRÅD
 
Hugo Tingvoll
Daglig leder
975 20 450
 
Vår nettside http://www.utinord.no/
Følg oss på Facebook
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
 
 

 

Protokoll representantskapsmøte 
 
Tid:   30. mars 2020 
Møteform:  Gjennomført som video- og telefonmøte  
Tid:  Kl. 14.00-14.30 
 
Deltakere med stemmerett: 
Nordreisa kommune:  Ordfører Hilde Nyvoll 
Kvænangen kommune:  Ordfører Eirik Losnegaard Mevik 
Skjervøy kommune:  Ordfører Ørjan Albrigtsen  
Kåfjord kommune:  Ordfører Bernt Eirik Isaksen Lyngstad  
 
Forfall:    Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen kommune måtte melde forfall på 
    kort varsel grunnet pågående møte i kommunestyret.  
    Ørjan Albrigtsen fikk fullmakt til å avgi stemme på vegne av  
    Kvænangen kommune. 
 
Deltakere uten stemmerett: 
 
Styret: 
Kåfjord kommune:  Levin Mikkelsen  
Kvænangen kommune:  Kjell Kr. Johansen 
Skjervøy kommune:  Elin Winje Skallebø  
Nordreisa kommune:  Herborg Ringstad 
 
Administrasjonsgruppa: 
Kåfjord kommune:  Kjersti Rennestraum 
 
Administrasjonen: 
Hugo Tingvoll 
Sunniva Kråbøl 
 
 
Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og utsendinger 
 
Vedtak: 
Innkalling, saksliste og utsendinger godkjennes.  
 
Sak 2 Velge ordstyrer, referent og til å undertegne protokollen 
 
Enstemmig vedtak: 
Ordstyrer/referent:   Hugo Tingvoll 
Protokollunderskrift:  Bernt Eirik Isaksen Lyngstad og Hilde Nyvoll 
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                Nord-Troms Friluftsråd   

  Et samarbeid mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy       

Epost: post@utinord.no Mobil: 975 20 450 Nettside: utinord.no                         

 Se også Nord-Troms friluftsråd på Facebook 

 
Sak 3 Årsrapport for 2019  
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapsmøtet vedtar årsrapport for 2019. 
 
Sak 4 Regnskap med revisjonsberetning for 2019 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapsmøtet vedtar regnskap for 2019.  
 
 
Sak 5 Arbeidsplan for 2020 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapsmøtet vedtar arbeidsprogrammet for 2020. 

 
Sak 6 Budsjett for 2020, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene 
 
Enstemmig vedtak: 
Representantskapsmøtet vedtar budsjett for 2020. Medlemskontingenten for 2021 opprettholdes 

uendret, dvs. kr 25,- pr. innbygger. 

Sak 7 Behandle innkomne saker. 

Ingen innkomne saker. 

Sak 8 Valg 
 a) Styre 
 b) Styrets leder og nestleder 
 
Enstemmig vedtak: 
Kåfjord kommune:  Berit Lilleberg  Vara: Arthur-Kjelstrup Olsen 
Kvænangen kommune:  Kjell Kr. Johansen Vara: Helene Tryggstrand 
Skjervøy kommune:  Elin Winje Skallebø  Vara: Frode Langstrand 
Nordreisa kommune:  Fred Erlend Rundhaug Vara: Lise Beate Brekmo 
 
Leder:     Kjell Kr. Johansen 
Nestleder:   Elin Winje Skallebø 

 
 
 
Protokollunderskrift: 

 
 
 
 
Bernt Eirik Isaksen Lyngstad      Hilde Nyvoll 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/291-6 

Arkiv:                A10  

Saksbehandler:  Berit Kalseth 

 Dato:                 21.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
26/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 

 

Tilbud om sommerbarnehage i kommunale barnehager i Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Vedtekter for de kommunale barnehagene i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2020 i tråd med gjeldende vedtekter. For sommeren 
2020 gis tilbudet i uke 28.  

Kommunedirektørens innstilling 
Det gis tilbud om sommeråpen barnehage i 2020 i tråd med gjeldende vedtekter. For sommeren 
2020 gis tilbudet i uke 28.  

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune gir tilbud om sommerbarnehage i ferieperioden til foresatte og barn som 
trenger det. Tilbudet gis i en avdeling ved Leirbukt barnehage, under ledelse av styrer Kirsti 
Karlsen.  
Personalet settes så langt som mulig sammen fra de barnehager som har barn som skal benytte 
sommerbarnehagen. Det gjøres samtidig vurderinger, slik at belastninger på en bestemt 
barnehage ikke skal bli for stor. 
 
Fra 2018 har det hovedsakelig vært barn fra Høgegga, Storslett og Leirbukt barnehage som hatt 
behov for sommerbarnehage. 
 
Total kostnad for tilbud om sommerbarnehage i 4 uker: kr 150 000,-.  
 
 
Kostnad for drift av en uke med åpen sommerbarnehage er: kr. 37 500,-  
 
Barn som har benyttet sommerbarnehage: 
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ÅR UKE 28 
Antall barn 

UKE 29 
Antall barn 

UKE 30 
Antall barn 

UKE 31 
Antall barn 

2018 9 4 0 7 
2019 6 4 4 0 

2020** 3 1 2 1 
** Innmeldt behov for 2020 
 

Vurdering 
Lov om barnehage stiller krav til barnehage som pedagogisk virksomhet. Dette stiller blant 
annet krav til gruppestørrelse av barn. Av den grunn bør det settes minsteantall barn med behov 
for sommerbarnehage, for å tilby barnehage i sommerukene 28, 29, 30 og 31.  
 
Anbefalt gruppestørrelse på minimum 5 barn er vurdert til å kunne gi barn og foresatte et godt 
pedagogisk sommerbarnehagetilbud. Anbefalt gruppestørrelse er veiledende. 
 
Etterspørsel hos foresatte for sommerbarnehage har gått ned fra 2018. (Se tabell) 
  
På bakgrunn av lav etterspørsel og utfordringer med å kunne gi et godt pedagogisk tilbud til 
barn og foresatte, vurderes det at for 2020 kun gis tilbud om sommerbarnehage i uke 28.  
 
 
 
 

135



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-60 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
32/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 

 

Koronatiltak – lokale restriksjoner 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Formannskapet vedtar følgende lokale smitteverntiltak, jfr smittevernlovens § 4.1: 
 
Vedtak om å forby sammenkomster  
Tiltaket videreføres fra og med 2.mai 2020 til 31.mai 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 28.mai 2020. 
Dette begrunnes i en fortsatt ekstra fare for smitteutbrudd når store grupper samles. 
 
Åpning av kommunale bygg og tjenester: 
Kommunehuset åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 
5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får 
ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er 
ferdig må kunden følges ut. 
 
Halti åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. 
Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden 
inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges 
ut. 
 
Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 
personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 
kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut. 
 
Kulturskolen: åpner i hht statlige retningslinjer og statlig veileder, for individuell undervisning 
og undervisning i grupper i hht statlige regler. 
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Sykehjem og andre institusjoner holdes stengt for publikum fram til og med 31.mai 2020. Dette 
for å hindre smitte inn i disse byggene. Ny vurdering gjøres 28.mai. 
 
Idrettshall og svømmehall holdes stengt jf sentrale regler. 
 
Byggene som foreslås gradvis åpnet, fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og 
praktiske forberedelser er klare.  
Kulturtilbudene fra bibliotek og kulturskolen fastsetter endelig åpningsdato når 
smittevernveileder og praktiske forberedelser er klare.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet vedtar følgende lokale smitteverntiltak, jfr smittevernlovens § 4.1: 
 
Vedtak om å forby sammenkomster  
Tiltaket videreføres fra og med 2.mai 2020 til 31.mai 2020. Ny beslutning om eventuelt 
videreføring tas 28.mai 2020. 
Dette begrunnes i en fortsatt ekstra fare for smitteutbrudd når store grupper samles. 
 
Åpning av kommunale bygg og tjenester: 
Kommunehuset åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 
5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får 
ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er 
ferdig må kunden følges ut. 
 
Halti åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 personer. 
Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse kunden 
inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må kunden følges 
ut. 
 
Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 
personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 
kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut. 
 
Kulturskolen: åpner i hht statlige retningslinjer og statlig veileder, for individuell undervisning 
og undervisning i grupper i hht statlige regler. 
 
Sykehjem og andre institusjoner holdes stengt for publikum fram til og med 31.mai 2020. Dette 
for å hindre smitte inn i disse byggene. Ny vurdering gjøres 28.mai. 
 
Idrettshall og svømmehall holdes stengt jf sentrale regler. 
 
Byggene som foreslås gradvis åpnet, fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og 
praktiske forberedelser er klare.  
Kulturtilbudene fra bibliotek og kulturskolen fastsetter endelig åpningsdato når 
smittevernveileder og praktiske forberedelser er klare.  
 
 

Saksopplysninger 
Sak om videreføring av kommunale smittevernvedtak. Saken er skrevet etter møte mellom 
Kommunedirektør, kommuneoverlege og sektorleder 29.04.2020.  

137



 
Etter drøfting i formannskapet vil de endelige vedtakene skrives ut. 
 
 
Kommuneoverlegens vedtak om stenging av skoler, barnehager, rådhus med mer 
 
Barnehager og skoler skole åpnes i samsvar med nasjonale beslutninger  
Rådhus, bibliotek, kulturscene, kino, idrettshall og institusjoner holdes stengt for besøkende/kunder 
frem til og med 1. mai. 
 
Vurdering 
Det anbefales at kommunen starter en gradvis åpning av kommunale bygg, men dette må gjøres 
på en slik måte at det ivaretar alle smittevernhensyn. Før bygg gradvis åpnes må det lages 
veiledere for smittevern tilpasset det enkelte bygg. Helt konkret anbefales følgende: 
 
Kommunehuset: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 
5 personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost om tidspunkt. Den ansatte eller ordfører får 
ansvar for å låse kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er 
ferdig må kunden følges ut. 
Veileder for smittevern utarbeides før åpning. 
 
Halti: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 
personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 
kunden inn og ta vedkommende med til sitt kontor eller møterom. Når møtet er ferdig må 
kunden følges ut. 
Veileder for smittevern utarbeides før åpning. 
 
Biblioteket: åpnes for enkeltkunde/r etter forhåndsavtale. Samlet gruppe må ikke være over 5 
personer. Kunden må avtale pr telefon eller epost tidspunkt. Den ansatte får ansvar for å låse 
kunden inn og ta de med inn på biblioteket. Når utlånet er ferdig må kunden følges ut. 
Veileder for smittevern utarbeides før åpning. 
 
For kulturskolen kom det statlige retningslinjer og veileder sist uke. Det foreslås at kommunen 
følger disse og åpner kulturskolen for individuell undervisning og for mindre grupper.  
 
Sykehjem og andre institusjoner: holdes stengt for publikum fram til og med 31.mai 2020. Dette 
for å hindre smitte inn i disse byggene. 
 
Idrettshall og svømmehall holdes stengt jf sentrale regler. 
 
Byggene som foreslås gradvis åpnet, fastsetter endelig åpningsdato når smittevernveileder og 
praktiske forberedelser er klare. 
 
 
Vedtak om å forby sammenkomster  
 
Tiltaket iverksettes fra og med fredag 15.april 2020 til 1.mai 2020. Ny beslutning på eventuelt 
videreføring tas 30.april 2020.  
 
Vurdering:  
Det anbefales at vedtaket videreføres til 31.mai 2020. Staten har anmodninger om at maks 5 
personer kan møtes. Dette ivaretar forholdet, men med et lokalt vedtak vil det gi et ekstra signal om 
at koronasituasjonen ikke er over og at samling av folk ikke ønskelig. 

138



 
 

Samlet vurdering 
Staten har startet en gradvis åpning av samfunnet. Denne har blitt fulgt av Nordreisa kommune.  
For noen kommunale bygg har ikke staten konkrete råd eller regler, kun generelle regler om 
håndvask, avstand, maks antall mm. Det er derfor foreslått en gradvis åpning av flere bygg, etter 
en individuell vurdering. 
Lokale smittevernregler må utarbeides og implementeres før byggene åpnes. 
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 06.05.2020 13:11:58
Til: Kjelderen Idrettsforening; gunbjorg@healit.no
Kopi: Hilde Anita Nyvoll; Rita Toresen; Nordreisa kommune

Emne: Vs: Referatsak 18/20 Melding om feilaktige opplysninger og inhabilitet
Vedlegg: 
Til Kjelderen Idrettsforening
*************************

Vi bekrefter å ha mottatt eposter datert 06.05.20 og 02.04.20.
Disse vil bli lagt fram som referatsak til kommunestyret, sammen med kopi av denne besvarelse.

Som vi har opplyst tidligere så vil Nordreisa kommune avvente effektuering av garantivedtaket inntil det
foreligger en tilfredsstillende avklaring av saken.
Når det gjelder den aktuelle referatsaken i kommunestyret 01.04.20, sak nr. PS 27/20 (RS 22/20) så ble det
ikke foretatt noen realitetsbehandling av saken, og kommunestyret vedtok enstemmig at "Referatsakene tas
til orientering".

I forhold til habilitetsspørsmålet i den aktuelle saken så ble ikke dette aktualisert i det aktuelle
kommunestyremøtet 01.04.20.

Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune

Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør

Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03

www.nordreisa.kommune.no

Kopi: ordfører, her
          økonomisjefen, her
          postmottak, her

________________________________________
Fra: Kjelderen Idrettsforening <kif@kjelderen.no>
Sendt: onsdag 6. mai 2020 11:36
Til: Nordreisa kommune; Jan-Hugo Sørensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll
Emne: Re: Referatsak 18/20 Melding om feilaktige opplysninger og inhabilitet

Hei,
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Viser til tidligere sendt mail (se under), med formelt brev til kommunen
om feilaktige opplysninger og inhabilitet.

Vi savner en tilbakemelding fra kommunen på hvordan dette vil bli
håndtert? Etter vårt skjønn må kommunen behandle hele saken på nytt da
kravet til habilitet ikke er overholdt!

Imøteser en tilbakemelding på hvordan dette vil bli håndtert videre og
hvordan kommunen håndterer situasjoner der habilitetskravet ikke blir
overholdt. Har sett på saksliste for kommende kommunestyremøte at det
ikke er lagt inn som en orienteringssak eller på andre måter nevnt i
sakspapirer. Vil tro at kommunestyret som har behandlet saken må
orienteres om at habilitetskravet ikke er overholdt?

På forhånd takk!

Med vennlig hilsen

Kjelderen Idrettsforening

Gunbjørg N. Melkiorsen
-Styreleder-

Tlf. 906 83 241
Mail: kif@kjelderen.no / gunbjorg@healit.no

Den 2020-04-02 13:02, skrev Kjelderen Idrettsforening:
> Hei,
>
> På bakgrunn av uttalelser fra kommunestyrerepresentant Arthur Tørrfoss
> i kommunestyremøte den 1.4.2020 sender Kjelderen Idrettsforening
> vedlagt melding om feilaktige opplysninger og brudd på
> forvaltningslovens krav til habilitet!
>
> Forstår det slik at utvalgssak PS 126/19 foreløpig er satt på hold for
> å avklare saken nærmere. Kjelderen Idrettsforening er villig til å
> stille opp i et møte eller eventuelt sende over dokumentasjon som
> belyser saken hvis det er ønskelig.
>
> Videre kan det informeres om at lederen i Kjelderen Idrettsforening
> hadde et møte i går sammen med lederen i Nordreisa skytterlag og
> styreleder i Kjelderen Samfunnshus interrimstyre. Vedtekter i
> samfunnshuset og leieavtale til Nordreisa Skytterlag skal opp til
> avstemming i årsmøte i Kjelderen Samfunnshus representantskap så snart
> dette kan avholdes. Vedtektene og Leieavtalen i sin nåværende form kan
> ikke godkjennes av Kjelderen Idrettsforening.
>
> Med vennlig hilsen
>
> Kjelderen Idrettsforening
>
> Gunbjørg N. Melkiorsen
> -Styreleder
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Fra: Kjelderen Idrettsforening (kif@kjelderen.no)
Sendt: 02.04.2020 13:02:53
Til: Nordreisa kommune; Jan-Hugo Sørensen
Kopi: Hilde Anita Nyvoll

Emne: Referatsak 18/20 Melding om feilaktige opplysninger og inhabilitet
Vedlegg: Referatsak 18-20- Melding om feilaktige opplysninger og inhabilitet.pdf

Hei,

På bakgrunn av uttalelser fra kommunestyrerepresentant Arthur Tørrfoss i
kommunestyremøte den 1.4.2020 sender Kjelderen Idrettsforening vedlagt
melding om feilaktige opplysninger og brudd på forvaltningslovens krav
til habilitet!

Forstår det slik at utvalgssak PS 126/19 foreløpig er satt på hold for å
avklare saken nærmere. Kjelderen Idrettsforening er villig til å stille
opp i et møte eller eventuelt sende over dokumentasjon som belyser saken
hvis det er ønskelig.

Videre kan det informeres om at lederen i Kjelderen Idrettsforening
hadde et møte i går sammen med lederen i Nordreisa skytterlag og
styreleder i Kjelderen Samfunnshus interrimstyre. Vedtekter i
samfunnshuset og leieavtale til Nordreisa Skytterlag skal opp til
avstemming i årsmøte i Kjelderen Samfunnshus representantskap så snart
dette kan avholdes. Vedtektene og Leieavtalen i sin nåværende form kan
ikke godkjennes av Kjelderen Idrettsforening.

Med vennlig hilsen

Kjelderen Idrettsforening

Gunbjørg N. Melkiorsen
-Styreleder
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-58 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
39/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Koronapandemien - Oppfølging 

Henvisning til lovverk: 
Vedlegg 
1 Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester 
2 Særutskrift - koronapandemien – vurdering av investerings tiltak i privat, regional og statlig 

regi 
3 Forespørsel om midlertidig forskrift om unntak fra eiendomsskatteloven 
4 Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene 
5 KS vil ha midlertidig bestemmelser for eiendomsskatt - infoskriv av 14.04.2020 

 
Lenke: https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2009-10-01-1466 
 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Kommunestyrets møte i juni 2020 vurderer spørsmålet om eventuell ytterligere reduksjon i 
vann- og avløpsavgifter. 

2. Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare 
anbefalinger i saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli 
kompensert. Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon av 
eiendomsskatt er klare. 

3. Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, 
forlenges ikke. 

 
 

Innledning 

Kommunestyret behandlet saker tilknyttet koronapandemien i sine møter 27.03.20 og 01.05.20. 
 
Videre har formannskapet behandlet dette sakskomplekset i alle sine ukentlige møter i mars og 
april måned d.å. 
 
Formannskapets vedtak i møte 23.04.2020 
 
Formannskapets vedtok følgende i sak PS 22/20: 
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Nordreisa kommune har følgende prosjekter som Nordreisa kommune ønsker å prioritere i 
forhold til brev av dato 08.04.2020 fra KS:  
  
1. Saga skianlegg, ferdig prosjektert, 30 mill 
2. Renovering Storvikvegen, fv 7950, kostnad beregnes av kommedirektøren i samarbeid 

med Vegvesen og innarbeides i svaret 
3. Renovering Rotsundelv skole, 5 mill 
4. Villakssenter Nordreisa,14 millioner 
5. Breiband Storeng, Havnnes og Straumfjord, 2.7 mill ferdig prosjektert innarbeides i 

svaret 
 
Andre prosjekter som Nordreisa kommune ønsker arbeide videre med:  
• Renovering av Sonjatun helsesenter 20 mill kroner 
• Sentrumsutvikling, 15 millioner 
• Renovering Halti, 2 mill 
• Svømmehall Nordreisa, 90 millioner 
• Fotballhall Nordreisa – 50 millioner kroner 
• Opprustning Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett - 50 millioner kroner 
• Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier i Nordreisa – 100 millioner kroner 
• Opprustning FV 866 med bru og tunnel - …... millioner kroner 
• Utbedring E6 Olderdalen – Langslett - ….... millioner kroner 
• Skredsikring Mettevollia – 20 millioner kroner 
 
Det utredes til kommunestyrets neste møte om det er behov for reduksjon i vann og avløpsavgift 
for tredje kvartal.  
 
Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare anbefalinger i 
saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil bli kompensert. 
Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon i eiendomsskatt er klare. 
 
Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, forlenges 
ikke. 
 
Kommunestyrets behandling av saken i møte 07.05.2020 
Formannskapet har behandlet henvendelsen fra KS med hensyn til forslag på aktuelle 
investeringsprosjekter som kan realiseres hvis staten kommer med nye krisepakker. 
Formannskapets vedtak er sendt KS Troms og Finnmark, og vi har anmodet om at KS gjør 
vedtaket kjent for fylkesmannen og fylkesrådet. 
 
Kommunestyret må nå sluttbehandle følgende punkter i formannskapets vedtak: 

 Det utredes til kommunestyrets neste møte om det er behov for reduksjon i vann og 
avløpsavgift for tredje kvartal. 

 Spørsmålet om reduksjoner i eiendomsskatt vurderes når KS kommer med klare 
anbefalinger i saken, og når staten samtidig bekrefter at tapte eiendomsskatteinntekter vil 
bli kompensert. Det legges fram sak for kommunestyret når anbefalinger for reduksjon 
av eiendomsskatt er klare. 

 Kommunestyrets generelle delegasjon til formannskapet, jfr. sak PS 21/20 punkt 18, 
forlenges ikke. 
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Kommunedirektørens anbefaling av videre prosess 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyrets møte i juni 2020 vurderer spørsmålet om 
eventuell ytterligere reduksjon av vann- og avløpsavgifter. Vi vil da ha bedre oversikt over 
behovet for slike avgiftsreduksjoner, som følge av koronakrisen. Vi vedlegger departementets 
retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Retningslinjene gir 
rammer for kommunenes handlingsrom i forhold til innkreving av blant annet vann- og 
avløpsavgifter. 
 
Når det gjelder spørsmålet om eventuelle reduksjoner i eiendomsskatt så har formannskapet 
vedtatt at dette skal skje når KS kommer med klare anbefalinger i saken. 
 
Avslutningsvis har formannskapet anbefalt ovenfor kommunestyret at generell delegasjon gitt til 
formannskapet i sak PS 21/20 forlenges ikke. 
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FORORD 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester. Formålet med retningslinjene er å bidra til en god og ensartet praksis for 

beregning av selvkost på et tjenesteområde.   

Som en del av arbeidet med å revidere retningslinjene fikk BDO AS og Telemarksforsking i oppdrag å levere et 

utkast til departementet. Departementet har gjennomgått og supplert forslaget fra BDO/Telemarksforsking.  

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Februar 2014  
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1. SAMMENDRAG  

Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må kommunen 

utarbeide en selvkostkalkyle. Kommunene skal utarbeide en budsjettkalkyle (forkalkyle) og foreta en 

etterkalkulasjon (etterkalkyle) av de reelle kostnadene innenfor de aktuelle tjenesteområdene. Dette gjøres 

for å føre kontroll med at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Der hele selvkosttjenesten er 

ivaretatt av ett selskap, kan selskapet utarbeide selvkostkalkylen.   

Til grunn for anbefalingene i disse retningslinjene ligger følgende prinsipper:  

1 Definisjon  Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller 

et selskap har ved å produsere en bestemt vare eller 

tjeneste.  

Kap.  3  

2 Generasjons- 

prinsippet 

En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli 

subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene 

som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av 

tjenesten. 

Kap. 3 

3 Uavhengig av 

finansieringsform 

Hvordan anskaffelsene er finansiert, skal ikke påvirke 

selvkost.  
Kap. 3 

4 Kostnadsdekning Kommunen eller selskapet skal kunne få tilbake de utlegg 

den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli 

kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved 

anskaffelsen. Retningslinjene bygger derfor på at kostnaden 

må være pådratt og reelt sett utgjøre en utgiftspost i 

regnskapet og at historisk kost legges til grunn ved 

beregning av kostnader.   

Kap. 3 

Det anbefales at selvkostkalkylen utarbeides etter følgende retningslinjer:  

5 Direkte kostnader Direkte kostnader er arbeid, varer og tjenester som 

anvendes for å yte tjenesten. Direkte kostnader kan alltid 

henføres til den aktuelle selvkosttjenesten. 

Kap. 5.1 

6 Indirekte kostnader og 

fordeling 

Indirekte kostnader er deler av kostnader som i KOSTRA er 

henført til administrasjonsfunksjonen eller funksjonen for 

kontroll og revisjon. Fordelingsnøkkel for indirekte 

kostnader bør primært være en nøkkel som gir best uttrykk 

for selvkosttjenestens bruk av interntjenesten. Alternativt 

benyttes selvkosttjenestens andel av kommunens samlede 

brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel.  

Kap. 5.2 

7 Administrative ledere Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse 

av beslutningsgrunnlag for administrativ ledelse regnes ikke 
Kap. 5.2 
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som henførbare i selvkostkalkylen. Administrative ledere 

som yter tjenester for betalingstjenesten, fordeler denne 

andelen til betalingstjenesten. Prinsippet følger 

KOSTRA-veiledningen.  

8 Anskaffelseskost Avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen baseres på 

historisk anskaffelseskost. Gjenanskaffelseskost justert for 

prisstigning ved hjelp av byggekostnadsindeks (SSB), kan 

brukes der hvor historisk kost ikke lar seg skaffe (deflatert 

gjenanskaffelseskost). 

Kap. 6.3 

9 Anleggsbidrag  Investeringstilskudd/anleggsbidrag fra eksterne (andre enn 

kommunen) kommer til fradrag fra anskaffelseskost ved 

fastsettelse av avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen. 

Tilknytningsgebyr er en driftsinntekt og kommer ikke til 

fradrag i anskaffelseskost. 

Kap. 6.3 

10 Avskrivninger Kostnader ved bruk av varige driftsmidler som brukerne av 

betalingstjenester drar nytte av over flere år, fordeles over 

samme  avskrivningsperiode som i årsregnskapet. For tomt, 

som ikke avskrives i regnskapet, legges det til grunn en 

avskrivningstid på 50 år. Avskrivninger i selvkostkalkylen er 

lineære. 

Kap. 6.4 

11 Alternativkostnader 

(kalkulatorisk 

rentekostnad) 

I selvkostkalkylen er kostnadene ikke avhengig av hvilken 

finansieringsform som velges (bruk av lån eller egenkapital). 

Kalkulatorisk rentekostnad beregnes for alle anskaffelser av 

varige driftsmidler, fratrukket anleggsbidrag (netto 

anleggskost). 

Kap. 6.5 

12 Kalkylerente  Kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente tillagt ½ 

prosentpoeng. 
Kap. 6.5 

13 Nye investeringer og 

renter 

Byggelånsrenter på nye investeringer trekkes ut av 

anskaffelseskost, og kalkulatorisk rentekostnad beregnes 

for hvert års investeringer. Ved nye investeringer starter 

avskrivningene i selvkostkalkylen samtidig med at 

avskrivningene starter i regnskapet.  

Kap. 6.3-6.5 

14 Salg av anleggsmidler  Ved salg av anleggsmidler tillegges differansen mellom 

anleggsmidlets restverdi og salgssum årets inntekter eller 

kostnader i selvkostkalkylen. Ved utrangering av 

anleggsmidler tillegges eventuell restverdi årets kostnader 

som en nedskrivning i selvkostkalkylen. 

Kap. 6.6 
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15 Kapitalkostnad på 

indirekte tjenester 

Beregning av kapitalkostnader på indirekte tjenester gjøres 

etter henførbarhet. Fordelingsmetode bør primært være 

den som best gir uttrykk for bruken av interntjenesten, eller 

alternativt et sjablongmessig påslag på anslagsvis 5 prosent 

av netto indirekte kostnader for selvkosttjenesten. 

Kap. 6.7 

Det anbefales at selvkost praktiseres etter følgende retningslinjer: 

16 Selvkostfond Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond. 

Selvkostresultat, dvs. differansen mellom alle inntekter og 

kostnader i etterkalkylen, avsettes til et selvkostfond (ved 

overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved 

underskudd) dersom gebyrområdet gjennom lov eller 

kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. 

Tilsvarende gjelder for det over- eller underskytende i de 

tilfeller der kommunestyret har vedtatt at bare en bestemt 

andel av selvkost skal dekkes av gebyrer.  

Kap. 7.1 

 17 Framføring av 

underskudd og 

overskudd 

Et positivt selvkostresultat (overskudd) tilbakeføres som 

hovedregel til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. 

Tilsvarende dekkes et underskudd som hovedregel inn 

senest innen fem år.  

Kap. 7.1 

18 Alternativkostnader 

selvkostfond 

På selvkostfondet beregnes det kalkulatoriske renter. 

Beregningsgrunnlaget vil være gjennomsnittlig beholdning 

det enkelte år. Selvkostfondets kalkulatoriske renter er lik 

beregningsgrunnlaget multiplisert med kalkylerente. 

Kap. 7.1 
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2. KOMMUNALE TJENESTER OG SELVKOST 

2.1 GEBYRHJEMLER 

Innenfor de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for brukerbetaling, må 

kommunen utarbeide en selvkostkalkyle (for- og etterkalkyle) av kostnadene innenfor de 

aktuelle tjenesteområdene. Dette må gjøres for å føre kontroll med at gebyrinntektene 

ikke overstiger kommunens selvkost. 

De rettslige rammene for brukerbetaling i kommuner inkluderer regler om avgifter, gebyrer og egenbetaling 

for konkrete kommunale tjenester. Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen borger kan 

pålegges å yte noe til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov (legalitetsprinsippet). Adgangen til å kreve 

brukerbetaling er hjemlet i de ulike særlovene med tilhørende forskrifter knyttet til de respektive tjenestene. I 

mange tilfeller vil kommunen være forvalter/eier av varer eller tjenester som borgerne er forpliktet til å 

benytte seg av. I slike tilfeller kreves lovhjemmel for å kreve betaling fra brukerne. Dette utelukker imidlertid 

ikke at ytelsen kan bero på en avtale eller gis ved en frivillig disposisjon.  

Viktige kommunale tjenester der selvkost setter den øvre rammen for brukerbetalingen:  

 Renovasjon (Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 34). 

Innenfor avfallsområdet (renovasjon) er det et lovmessig krav om at selvkost skal danne grunnlag for 

innbyggernes brukerbetaling. Kommunene er altså pålagt å ha full kostnadsdekning. Miljødirektoratet 

har utarbeidet egne retningslinjer for blant annet hvordan kommunene kan differensiere 

avfallsgebyrene. Disse retningslinjer supplerer retningslinjene fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet på andre tema enn selvkost. 

 Vannforsyning (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 

forurensningsforskriften av 1. juni 2004 ). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med 

tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Avløpshåndtering (Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16. mars 2012 nr. 12 og 

forurensningsforskriften av 1. juni 2004). Brukerne av tjenesten bør bære kostnadene forbundet med 

tjenestene. Kommunen er imidlertid ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Tømming fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. (Lov om vern mot forurensning og om avfall 

(forurensningsloven) av 13. mars 1981, § 26). Som for renovasjon er det et lovmessig krav om at 

selvkost skal danne grunnlag for innbyggernes brukerbetaling.  

 Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 33-1).  Brukerbetaling kan 

maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  

 Oppmåling og matrikkelføring (Matrikkelloven av 17. juni 2005, § 32). Kommunen kan ta gebyr for 

oppmålingsforretning, matrikkelføring, utferding av matrikkelbrev og annet arbeid etter regulativ 

fastsatt av kommunestyret selv. Gebyrene kan i sum ikke være høyere enn nødvendige kostnader 

kommunen har med slikt arbeid. 

 Feietjeneste (Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) av 14. juli 2002, § 28). Brukerbetaling kan 

maksimalt dekke selvkost, men det er ikke pålagt full kostnadsdekning.  
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2.2 HVILKEN RETTSLIG STATUS HAR RETNINGSLINJENE? 

Formålet med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale tjenester er å gi veiledning til 

utmålingen av gebyrer for den enkelte betalingstjenesten, jf. omtale i boks 2.1. Retningslinjene utfyller dermed 

reglene om brukerbetaling i særlovgivningen.  Retningslinjene har etter departementets erfaring tjent som en 

tolkningsfaktor og har i stor grad bidratt til å utvikle en ensartet praksis på selvkostområdene. 

Selvkostprinsippets nærmere innhold beror på en tolkning av lover og forskrifter for de ulike 

tjenesteområdene.  I motsetning til lover og forskrifter som pålegger kommunene bestemte plikter, er 

retningslinjene for beregning av selvkost ikke rettslig bindende overfor kommunene. Retningslinjene kan 

likevel  tjene som et sentralt tolkningsmoment i vurderingen av hvilke kostnader en kommune kan kreve 

dekket gjennom brukerbetaling fra innbyggerne.  Å avvike fra retningslinjene i denne veilederen er dermed 

ikke ensbetydende med å bryte lov eller forskrift på det aktuelle området. Samtidig har retningslinjene til 

hensikt å angi en økonomifaglig standard for beregning av selvkost og praktisering av selvkostprinsippet som 

er i tråd med reglene i særlovgivningen. Eventuelle avvik fra retningslinjene bør derfor begrunnes. En nærmere 

tolkning av regelverket på de ulike tjenesteområdene vil ligge til det departementet som forvalter den aktuelle 

loven, mens Kommunal- og moderningseringsdepartementet kan gi generell veiledning rundt retningslinjene i 

dette rundskrivet. 

Boks 2.1 Bakgrunnen for felles retningslinjer for beregning av selvkost 

 

 
  

Retningslinjene for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester har sin bakgrunn i 

St.prp. nr. 100 (1989-90) Om kommuneøkonomien 1991 mv. I proposisjonen ble det presentert en 

gjennomgang av regelverket om fastsetting av kommunale gebyrer og egenbetaling, der 

konklusjonen bl.a. var at det var behov for en nærmere avklaring av innholdet i selvkostprinsippet. 

Selv om selve prinsippet var gjort gjeldende, var det i flere tilfeller ikke avklart hvilke kommunale 

kostnader som skal legges til grunn når kommunens selvkostnad skal beregnes, og/eller ut fra 

hvilke prinsipper slike kostnader skulle beregnes. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med de 

berørte departementene, under ledelse av Kommunal- og arbeidsdepartementet, som skulle 

forestå en klargjøring av innholdet i, og praktiseringen av selvkostprinsippet. Det skulle her 

vurderes hvilke kostnadsfaktorer som burde legges til grunn ved fastsettelsen av selvkost. 

Hensikten var et felles opplegg som kunne bidra til at nivået på brukerbetalingen kunne fastsettes 

ut fra ens prinsipper mellom kommunene og mellom betalingstjenester. Arbeidsgruppen 

utarbeidet ikke noe forslag til konkrete retningslinjer for beregning av selvkost, men ble enig om 

noen grunnleggende prinsipper, og foreslo at Kommunal- og arbeidsdepartementet fulgte opp 

dette arbeidet videre. Departementet utarbeidet på bakgrunn av dette et sett retningslinjer, som 

så ble revidert på nytt i henholdsvis 2002 og 2014. 
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3. SELVKOSTPRINSIPPET 

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på prinsippet om at brukerne av dagens tjenester skal betale 

det disse tjenestene koster, også omtalt som generasjonsprinsippet eller det finansielle ansvarsprinsipp. Dette 

innebærer at en generasjon brukere ikke skal subsidiere neste generasjon, eller omvendt, men at kostnadene 

ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten. 

Et annet viktig prinsipp ved å knytte gebyrnivået til selvkost er at kommunen skal kunne få tilbake de utlegg 

den opprinnelig hadde ved anskaffelsen, samt bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp ved 

anskaffelsen. Retningslinjene legger derfor opp til at kostnaden må være pådratt og reelt sett utgjøre en 

utgiftspost i regnskapet, og historisk pris legges til grunn ved beregning av kostnader.  Retningslinjene legger 

ikke opp til at andre alternativkostnader enn kalkulerte rentekostnader skal inngå i selvkost. 

For  beregninger av selvkost for kommunale tjenester tar vi derfor utgangspunkt i følgende definisjon av 

selvkostbegrepet:  

Selvkost er den totale kostnadsøkningen en kommune eller et selskap påføres ved å 

produsere en bestemt vare eller tjeneste. 

Denne definisjonen får fram at det kun skal være kostnader som direkte eller indirekte er knyttet til den 

samlede produksjon av den aktuelle varen eller tjenesten som skal inngå i beregningsgrunnlaget for selvkost. 

Kostnader kommunen eller selskapet (heretter er kommune brukt som samlebetegnelse med mindre annet er 

spesifisert) ville hatt uavhengig av produksjonen av den relevante varen eller tjenesten, skal dermed ikke 

inngå.   

Et hovedmål med disse retningslinjene er å gi konkret veiledning om hvilke kostnader som skal henføres til en 

bestemt betalingstjeneste og dermed inngå i selvkost. Alle henførbare kostnader, både direkte og indirekte, 

inngår i denne kostnadsberegningen. Kommunen kompenseres for faktiske kostnader, herunder kostnadene 

ved kapitalbinding i investeringer. Som følge av dette er det investeringenes omfang som danner grunnlaget 

for beregning av kapitalkostnader i selvkostkalkylen, ikke hvordan investeringene faktisk er finansiert. 

Kommunen får med dette dekket sine kostnader til tjenesten og kostnadene ved kapitalbindingen som følger 

av utleggene. 

Definisjonen av selvkost får også fram at kostnadene knyttet til en kommunal betalingstjeneste kan bestå av 

både faste og variable kostnader. Kommunens kostnader som knyttes til den enkelte betalingstjeneste vil i de 

fleste tilfeller både bestå av kostnader som er uavhengig av produsert mengde, f.eks. tjenesteledelse eller 

husleie, og kostnader som varierer med omfanget av tjenesten. Henførbare kostnader til en kommunal 

betalingstjeneste vil derfor som regel ikke bare være variable kostnader i tradisjonell økonomisk forstand.  

I enkelte kommunale betalingstjenester, som for eksempel vann- og avløpstjenester, vil størstedelen av 

kostnadene ofte være sprangvise, faste kostnader. Kostnadene vil da i større eller mindre grad være faste opp 

til en viss kapasitetsgrense. Dersom det blir flere abonnenter til et vann- eller avløpsnett, slik at 

kapasitetsgrensen for anlegget nås, må det investeres i økt kapasitet. Vi får da en ny og høyere kapasitet på 

anlegget, og en høyere årlig kostnad (gjennom de årlige avskrivningene og kalkulatorisk rentekostnad). Dette 

blir kostnadsøkningen forbundet med å bygge ut denne ekstra kapasiteten. 

Brukerbetaling basert på selvkostprinsippet gir ingen garanti for at det drives en effektiv virksomhet. Dersom 

en kommune driver ineffektivt, vil denne ineffektiviteten likevel bli en del av gebyrgrunnlaget i tillegg til det 

teoretisk minimale kostnadsnivået en mest mulig kostnadseffektiv kommune kunne ha drevet tjenesten for. 

Sammenligninger (benchmarking) på pris og kostnad med tilsvarende virksomheter i andre kommuner eller 

private tilbydere vil dermed gi viktig tilleggsinformasjon for å utvikle en mer kostnadseffektiv drift. 
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I forvaltningen av et gebyrområde vil en kommune i forkant av budsjettåret måtte foreta en kalkyle av 

inntekter og kostnader (forkalkyle/selvkostkalkyle) som et grunnlag for å kunne fastsette gebyrnivået og 

budsjettere gebyrinntektene. I forbindelse med regnskapsavslutningen må kommunen sette opp hva de 

faktiske inntektene og kostnadene (etterkalkyle/selvkostregnskap) faktisk ble og sette av til (eller bruke av) de 

bundne fondene i henhold til resultatet i etterkalkylen. 
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4. SELVKOSTKALKYLEN – GRUNNLAGSDATA OG ULIKE REGNSKAPSPRINSIPPER 

Selvkost er en kalkyle over inntekter og kostnader som tar utgangspunkt i regnskapet. Både kommuner og 

selskaper kan være omfattet av selvkostreglene. Retningslinjene identifiserer hvilke kostnader kommunen kan 

dekke gjennom gebyrene fra innbyggerne. Innenfor samme selvkosttjeneste vil forskjellige enheter kunne føre 

regnskap etter ulike prinsipper, avhengig av hvordan kommunen har organisert selvkosttjenestene. 

Kommuner følger kommunelovens regnskapsregler, som har periodisering etter anordningsprinsippet, dvs. 

kjente utgifter og inntekter. Disse periodiseringene er teoretisk sett forskjellige fra kostnadsbaserte 

regnskaper (forbruk av varer og tjenester), og vil i praksis også kunne skape enkelte forskjeller i input til 

selvkostkalkylen sammenlignet med kostnadsbaserte regnskaper. Den viktigste forskjellen er at kommuner 

ikke håndterer beholdningsendringer, men utgiftsfører hele anskaffelsen i regnskapsåret. I praksis vil imidlertid 

varebeholdninger på gebyrområdene være begrenset, slik at også periodiseringsforskjellene vil være 

begrenset.  

Kommuner baserer sin selvkostkalkyle på utgifter og inntekter regnskapsført etter kommunelovens 

regnskapsregler. Dette innebærer at selvkostkalkylen ikke bygger på et rent kostnadsbegrep slik kostnad er 

definert i regnskapsteorien (forbruk av varer og tjenester)
1
.  

For selskaper (herunder også enkelte interkommunale selskaper) som skal utarbeide selvkostkalkyler vil 

imidlertid grunnlaget være regnskapsførte kostnader og inntekter i henhold til regnskapslovens regler.  

Ulike regnskapsregler kan medføre enkelte periodiseringsforskjeller i selvkostkalkylene, noe som kan gi noen 

gebyrforskjeller enkelte år, men avviket vil være av et begrenset omfang. Primært vil forskjellene være knyttet 

til eventuelle ulikheter i periodiseringen i kapitalkostnader (avskrivninger og kalkulatoriske rentekostnader). 

Over tid vil forskjeller som følge av ulik periodisering viskes ut.  

Retningslinjene legger derfor opp til at selvkostberegningene kan ta utgangspunkt i regnskapsreglene som 

gjelder for den aktuelle virksomheten.   

  

                                                                 

1
 Disse retningslinjene benytter gjennomgående begrepet kostnader, med mindre annet er presisert, for å 

skille mellom begrepene kostnad og utgift på en korrekt måte. For de to begrepene brutto og netto 

driftsutgifter har en imidlertid ikke gjort endringer ettersom disse to begrepene er såpass innarbeidet i 

publiseringen av nøkkeltall i KOSTRA.  
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5. SELVKOSTKALKYLEN – DIREKTE OG INDIREKTE KOSTNADER 

 

5.1 DIREKTE KOSTNADER KNYTTET TIL KJERNEPRODUKTET 

Direkte kostnader kan alltid henføres til den aktuelle selvkosttjenesten. Direkte kostnader 

er arbeid, varer og tjenester som anvendes for å yte tjenesten.  

Direkte kostnader er de kostnader som direkte eller umiddelbart kan tilordnes den aktuelle tjenesten. Dette 

gjelder både faste og variable direkte kostnader. Direkte kostnader kan også kalles kostnader til 

kjerneproduktet, dvs. alle kostnader som er forbundet direkte med produksjonen av den tjenesten brukeren 

opplever at han/hun mottar fra kommunen, og som brukeren skal betale for. Alle slike direkte kostnader skal 

henføres til den aktuelle tjenesten. 

Alle direkte kostnader forbundet med å yte tjenesten skal inngå i kalkylen. Eksempelvis lønn til ansatte mv., 

kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen, og eventuelle overføringer. Når det gjelder 

lønnskostnader, baserer retningslinjene seg på en avgrensning mot kjerneproduktet. Utgangspunktet er at 

stillinger skal være klart avgrenset til tjenesten, enten som fullt ut henførbar, eller som andel henførbar når 

ansatte ivaretar oppgaver for flere tjenester. For det skjønnet som må brukes, vises det til prinsippene for 

avgrensning av administrativ ledelse og for fordeling av andel stillinger slik det er beskrevet i KRDs veileder til 

regnskapsrapporteringen i KOSTRA.  

Funksjonene som det skal rapporteres på i KOSTRA er ikke entydige selvkostfunksjoner. Kommunen bør derfor 

ha en hensiktsmessig inndeling av internregnskapet, slik at selvkosttjenestene kan identifiseres under den 

aktuelle funksjon. 

For ansatte som ivaretar oppgaver for flere tjenester, foretas en fordeling av andelen til de respektive 

tjenestene, herunder betalingstjenesten. I tillegg skal det også foretas fordeling av andel av stilling til 

stabs-/støttefunksjoner, ev. også for andel av administrativ ledelse, som nevnt ovenfor. Oppsummert vil 

direkte henførbare lønnskostnader mv. til kjerneproduktet være:  

 Lønnskostnader til stillinger som er 100 % henførbare til kjerneproduktet 

 Andel av lønnskostnader til stillinger som  er knyttet til flere tjenester, når andelen er henførbar til 

kjerneproduktet  

 Andel av lønnskostnader til stillinger som er knyttet til administrativ ledelse, når andelen er henførbar 

til kjerneproduktet  

Enkelte tjenester er henført direkte til kjerneproduktet, mens andre er en fordeling fra andre 

tjenestefunksjoner, så som bruk av teknisk konsulent, bruk av felles maskinpark og bygningsdrift. 

Når det gjelder pensjon, er spørsmålet om det er pensjonspremien eller pensjonskostnaden som skal inngå i 

selvkostkalkylen. De to størrelsene vil ha litt ulik periodisering, men vil over tid være like. I prinsippet vil 

pensjonskostnad være en mer korrekt størrelse i en selvkostkalkyle ettersom den i større grad reflekterer 

kostnaden ved den enkelte ansatte det enkelte år enn hva premien gjør.  

Disse retningslinjene gir likevel ikke noen klar anbefaling på dette punktet, og lar det være opp til kommunen å 

vurdere hva som er mest hensiktsmessig. Forutsetningen er imidlertid at bruken må være konsistent over tid, 

slik at selvkostkalkylen ikke belastes for den samme forpliktelsen to ganger. 
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EKSEMPEL  

DIREKTE KOSTNADER 

Direkte kostnader knyttet til kjerneproduktet skal i sin helhet tas inn i selvkostkalkylen. Tall hentes ut fra 

regnskapet på bakgrunn av de funksjonsnumre som tilhører gebyrområdet. For å sikre sporbarhet kan det være 

fornuftig å bruke regnskapets artsgrupper som bakgrunn for beregning av de direkte kostnader. Sum direkte 

kostnader overføres til selvkostkalkylen. 

Tabell 1 – Direkte kostnader (tall i 1 000)  

Gebyrområde Funksjon Tekst 

Artsgruppe  

Sum direkte 
kostnader eks. 
finansposter 

0 1 2 3 4 

Lønn og 
sosiale 

kostnader 

Kjøp av varer og 
tjenester som inngår i 
komm.tjenesteprod. 

Kjøp av 
tjenester 

Overføringer 

Avløp 350 Avløpsrensing 0 0 50 8 000 0 8 050 

Avløp 353 Avløpsnett 2 700 1 200 900 0 100 4 900 

Avløp 354 Tømming 0 0 0 0 0 0 

… … …              

SUM           12 950 

 

5.2 HENFØRBARE INDIREKTE KOSTNADER (INTERNTJENESTER) 

Indirekte kostnader er henførbare når interntjenesten bidrar til å skape en helhetlig 

tjeneste for brukerne. Indirekte kostnader er deler av kostnader som i KOSTRA er henført 

til administrasjonsfunksjonen eller funksjonen for kontroll og revisjon. Fordelingsmetode 

for indirekte kostnader i selvkostkalkylen bør primært være en som best gir uttrykk for 

bruken av interntjenesten. Alternativt brukes selvkosttjenestens andel av kommunens 

brutto driftsutgifter som fordelingsnøkkel.  

Indirekte kostnader vil være kostnader til aktiviteter som mer indirekte kan være koblet til kjerneproduktet 

eller kjerneaktiviteten som brukeren skal betale for.  Selvkosttjenestens indirekte kostnader (interntjenester) 

tas med i selvkostkalkylen. Interntjenester vil være tjenester som understøtter eller er komplementære med 

de direkte brukerrelaterte tjenester. Visse interntjenester, så som administrasjon og ledelse av tjenesten, vil 

finnes i alle kommuner, mens innslaget av andre typer interntjenester varierer mellom kommunene. Årsakene 

til dette er at kommuner kan kjøpe slike tjenester av andre i stedet for å stå for slike selv. Eksempelvis kan 

juridiske tjenester, kopierings- og trykkeritjenester og bygningsvedlikehold utøves av egne ansatte, eller de kan 

kjøpes av private.  

I henhold til selvkost må både kostnadene og inntektene fordeles til betalingstjenesten. Det innebærer at det 

er kommunens netto driftsutgifter, dvs. brutto driftsutgifter fratrukket driftsinntekter knyttet til 

interntjenesten, som vil være utgangspunktet når de indirekte tjenestene skal henføres til selvkosttjenesten.  

Generelt bør metoden i størst mulig grad reflektere faktisk bruk av interntjenesten, så som andel ansattes bruk 

av personalfunksjonen (primær fordelingsnøkkel). Der den primære fordelingsnøkkelen er vanskelig 
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tilgjengelig, eller arbeidskrevende å oppdatere, kan det benyttes en alternativ fordelingsnøkkel, eksempelvis 

hvilken andel selvkosttjenesten utgjør av kommunens samlede brutto driftsutgifter
2
.  

For interkommunale selskaper (samarbeid) kan alle kostnader knyttet til selskapsorganene regnes som direkte 

henførbare kostnader, herunder også etablerings- og avviklingskostnader ved omdannelser. Valget av 

selskapsform medfører nye kostnader til generalforsamling/representantskap.  Kostnader til styret regnes også 

som henførbar, og vil være med hvis tjenesten er organisert i et kommunalt foretak.  

5.2.1 ADMINISTRASJON  

Kostnader knyttet til administrativ ledelse og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for 

politisk ledelse regnes ikke som henførbare i selvkostkalkylen. Administrative ledere som 

yter tjenester for betalingstjenesten, fordeler denne andelen til betalingstjenesten.  

Indirekte kostnader og interntjenester som ikke er nødvendige for å framstille betalingstjenestene, men som 

er nødvendige ut fra andre hensyn, skal ikke henføres til betalingstjenestene. Administrativ ledelse, slik dette 

er definert i veiledningen til regnskapsrapporteringen i KOSTRA
3
, bør ikke henføres til betalingstjenesten. 

Administrativ ledelse er definert slik:  

 Administrative ledere er definert til å være ledere som har både økonomiske og administrative 

fullmakter.   

 Dersom en administrativ leder yter tjenester for ett eller flere tjenesteområder, skal denne andelen 

fordeles til tjenestefunksjonen (betalingstjenesten).  

Dette innebærer: 

 Kostnader forbundet med utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for politisk ledelse, regnes ikke som 

henførbare. Dette innebærer at kostnader ved utarbeidelse av kommuneplaner (inkludert arealdel), 

handlingsprogram, økonomiplaner, årsbudsjett og sektorplaner som hovedregel ikke skal tas med i 

selvkostkalkylen. Det kan imidlertid gjøres vurderinger av om enkelte aktiviteter vil være nødvendig 

for tjenesteproduksjonen og dermed likevel tas med i selvkostkalkylen for den aktuelle tjenesten. 

Prosjektplanlegging, inkl. utarbeidelse av reguleringsplaner når dette er nødvendig for å realisere 

bestemte prosjekter, bør tas med i kalkylen.  

 Stabs-/støttefunksjoner knyttet til planlegging, oppfølging og styring av hele kommunen eller av et 

administrativt ledernivå, er i utgangspunktet en del av administrasjonsfunksjonen. Dette omfatter 

blant annet oppgaver knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjonsarbeid, 

kommuneadvokat/-jurist, utvikling av lokalsamfunn og næring, samt arbeid knyttet til organisasjonen 

eller organisasjonsutvikling. Deler av slike tjenester kan henføres til betalingstjenesten som indirekte 

kostnad dersom de ytes til betalingstjenesten.  

 Ansatte i tjenestefunksjon (betalingstjenesten) som yter tjenester til stabs-/støttefunksjon for 

administrativ ledelse, skal fordele denne andelen til stab/støtte, dvs. at andelen tas ut av 

                                                                 

2
 Dersom deler av selvkosttjenesten produseres eksternt, kan det i disse tilfellene være riktig å holde hele eller 

deler av KOSTRA-artsserie 3 Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon utenfor 

beregningen av fordelingsnøkkelen. Dette for å unngå at en overvurderer interntjenestenes omfang i 

selvkostkalkylen ettersom eksternt produserte selvkosttjenester typisk har sin egen administrasjon. 

3
 KOSTRA-veiledningen er lagt ut på Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsider.  
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tjenestefunksjonen (betalingstjenesten) som direkte henførbar kostnad. En forholdsmessig andel av 

de totale stabs-/støttefunksjonene kan henføres til betalingstjenesten som indirekte kostnad dersom 

de ytes til betalingstjenesten. 

 

5.2.2 INTERNTJENESTER MED FORDELINGSNØKKEL 

Det kan være vanskelig i en kalkylemodell å stille opp en uttømmende liste over interntjenester, men på neste 

side er det foretatt en opplisting av de mest relevante, henførbare indirekte tjenestene (interntjenester), med 

en kort beskrivelse av hvilke kostnader som kan henføres samt hvilken fordelingsnøkkel som anbefales brukt.  

Fordelingsmetoden for indirekte kostnader skal i størst mulig grad reflektere selvkosttjenestens bruk av 

interntjenesten. Virksomhetene må derfor dokumentere dette med bruk av relevante fordelingsnøkler for 

beregninger av de ulike tjenestenes bruk av interntjenester.  

Selvkosttjenestens andel av brutto driftsutgifter kan benyttes hvis kontoplanen ikke er detaljert nok eller hvis 

ønsket fordelingsnøkkel ikke lar seg fremskaffe.  

Nøklene bør oppdateres ved utførelse av etterkalkyle. 

Nr.  Interntjeneste  Beskrivelse  Eksempel på 

fordelingsnøkkel  

1 Regnskap Inngående faktura, leverandørreskontro, internt og 

eksternt regnskap mv.  

Andel bilag, brutto 

driftsutgifter 

2 Innfordring Utgående faktura, kundereskontro Utgående faktura 

3 Lønn Lønnsutbetalinger, pensjon Andel ansatte 

4 Revisjon Revisjon Brutto driftsutgifter, andel 

bilag 

5 Personaltjenesten HR-funksjonen Andel ansatte 

6 HMS Bedriftshelsetjeneste, arbeidsmiljøutvalg, vernetjeneste 

mv.  

Andel ansatte eller årsverk 

7 Sentral opplæring Eksterne kurs og konferanser, kommunens 

opplæringsenhet mv. 

Faktisk bruk av 

opplæringstjenesten 

(sekundært etter andel 

ansatte) 

8 Kantinedrift Kantine Andel ansatte som har 

tilgang til kantinetjenesten 

9 Kopiering og 

trykketjenester 

Drift av kopiering- og trykkeritjenestene dokumenter Faktisk bruk 

10 IKT-tjenester (drift og 

opplæring) 

Anskaffelse, drift og vedlikehold samt brukerstøtte til 

fellessystemene (økonomisystemer, inkl. lønns- og 

personalsystemer, arkivsystemer, og saksbehandlings- og 

beslutningsstøttesystemer, som i KOSTRA er henført til 

administrasjonsfunksjonen) 

Andel tidsbruk (sekundært 

andel PC-er/terminaler 

eller andel årsverk) 

11 Felles post, arkiv - og 

sentralbord 

Drift av felles post-, arkiv- og sentralbordfunksjon (som i 

KOSTRA er henført til funksjon 120) 

Faktisk bruk, så som antall 

dokumenter eller andel 

årsverk.   

12 Juridisk bistand 

(kommuneadvokatens 

kontor)  

Kommunens enhet for juridiske tjenester Faktisk bruk 
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EKSEMPEL  

 INDIREKTE KOSTNADER 

Indirekte kostnader hentes ut fra regnskapet med utgangspunkt i tjeneste og fordeles etter artsgruppe. Brutto 

driftsutgifter fratrukket driftsinntekter knyttet til interntjenesten utgjør fordelingsgrunnlaget, som vist i tabellen 

under. 

Tabell 2 – Fordeling av indirekte kostnader 

AVLØP Artsgruppe 

Inntekter 
Sum 

netto-kostnad 
per tjeneste 

Andel for 
belastning 

kjerne-produ
kt 

Sum andel 
kostnad Tjeneste-

nummer 
Tjenestetekst 

Fordelings-
nøkkel 
(tekst) 

0 1 2 3 4 

Lønn og 
sosiale 
kost-na

der 

Kjøp av varer 
og tjenester 
som inngår i 

komm. 
tjeneste-prod

. 

Kjøp av 
tjenes-t

er 

Over-førin
ger 

  Regnskaps-tjeneste Antall bilag 3 200 100 50 0 50 500 2 900 16,67 % 483 

  Innfordrings-tjeneste 
Antall 
faktura 

1 500 300 400 2 200 100 400 4 100 10,00 % 410 

  Personaltjeneste 
Andel 
ansatte 

2 500 100 0 0 150 400 2 350 0,91 % 21 

  Kantinedrift 
Andel 
ansatte 

500 200 20 0 0 300 420 3,33 % 14 

  
IKT-tjenester (drift og 
opplæring) 

Antall pc 1 900 800 2 800 0 500 300 5 700 1,25 % 71 

  
Påslag kapitalkostnader 
indirekte tjenester 

  
            

    50 

  …                   0 

SUM                15 470   1 050 

Tabell 3  – Eksempel på beregning av fordelingsnøkler 

Ansvarssted Fordelingsnøkkel Andel avløp 
Antall enheter 

totalt 
Fordelings-nøkkel 

Regnskapstjeneste Antall bilag  20 000 120 000 16,67 % 

Innfordringstjeneste Antall utgående faktura 5 000 50 000 10,00 % 

Kontorstøtte Antall årsverk  -  -  - 

Revisjon Antall bilag   -  -  - 

Personaltjeneste Andel ansatte 10 1 100 0,91 % 

Velferds- og personalpolitiske tiltak for ansatte  Andel årsverk / andel ansatte   -  -  - 

Sentral opplæring Andel ansatte  -  -  - 

Kantinedrift Antall med tilgang på kantine 3 90 3,33 % 

Kopiering og trykketjenester  Faktisk bruk  -  -  - 

IKT-tjenester (drift og opplæring) Antall terminaler 5 400 1,25 % 

Felles post, arkiv - og sentralbord Faktisk bruk  -  -  - 

Juridisk bistand (kommuneadvokatens kontor) Faktisk bruk   -  -  - 

Påslag kapitalkostnader indirekte tjenester 
I % av sum henførbare indirekte 
kostnader (netto) 

 - 50 5,00 % 

 

  

163



 
17 

6. SELVKOSTKALKYLEN – KAPITALKOSTNADER 

Retningslinjene for beregning av selvkost bygger på at dagens brukere verken skal subsidiere eller bli subsidiert 

av fremtidige abonnenter. Kommunens gebyrinntekter i året skal samsvare med kommunens selvkost i året. 

Utgangspunktet for en selvkostkalkyle er derfor at utgiften ved en investering skal fordeles over den perioden 

som eiendelen er i bruk. På denne måten blir brukerbetalingene knyttet direkte opp mot bruken av eiendelen, 

slik at generasjonsprinsippet blir ivaretatt. 

 

6.1 HVA ER KAPITALKOSTNADER? 

Kapitalkostnaden i selvkostkalkylen skal fange opp kostnader som oppstår når kapital bindes opp i en 

realinvestering (bygninger, anlegg mv.). Årlige kapitalkostnader består av to elementer: 

 Avskrivningskostnader, dvs. kostnadsfordeling av anskaffelseskost over brukstiden. 

 Alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad), dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne 

oppnå ved å plassere penger tilsvarende (netto) investeringsbeløpet (etter avskrivninger) i markedet. 

I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. 

 

6.2 DEFINISJON AV VARIGE DRIFTSMIDLER  

Definisjon av varige driftsmidler i selvkostkalkylen baseres på definisjonene som er lagt til 

grunn for kommunens eller selskapets årsregnskap. 

Avgrensningen av hva som skal anses som et varig driftsmiddel, gjøres i henhold til kommunal 

regnskapsstandard (KRS) nr. 1 for kommuner og selskaper som fører regnskap etter kommunelovens 

prinsipper. 

Avgrensningen mellom påkostning (investering) og vedlikehold (drift) i selvkostkalkylen følger kommunal 

regnskapsstandard (KRS) nr. 4. Investeringer skal aktiveres i balansen og avskrives over objektets levetid. 

For selskaper som følger regnskapsloven, må beregningen av  kapitalkostnader i selvkostkalkylen følge reglene 

for god regnskapsskikk (avgrensning anleggsmiddel, beløpsgrense for aktivering og avskrivningstider).  

 

6.3 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR KAPITALKOSTNADER 

Historisk anskaffelseskost benyttes ved fastsetting av avskrivningsgrunnlaget i 

selvkostkalkylen. Gjenanskaffelseskost justert for prisstigning ved hjelp av 

byggekostnadsindeks (SSB), brukes der historisk kost ikke lar seg skaffe (deflatert 

gjenanskaffelseskost). Investeringstilskudd/anleggsbidrag  kommer til fradrag fra 

anskaffelseskost ved fastsettelse av avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen. 

Byggelånsrenter på nye investeringer trekkes ut av anskaffelseskost. 
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I selvkostkalkylen benyttes historisk anskaffelseskost  som avskrivningsgrunnlag. Avskrivningsgrunnlag basert 

på anskaffelseskost, er beregningsmessig enkelt og etterprøvbart og i tråd med prinsippet om at selvkost skal 

dekke de faktiske utlegg kommunen har hatt. Å benytte gjenanskaffelseskost i kalkylen vil innebære at dagens 

brukere finansierer framtidige tjenester, noe som vil stride med den allmenne forståelse av selvkostprinsippet 

(og generasjonsprinsippet). Investeringstilskudd eller anleggsbidrag kommer til fradrag i 

avskrivningsgrunnlaget.  

For å ivareta prinsippet om at finansieringsform ikke skal ha betydning for beregnede kostnader i 

selvkostkalkylen, trekkes eventuelt henførte byggelånsrenter ut av anskaffelseskost i selvkostkalkylen. I stedet 

henføres kalkulatorisk rentekostnad på nye investeringer i året, jf. kapittel 6.5. 

Dette innebærer at det er en forskjell mellom beregningsgrunnlaget for avskrivninger i kommuneregnskapet 

og selvkostkalkylen.  

I enkelte tilfeller er historisk kost ikke mulig å angi fordi regnskapsopplysningene ikke er tilgjengelige. For å 

komme fram til et fullstendig avskrivningsgrunnlag, må en da ta i bruk en ”nest beste”-løsning. Hvis historisk 

anskaffelseskost ikke kan fremskaffes, kan gjenanskaffelseskost justert for prisstigning ved hjelp av SSBs 

byggekostnadsindeks benyttes i stedet. 

Dersom en selvkostvirksomhet blir selskapsorganisert og ny åpningsbalanse etableres, må 

beregningsgrunnlaget for kapitalkostnader i selvkostkalkylen bygge på historiske kost-verdier, alternativt 

deflatert gjenanskaffelseskost dersom historisk kost er vanskelig tilgjengelig. Bakgrunnen er at abonnentene 

ikke skal betale kapitalkostnader på de samme driftsmidlene på nytt. 

Er de varige driftsmidlene nedskrevet før selskapsorganisering, kan det ikke beregnes kapitalkostnader på nye 

verdier siden brukerne da vil betale kapitalkostnader på de samme driftsmidlene på nytt.  

I tilfeller hvor kommunen kjøper rettigheter til grunn, eksempelvis ved vannframføring, tas kjøpsprisen med i 

grunnlaget for kapitalkostnadene (historisk kost). Kjøpet avskrives over rettighetens avtaleperiode.  

 

EKSEMPEL  

En kommune foretar en investering innenfor vann- og avløpsområdet til anskaffelseskost 1.000.000 kroner 

(brutto anleggskost). Kommunen mottar anleggsbidrag på 200.000 kroner, og 100.000 kroner i tilknytningsgebyr. 

Anskaffelseskost    1.000.000 

- Anleggsbidrag        200.000 

=     Netto anleggskost/avskrivningsgrunnlag     800.000 

Avskrivningsgrunnlaget blir altså 800.000 kroner. Tilknytningsgebyret regnes ikke som anleggsbidrag, men skal 

inngå i selvkostkalkylen. 

Kalkulatoriske rentekostnader regnes av netto anleggskost, kr 800.000.  

 

6.4 AVSKRIVNINGER  

Det legges til grunn lineære avskrivninger i selvkostkalkylen. Lineære avskrivninger gir best 

samlet kostnadsriktighet, tidsriktighet og anvendbarhet ved beregning av avskrivninger. 
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Varige driftsmidler har som regel en bruksverdi i et begrenset antall år. Skal slik bruk av ressurser framstilles i 

økonomiske termer, må den økonomiske verdien av den ressursen som gradvis forbrukes, beregnes. Den 

økonomiske verdi kan være gitt ved hva driftsmidlet opprinnelig kostet kommunen, eller hva tilsvarende 

driftsmiddel ville kostet kommunen i dag. 

Utgangspunktet for selvkostberegningen er at netto anskaffelseskost ved en investering fordeles over den 

perioden som eiendelen er i bruk. På denne måten blir brukerbetalingene knyttet direkte opp mot bruken av 

eiendelen. 

Avskrivningene i selvkostkalkylen skal være lineære da dette samlet sett gir kostnadsriktighet (samsvar mellom 

opprinnelig utlegg og summen av avskrivninger gjennom perioden), tidsriktighet (gir et rimelig bilde av 

kapitalslitet/verdiforringelsen i året) og anvendbarhet (enkel å praktisere) ved beregning av avskrivninger. Et 

varig driftsmiddel avskrives med like store årlige beløp fordelt over driftsmidlets levetid. Driftsmidlets levetid 

er definert av kommunens eller selskapets regnskapsregler.  

For tomter, som ikke avskrives i regnskapet, legges det opp til at de kan tas inn i selvkostkalkylen. Det legges 

da til grunn en avskrivningstid på 50 år. I de tilfeller der tomteprisen inngår i anskaffelseskost for bygg og 

anlegg, legges det til grunn at det ikke er nødvendig å skille ut tomteprisen fra samlet anskaffelseskost. 

Dersom den økonomiske levetiden til et varig driftsmiddel er åpenbart kortere enn den fastsatte 

avskrivningstiden, kan en kortere levetid benyttes.   

 

6.5 ALTERNATIVKOSTNAD (KALKULATORISK RENTEKOSTNAD) 

Alternativkostnad eller kalkulatorisk rentekostnad er den avkastning kommunen eller 

selskapet alternativt kan oppnå ved plassering av netto investeringsbeløp i markedet. I 

selvkostkalkylen skal kostnadene være uavhengig av hvilken finansieringsform som velges 

(bruk av lån eller egenkapital). Alternativkostnadene (kalkulatorisk rentekostnad) 

beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler.  

Netto anleggskost finansieres gjennom lån eller egne midler. Dersom investeringen lånefinansieres, vil det 

påløpe finanskostnader. Finansieres investeringen gjennom egne midler, påløper ingen ordinære 

finanskostnader. Kommunen lider imidlertid et tap ved at den går glipp av den avkastning en alternativ bruk av 

midlene ville gitt. Et slikt tap (kostnad) synliggjøres ikke i kommunens årsregnskap, og vil derfor betegnes som 

en kalkulatorisk kostnad. Tilnærmingsvis gir imidlertid de to alternative finansieringsformene samme kostnad.  

I selvkostkalkyler ses det derfor bort fra hvordan netto anleggskost (anskaffelseskost fratrukket anleggsbidrag) 

faktisk er finansiert. Derfor benyttes det i beregningene en kalkylerente framfor den faktiske renten som 

kommunen står overfor. Dette innebærer at kalkulatorisk rentekostnad beregnes med utgangspunkt i netto 

anleggskost. Selvkostkalkylen vil da inneholde et avkastningselement også for den finanskapital kommunen 

selv eventuelt har skutt inn ved finansieringen av anskaffelsene.  

Alternativkostnad (kalkulatorisk rentekostnad) skal beregnes for alle anskaffelser av varige driftsmidler. 

Beregningsgrunnlaget er årets gjennomsnittlige verdi av netto anskaffelseskostnad. Alternativkostnaden er lik 

årets beregningsgrunnlag multiplisert med årets kalkylerente.  

Ettersom finansieringsform ikke skal ha betydning for beregnede kostnader i selvkostkalkylen, trekkes 

eventuelt henførte byggelånsrenter ut av anskaffelseskost i selvkostkalkylen, jf. kapittel 6.3. I stedet henføres 

kalkulatorisk rentekostnad på nye investeringer gjennom året, uavhengig av om investeringen tas i bruk det 

året. Det innebærer at flerårige investeringer årlig blir belastet med kalkulatorisk rentekostnad i 
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selvkostkalkylen. Kommunen blir med dette kompensert for den kapitalen som investeringene binder opp 

gjennom byggeperioden, før anleggsmiddelet har blitt aktivert i balansen. 

6.5.1 KALKYLERENTE 

Som kalkylerente benyttes 5-årig swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.  

Kalkylerenten er ment å reflektere kommunens rentekostnad på lånefinansierte anleggsmidler samt bortfall av 

renteinntekt på egenkapitalfinansierte anleggsmidler over tid. For kapitalintensive betalingstjenester vil valg 

av kalkylerente ha vesentlig betydning i selvkostkalkylen.  

Kalkylerenten settes til nivået på 5-årig swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Det benyttes 

gjennomsnittlig nivå for kalkyleåret (etterkalkylen). Swaprenten publiseres bl.a. på Kommunalbankens 

nettsider.  

 

6.6 SALG OG UTRANGERING AV ANLEGGSMIDLER  

Ved salg av anleggsmidler tas differansen mellom anleggsmidlets restverdi og salgssum inn 

i årets inntekter eller kostnader i selvkostkalkylen. Ved utrangering av anleggsmidler tas 

eventuell restverdi årets kostnader med som en nedskrivning i selvkostkalkylen.    

Når et anleggsmiddel selges, innebærer det at anleggsmidlet ikke lenger kan henføres til selvkosttjenesten, og 

det skal derfor trekkes ut av avskrivningsgrunnlaget. Ved salg av anleggsmidler tas differansen mellom 

anleggsmidlets restverdi og salgssum inn i årets inntekter eller kostnader i selvkostkalkylen. Anleggsmidler som 

overføres til bruk i andre tjenester i kommunen, behandles tilsvarende. Det må her utøves et fornuftig skjønn 

ved vurdering av sannsynlig salgspris. Når det er snakk om betydelige beløp, bør takst anvendes. Ved 

utrangering av anleggsmidler tas eventuell restverdi årets kostnader med som en nedskrivning i 

selvkostkalkylen.    

EKSEMPEL  

 KAPITALKOSTNADER 

 I eksemplet under vises forslag til en oppstilling for beregning av kapitalkostnader. 

Tabell 4 – Grunnlag for beregning avskrivning og kalkulatorisk rentekostnad 

Anleggsmiddel Beregning av grunnlaget og grunnlag for avskrivning og kalkulatorisk rentekostnad 

Nr Tekst Anskaffelseskost Anleggsbidrag Beregningsgrunnlag 

1 Ledningsnett 70 000 000 10 000 000 60 000 000 

2 Pumpestasjon 4 000 000 0 4 000 000 

3 Utstyr 200 000 0 200 000 

4 Transportmidler 800 000 0 800 000 

… … …     

Avskrivninger og kapitalkostnader regnes av netto anleggskost (anskaffelseskost minus anleggsbidrag). 
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Tabell 5 – Beregning av kapitalkostnader 

AVLØP 

Investeringer Levetid og nettokostnad Årets beregninger 

År 

Anleggsmiddel 
Leve-t

id 
Beregnings-grun

nlag 
Tidl. 

avskrevet 

Årets 
avskrivninger/ 
nedskrivninger 

Salg / 
utrangering 

Restverdi UB 
Kalk. 

rente-kostn
ad 

nr Tekst 

  1 Ledningsnett 40 60 000 000 8 750 000 1 750 000 0 49 500 000 1 868 913 

  2 Pumpestasjon 20 4 000 000 1 800 000 200 000 0 2 000 000 77 910 

  3 Utstyr 10 200 000 60 000 20 000 0 120 000 4 823 

  4 Transportmidler 10 800 000 320 000 80 000 120 000 280 000 14 098 

… … … …             

Sum           2 050 000      1 965 744 

Eksempelvis beregnes kalkulatorisk rentekostnad for ledningsnettet i tabellen slik: 

                             
                                  

 
              

I eksemplet er kalkylerenten satt til 3,71 %. 

Avhendig av anleggsmidler 

Gjennom året er det solgt to lastebiler som er benyttet innenfor avløpsområdet i en kommune. Den ene hadde 

en bokført verdi på kr 20.000 og ble solgt for samme beløp. Den andre ble anskaffet for seks år siden til 250.000 

kroner og er i regnskapet avskrevet i 6 år med til sammen 150.000 kroner (=6*25.000 kroner). Bokført verdi er kr 

100.000,  og denne ble solgt for kr 40.000. 

For transportmidler er det i tillegg til årets avskrivninger på kroner 80.000 tatt inn et salg av transportmidler på 

kroner 120.000, og restverdien blir med dette 120.000 kroner lavere. 

 I tillegg må det regnskapsmessige tapet på den andre lastebilen tas inn i selvkostkalkylen.  

Anskaffelseskost    250.000 

- Avskrevet verdi    150.000 

=     Restverdi     100.000 

- Salgssum        40.000 

=     Tap ved salg av anleggsmiddel      60.000 

I dette tilfellet belastes selvkostkalkylen med et tap på 60.000 kroner det aktuelle året. 

 

6.7 BEREGNING AV KAPITALKOSTNADER FOR INDIREKTE TJENESTER 

Beregning av kapitalkostnader på indirekte tjenester gjøres ut fra henførbarhet. 

I beregningen av selvkost skal det i utgangspunktet foretas beregninger av kapitalkostnader basert på 

prinsippene om driftsmidler som er henførbare. Også for interntjenester (indirekte tjenester) som 

innkalkuleres i selvkostkalkylen etter de prinsipper som står angitt i avsnitt 0, vil det som regel påløpe visse 

kapitalkostnader knyttet til bruk av kommunale bygninger, utstyr osv. Det prinsipielt riktige er at 

kapitalkostnader beregnes etter samme prinsipper som for andre driftskostnader for de indirekte tjenestene. 
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Det innebærer at en andel av kapitalkostnadene som knytter seg til de indirekte tjenestene (f.eks. regnskaps- 

og innfordringsfunksjonens bruk av rådhuset) må henføres til selvkost.  Dette må beregnes ut fra hvilken andel 

av de samlede avskrivningene som kan knyttes til selvkosttjenestens forbruk, og tilsvarende fordelingsnøkler 

kan legges til grunn for avskrivningene som for de indirekte driftskostnadene.  

Fordelingsmetode bør primært være en som best gir uttrykk for bruken av interntjenesten, jf. avsnitt 5.2.2.  

Det vil kunne være ressurskrevende å foreta en konkret beregning av hvor mye de ulike indirekte tjenestene 

forbruker i form av kapitalkostnader. Som en forenklet beregning av kapitalkostnader for indirekte tjenester 

(interntjenester), kan det alternativt brukes et sjablongmessig påslag på anslagsvis 5 prosent av netto indirekte 

kostnader for selvkosttjenesten.   
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7. SELVKOSTKALKYLEN – OPPSTILLING OG RESULTAT 

Selvkostkalkylen kan oppstilles på flere måter. Det sentrale er at kommunen får fram hvordan selvkost 

framkommer og hvordan selvkostfondene utvikler seg i den aktuelle perioden. Nedenfor vises et eksempel 

som ivaretar informasjonsbehovet for ulike typer transaksjoner. Dette eksemplet er basert på oppstillingen av 

selvkostregnskapet for enkelte tjenesteområder som skal rapporteres inn i KOSTRA (KOSTRA-skjema 23)
 4

. 

EKSEMPEL  

 SELVKOSTKAKYLEN 

Eksempel på selvkostkaylke for gebyrområdet avløp. 

Tabell 6 – Eksempel på selvkostkalkyle 

 

Tabell 7 - Spesifikasjon av posten "andre inntekter og kostnader" 

Overføring med krav til motytelse 30 000 

Gevinst/tap ved salg av anleggsmiddel -60 000 

Andre inntekter og kostnader -30 000 

 

                                                                 

4
 Et annet eksempel er vist i BDO/Telemarksforskings innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for 

kommunale betalingstjenester”, som ble utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet 

(www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Rapporter/innspill_til_retningslinjer_for_selvkost.pdf). 

SELVKOSTKALKYLE

A. Direkte dri ftskostnader 12 950 000

B. Henførbare indirekte dri ftskostnader 1 049 944

C. Ka lkulatoriske rentekostnader 1 965 744

D. Ka lkulatoriske avskrivninger 2 050 000

E. Andre inntekter og kostnader -30 000

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E) 18 045 688

G. Gebyrinntekter 19 700 000

H. Årets selvkostresultat (G-F) 1 654 312

I . Avsetning ti l  selvkostfond og dekning av fremført underskudd 1 654 312

J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J) 0

L. Sa ldo selvkostfond per 1.1. i  rapporteringsåret -781 379

M. Al ternativkostnad ved bundet kapita l  på  selvkostfond el ler fremføring av underskudd 1 698

N. Sa ldo selvkostfond per 31.12. i  rapporteringsåret (L+M+I-J) 874 631
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Gebyrgrunnlaget 

Gebyrgrunnlaget består av direkte kostnader, kapitalkostnader knyttet til direkte tjenester, netto indirekte 

kostnader, samt kapitalkostnader for indirekte tjenester, fratrukket andre inntekter.  

I andre inntekter og kostnader kan bl.a. salgs- og leieinntekter, overføringer samt andre inntekter som oppstår 

med bakgrunn i selvkostområdet, inngå. Derinngår også eventuelle korreksjonsposter for feil i tidligere års 

kalkyler og gevinst eller tap ved salg av anleggsmiddel. Eventuelle feil i tidligere års regnskap følger 

regnskapsstandardene om korreksjoner i senere års regnskaper. Korreksjonene bør være spesifisert i en note 

til selvkostkalkylen.  

Det er ikke anledning til å finansiere investeringer direkte av årets driftsinntekter i selvkostkalkylen.   

 

EKSEMPEL  

 INNTEKTER KJERNEPRODUKT 

Inntekter hentes fra regnskapet med utgangspunkt i funksjon. Gebyrinntekter og tilknytningsgebyr er i 

selvkostkalkylen (jf. tabell 6) presentert i sum gebyrinntekter. De øvrige artene inngår i linjen for andre inntekter 

og kostnader. 

Tabell 8 – Inntekter kjerneprodukt (1 000 kr) 

Gebyr-o
mråde 

Funksjon Tekst 
Gebyr-innt

ekter 
Tilknytnings-geb

yr 

Artsgruppe 

Drifts-inntekt
er eks. 

finansposter 

6 7 8 

Øvrige 
salgs-inntek

ter 

Overføringer 
med krav til 
motytelse 

Overføringer 
uten krav til 
motytelse 

Avløp 350 Avløpsrensing 0 0 0 0 0 0 

Avløp 353 Avløpsnett 15 500 4 200 0 30 0 19 730 

Avløp 354 Tømming 0 0 0 0 0 0 

… …               

SUM           19 730 

 

Årets selvkostresultat 

Årets selvkostresultat er differansen mellom gebyrinntekter og  driftskostnadene (gebyrgrunnlaget). 

Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd 

Dersom gebyrområdet har fremførbart underskudd, og det er lovfestet eller vedtatt selvkost, kan et overskudd 

disponeres til å dekke inn tidligere års underskudd. Et eventuelt resterende overskudd avsettes til selvkostfond 

(bundet driftsfond). Et selvkostfond er et akkumulert overskudd som er oppstått i selvkostregnskapet. 
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Kommunen kan ha miljøforpliktelser knyttet til behandlingsanlegg for renovasjon, og slike avsetninger gjøres 

under denne posten. Ifølge avfallsforskriften er det et krav om at deponi skal ha tilfredsstillende finansiell 

garanti eller tilsvarende sikkerhet for å sikre at forpliktelsene som følger av tillatelsen, herunder 

avslutnings- og etterdriftsprosedyren, kan oppfylles. Forurensningsloven bygger på prinsippet om at 

”forurenser betaler”, dvs. at dagens forbrukere av renovasjonstjenesten også skal betale for det framtidige 

oppryddingsarbeidet som er knyttet til innsamlet avfall. Kalkylemessig skal denne forpliktelsen klassifiseres 

som en avsetning til etterbruksfond (bundet fond).  

Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd 

Ett års selvkostkalkyle kan være finansiert med bruk av selvkostfond, dvs. at det er tatt høyde for å bruke 

fondet ved fastsetting av årets gebyrinntekter. Slik bruk kommer i tillegg til årets gebyrinntekter mv., for å 

finansiere årets selvkost. 

Dersom selvkostresultatet viser et underskudd, kan dette finansieres av selvkostfondet eller skape/øke et 

fremførbart underskudd.  

 

7.1 OVERSKUDD/UNDERSKUDD I SELVKOSTKALKYLEN OG SELVKOSTFOND 

Kommunen kan framføre et overskudd fra selvkosttjenesten til et senere år (innenfor en 

viss periode). I praksis skjer dette gjennom et bundet selvkostfond. Selvkostfondets 

funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader mv. slik at gebyrene kan 

holdes mer stabile.  

Selvkostregnskapet (etterkalkylen) vil avsluttes med et  overskudd eller underskudd.  

Selvkostkalkylen er påvirket av både betalbare inntekter og kostnader og av kalkulatoriske inntekter og 

kostnader (både på anleggsmidler og fond). Det skal være sammenheng mellom over-/underskudd og 

regulering mot selvkostfond i selvkostkalkylene og i kommuneregnskapet, unntatt for håndtering av 

situasjoner med fremførbart underskudd, jf. avsnitt 7.1.2.  

Et positivt resultat (overskudd) skal avsettes til bundet driftsfond (selvkostfond). Et negativt resultat 

(underskudd) skal motregnes selvkostfondet i den utstrekning det er midler på fondet.  

Et negativt selvkostresultat (underskudd) kan bare fremføres mot fremtidige overskudd dersom gebyrområdet 

gjennom lov eller kommunestyrevedtak skal ha full kostnadsdekning. 

Det foretas ikke en avsetning til et bundet fond samtidig med at det brukes av et bundet fond i ett og samme 

år.  

Også i selskapsregnskapet skal overskudd på selvkost avsettes til fond (egenkapital med restriksjoner).  

 Det er et rettslig skille mellom gebyrene for ulike tjenester. Gebyrinntektene fra de ulike områdene skal 

finansiere de respektive formålene. Hvert selvkostområde skal ha sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene for 

den enkelte selvkosttjeneste lett kan kontrolleres. Det er ikke anledning til å slå sammen fond for ulike 

tjenester.  

På avsatte midler til selvkostfond legges det til kalkulatoriske renter som skal reflektere alternativavkastningen 

brukerne går glipp av ved at midlene er bundet i selvkostfond. Kalkylerenten settes lik 5-årig swaprente, med 

et tillegg på ½ prosentpoeng, jf. avsnitt 6.6. Beregningsgrunnlaget vil være gjennomsnittlig beholdning det 

enkelte år. Selvkostfondets kalkulatoriske renter er lik beregningsgrunnlaget multiplisert med kalkylerente. 
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Ved framføring av underskudd i selvkostregnskapet kan tilsvarende prinsipp legges til grunn, dersom 

kommunen er pålagt det gjennom lov og forskrift, eller dersom kommunestyret har bestemt at kostnaden ved 

tjenesten fullt ut skal dekkes av brukerne.    

EKSEMPEL  

SELVKOSTFOND 

Eksemplet her viser hvordan fondet økes/reduseres med årets selvkostresultat. Ved årets slutt beregnes og 

tillegges renteavsetning på utgående balanse.  

Tabell 9 – Selvkostfond 

Regnskapsår Gebyr-område 
Inngående 

balanse 
Selvkost-resultat 

Utgående 
balanse 

Kalkyle-rente 
Kalkulert 

renteavsetning 
selvkostfond 

Utgående 
balanse inkl. 

renteavsetning 

t Avløp -781 379 1 654 312 872 933 3,71 % 1 698 874 631 

t-1 Avløp 720 265 -1 500 000 -779 735 5,53 % -1 644 -781 379 

t-2 Avløp 0 700 000 700 000 5,79 % 20 265 720 265 

…               

Eksempelvis beregnes kalkulatorisk rentekostnad for år t i tabellen slik: 

                
                   

 
        

Underskudd i selvkostkalkylen skal ikke medføre negative selvkostfond i kommunens årsregnskap (kun i 

selvkostkalkylen/skyggeregnskapet). I slike tilfeller kan kommunen benytte memoriakonti i balansen.  

Også i et selskapsregnskap, som i sin helhet omfatter ett eller flere gebyrtjenester, vil kalkylens underskudd 

være forskjellig fra selskapets årsresultat, blant annet som følge av forskjeller i kapitalkostnader sammenlignet 

med summen av avskrivninger og finanskostnader i selskapsregnskapet. Disse selskapene vil kunne gi 

opplysninger om selvkost og fondsutvikling i årsberetningen.  

For gebyrtjenester som har lovpålagt eller vedtatt selvkost, må fremførbare underskudd dekkes inn over 

senere års gebyrer. Inndekkingen bør framvises i etterkalkylen. Dette er en kalkylemessig disposisjon som 

reduserer gebyrområdets fremførbare underskudd. Eventuell justering av memoriakonto må foretas, og i 

selskapsregnskapet vil merinntekten gi et positivt årsresultat.  

I de tilfeller der et kommunestyret har vedtatt at gebyrinntektene på en tjeneste ikke skal tilsvare full selvkost, 

men kun skal dekke en viss andel (f.eks. at gebyrinntektene skal dekke 80 prosent av selvkost, mens de siste 20 

prosentene dekkes av kommunens frie inntekter), vil retningslinjene rundt overskudd og underskudd målt opp 

mot dette målet og bruk av selvkostfond være analogt med om kommunen hadde vedtatt full selvkost. 

Det er et rettslig skille mellom gebyrene for ulike tjenester. Gebyrinntektene fra de ulike områdene skal gå 

med til å finansiere de respektive formålene. Hvert selvkostområde har sitt eget selvkostfond, slik at gebyrene 

for den enkelte selvkosttjeneste lettere kan kontrolleres. Det innebærer ett selvkostfond for hver 

gebyrhjemmel (f.eks. ett fond for vannforsyning og ett for avløp). Det er ikke anledning til å slå sammen fond 

for ulike tjenester. Dette innebærer at midler på et fond knyttet til ett gebyrområde heller ikke kan benyttes 

(midlertidig) i årsbudsjettet/årsregnskapet til å finansiere årets underskudd på et annet gebyrområde. 
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EKSEMPEL  

Eksempel på hvordan et fremførbart underskudd fra år t-1 kan dekkes inn over selvkostkalkylen for år t.  

Tabell 10 – Inndekking av fremførbart underskudd 

H. Årets selvkostresultat (G-F) 1 654 312 

    

I. Dekning av fremført underskudd 781 379 

  Avsetning til selvkostfond  872 933 

J. Bruk av selvkostfondd  0 

    Fremføring av underskudd 0 

Sum disponert 1 654 312 

Årets finansielle resultat bygger på selvkostkalkylen i tabell 6 foran. Sum avsetning til fond (avsetning til 

fond/dekning av underskudd eller bruk av fond/fremføring av underskudd) skal være identisk med årets 

selvkostresultat (gitt 100% dekning), og en kommune kan ikke både bruke av og sette av til fond i ett og samme 

år.  

Både positive og ”negative” fond skal i henhold til retningslinjene vurderes over en avgrenset periode, der 

overskudd og underskudd tilbakeføres i løpet av en femårsperiode. 

 

7.2 PRAKTISERING AV SELVKOSTPRINSIPPET  

Normalt vil oppstillingen av selvkostregnskapet vise at gebyrinntektene avviker noe fra beregnet selvkost 

(etterkalkylen). For sikre at selvkostprinsippet ivaretas over tid er det nødvendig å se gebyrinntekter og 

etterkalkylen over flere år i sammenheng, slik at det føres kontroll med at gebyrene samlet sett samsvarer 

med selvkost. Som regel vil det være rimelig å legge til grunn som en praktisk tilnærming at inntektene over 

noen år ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. En slik tilnærming ivaretar også behovet for en 

nødvendig fleksibilitet med tanke på endringer på inntekts- og kostnadssiden, f.eks. som følge av investeringer 

(økt nivå på kapitalkostnadene). Tilnærmingen legger også til rette for at man kan sikte mot en viss stabilitet i 

nivået på gebyrene til tross for planlagte kostnadsvariasjoner mellom regnskapsår. 

Slike hensyn vil mest hensiktsmessig ivaretas gjennom måten selvkostprinsippet praktiseres på. En 

selvkostkalkyle beregner kostnader for igangsatte aktiviteter. Dersom kommunen planlegger å sette i gang økt 

aktivitet innenfor tjenesten de nærmeste årene, skal slike planlagte kostnader holdes utenom 

gebyrgrunnlaget. Hvis det er ønskelig å øke gebyrene for å ta høyde for slike planlagte økte kostnader, kan 

dette skje ved at avregningsperioden settes lengre enn ett år. Kommunen kan dermed framføre et overskudd 

fra selvkosttjenesten til et senere år. For å ivareta generasjonsprinsippet må et positivt selvkostresultat 

(overskudd) være tilbakeført til brukerne av selvkosttjenesten innen fem år. I praksis vil dette måtte skje 

gjennom et selvkostfond (bundet driftsfond) dersom regnskapet skal være fullstendig.  

Generasjonsprinsippet innebærer at kommunen/selskapet ikke skal bygge opp fond over lengre tid, men ha en 

planlagt prosess både for oppbygging og nedbygging av fondet, som ledd i økonomiplanarbeidet. 

Selvkostfondet etableres gjennom overskudd på etterkalkylen, dvs. at gebyrinntektene og andre henførbare 

driftsinntekter er høyere enn beregnet selvkost i etterkalkylen. Dette fondet skal derfor brukes til å finansiere 

framtidig gebyrgrunnlag (selvkost), i kommuneregnskapet som bruk av selvkostfondet i driftsregnskapet. 

Selvkostfondet skal ikke benyttes som finansiering av investeringer. Dette bidrar til at det tas hensyn til 

tidsriktighet. Brukerne skal kun betale for tjenester de selv har nytte av, og dagens brukere skal ikke subsidiere 
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bruken til senere generasjoner gjennom fond som er bygget opp av gebyrinntekter. Investeringsutgiftene 

belastes selvkostkalkylen og gebyrene jevnt over investeringenes levetid gjennom avskrivningene og de 

kalkulatoriske rentekostnadene, jf. kapittel 6.  I kommuneregnskapet (investeringsdelen) må således 

investeringer på selvkostområdet finansieres med andre midler enn selvkostfondet. 

Det anbefales at dette praktiseres slik at et overskudd (eller underskudd) i ett år tilbakeføres til (eller dekkes 

inn fra) brukerne innen fem år etter at overskuddet (eller underskuddet) i selvkostkalkylen oppstod. Dette 

innebærer at et overskudd i år t tilbakeføres senest i år t+5, overskudd i år t+1 tilbakeføres senest i år t+6 og så 

videre. Tilsvarende dekkes et underskudd fra år t inn senest i år t+5 osv. I et tenkt tilfelle vil en kommune 

dermed kunne avsette overskudd til fond i inntil fem år på rad, men følgelig måtte bruke av fond i påfølgende 

fem år. I et slikt tilfelle vil samlede gebyrinntekter samsvare med beregnet selvkost over tiårsperioden.   

Den femårsperioden som disse retningslinjene skisserer, er basert på en avveining mellom ulike hensyn. På en 

side er det hensiktsmessig at selvkostprinsippet kan praktiseres med rom for en viss fleksibilitet og stabile 

gebyrer når det foreligger et begrunnet behov for det. På den annen side gjelder hensynet om at dagens 

brukere verken skal subsidiere eller bli subsidiert av fremtidige brukere, og at kommunens samlede 

gebyrinntekter det enkelte året i rimelig utstrekning skal reflektere kommunens årskostnad ved å levere 

tjenestene. Kommunen må vurdere ut fra lokale forhold om det er faglig grunnlag for å strekke perioden for 

tilbakeføring av overskudd / inndekning av underskudd over fem år, eller om det vil være mer rimelig å 

praktisere en kortere tilbakeføringsperiode. 

I visse tilfeller kan det tenkes at det finansielle ansvarsprinsipp tilsier at det kan vurderes å benytte en lengre 

periode for utligning av overskudd og underskudd enn fem år. Eksempelvis kan en kommune foreta en større 

utbygging av vann- og avløpsnett med overkapasitet for også å ta høyde for fremtidig utbygging av hytte- eller 

boligfelt, der tilkoblingen til nettet vil skje etappevis etter hvert som hytte- eller boligfeltene bygges ut. 

Dersom kapitalkostnadene til VA-nettet belastes fullt ut dagens brukere kan det hevdes at eksisterende 

brukere også dekker kostnadene ved nye (fremtidige) abonnenters bruk av anlegget. Når utgangspunktet er at 

gebyrene til dagens brukere skal stå i et rimelig forhold til deres  nytte/bruk, kan dette trekke i retning av at 

kommunen har anledning til å dekke inn kostnadene over en lengre periode enn det som vil være rimelig 

innenfor en femårsperiode. Selvkostberegningene påvirkes ikke, men avregningsperioden forlenges. Et slikt 

valg vil innebære at kommunestyret må prioritere dette innenfor sine årsbudsjetter de første årene: 

Gebyrinntektene vil ligge under beregnet selvkost i den aktuelle perioden, og i denne perioden må kommunen 

dekke opp for lavere gebyrinntekter ved å bruke av de frie inntektene. Deretter vil gebyrinntektene for en gitt 

periode ligge tilsvarende over beregnet selvkost, begrunnet ut fra at en slik fordeling over tid vil være bedre i 

samsvar med generasjonsprinsippet, jf. kapittel 3 . I en vurdering av om kommunen finner faglig grunnlag for å 

strekke perioden utover fem år, bør det blant annet tas hensyn til hva som anses som et vesentlig beløp for 

brukerne som blir berørt. Kommunen må i slike tilfeller begrunne og dokumentere sitt valg om den går utover 

femårsperioden.  

 

7.3 AVDEKKING AV FEIL I REGNSKAP OG SELVKOSTKALKYLE 

7.3.1 TIDLIGERE ÅRS FEIL I  REGNSKAPET 

Dersom det avdekkes at det er begått feil i tidligere års regnskaper, skal dette rettes i inneværende års 

regnskap. I tråd med god kommunal regnskapsskikk
5
 skal slike korrigeringer gjøres som vanlige transaksjoner i 

                                                                 

5
 KRS (F) nr 5 Endring av regnskapsprinsipper, estimater og korrigering av tidligere års feil, vedtatt 11.10.2004.  
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drifts-, investerings- eller balanseregnskapet. Regnskapet er input til selvkostkalkylen for de betalbare 

transaksjonene. I den grad tidligere års feil i årsregnskapet har medført tilsvarende feil i selvkostkalkylen for 

tidligere år, vil det være rimelig at tidligere års feil også vil bli håndtert i selvkostkalkylen et senere år.  

Tilsvarende må eventuelle feil i selvkostkalkylen for selskaper som fører regnskap etter regnskapsloven, rettes 

opp i selvkostkalkylen for senere år, selv om det i selskapsregnskapet vil bli korrigert direkte mot selskapets 

egenkapital.   

7.3.2 TIDLIGERE ÅRS FEIL I  KALKYLENE 

Dersom det avdekkes feil i tidligere års selvkostkalkyle, er utgangspunktet at dette må rettes i senere års 

kalkyle. Slike feil kan være feil anvendelse av fordelingsnøkler, feil kalkylerente, feil levetid anleggsmidler og 

feil henføring av direkte og indirekte kostnader. I vurderingen av retting av feil, bør det tas hensyn til hva som 

anses som et vesentlig beløp for abonnentene.  

Oppretting av feil, enten de skyldes feil i årsregnskapet eller feil i kalkylen fra tidligere år, kan være både til 

gunst og til ugunst for brukerne. Av hensyn til brukerne og prinsippet om at dagens brukere ikke skal 

subsidiere eller bli subsidiert av andre brukere, vil det være naturlig å anse fem år som en øvre grense for å 

kunne ta hensyn til slike feil når det går i disfavør  av brukerne. Kommunen må som profesjonell part og 

myndighet stå ansvarlig for de kalkyler som utgjør beregningsgrunnlaget for tjenestenes selvkost. På bakgrunn 

av dette er det neppe rimelig at innbyggerne i senere år må dekke kostnader som kommunen skulle, burde 

eller kunne innkrevd tidligere. Dette vil også gjelde de tilfeller hvor kommunestyret har fattet vedtak om at 

gebyrer skal dekke kostnadene fullt ut.  

Dersom feilene som avdekkes innebærer at kommunen i foregående år har krevd inn for høye gebyrer fra 

innbyggerne, må det vurderes i det enkelte tilfelle om feilen er så vesentlig at kalkylen må korrigeres slik at 

dette tilbakeføres brukerne, enten direkte eller gjennom lavere framtidige gebyrer. Dette selv om forholdet 

skulle ligge noe lengre tilbake i tid enn fem år.  

 

7.4 REGNSKAP OG NOTEOPPLYSNINGER 

7.4.1 SAMMENHENG MELLOM REGNSKAP OG ETTERKALKYLE 

Kommunens eller selskapets regnskap er input i selvkostkalkylen. Regnskapets inndeling er forskjellig fra 

etterkalkylen oppstilling (linjer/arter), blant annet vil et regnskap ha flere kontodimensjoner. Kommuner skal 

også rapportere regnskapsdata til Statistisk sentralbyrå, og i denne rapporteringen skal dimensjonene 

”funksjon” (tjeneste) og “art” (utgift og inntekt) benyttes. Selskaper og foretak som er omfattet av 

regnskapsloven, og som har rapporteringsplikt til KOSTRA, må konvertere kontiene til disse dimensjonene
6
.  

I den detaljerte beregningen av selvkost, bør det framgå hvordan uttrekk fra regnskapet til kalkyle er foretatt, 

både når det gjelder direkte og indirekte kostnader. Alternativt kan regnskapet være tilrettelagt for å kunne 

trekke ut/rapportere selvkosttjenester direkte. Etterkalkylen vil således være et sammendrag av de 

                                                                 

6
 Jf. forskrift om rapportering fra interkommunale selskaper og kommunale og fylkeskommunale foretak som 

driver næringsvirksomhet, av 21.10.2003.  
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regnskapsmessige uttrekk, i tillegg til at kalkylen også inkluderer kalkulatoriske kostnader og håndtering av 

årets finansielle resultat.  

7.4.2 NOTEOPPLYSNING OM SELVKOST 

Ifølge god kommunal regnskapsskikk
7
 skal det i tilknytning til årsregnskapet opplyses om beregningen av 

gebyrfinansierte selvkosttjenester i note. Beregningen kan inneholde oversikt over direkte kostnader, indirekte 

kostnader, kapitalkostnader og resultater. Oppstilling over etterkalkylen kan benyttes til å gi disse 

noteopplysninger, alternativt at det gjøres et sammendrag av hovedpostene i kalkylen i samsvar med 

minimumskravene og med angivelse av alle gebyrområdene samlet i en oppstilling. Tabell 17 og 18 gir 

eksempler for oppstilling av resultatet og utviklingen i selvkostfondet over tid. Disse opplysningene er sentrale 

for å belyse om gebyrnivået over tid samsvarer med selvkost. 

 

EKSEMPEL  

Eksempel hvor alle gebyrområdene er samlet i en oppstilling. 

 Tabell 11 – Eksempel på noteopplysning 

SELVKOSTKALKYLE Vann Avløp Renovasjon ……  SUM 

      A. Direkte driftskostnader           

B. Henførbare indirekte driftskostnader           

C. Kalkulatoriske rentekostnader           

D. Kalkulatoriske avskrivninger           

E. Andre inntekter og kostnader           

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)           

G. Gebyrinntekter           

H. Årets finansielle resultat (G-F)           

I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført 
underskudd           

J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd           

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)           

  

     L. Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret           

M. Alternativkostnad ved bundet kapital på 
selvkostfond eller fremføring av underskudd           

N. Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret 
(L+M+I-J)           

 

Noteopplysning som viser utviklingen i selvkostresultatet for flere gebyrområder over en tidsperiode på 5 år.  

 

 

                                                                 

7
 KRS (F) nr. 6 Noter og årsberetning, kap. 3.2.2 pkt. 12 
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 Tabell 12 – Utviklingen i selvkostresultatet 

Tall i 1000 kroner 

Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / 

underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) 

Utvikling i selvkostresultatet t+5 t+4 t+3 t+2 t+1 

Vann           

Avløp           

Renovasjon           

Feiing           

Byggesak            

 

EKSEMPEL  

Opplysning som viser fondsutvikling for flere gebyrområder over en tidsperiode på 5 år. 

 Tabell 13 – Utviklingen i fond 

Tall i 1000 kroner 

Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / 

negativ (-) negativ (-) negativ (-) negativ (-) negativ (-) 

Utgående balanse i fond t+5 t+4 t+3 t+2 t+1 

Vann           

Avløp           

Renovasjon           

Feiing           

Byggesak            

 

I tilfeller hvor kommunen har ”negative selvkostfond”, er det her anbefalt å gi opplysninger om dette i tillegg.  

Det er ikke tilsvarende krav til noter for selskaper som følger regnskapsloven. For slike selskaper som 

utelukkende ivaretar ett eller flere gebyrfinansierte tjenester på vegne av kommuner, er det naturlig at 

opplysninger om selvkost, selvkostfond og fordelinger til eierkommuner m.v. har en sentral plass i 

årsberetningen.  
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8. ORGANISERING AV SELVKOSTTJENESTER 

Selvkosttjenester kan organiseres på flere måter, men prinsippet om selvkost er uavhengig av 

organisasjonsform. Også kryssubsidiering kan være et tema når selvkostbaserte tjenester skal skilles fra andre 

tjenester.  

  

8.1 ANSVAR OG PRINSIPPER FOR BEREGNING AV SELVKOST VED ULIK ORGANISERING 

Det er mange måter å organisere selvkosttjenester på, eksempelvis:  

 Kommunal regi som en virksomhetsdel (”etat”) 

 Kommunal regi som et kommunalt foretak 

 Interkommunalt selskap (IKS) eller annet interkommunalt samarbeid 

 Aksjeselskap 

 Tilknyttede selskaper for en avgrenset del av tjenestene 

 Kombinasjoner av det ovenstående 

Selvkostprinsippet gjelder uavhengig av hvordan tjenesten er organisert. Det mest vanlige er at kommunen 

som sådan er ansvarlig for å utarbeide selvkostkalkyler. Dersom selvkosttjenesten, dvs. de direkte henførbare 

tjenestene, kjøpes gjennom andre selskaper, samarbeidsformer eller foretak etter anbudsrunde, vil 

kjøpsprisen inngå i kommunens selvkost som en direkte kostnad. Disse selskapene, samarbeidsformene og 

foretakene kan imidlertid på sin hånd være ansvarlige for å utarbeide selvkostkalkyler for selvkosttjenesten, 

herunder eventuelt et system for hvordan de direkte kostnadene skal fordeles på deltakende kommuner.  

Når kommunen ivaretar administrative funksjoner på selvkostområdet, så som fakturering, regnskapsføring og 

oppfølging, vil dette være indirekte tjenester i selvkostkalkylen. Dersom kommunen har satt ut hele tjenesten 

til et selskap, samarbeid eller foretak, altså både selvkosttjenesten og de indirekte tjenestene, herunder 

fakturering, vil disse organisatoriske enhetene som regel være ansvarlige for å utarbeide selvkostkalkylen i sin 

helhet. I slike tilfelle skal kommunen opplyse om organisasjonsformen og resultatet av selvkostområdet i 

noteopplysninger i sitt regnskap
8
.  

EKSEMPEL  

Et energigjenvinningsselskap kan være et eksempel på at deler av kjernetjenesten ivarteas av egen organistorisk 

enhet eller selskap. Renovasjonsenheten kjøper behandling (forbrenning) av avfall hos 

energigjenvinningsselskapet, og denne tjenesten blir en kjøpskostnad i renovasjonsenheten. 

Energigjenvinningsselskapet på sin hånd må skille mellom forbrenning av husholdningsavfall og næringsavfall for 

å tilfredsstille kravet om at bare husholdningsavfall er omfattet av lovpålagt selvkost. 

Med hensyn til hvor selvkostfondet skal ligge, vil det som utgangspunkt være naturlig at den enheten som har 

gebyrinntektene, også har fondet.  

                                                                 

8
 KRS (F) nr 6 Noter og årsberetning, jf. redegjørelse om ”øvrige noter” pkt. 2 og 12.  
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Når en kommune kjøper selvkostområdets selvkosttjeneste av et selskap, men har vesentlige indirekte og 

eventuelt direkte kostnader også i egen regi, bør selvkostfondet håndteres i kommunens kalkyle og regnskap. 

Utførende selskap avregner i så fall kostnadene på kommunen/kommunene, og har  ikke eget selvkostfond.  

Når kommuner har satt bort hele gebyrtjenesten til et selskap, både direkte og indirekte tjenester, vil det være 

selskapet som har selvkostfond. Kommunene vil i disse tilfellene ikke ha selvkostfond, men bør gi opplysninger 

om etterkalkylen i noter til regnskapet. 

Retningslinjene legger altså til grunn at selskapene – dersom eierkommunene ønsker det – kan ha 

selvkostfondet, så sant selskapet overholder kravet til dokumentasjon av selvkost og praktiserer 

selvkostprinsippet innenfor de rammer som retningslinjene gir.  Uavhengig av hvor selvkostfondet er lagt, vil 

det imidlertid alltid være kommunen  som til syvende og sist har ansvaret for at selvkost og gebyrnivået er 

korrekt.   

Kommuner og selskaper kan ha forskjellige regnskapsprinsipper og derav forskjellig uttrekk til selvkostkalkylen. 

Dette er nærmere omtalt i kapittel 3. Samtidig er reglene for selvkost på visse områder forskjellig fra hvordan 

de samme økonomiske hendelser håndteres i regnskapene, jf. bl.a. aktivering av investeringer og av- og 

nedskrivninger. Det er derfor viktig å understreke at der det er forskjeller er det prinsippene for selvkost som 

skal være grunnlaget for selvkostkalkylen, ikke regnskapsreglene.  

Kommunene kan velge om de vil ta hånd om selvkosttjenesten selv eller helt eller delvis kjøpe tjenesten fra 

eksterne tilbydere. Dette kan være kjøp som inngår i den kommunale gebyrtjenesten, og det kan være kjøp av 

tjenester som fullt ut erstatter den kommunale tjenesten. Organisasjonsformen sier noe om hvordan og i 

hvilket omfang gebyrtjenesten kjøpes. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenesten i markedet, er anskaffelsen 

omfattet av regelverket om offentlige anskaffelser. Dette regelverket har som formål å sikre mest mulig 

effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og likebehandling
9
.  Anbudsprinsippet innebærer at den 

prisen som betales, er den foretrukne etter en samlet vurdering opp mot gitte kriterier, og skal inngå som 

kostnad i selvkostkalkylen. Denne prisen ligger fast uavhengig av hvilken avkastning selskapets eiere får i form 

av utbytte, gevinst ved salg av eierandeler eller hva kreditorer får i renter på lån. 

 

8.2 LIKVIDITET I SELSKAPER OG FORHOLDET TIL SELVKOST 

Ved etablering av selskaper vil eiernes kapitalinnskudd utgjøre selskapets likviditet, og selskapet må ha 

likviditet til å gjøre opp sine forpliktelser.  Dersom selskapet ikke har egne løpende inntekter, eksempelvis at 

det foretas avregning av resultatet på eierkommunene etterskuddsvis, kan kommunene innbetale forskudd på 

denne avregningen, og/eller selskapet kan benytte kassekreditt eller lån for å sikre likviditet.  

Også i selvkostkalkylen vil forskjell mellom kalkulatoriske kostnader og faktiske kostnader ha likviditetsmessig 

konsekvens. Et eksempel er hvis kalkulasjonsrenten på alternativkostnaden (kalkulatorisk rentekostnad) 

midlertidig er lavere enn lånerenten. Dette vil da medføre høyere betalbare kostnader (lånerenter) enn 

alternativkostnader dekket gjennom selvkost, og dermed skape et midlertidig likviditetsbehov.  

Kommuner kan dekke opp et likviditetsbehov gjennom økte kapitalinnskudd, gjennom tilskudd eller ved å yte 

likviditetslån. Eventuelle renter på likviditetslån eller kassekreditt i bank er ikke en del av kostnadene i 

                                                                 

9
 Lov om offentlige anskaffelser §§ 1 og 2.  
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selvkostkalkylen. Lånerenter er en finanspost i regnskapet, men anses ikke som en kostnad i selvkostkalkylen, 

hvor den altså er erstattet med en kalkulatorisk rentekostnad på investeringen uavhengig av finansiering.  

 

8.3 KRYSSUBSIDIERING  

Det er forbud mot kryssubsidiering
10

 av selvkosttjenester, dvs. at selvkost ikke skal belastes med kostnader 

som ikke er henførbare til selvkosttjenesten. En form for kryssubsidiering kan være et tilfelle der en ansatt som 

hovedsakelig er knyttet til en selvkosttjeneste, men som også utfører andre tjenester, ikke fordeler andelen til 

den andre tjenesten. Slik andel av stilling skal fordeles.  

En problemstilling er vurdering av oppgaver innen  myndighetsutøvelse. Eksempelvis skal oppgaver knyttet til 

rollen som forurensningsmyndighet skilles fra selvkosttjenestene vann, avløp og renovasjon, og rollen som 

reguleringsmyndighet skilles fra selvkosttjenester innen bygg, kart og oppmåling. For enkelte tjenester er 

gebyret knyttet til bestemte myndighetshandlinger (f.eks. byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven), 

for andre finansierer gebyrene i sum hele myndighetsområdet (f.eks. eiendoms-, adresse- og 

bygningsregistrering etter matrikkelloven). 

En annen form for kryssubsidiering kan oppstå i skillet mellom håndtering av likeartede tjenester hvor 

selvkostprinsippet bare gjelder for deler av tjenesten. Et eksempel her er innsamling og håndtering av avfall, 

der husholdingsavfallet er omfattet av selvkost, mens næringsavfallet ikke er det. Kommunen/selskapet må da 

etablere systemer for å skille disse tjenestene kalkylemessig fra hverandre.  

Et tredje eksempel på mulig kryssubsidiering er hvordan et interkommunalt selskaps resultat på 

selvkostområdene skal fordeles på eierkommuner når det er forskjellig kostnadsstruktur i de ulike kommunene 

som er med i samarbeidet. Selvkost skal gjelde for ”kommunens kostnader”, etter en faglig skjønnsmessig 

vurdering fra selskapet. Eksempelvis må kostnader ved renovasjon i regi av et interkommunalt selskap eller 

kostnadene ved en privat aktør kunne splittes for hver kommune som betjenes. Er kostnadene ved renovasjon 

i én kommune høyere per abonnent enn i en annen kommune, og det ikke eksisterer faglige grunner for 

kostnadsutjevning, skal ikke abonnentene betale samme pris. På den annen side er det ikke hensikten at ulike 

transportavstander fra kommunene til behandlingsanlegg nødvendigvis skal separeres. Avstandsforskjellene 

kan skyldes at en lokalitet var miljømessig gunstigere, mer kostnadseffektiv, utgjorde et bedre tilbud enn en 

annen eller ble valgt som følge av en anbudskonkurranse. Den samme vurderingen kan for eksempel også 

gjelde drikkevannsforsyning og ledningsnett.  

Det er også anledning til å se investeringer som gjøres på ulike tidspunkt i sammenheng. Dersom det er lagt en 

investeringsplan som samlet vil komme samtlige kommuner tilnærmelsesvis likt til gode, kan det være rimelig 

å utligne de samlede kapitalkostnadene på samtlige kommuner. Dette vil også gjelde om den første delen av 

investeringen bare kommer enkelte kommuner til nytte, såfremt de øvrige kommunene får tilsvarende nytte 

av investeringer som gjøres på et senere tidspunkt. Det avgjørende for kostnadsfordelingen mellom 

eierkommunene er at fordelingen ikke framstår som at enkelte kommuner over tid blir subsidiert på 

bekostning av de øvrige.  

Et fjerde eksempel er dersom flere selskaper (datterselskaper) inngår i et konsern (med morselskap), og 

konsernet avgir selvkostdata til kommunen(e) eller selv er ansvarlig for å sette opp selvkostkalkyle. Da skal 

                                                                 

10
 Med kryssubsidiering menes normalt at en konkurranseutsatt del av en virksomhet får økonomiske fordeler 

fra offentlige midler, og som er i strid med regler om offentlig støtte. Kryssubsidiering brukes i dette kapitlet 
også om uriktig henføring av kostnader fra en tjeneste til en gebyrfinansiert selvkosttjeneste.  
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prisen for de tjenestene som datterselskaper gir bygge på armlengdeprinsippet
11

. Er tjenesten tilbudt i 

konkurranse med andre, er anbudspris lik kjøpspris, jf. kapittel 0. Dersom en tjeneste utføres ved enerett eller 

i egenregi av kommunenes selskaper, skal kostpris legges til grunn. Utgjør omsetningen internt (mellom døtre 

og/eller mor) som vedrører selvkosttjenesten over 80 prosent av samlet omsetning, må datterselskapet(ene) 

selv dokumentere kostnadene som inngår i kalkyleberegningen, også om tjenesten har vært utsatt for 

konkurranse.  

 

  

                                                                 

11
 Prinsippet om at kommersielt og finansielt samkvem mellom nærstående foretak skal være inngått på 

samme vilkår som om transaksjonen var inngått mellom uavhengige foretak under sammenlignbare forhold og 

omstendigheter.  
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9. TILGJENGELIGHET, DOKUMENTASJON OG ÅPENHET OM SELVKOSTBEREGNINGENE 

Generelt er det i offentlig forvaltning et krav om saksbehandling, vedtak og møtebok
12

. Saker behandlet i 

folkevalgte organer er i utgangspunktet offentlige, og dokumentasjon fra saksbehandlingen og vedtak kan gi 

god informasjon om gebyrberegninger og gebyrvedtak/-regulativ.  

Brukerbetaling av tjenester kan kun kreves når det foreligger hjemmel for det (legalitetsprinsippet). For å 

kunne dokumentere at gebyrtjenesten holdes innenfor de rettslige rammer til økonomisk dekning, må det 

dokumenteres hvordan selvkost er beregnet. Det må framlegges en etterkalkyle som viser inntekter, kostnader 

og resultater. Informasjon om dette gis i forbindelse med kommunenes årsregnskap, hvor det i henhold til god 

kommunal regnskapsskikk bør vises ”beregningen av gebyrfinansierte selvkosttjenester der kommunen 

fastsetter betalingen etter lov og forskrift, herunder resultatet av selvkostberegningen, gjerne over flere år.”  

I tilfeller hvor det hevdes at kommunens gebyrsatser ikke er fastsatt i henhold til selvkostprinsippet, vil 

innbyggere kunne be kommunen dokumentere at selvkostprinsippet er ivaretatt, f.eks. ved å fremlegge for- og 

etterkalkyler av grunnlaget for sine gebyrsatser. Det vises her til Høyesteretts dom gjengitt i Rt. 2004 side 1603 

(saken gjaldt oppmålingsgebyrene spesielt). I samme dom s. 1604 er det også gitt uttalelser fra 

førstevoterende om dokumentasjonskrav. Vi viser i den forbindelse også til Sivilombudsmannens uttalelse i sak 

2007/1279, der det uttales: ”En forutsetning for å kunne ilegge gebyr etter regulativet, er at det ikke fører til 

resultater som bryter med selvkostprinsippet. Dette må kommunen kunne dokumentere at er tilfelle. Jeg har 

tidligere omtalt dokumentasjonskravet i flere saker, blant annet ombudsmannssak 2007/0737, og la der til 

grunn at ”det er forutsetning at forvaltningen kan dokumentere de snittkostnadene som ligger til grunn for 

fastsettelsen av gebyrsatsene i den enkelte sakstype”, og at det er forvaltningen som har bevisbyrden for at 

selvkostprinsippet er overholdt.” Sivilombudsmannen har gjentatt sin forståelse av dokumentasjonskravet i 

senere uttalelser, blant annet i sakene 2011/1789 og 2012/1166. Oppbevaring av dokumentasjon for 

offentlige organer, som kommuner og en del kommunale selskaper, skal skje i kommunens arkivsystem i 

henhold til gjeldende regler for arkivering, regulert i lov av 4.12.1992 nr. 126 om arkiv med tilhørende 

forskrifter. Hovedregelen er at arkivmateriale skal oppbevares for alltid, med mindre det finnes hjemmel for 

noe annet i forskrift eller vedtak fra Riksarkivaren, se § 9. Regnskapsdokumenter omfattes av arkivlovens 

definisjon av arkivdokumenter, men det er i forskrift gitt tillatelse til kassasjon av deler av regnskapsmateriale. 

Bokføringsloven supplerer disse reglene og gjelder for regnskapsinformasjon i regnskapet. Etter 

bokføringsloven § 13.2 er aktuell oppbevaringstid 10 år (primærdokumentasjon) eller 3 ½ år 

(sekundærdokumentasjon). Hele beregningsgrunnlaget, det vil si grunnlagsdata, selvkostkalkylen og 

etterkalkylen bør kunne dokumenteres i 10 år.  Oppbevaringen må foretas på en ordnet måte og være 

betryggende sikret mot ødeleggelse, tap og endring. Fordelen med oppbevaringsperiode i 10 år er at 

kommunen vil kunne ha historikk for samme periode som det er oppbevaringsplikt for regnskapsdata, og dette 

vil gi bedre sikkerhet for at dokumentasjonen oppbevares lenge nok. Det kan være nyttig om det er behov for 

å gå tilbake i tid ved eventuelle undersøkelser av feil i selvkost.  

Generelt er brukerne av tjenestene opptatt av gebyrnivået i sin kommune, og foretar ofte sammenligning mot 

andre kommuner. Gjennom KOSTRA/SSBs database er slik informasjon og sammenligningsmulighet lett 

tilgjengelig. Også offentleglova gir brukere, innbygger7e, instanser osv. vid adgang til dokumenter og 

opplysninger som ikke er taushetsbelagt. Selv om det er adgang til å gjøre unntak fra innsyn, vil det ofte være 

grunn til å utvise merinnsyn etter offentleglova § 11. Innhold i og resultat av selvkostberegninger vil derfor 

kunne være offentlig tilgjengelig på forespørsel.  

                                                                 

12
 Se kommuneloven kapittel 6 Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer 
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Vanligvis utarbeides selvkostkalkylen som en spesifikk oppstilling utenom regnskapet. Likevel bør det gis 

opplysninger om beregninger av gebyrfinansierte selvkosttjenester i noter til kommunens regnskap, jf. KRS nr. 

6, og det er naturlig å omtale selvkostresultater og fondsutvikling i årsrapport eller årsberetning, både i 

kommuner og selskaper. Kommuner og selskaper har egne hjemmesider for å gi publikum informasjon og 

service. Det er naturlig at også informasjon om selvkost gjøres enkelt tilgjengelig på hjemmesiden, jf. 

kommuneloven § 4. Dette kan være:  

 Hvilke tjenester som helt eller delvis er gebyrfinansiert, herunder et vedtatt nivå for gebyrdekning der 

det ikke skal være 100 % kostnadsdekning. Det bør også være lenke til saksframlegg og vedtak om 

gebyrene (gebyrregulativet).  

 Henvisning til saksdokumenter knyttet til behandlingen av gebyrer.  

 Hvordan tjenestene er organisert, dvs. i egen regi/kommunalt foretak, interkommunalt 

samarbeid/selskap, i aksjeselskap, eller former for samhandling mellom kommunen og andre.  

 Etterkalkylene, herunder sammensetning av inntekter, kostnader og resultater, samt anvendelse av 

resultatene. Eventuelle fordelinger mellom eierkommuner bør også framgå, herunder anvendte 

fordelingsnøkler.  

 Redegjørelse for vesentlige poster i etterkalkylen, herunder hendelser eller forhold som har betydning 

for å vurdere årets resultater og sammenligningen mot tidligere år.  

Der tjenesten er ivaretatt helt i et selskaps regi, bør kommunen f.eks. ha lenke til selskapets hjemmeside for å 

få eventuelle tilleggsopplysninger som kommunen selv ikke besitter.  

Ved presentasjon av selvkostresultatene på hjemmesiden, bør det gis et kvalitetsstempel ved å henvise til at 

regnskapet med noter er revidert, herunder selvkosttjenestene, og i den anledning vise til behandlingen av 

årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, gjerne med lenke til sakene. Dette betyr at informasjon om 

sist avlagte selvkostkalkyler først vil skje etter at regnskapet er revidert.  
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VEDLEGG        SKISSER TIL SELVKOSTKALKYLE 

 

TABELL 1 INNTEKTER KJERNEPRODUKT 

Gebyrområde Funksjon Tekst Gebyrinntekter Tilknytningsgebyr 

Artsgruppe 

Driftsinntekter 
ekskl. finansposter 

6 7 8 

Øvrige 
salgsinntekter 

Overføringer med 
krav til motytelse 

Overføringer uten 
krav til motytelse 

…                 

…                 

…                 

…                 

SUM             

 

TABELL 2 DIREKTE KOSTNADER  

Gebyrområde Funksjon Tekst 

Artsgruppe  

Sum direkte kostnader 
ekskl. finansposter 

0 1 2 3 4 

Lønn og sosiale 
kostnader 

Kjøp av varer og tjenester som inngår i 
komm.tjenesteprod. 

Kjøp av 
tjenester 

Overføringer 

                  

                  

                  

  

 

              

SUM             
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TABELL 3 INDIREKTE KOSTNADER 

GEBYROMRÅDE Artsgruppe 

Inntekter 
Sum 

nettokostnad 
per tjeneste 

Andel for 
belastning 

kjerneprodukt 

Sum 
andel 

kostnad Tjenestenummer Tjenestetekst 
Fordelingsnøkkel 

(tekst) 

0 1 2 3 4 

Lønn og 
sosiale 

kostnader 

Kjøp av varer og 
tjenester som 

inngår i komm. 
tjenesteprod. 

Kjøp av 
tjenester 

Overføringer 

                        

                        

                        

                        

                        

SUM                       

  

TABELL 3.1 BEREGNING AV FORDELINGSNØKLER 

Ansvarssted Fordelingsnøkkel (tekst) Antall gebyrområde Antall totalt Fordelingsnøkkel  

              

              

              

              

 

 

TABELL 4 BEREGNING AV AVSKRIVNINGER OG KALKULATORISK RENTEKOSTNAD FOR 

  KJERNEPRODUKTET 

Anleggsmiddel Beregning av grunnlaget for avskrivninger og kalkulert rentekostnad 

Nr Tekst Anskaffelseskost 

Anleggsbidrag  
(og ev. byggelånsrenter) Beregningsgrunnlag 

1         

2         

3         

4         

… …       

 

  

186



 
40 

 

Investeringer Levetid og bruttokostnad Årets beregninger 

 

  Anleggsmiddel 

Levetid Beregnings-grunnlag  
Tidl. 

avskrevet 

Årets 
avskrivninger/ 
nedskrivninger 

Salg / 
utrangering 

Restverdi 
UB 

Kalkulert 
rentekostnad 

År Funksjon Nr Tekst 

    1                 

    2                 

    3                 

    4                 

… … … … …             

Avskrivningskostnad beregnes ved å multiplisere netto anleggskost (historisk kost fratrukket anleggsbidrag) 

med avskrivningssatsen. 

Kalkulatorisk rente beregnes ved å multiplisere netto gjennomsnittlig anleggskost med fastsatt kalkylerente. 

 

TABELL 5 SUM BEREGNET RENTE PÅ SELVKOSTFONDET TILLEGGES UTGÅENDE 

BALANSE OG INNGÅR I SUM SELVKOSTFOND VED ÅRETS SLUTT 

Regnskapsår Gebyrområde 
Inngående 

balanse 
Selvkostresultat 

Utgående 
balanse 

Kalkylerente 
Kalkulert 

renteavsetning 
selvkostfond 

Utgående balanse 
inkl. renteavsetning 
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TABELL 6 EKSEMPEL PÅ SELVKOSTKALKYLE 

SELVKOSTKALKYLE Avløp 
 

  

 

A. Direkte driftskostnader   Fra tabell 2 

B. Henførbare indirekte driftskostnader   Fra tabell 3 

C. Kalkulatoriske rentekostnader   Fra tabell 4 

D. Kalkulatoriske avskrivninger   Fra tabell 4 

E. Andre inntekter og kostnader   Fra tabell 7  

     

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)    

     

G. Gebyrinntekter   Fra tabell 1 

     

H. Årets selvkostresultat (G-F)    

  

 

 

I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd    

J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd    

     

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)    

  

 

 

L. Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret    

M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av 
underskudd   

Fra tabell 5 

N. Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)    

 

 

TABELL 7 SPESIFISERING AV POSTEN ”ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER” I 

SELVKOSTKALKYLEN 

Korrigering av tidligere års feil i kalkyle 

 

        

        Legges rett inn kalkylen 
Gevinst/tap ved salg av anleggsmiddel 

 Salgsinntekter (overføring med krav til motytelse) 

 

Tabell 1 

Andre inntekter og kostnader 
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TABELL 8 EKSEMPEL PÅ FREMSTILLING I NOTE 

SELVKOSTKALKYLE Vann Avløp Renovasjon …  SUM 

      A. Direkte driftskostnader           

B. Henførbare indirekte driftskostnader           

C. Kalkulatoriske rentekostnader           

D. Kalkulatoriske avskrivninger           

E. Andre inntekter           

            

F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D-E)           

            

G. Gebyrinntekter           

            

H. Årets finansielle resultat (G-F)           

  

     I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremført underskudd           

J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd           

            

K. Kontrollsum (subsidiering) (H-I+J)           

  

     L. Saldo selvkostfond per 1.1. i rapporteringsåret           

M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller 
fremføring av underskudd           

N. Saldo selvkostfond per 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)           

            

Nøkkeltall:           

O. Årets finansielle dekningsgrad i % (G/F)*100           

P. Årets selvkostgrad i % (G/(F+I-J))*100           

 

TABELL 8.1 NOTEOPPLYSNING SOM VISER UTVIKLINGEN I SELVKOSTRESULTATET FOR 

FLERE GEBYROMRÅDER OVER EN TIDSPERIODE PÅ 5 ÅR 

Tall i 1000 kroner 
Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / Over- (+) / 

underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) underskudd (-) 

Utvikling i selvkostresultatet t+5 t+4 t+3 t+2 t+1 

Vann           

Avløp           

Renovasjon           

…           

…           
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TABELL 8.2 NOTEOPPLYSNING SOM VISER FONDSUTVIKLING FOR FLERE GEBYROMRÅDER 

OVER EN TIDSPERIODE PÅ 5 ÅR   

Tall i 1000 kroner 
Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / Positiv (+) / 

negativ (-) negativ (-) negativ (-) negativ (-) negativ (-) 

Utgående balanse i fond t+5 t+4 t+3 t+2 t+1 

Vann           

Avløp           

Renovasjon           

…           

…           
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Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
20/20 Nordreisa formannskap 15.04.2020 

 

Koronapandemien – vurdering av investerings tiltak i privat, regional og 
statlig regi 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Forespørsel om midlertidig forskrift om unntak fra eiendomsskatteloven 
2 Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene 
3 KS vil ha midlertidig bestemmelser for eiendomsskatt - infoskriv av 14.04.2020 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune gir KS følgende innspill i forhold til aktuelle investeringstiltak i privat, 
regional og statlig regi: 
 

 Rulleski- og skiskytteranlegg Saga 
 Fotballhall Nordreisa 
 Villakssenter Nordreisa 
 Opprusting Nord-Troms videregående skole, avd. Storslett 
 Utbedring og asfaltering av fylkeskommunale veier 
 Opprusting FV 866 med bru og tunell 
 Utbygging bredbånd 
 Sentrumsutvikling 
 Utbedring E6 Olderdalen – Langslett 
 Skredsikring Mettevoll lia 

 
Harald Evanger (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Kommunestyret i Nordreisa har fastslått at Rotsundelv skole skal bestå.  Taket på skolen 
er ikke tett og Formannskapet ønsker å ta ansvar for å få renovert taket på Rotsundelv 
skole, om mulig gjennom midler som utløyses i forbindelse med corona-krisen. 

 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 

 Formannskapet viser til vedtak i kommunestyret i sak 21/20 og ønsker disse tiltakene 
prioritert også i innspillet til KS. 
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 Vi vil i tillegg be om midler til en mulighetsstudie som ser på Nord-Troms sine 
muligheter i forhold til produksjonsbedrifter knyttet til «det grønne skiftet» 

 Vi ber videre om at det bevilges ekstra midler fra staten/fylkeskommunen til et 
markedsføringsløft gjennom Visit Lyngenfjord og et kompetanseløft gjennom Nord-
Troms studiesenter. 

 
Anne Kirstin Korsfur (Frp) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa FrP foreslår å utsette saken til neste Formannskapsmøte. Saken sendes til 
Driftsutvalget for behandling før den kommer tilbake til Formannskapet. 
 
Det ble først stemt over utsettelsesforslaget fra Korsfur (Frp).  1 stemte for og 6 stemte imot. 
Forslaget falt derved.  
 
Karl-Gunnar Skjønsfjell (H) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Kommunedirektør utreder aktuelle prosjekt med et 
stipulert kostnadsoverslag i henhold til vedtak i sak 21/20 punkt 13-14-16, og innspill som er 
kommet i dagens møte.  
 
Det ble deretter stemt over utsettelsesforslaget fra Skjønsfjell (H). Utsettelsesforslaget 
enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Kommunedirektør utreder aktuelle prosjekt med et 
stipulert kostnadsoverslag i henhold til vedtak i sak 21/20 punkt 13-14-16, og innspill som er 
kommet i dagens møte.  
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune gir KS følgende innspill i forhold til aktuelle investeringstiltak i privat, 
regional og statlig regi: 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret vedtok 26.03.2020 i PS 21/20 Korna pandemien følgende: 
 

1. Kommunestyret tar orienteringen fra kriseledelsen og administrasjonen til etterretning. 
2. Kommunestyret er tilfreds med de beslutninger som kriseledelsen og kommuneoverlegen 

har tatt siden corona-krisen oppsto. 
3. Kommunestyret ber om at statlige myndigheter ikke overprøver kommunenes lokale 

vedtak hvor man innfører strengere restriksjoner enn nasjonale bestemmelser, jfr. vedtak 
om karantenepåbud for innreisende fra Sør-Norge til Nordreisa. 

4. Kommunestyret ber om at regjeringen vurderer enda strengere restriksjoner slik at man 
så snart som mulig får kontroll over smittespredningen av coronaviruset. 

5. Kommunestyret henstiller til kommuneoverlegen om at han løpende vurderer enda 
strengere restriksjoner for å hindre innførsel av corona-smitte og spredning av 
coronaviruset i Nordreisa kommune og regionen forøvrig. 

6. Kommunestyret godkjenner at opprinnelig møteplan for 2020 opprettholdes.  Ordføreren 
får fullmakt til å gjøre nødvendige endringer som følge av corona-krisen. 

7. Kommunestyret godkjenner at samtlige politiske møter, som følge av corona-krisen, 
inntil videre avholdes som fjernmøter via Teams. 

8. Politiske møter skal i størst mulig grad være åpne møter og bør derfor streamers. 
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9. Kommunestyret ber ordføreren etablere en arbeidsgruppe med medlemmer fra 
næringslivet, kommunen, banken, NAV, næringsforeningen, Halti, kulturlivet, idretten 
og ungdommen.  Arbeidsgruppen får i oppdrag å arbeide for at det fremmes forslag om 
ulike tiltak i kriseperioden som kan sikre nærings- og arbeidslivet og 
samfunnsaktivitetene forøvrig. 
I arbeidsgruppen deltar også representanter fra frivillig beredskaps organisasjoner i 
kommunen. 

10. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren prioritere arbeidet med å sikre 
god kontakt med næringslivet og arbeide for at bedrifter overlever og kan drifte normalt 
straks krisesituasjonen er over. 

11. Kommunestyret viser til anbefalinger fra KS og regjeringen, og vil i størst mulig grad 
unngå permitteringer i kommunal sektor.  Kommunestyret forutsetter likevel at 
kommunedirektøren viderefører arbeidet med å tilpasse driften av Nordreisa kommune i 
samsvar med vedtatt budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020 - 2023. 

12. Kommunestyret ber ordføreren og kommunedirektøren arbeide for at de foreslåtte tiltak 
for Nordreisa-samfunnet, jfr. administrasjonens saksframlegg, blir formidlet videre til 
aktuelle myndigheter.  Videre må ordføreren arbeide via regionrådet og andre organer 
for å få gjennomslag for flest mulig tiltak som kan sikre et fortsatt sterkt nærings- og 
samfunnsliv i Nordreisa og regionen forøvrig. 

13. Kommunestyret vil ovenfor regjeringen og Troms/Finnmark fylkeskommune særlig 
oppfordre til at offentlige investeringsprosjekter (veier, skredsikringer, havner, 
infrastruktur m.v.) framskyndes for å kompensere for krisen vi er inne i 

14. Kommunestyret viser til den store betydningen gode bredbåndsnett har for nødvendig 
kommunikasjon og arbeidslivet.  Nordreisa kommunestyre oppfordrer regjeringen til å 
tilføre ekstramidler til NKOM, beregnet for bredbåndsutbygging.  Videre oppfordres 
Troms/Finnmark fylkeskommune til å gi ekstrabevilgning slik at man sikrer utbygging 
av moderne fiber bredbånd i distriktene. 

15. Kommunestyret ber om spesiellfokus og eventuelt tiltak ovenfor barn som er spesielt 
utsatt som følge av endring i skolehverdag. Det gjelder barnevern, skolen, helsetjenester, 
flyktningetjenesten og andre relevante tjenester i og utenfor organisasjonen.  

16. Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler for eks. renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelv skole 
utbygging i Saga og Sentrumsutvikling. 

17. Nordreisa SV får delta med tale og forslagsrett, med en representant i formannskapets 
møter i perioden fullmakten som følge av krisen gjelder. 

18. Nordreisa kommunestyret gir formannskapet fullmakt frem til kommunestyremøtet 7. 
mai 2020 til å fatte vedtak i saker som krever raske tiltak. Det være seg for eksempel 
innenfor reduksjon av kommunale skatter og avgifter for næringsliv og 
innbyggerne.   Og iverksetting av tiltak for å møte eventuelle statlige bevilgninger som 
kan skape aktivitet og sysselsetting i Nordreisa.  
 

Formannskapet lager en oppfordring til Helse Nord vedrørende ambulanse situasjonen i 
Nordreisa. Dagens situasjon gjør at det ikke er tilstede ambulanse til enhver tid og det kan 
medføre store konsekvenser for kommunens innbyggere. 
 
Formannskapet vedtok 02.04.2020 i PS 11/20 følgende: 
- Formannskapet ønsker at tilsvarende kontaktmøter avholdes annenhver uke 
- Vi ønsker videre at fagforeninger fra privat sektor blir invitert til å delta 
- Vi ber kommunedirektøren utrede hvordan lettelser i kommunale avgifter og eiendomsskatt 

kan brukes som en del av en gjeldsordning for private 
- Vi ber kommunedirektøren halvere vann- og avløpsavgifter i kommende termin for 

husholdninger og bedrifter 
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- Det må utredes til neste møte om kommunale avgifter og/eller eiendomsskatt bør gis 
ytterligere lette i. Dette må ses i sammenheng med andre virkemidler for krisehandtering fra 
stat og fylke 

- Vi ber kommunedirektøren koordinere digital besøkstjeneste/sosiale arrangement, som 
særlig innrettes mot eldre, enslige og barn/unge 

- Vi ber NAV finne andre ordninger enn salg av egen bolig ved tildeling av sosialhjelp/andre 
typer støtte 

- Vi ber kommunen se på hvordan kulturskolen og «ledige» kommunalt ansatte kan brukes til 
å aktivisere barn og unge 

 

Vurdering 
Kommunestyret og formannskapet har tidligere drøftet koronapandemien og behovet for tiltak 
og handlinger lokalt, regionalt og statlig. 
 
Kommunestyret har delegert utvidet myndighet til formannskapet som følge av koronakrisen, 
både i forhold til Smittevernloven og i forhold til generelle vedtak. 
 
Formannskapet har i sitt møte 02.04.20 vedtatt en halvering av kommunale vann- og 
avløpsavgifter på 2. kvartalstermin 2020. 
 
Administrasjonen forbereder nå særskilt sak til Driftsutvalgets møte 23.04.20 hvor vi vurderer 
mulighetene for å forsere kommunale investeringsprosjekter, herunder løfte inn nye prosjekter.  
Denne saken vil deretter kunne behandles av formannskapet og kommunestyret. 
 
I dagens møte i formannskapet anbefaler vi at man drøfter henvendelsen fra KS Troms og 
Finnmark, slik at Nordreisa kommune kan gi tilbakemelding innen fristen. 
 
Vi vedlegger også KS sitt brev til Finansdepartementet hvor spørsmålet om lettelser i 
eiendomsskatt vurderes.  Vi anbefaler formannskapet at vi avventer nødvendige avklaringer fra 
departementet og KS før vi behandler dette spørsmålet i formannskapet og kommunestyret. 
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 Vår referanse: 20/01120-3 
Kommuner i Troms og Finnmark  
   
   
   
 
 

Arkivkode: 0 

Saksbehandler: 
Tom Mikalsen,  
         

Deres referanse:    
Dato: 08.04.2020 
  

  

Krisepakker - kartlegging av muligheter og behov i kommunene i Troms og 

Finnmark 

Coronasituasjonen har stor innvirkning på næringslivet i hele landet. Vi vet det jobbes med å få på plass 
motkonjunkturtiltak både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. 
Flere kommuner og fylkeskommunen har startet arbeidet med å utforme tiltakslister og tiltakspakker, slik 
at samfunnet kommer i gang igjen når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Tiltakene skal utformes 
slik at de gir størst mulig sysselsettingsvirkning, og kan dreie seg om vedlikehold, mindre utbygginger, 
gang- og sykkelveier, miljøtiltak osv.  
 
KS følger opp overfor regjeringen både når det gjelder å sikre finansiell trygghet for de tiltakene som nå 
iverksettes i kommunene og fylkeskommunen. I tillegg vil spørsmålet om «krisepakker» for finansiering av 
prosjekter som raskt kan realiseres, følges opp. Dette vil kunne avhjelpe den ledigheten vi nå ser komme, 
og samtidig bidra til nødvendig vedlikehold og andre tiltak i kommunene og fylkeskommunen.  
 
Kommunene med sin lokalkunnskap bør involveres for å gi innspill. 
 
For å ha et utgangspunkt for å vurdere hensiktsmessigheten av slike pakker, vil det være nødvendig å ha 
et visst bilde av omfang og tidshorisont. Jeg ber dere derfor, med utgangspunkt i den oversikten dere har 
om dette i dag i egen kommune, å gi tilbakemelding på: 
 

1. om det er prosjekter som kan være aktuelle (kommunale, fylkeskommunale eller statlige) 
2. hva slags prosjekter det vil kunne være snakk om 
3. hvilket omfang prosjektene har, både kostnadsmessig og i tid 
4. hvor raskt prosjektene kan settes i gang 

 
Prosjektene skal ikke være de som allerede er vedtatt i budsjett, men som er utredet og «gryteklar» til å 
settes i gang om midler stilles til rådighet. 
 
Informasjonen blir kun brukt på aggregert nivå som grunnlag for de innspill og krav KS Troms og Finnmark 
vil følge opp overfor KS sentralt, samarbeidspartnere (herunder fylkeskommunen) og regjeringen. Jeg ber 
om at innspill sendes marion.hogmo@ks.no , helst innen 22. april. 
 
Mvh 
 
Kari-Anne Opsal 
Fylkesstyreleder KS Troms og Finnmark 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/337-4 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
31/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
40/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Kvartalsrapport 1.kvartal 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven) 
 Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 

fylkeskommuner mv.  
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering. 
2. Kommunestyret ber om at de enkelte sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer. 
3. Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik 

at man får kontroll over kostnadsbruken. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
4. Økonomirapporten pr. 31. mars 2020 tas til orientering. 
5. Kommunestyret ber om at de enkelte sektorer holder seg innenfor vedtatte 

budsjettrammer. 
6. Kommunestyret ber om at det iverksettes tiltak innenfor helse- og omsorgssektoren slik 

at man får kontroll over kostnadsbruken. 
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Saksopplysninger 
Det er gjennomført en budsjettkontroll for 1.kvartal i 2020. Regnskap og budsjett for 1.kvartal er 
hentet ut fra økonomisystemet Agresso for analyse. 
 
Postene i budsjettet er ikke periodisert, men satt i sin helhet inn på første periode av året, slik at 
totalt budsjett følger med hele tiden. Dette gjelder både inntekter og utgifter.  
Per 1.kvartal skal forbruket ligge på 27,3 % for lønn inkl. sosial utgifter for å være innenfor 
budsjettet. På øvrige utgifter og inntekter skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor 
budsjettet. Pensjon er skilt ut på egen linje og er ikke med i lønn inkl. sosial utgifter. På pensjon 
skal forbruket ligge på 25,0 % for å være innenfor budsjett. Denne kvartaloversikten viser 
regnskapsførte inntekter og utgifter i forhold til totalbudsjettet. Kolonnen ”avvik” viser det som 
står i regnskapssystemet beregnet ut fra differansen mellom forbruks % på budsjett og faktisk 
forbruks % i regnskapet for 3.kvartal. Kolonnen ”Stipulert helårsavvik” viser det faktiske 
avviket ved årsslutt, etter at vi har korrigert for periodisering av budsjett og regnskapstall. 
Helårsavviket er beregnet ut fra de faktorene som er kjent per 1.kvartal. Årsaken til avvikene 
forklares under hver sektor. 
 
Prosjekter holdes utenfor da disse ikke er en del av selve drifta, men som finansieres med 
diverse tilskudd. Det gjøres heller ikke en avviksanalyse av sektor 5 – Selvkost, da denne 
sektoren er selvfinansiert. Denne sektoren er også holdt utenfor oversikten av total drift.  
 
 

207



1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 4 008 761 14 634 017 27,39 90 777 0
Øvrige utgifter 4 192 313 16 075 385 26,08 173 467 0
Inntekter -168 708 -576 379 29,27 -24 614 -94 000
Totalt avvik sektor 1 8 032 366 30 133 023 26,66 239 630 -94 000

2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 30 515 043 107 512 290 28,38 1 518 291 4 095 444
Øvrige utgifter 13 537 429 46 310 504 29,23 1 959 803 -1 106 733
Inntekter -4 179 098 -16 988 490 24,60 68 024 -2 362 681
Totalt avvik for sektor 2 39 873 374 136 834 304 29,14 3 546 118 626 030

3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 43 696 384 166 854 102 26,19 -1 185 096 -4 908 055
Øvrige utgifter 10 528 606 40 865 823 25,76 312 151 -861 700
Inntekter -4 023 433 -54 880 917 7,33 9 696 796 6 530 000
Totalt avvik for sektor 3 50 201 557 152 839 008 32,85 8 823 850 760 245

6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 7 230 380 24 684 012 29,29 491 645 300 000
Øvrige utgifter 10 265 575 28 720 679 35,74 3 085 406 800 000
Inntekter -3 371 831 -12 080 988 27,91 -351 584 -100 000
Totalt avvik sektor 6 14 124 124 41 323 703 34,18 3 225 466 1 000 000

7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000
Totalt avvik sektor 7 -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000

8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 9 076 946 5 202 917 174,46 7 776 217 -1 350 000
Driftsinntekter -624 580 -14 848 451 4,21 3 087 532 -
Totalt avvik sektor 8 8 452 366 -9 645 534 -87,63 10 863 750 -1 350 000

Sum drift sektor 1 til 8 Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 85 450 567 313 684 421 27,24 915 616 -512 611
Øvrige utgifter 47 600 870 137 175 308 34,70 13 307 043 -2 518 433
Inntekter -104 505 093 -454 224 225 23,01 9 050 964 3 773 319
Totalt avvik sektor 1-8 28 546 345 -3 364 496 -848,46 23 273 623 742 275  
 
 
 
Sektor for administrasjon 
 
Oversikt for sektoren: 
1 sektor for administrasjon Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 4 008 761 14 634 017 27 90 777 0
Øvrige utgifter 4 192 313 16 075 385 26,08 173 467 0
Inntekter -168 708 -576 379 29,27 -24 614 -94 000
Totalt avvik sektor 1 8 032 366 30 133 023 26,66 239 630 -94 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
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 Det er merforbruk på lønnsutgiftene som følge av nedtrekk av stillinger som fårvirkning 
fra sommeren.  

 Usikkerhetsmoment: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjon er utsatt fra 01.06.2020 
til 01.11.2020 som følge av Koronapandemi. Lønnsmidlene i budsjettet er til 01.06.202, 
og forutsetter at staten dekker merutgiftene for kommunene.  

 Det er en merinntekt på refusjon for tillitsvalgte som gjelder 2019 men som er bokført i 
2020. Det gir en merinntekt på kr 94.000 i 2020.  

 
 
Sektor for oppvekst og kultur 
 
Oversikt for sektoren: 
2 Sektor for oppvekst og kultur Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 30 515 043 107 512 290 28,38 1 518 291 4 095 444
Øvrige utgifter 13 537 429 46 310 504 29,23 1 959 803 -1 106 733
Inntekter -4 179 098 -16 988 490 24,60 68 024 -2 362 681
Totalt avvik for sektor 2 39 873 374 136 834 304 29,14 3 546 118 626 030  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Det er i hovedsak et merforbruk på lønn og pensjon på kr 1 023 861 som skyldes 
merforbruk på svangerskapsvikar, sykelønnsvikar, vikar annet fravær, overtid og faste 
tillegg. Merforbruket er størst innen skole og Moan har et reelt merforbruk på kr 380 552 
etter 1. kvartal. Resterende merforbruk fordeler seg jevnt utover sektoren.  

 
Tiltak for å komme i balanse: 
Det er i hovedsak lønn som utgjør merforbruk i sektoren og tiltakene vil være å effektivisere 
driften og kutte i tilbud som ikke er lovpålagt og der behovet har vært og er redusert. 

 Redusere tilbud om sommerbarnehage kr 113 000 
 Legge ned botiltak for enslige mindreårige, gå over til ettervern i august kr 650 000 
 Endre vedtekter i SFO fra 12 barn pr. voksen til 15 og sette tak på 59 plasser fra og med 

august kr. 170 000 

Ved gjennomføring av tiltakene vil det reelle avviket på lønn være kr 2 245 136 og merforbruket 
kan sees i sammenheng med merinntekter på kr 757 750 som er tilskudd til lærere i 
videreutdanning, som ikke var kjent under budsjettprosessen. Lønnsavviket vil da være på kr 
1.488.000,- 
 
 
Sektor for helse og omsorg 
 
Oversikt for sektoren: 
3 Sektor for helse og omsorg Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 43 696 384 166 854 102 26 -1 185 096 -4 908 055
Øvrige utgifter 10 528 606 40 865 823 26 312 151 -861 700
Inntekter -4 023 433 -54 880 917 7 9 696 796 6 530 000
Totalt avvik for sektor 3 50 201 557 152 839 008 32,85 8 823 850 760 245  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
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 Botiltaket som ble avviklet i mars vil gi et mindreforbruk som er hensynstatt i tallene 
overfor, og isolert sett er som følger: 
 Lønnsutgifter   kr - 5.200.000,- 
 Pensjon    kr - 1.200.000,- 
 Øvrige utgifter   kr -     376.000,- 
 Inntekter    kr + 4.400.000,- 
 Samlet mindreforbruk  kr - 2.376.000,- 

 
 Det er en merutgift på lønnsutgiftene på kr 497.000 per første kvartal, det er da 

hensynstatt ferievikar budsjettet og oppstart av kvalifiseringsstønad. Det gir en 
årsutgift på ca kr 1,5 mill. En liten del av merforbruket må imidlertid sees opp mot 
mindreutgiften på driftstilskudd til private, da en del av merforbruket knyttes opp til 
BPA (brukerstyrt personlig assistent) tiltak.  

 Vikarutgifter som ligger an til å blir høyere enn budsjettert. Per mars er det forbruk 
på 450.000,- mer enn budsjettert. Fortsetter denne utviklingen lik 2019 vil 
sommermånedene gi høyest merforbruk, og merutgiften kan komme opp i 
4.200.000,- ved årsslutt. I følge sektorleder er situasjonen i 2020 en annen, og 
stipulert utgift er satt til 1,5 mill. Se økonomirapport i siste helse- og omsorgsutvalg 
for utdypende kommentarer.  

 Driftstilskudd private på ansvar 332 har mindreforbruk på kr 2.311.000 per årsslutt. 
Denne posten skal benyttes til BPA tilbud og må sees i sammenheng med 
lønnsutgifter.  

 Det er usikkerhet rundt økonomisk sosialstønad som foreløpig ligger litt under 
budsjett og under sammenlignet med fjoråret.  

 Det er i tillegg mindre merforbruk på noen poster som beløper seg til 397.000,-. 
 Det er budsjettert med en inntekt på kr 17,2 mill i refusjon på ressurskrevende 

tjenester. Kommunen vil trolig få mindre i refusjon på ressurskrevende tjenester enn 
budsjettert. Dette som følge av et botiltak som er avviket og der det var budsjettert 
med kr 4,4 mill i inntekt. De resterende 12,8 mill er trolig også for høyt budsjettert ut 
fra at refusjonen for 2019 er beregnet til kr 8,9 mill. Det er analysert ut fra en inntekt 
på 11,5 mill, noe som gir mindreinntekt på 4,4 mill på botiltaket og kr 1,3 mill på 
øvrige brukere. Det er usikkerhet rundt denne stipuleringen.  

 Inntekter på kjøkkenet på Sonjatun er på ca kr 400.000,- mer enn budsjettert  
 Det er gjort korrigeringer på refusjon fra jordmortjenesten for 2019 noe som gir kr 

397.000,- i utgift i 2020. Denne utgiften skulle være korrigert i 2019 men ble 
korrigert i 2020 regnskapet.  

 Refusjon fra private ligger ann til å gi en mindreinntekt på kr 33.000,- 
 
Mindreforbruket på 2,3 mill på botiltaket går med til å dekke opp merutgiftene i øvrige tjenester 
innenfor sektor for helse- og omsorg.  
 
Ressurssenteret for omstilling i kommuner (RO) har våren 2020 hatt en gjennomgang av 
tjenestene på Guleng 3, Guleng bo- og avlastning og Høgegga omsorgsboliger. 
Bestillingen til RO var å se på kostnadsnivå og dimensjonering av tjenestene. Og hvordan 
tjenestene kan innrettes for å driftes på en faglig god og ressurseffektiv måte. Dette skal 
sektoren følge opp. 
 
Sektorleder og virksomhetsledere er begynt å gå igjennom avdelinger for å vurdere det 
faglige arbeidet sett opp til ressursbruk.   
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Sektor for drift og utvikling 
 
 
Oversikt for sektoren: 
6 Sektor for drift og utvikling Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Lønn inkl pensjon og  ref sykelønn 7 230 380 24 684 012 29,29 491 645 300 000
Øvrige utgifter 10 265 575 28 720 679 35,74 3 085 406 800 000
Inntekter -3 371 831 -12 080 988 27,91 -351 584 -100 000
Totalt avvik sektor 6 14 124 124 41 323 703 34,18 3 225 466 1 000 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 

 Sektoren har merforbruk innenfor lønnsområde, der en del av merforbruket skyldes 
sesongvariasjon, i tillegg har det vært en svært snørik vinter som medfører økte utgifter 
til lønnsutgifter på brøyting.  

 Det ligger ann til merforbruk på øvrige utgifter på poster som drivstoff og vedlikehold 
bygg/anlegg.  

 Det er noen små merinntekter i sektoren.   
 Driftsutvalget har behandlet nye anbud for brøyting av vei 2020 – 2027. Dette medfører 

en økning på kr 360.000,- i forhold til vinteren 2019/2020. 
 
Tiltak for å komme i balanse: 

 Minimere vedlikeholdet på sommervedlikehold vei og grøntområder.  
 Leier ikke inn sommerhjelp innenfor park og torg 
 Streng prioritering av vedlikeholdstiltak. Utfordringen er at det er mange brekasjer som 

«må» gjøres for å unngå stopp i aktiviteten i byggene.  
 
 
 
Skatt og rammetilskudd 
 
 
Oversikt for sektoren: 
7 Skatter og rammetilskudd Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsinntekter -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000
Totalt avvik sektor 7 -92 137 442 -354 849 000 25,97 -3 425 192 -200 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er usikkerhet rundt skatteinntekter og inntekstutjevningen fremover på grunn av 
Koronapandemien. Fordelingen av skatteinntektene for april gjøres i begynnelsen av 
mai, og først da vil en se utslaget på skatteinntektene.  

 Det ligger ann til merinntekt på kr 200.000,- på eiendomsskatt.  
 
 
 
 
Renter, avdrag og avsetninger 
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Oversikt for sektoren: 
8 Renter og avdrag Regnskap Budsjett Forbruk i % Avvik Stipulert helårsavvik
Driftsutgifter 9 076 946 5 202 917 174,46 7 776 217 -1 350 000
Driftsinntekter -624 580 -14 848 451 4,21 3 087 532 -
Totalt avvik sektor 8 8 452 366 -9 645 534 -87,63 10 863 750 -1 350 000  
Fortegn på avvikskolonnen: - merinntekt/mindreforbruk, + mindreinntekt/merforbruk 
 
De viktigste forklaringene til avvikene er: 
 

 Det er totalt sett besparelser på renter som følge av at Norges bank har satt ned 
styringsrenten. På årsbasis stipuleres beløpet til å bli 1,35 mill.  

 
  

Vurdering 
Nordreisa kommunes driftsbudsjett per 1.kvartal 2020 viser et merforbruk på kr 0,74 mill. Det er 
merforbruk på alle de tre store sektorene. Sektor for helse- og omsorg ligger an til et merforbruk 
på kr 3,1 millioner pr. 31.12.20, og analysen viser den beregnede innsparingen på det avviklede 
botiltaket i Sørkjosen går med til å dekke merforbruket i sektoren forøvrig. Innenfor sektor for 
drift- og utvikling, som har et stipulert merforbruk pr. 31.12.20 på kr 1,0 mill tas det grep for å 
hindre ytterligere merforbruk. Oppvekst- og kultursektoren har et stipulert merforbruk på kr 
0,63 mill pr. 31.12.20, og sektorleder arbeider aktivt for å oppnå budsjettbalanse. 
 
Kommunedirektør og økonomisjef anser at både sektor for oppvekst og kultur og sektor for 
drift- og utvikling har god oversikt over sine budsjett og gjør grep for å minimere merforbruket.  
 
Innenfor sektor for helse- og omsorg er det knyttet mer usikkerhet rundt den økonomiske 
situasjonen. Her må vi forbedre økonomistyringen betydelig, og vi må iverksette en rekke tiltak 
for å oppnå budsjettbalanse. Hvis vi organiserer tjenestetilbudene innenfor sektoren på andre 
måter så kan vi oppnå store besparelser.  Eksempelvis ser vi at etablering av separate botilbud 
gir voldsomme kostnader og lite effektiv tjenesteproduksjon.  Den nylig framlagte rapporten fra 
RO-senteret (Ressurssenter for omstilling) kan være et godt grunnlag for slike vurderinger. 
Forslag til ny helse- og omsorgsplan for Nordreisa skal ta høyde for utfordringer framover og 
hvordan vi planlegger å løse disse.  Denne planen kommer til behandling i kommunestyret 
senere i år. 
 
Det er nødvendig å gjøre endringer i driften av kommunen for å oppnå budsjettbalanse både i 
2020 og de nærmeste årene. I tillegg må de skriftlige rutinene i forbindelse med budsjettavvik 
overholdes, slik at et merforbruk avdekkes tidlig, og at tiltak kan iverksettes raskt. Driften i de 
ulike sektorene må tilpasses vedtatte budsjettrammer. Reduksjonen av utgiftssiden må i stor grad 
skje via personalkostnadene og dette kan bety at man må gjøre endringer i tjenestestrukturen. 
Dette vil vi komme tilbake til.  
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Behandling: 
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Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Sørkjosen med planID 54282015_001 med plankart sist revidert 
14.01.2020, samt bestemmelser sist revidert 14.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
14.01.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til detaljregulering Sørkjosen med planID 54282015_001 med plankart sist revidert 
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Saksopplysninger 
Bakgrunn: 
I kommuneplanens areal del ble det fanget opp flere forhold som gjør at en omregulering av 
området er nødvendig. Det viktigste er trafikksikkerhet langs E6, men det ble også sett på 
muligheter for næringsutvikling og boligområder. I forbindelse med utbygging av tunell 
gjennom Sørkjosfjellet har det vært tilgjengelige tunellmasser som har gitt kommunen mulighet 
til å gjennomføre tiltak i området, som klargjøring av byggegrunn. 
 
Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål 
som ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til 
næringsvirksomhet langs E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre 
trafikksikkerheten i området, og gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 
 
Planområdet består i dag av flere utdaterte planer, der mange av planene ble vedtatt i 1979. 
Store deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye 
planbestemmelsene i disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer i 
plankartet utover det som er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhets-
tiltak. 
 
Planstatus: 
Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014. 
Arealbruken i reguleringsplanen anses å være i samsvar med kommuneplanens arealdel. 
 
Høringer: 
1. gangs høring var i perioden 6.11. - 20.12.2017. Det kom inn 20 høringsuttalelser hvorav 2 var 
innsigelser fra hhv. NVE og Avinor. Merknadene og kommunens kommentarer til disse finnes i 
kapittel 8.1 i planbeskrivelsen. Det ble gjort en god del endringer i plandokumentene for å 
tilpasse planen til en del av disse merknadene. 
 
2. gangs høring var i perioden 10.04. - 14.06.2019. Det kom inn 15 høringsuttalelser. 
Innsigelsene som forelå ble trukket av NVE og Avinor. Merknadene og kommunens 
kommentarer til disse finnes i kapittel 8.7 i planbeskrivelsen. Det ble gjort en del mindre 
endringer i plandokumentene for å tilpasse planen til en del av disse merknadene. 
 
Begrenset 3. gangs høring var i perioden 15.11. - 15.12.2019. Det kom inn 5 høringsuttalelser. 
Sammenstilling og kommunens vurderinger til disse finnes i kapittel 8.8. i planbeskrivelsen. 

Vurdering 
Det foreligger ingen innsigelser. Planen kan dermed egengodkjennes av kommunestyret. 
Kommunen vurderer at planforslaget er tilfredsstillende og kan vedtas som det foreligger. 
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Planbestemmelser for detaljregulering Sørkjosen 

Nasjonal plan ID: 54282015_001 

Dato: 25. august 2017 

Sist revidert: 14. januar 2020 

§ 1 GENERELT 

§ 1.1 Formål 

Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål som ble 

vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet langs 

E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i området, og 

gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 

 

§ 1.2 Planavgrensning 

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet datert 14. januar 2020 i 

målestokk 1:1.000 er vist med reguleringsplan grense. 

 

§ 1.3 Planområdets arealformål og hensynssoner 

Området reguleres til følgende formål, jf. plan- og bygningslovens § 12-5: 

Bebyggelse og anlegg, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 1 

 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse – BFS  

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse – BFK  

 Forretninger – BF  

 Forsamlingslokale – BFL  

 Fritids- og turistformål – BFT  

 Næringsbebyggelse – BN  

 Industri – BI  

 Lager – BL  

 Bensinstasjon/vegserviceanlegg – BV  

 Vann- og avløpsanlegg – BVA  

 Lekeplass – BLK  

 Bolig/forretning – BKB 

 Bolig/forretning/kontor – BKB 

 Bolig/kontor – BKB 

 Forretning/kontor – BKB 

 Forretning/industri – BKB 

 Industri/lager – BKB 
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 Kontor/industri – BKB  

 Overnatting/servering/bolig – BAA 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 2 

 Kjøreveg – SKV  

 Gang-/sykkelveg – SGS  

 Annen veggrunn – grøntareal – SVG  

 Lufthavn – SL 

 Kollektivholdeplass – SKH 

 Parkering – SPA  

 Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte 

hovedformål – SAA  

Grønnstruktur, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 3 

 Naturområde – GN 

 Turdrag – GTD  

 Turvei – GT  

 Friområde – GF  

 Vegetasjonsskjerm – GV  

 Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål – GAA  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 5 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – L  

 Naturvern – LN  

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, jf. pbl. § 12-5, 1.pkt. 6 

 Naturområde i sjø og vassdrag – VNV 

Hensynssoner, jf. pbl. § 12-6 

 H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 

 H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

 H 310 –  Faresone – ras- og skredfare  

 H 320 – Faresone – flomfare 

 H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

 H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

 H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 
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§ 2 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 2.1 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§ 2.1.1 Bygningenes karakter 

I areal BFS 1-36 skal bygningene være eneboliger med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

Innenfor areal BFS 17 skal all bebyggelse på de to nye boligtomtene tilpasses og underordnes de 

eksisterende vernede bygningene innenfor hensynssone H 570 i form, volum og høyde. 

§ 2.1.2 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 30 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.1.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Der byggegrense er vist på plankartet skal bebyggelse med grunnflate større enn 50 m2 plasseres 

innenfor denne. Bygg skal plasseres minst 10 meter fra senterlinje kommunal og fylkeskommunal vei, 

samt minst 20 meter fra senterlinje riksvei. For bebyggelse med grunnflate mindre enn 50 m2 gjelder 

bestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningslovens § 29-4.  

§ 2.1.5 Byggesøknader 

Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med planløsning for alle bygg på tomta, herunder 

garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og 

utforming av planert terreng skal vises på tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i 

byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette medfører at ingen terrenginngrep som grave- og 

sprengningsarbeider kan gjennomføres før byggetillatelse er gitt. 

§ 2.1.6 Kjeller 

Det tillates ikke kjeller innenfor planområdet. 

§ 2.1.7 Parkering 

Parkeringsplasser skal etableres etter de krav som er satt i kommuneplanens arealdels 

planbestemmelser. 
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§ 2.1.8 Takform/-vinkler 

Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med utvendig avløp 

med takvinkel mellom 5° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med takvinkel mellom 15° og 40°. 

Dette gjelder også garasjer. 

§ 2.1.9 Estetikk 

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg. 

Bebyggelsen skal plasseres og utformes slik at den får en god funksjonell og arkitektonisk 

helhetsvirkning i seg selv og i forhold til omgivelsene. 

Bebyggelsen skal, når det gjelder volum, stiluttrykk, materialer og farger, utformes på en slik måte at 

området som helhet framstår med et godt preg. 

Tilbygg eller påbygg skal tilpasses og samordnes med det opprinnelige bygget. For fasadeendring og 

rehabilitering gjelder samme krav til estetikk som for nye bygg. 

Bygningselementer som oppfattes som utpregede fremmedelementer skal unngås. Store verandaer 

som ikke står i forhold til husets dimensjoner eller form tillates ikke. 

Materialbruk og detaljutforming skal tilpasses husets stil. Valg av utvendige farger skal understøtte 

husets form og detaljering. 

Alle tiltak, også støttemurer, skråninger, veger og lignende, skal innordne seg områdets topografi og 

tilpasses eksisterende terreng. 

§ 2.1.10 Gjerder 

Tomteeier som har grense mot offentlig friområde kan pålegges å sette opp gjerde eller hekk mot 

dette. En eventuell hekk må i sin helhet holdes innenfor egen eiendom, slik at den ikke er til hinder 

for den frie ferdsel i området. 

Gjerder skal ikke være sikthindrende for vegtrafikken. 

§ 2.1.11 Støy 

Boliger skal etableres med en stille side. Dvs. utendørsstøy lavere enn Lden 55 dB. 

Stue og soverom skal primært ha vindu mot stille side. Soverom prioriteres på stille side. 

Balkonger/veranda skal primært plasseres på stille side. Ev. skjermes slik at utendørsstøy på 

balkong/veranda er lavere enn Lden 55 dB. 

Innendørs lydnivå (fra vegtrafikkstøy) i oppholds- og soverom skal tilfredsstille NS 8175 klasse C – 

tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk forskrifts (TEK 

17) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 
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§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (BKS) 

Områdene regulert til boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse skal benyttes til boliger med 

tilhørende anlegg. 

§§ 2.1.4-2.1.11 gjelder ellers for disse arealene. 

§ 2.2.1 Bygningenes karakter 

I areal BKS 1-2 skal bygningene være leilighetsbygg med tilhørende garasje/garasjeanlegg.  

§ 2.2.2 Utnyttingsgrad (% BYA) 

Utnyttingsgrad på 50 % BYA skal ikke overstiges. 

§ 2.2.3 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maksimalt 2 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. 

Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget.  

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn 

 

§ 2.3 Forretninger (BF) 

For arealer avsatt til forretninger gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10. 

§ 2.3.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretninger BF 2 tillates det oppført bygninger til forretningsvirksomhet 

med tilhørende uteanlegg og parkering.  

§ 2.3.2 Internveger og parkering 

Opparbeidelse av nødvendige internveger og parkeringsplasser tillates.  

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5, samt krav 

i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

Det bør tilrettelegges for sykkelparkering etter normtallene i Statens vegvesens håndbok V 122 

kapittel 5.2. 

§ 2.3.3 Utnyttingsgrad (%BYA) 

Utnyttingsgrad på 60 % BYA skal ikke overstiges. 
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§ 2.3.4 Høyde 

Bygg kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter, maksimalt 3 etasjer, målt over 

gjennomsnittlig planert terreng. Høydene regnes fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt 

bygget. 

Bygninger kan ikke være i konflikt med høyderestriksjonsflaten for Sørkjosen lufthavn. 

§ 2.3.5 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BF 2. 

 

§ 2.4 Forsamlingslokale (BFL) 

For arealer avsatt til forsamlingslokale gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.4.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forsamlingslokale BFL 1 tillates det oppført bygninger for forsamlingslokale 

og andre tilhørende bygninger.  

 

§ 2.5 Fritids- og turistformål (BFT) 

For arealer avsatt til fritids- og turistformål gjelder §§ 2.1.4-2.1.6 og §§ 2.1.9-2.1.10 og § 2.3.3-2.3.4. 

§ 2.5.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til fritids- og turistformål BFT 1-2 tillates det oppført bygninger og andre 

byggetiltak for fritids- og turistformål i tilknytning til Leirbukthula. 

 

§ 2.6 Næringsbebyggelse (BN) 

For arealer avsatt til næringsbebyggelse gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.6.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til næringsbebyggelse BN 3-7 tillates det oppført bygninger til 

næringsvirksomhet.  

§ 2.6.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BN 4.  
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§ 2.7 Industri (BI) 

For arealer avsatt til industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.7.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri BI 1-2 tillates det oppført bygninger til industri og annen tilhørende 

nærings- og forretningsvirksomhet.  

§ 2.7.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse skjermes mot støy fra BN 4-5.  

 

§ 2.8 Lager (BL) 

For arealer avsatt til lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.8.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til lager BL 1 tillates det oppført bygninger for lager og tilhørende fasiliteter 

(kontorer, pauserom o.l.).  

 

§ 2.9 Bensinstasjon/vegserviceanlegg (BV) 

For arealer avsatt til bensinstasjon/vegserviceanlegg gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 

2.3.2-2.3.4. 

§ 2.9.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 tillates det oppført bygninger for 

bensinstasjon/vegserviceanlegg.  

 

§ 2.10 Vann- og avløpsanlegg (BVA) 

Areal regulert til vann- og avløpsanlegg, BVA 1-3, skal kun benyttes til nødvendige tiltak for vann- og 

avløpsanlegg. Andre tiltak tillates ikke. 

 

§ 2.11 Lekeplass (BLK) 

Areal regulert til lekeplass, BLK 1, skal utformes i tråd med planbestemmelsene til kommuneplanens 

arealdel vedlegg 1: Norm for lekeplasser. 

225



9 

 

På lekeplass skal utendørsstøy være lavere Lden enn 55 dB. Dersom Lden overstiger 55 dB skal 

lekeplass skjermes mot støykilde. 

Områder innenfor BLK 1 som ikke er opparbeidet med lekeapparater o.l. kan benyttes av Nordreisa 

kommune til snødeponi ved behov vinterstid. 

 

§ 2.12 Bolig/Forretning (BKB) 

For arealer avsatt til bolig/forretning gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.11 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.12.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/forretning BKB 1 og BKB 2 tillates det oppført bygninger for 

bolig/forretning.  

 

§ 2.13 Bolig/Forretning/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.11 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.13.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/kontor/forretning BKB 3 tillates det oppført bygninger der formålet er 

bolig, kontor og/eller forretningsvirksomhet eller en kombinasjon av disse. Innenfor BKB 3 vil 

virksomhet tilknyttet utleie av rom/hotellvirksomhet kunne tillates. 

 

§ 2.14 Bolig/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til bolig/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.11 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.14.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/forretning BKB 9 tillates det oppført bygninger for bolig/kontor.  

 

§ 2.15 Forretning/Kontor (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.15.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/kontor BKB 4 tillates det oppført bygninger for 

forretning/kontor.  
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§ 2.16 Forretning/industri (BKB) 

For arealer avsatt til forretning/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.16.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til forretning/industri BKB 5-6 tillates det oppført bygninger for 

næringsvirksomhet som industri og/eller forretning eller kombinasjoner av dette.  

§ 2.16.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 5-7) skjermes mot støy fra 

BKB 5-6.  

 

§ 2.17 Industri/lager (BKB) 

For arealer avsatt til industri/lager gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.17.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til industri/lager BKB 7 tillates det oppført bygninger for virksomhet tilknyttet 

industri og lager.  

§ 2.17.2 Støy 

Det skal settes opp støyskjerm slik at tilgrensende boligbebyggelse (BFS 12-13) skjermes mot støy fra 

BKB 7.  

 

§ 2.18 Kontor/industri (BKB) 

For arealer avsatt til kontor/industri gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.18.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til kontor/industri BKB 8 tillates det oppført bygninger for kontor/industri.  

 

§ 2.19 Overnatting/servering/bolig (BAA) 

For arealer avsatt til forretning/kontor gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.8-2.1.11 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 2.19.1 Bygningenes karakter 

Innenfor areal regulert til bolig/kontor/forretning BAA 1 tillates det oppført bygninger der formålet 

er overnatting, servering og/eller bolig. 
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§ 3 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK 

INFRASTRUKTUR 

§ 3.1 Kjøreveg (SKV) 

Arealer regulert til veg, SKV 1-35, skal benyttes til veg. Vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sin 

håndbøker. Dette gjelder også internveger og parkeringsplasser, som bør opparbeides i henhold til 

håndbok N100 «veg- og gateutforming». 

SKV 2 må detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis. For en eventuell bro må både landkar, 

fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 

 

§ 3.2 Gang-/Sykkelveg (SGS) 

Arealer regulert til gang/sykkelveg skal benyttes til gang/sykkelveg. 

SGS 6 benyttes som adkomstveg fra Solbakken til boligeiendommen gnr 47 bnr. 216. 

 

§ 3.3 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Arealer regulert til annen veggrunn – grøntareal, SVG 1-28, skal benyttes til rabatter og annet 

grøntareal tilknyttet veg og gang-/sykkelveg.  

Nødvendig teknisk infrastruktur i tilknytning til veg og gang-/sykkelveg tillates. 

 

§ 3.4 Lufthavn (SL) 

For arealer avsatt til lufthavn gjelder §§ 2.1.4-2.1.6, §§ 2.1.9-2.1.10 og §§ 2.3.2-2.3.4. 

§ 3.4.1 Bygningenes karakter 

Areal regulert til lufthavn, SL 1-3, kan benyttes til sikkerhetsområde, manøvreringsareal, 

flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede 

bygg. 

§ 3.4.2 Støy 

Ved etablering av bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal kravene til innendørs støynivå vist i 

NS 8175 klasse C tabell 5 (LpAeq 24 h 30 dB). Kravene til støy skal overholdes samtidig med at teknisk 

forskrifts (TEK 17) krav til ventilasjon/luftutskiftning oppfylles. 
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§ 3.5 Kollektivholdeplass (SKH) 

Områder regulert til kollektivholdeplass, SKH 1-6, skal benyttes til kollektivholdeplass, og 

dimensjoneres i henhold til utbedringsstandard i Statens Vegvesens håndbok N 100 figur E.38. 

 

§ 3.5 Parkering (SPA) 

Områder regulert til parkering skal benyttes til parkering. 

SPA 1 er parkeringsplass for BKB 5. 

Innenfor SPA 4 tillates det etablert tømmeanlegg for bobil og campingvogn.  

SPA 5 er parkeringsplass for BN 3 og 6. 

SPA 7 er parkeringsplass for BFT 1-2. 

 

§ 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert 

med andre gitte hovedformål (SAA) 

Hovedformålet med arealene som er regulert til «angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 

infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte hovedformål», SAA 1-12, er snødeponi, men 

arealene kan også benyttes til vann, avløp, el- og fibertrasé, samt til annen nødvendig teknisk 

infrastruktur. 

SAA 1-5 kan benyttes som gjesteparkering for boenhetene i området ved behov som f.eks. private 

arrangementer, såfremt dette ikke er i konflikt med bruk av området til snødeponi eller annen 

offentlig bruk av arealene. 

 

§ 4 BESTEMMELSER FOR OMRÅDER FOR GRØNNSTRUKTUR 

§ 4.1 Naturområde (GN) 

Det tillates ikke inngrep i GN 1-8. Tilrettelegging for det allmenne friluftslivet er tillatt. 

 

§ 4.2 Turdrag (GTD) 

I arealer regulert til turdrag, GTD 1-3, tillates det etablert tursti og eventuelle andre mindre tiltak for 

friluftslivet. Nødvendig rydding av vegetasjon tillates. Tiltak for friluftslivet skal være universelt 

utformet. 

 

229



13 

 

 

§ 4.3 Turvei (GT) 

I arealer regulert til turvei, GT 1-2, tillates det å opparbeide gruslagt turvei inklusive nødvendig 

rydding av vegetasjon. Turvei skal være universelt utformet. 

Adkomst til boligtomter på BFS 17 tillates. 

 

§ 4.4 Friområde (GF) 

Området regulert til friområde, GF 1-7, skal benyttes til friområde. I friområdet tillates det ikke 

oppføring av bygninger, anlegg, veger, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger. 

 

§ 4.5 Vegetasjonsskjerm (GV) 

I areal regulert til vegetasjonsskjerm, GV 1-2, skal eksisterende vegetasjon bevares. Uttak av 

syke/døde trær tillates. 

 

§ 4.6 Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA) 

Arealet GAA 1 kan opparbeides og benyttes til parkering for BKB 2, men allmenhetens tilgang til 

tursti skal ivaretas. Andre tiltak som er til gunst for friluftslivet og allmenheten tillates. Tiltak skal 

være universelt utformet. 

GAA 3 og 5 er naturområder som tillates benyttet til snødeponi i vinterhalvåret. 

 

§ 5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

§ 5.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

I områder regulert til LNFR, L 1-8, gjelder bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. 

 

§ 5.2 Naturvern (LN) 

For LN 1 og 2 er gjeldene regelverk Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa 

kommune, Troms (FOR-1995-12-08-1017). 
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§ 6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE 

§ 6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV) 

VNV 1-3 skal ivaretas på en best mulig måte for både biologisk mangfold og som et verdifullt 

naturelement for allmenheten.  

 

§ 7 HENSYNSSONER 

§ 7.1 H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 

Restriksjonsområdet H 190 F gjelder hele planområdet og er ikke vist med skravur på plankartet.  

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg og vegetasjon i strid med høyderestriksjonsflatene i 

den til enhver tid gjeldende restriksjonsplan (Avinors tegning ENSR-P-10) for lufthavnen av hensyn til 

flysikkerheten. Mellom høyderestriksjonskotene må det interpoleres for å finne korrekt 

restriksjonshøyde. Vegetasjon må holdes under høyderestriksjonsflatene. Detaljreguleringsplanen 

hjemler rettsgrunnlag for fjerning av vegetasjon. 

 

§ 7.1.1 Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav:  

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, 

skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til 

flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2 

som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom 

tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor sammen med 

søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til flynavigasjonsanleggene og 

høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

§ 7.1.2 Farlige eller villedende lys 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt Sørkjosen 

lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. Dersom piloter rapporterer om 
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at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under innflyging til lufthavnen, må 

lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

 

§ 7.2 H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegget, etter tillatelse fra Nordreisa 

kommune, er flyttet.  Flytting av VA anlegg må bekostes av tiltakshaver. 

 

§ 7.3 H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

Tiltakshaver (utbygger) må i forbindelse med rammesøknad/byggesøknad, legge ved en støyfaglig 

utredning der det dokumenteres at støymessige forhold i utbyggingen er ivaretatt med hensyn til 

gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for avbøtende tiltak på 

boligbebyggelsen og skjerming av tilstrekkelige utendørs oppholdsareal synliggjøres. 

 

§ 7.4 H 310 –  Faresone – ras- og skredfare 

Det er avsatt faresone for snøskred og jord-/flomskred (H310). Faresonen på plankartet omfatter kun 

utløpsområdene for av de aktuelle sonene. 

I faresonen kan det ikke oppføres bebyggelse før området er tilstrekkelig sikret mot ras og skred, TEK 

17 § 7-3. Dersom området sikres mot ras, skred eller steinsprang, reduseres omfanget av faresonen i 

henhold til de beregninger/vurderinger som ligger til grunn for sikringen, jf. TEK 17 § 7-3. 

 

§ 7.5 H 320 – Faresone – flomfare 

Innenfor feltene med kode H 320 skal det vises spesiell oppmerksomhet og aktsomhet for flom ved 

prosjektering. Flomforebyggende tiltak skal foretas. 

 

§ 7.6 H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Høyspenningsanlegg (H 370) innenfor planområdet må hensyntas. Drift som ikke kommer i konflikt 

med høyspenningsanlegget kan tillates. Faresonen flyttes dersom høyspenningsanlegget flyttes. 

 

§ 7.7 H 560 – Bevaring naturmiljø 

Innenfor H 560 tillates ikke tiltak som kan redusere naturtypelokalitetens verdi eller på annen måte 

gjøre skade på lokaliteten. 
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§ 7.8 H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Innenfor hensynssone H 570 vernes bygningene; skogvokterboligen, fjøsen og uthuset. 

Det tillates ikke nye tiltak i bebyggelsen innenfor hensynssonen uten godkjenning fra 

kulturminnemyndigheten.  

Ny bebyggelse tillates ikke innenfor hensynssonen. 

Istandsetting og vedlikehold av skogvokterboligen, fjøsen og uthuset skal skje etter antikvariske 

prinsipper. 

Mest mulig av den naturlige vegetasjonen og trær innenfor hensynssonen skal bevares. 

Tømmerbua markert med hensynssone H 570_1 vernes. Istandsetting og vedlikehold skal skje etter 

antikvariske prinsipper. Flytting av bygningen tillates. 

 

§ 7.9 H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

Gjeldene regelverk er Forskrift om fredning av Reisautløpet naturreservat, Nordreisa kommune, 

Troms (FOR-1995-12-08-1017). 

 

§ 8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

SKV 5, 6 og 32 skal være etablert før BFS 8 og BKB 1 kan bebygges 

Adkomster fra riks— og fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før det kan 

gis byggetillatelser. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 i 

planområdet, skal være gjennomført før nye gangfelt over E6 tas i bruk. 

GTD 1-3 skal opparbeides sammen med øvrig ny infrastruktur som veg, V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

SKV 2 skal detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis. 

 

§ 9 FELLESBESTEMMELSER 

§ 9.1 Bygg- og anlegg 

Alle bygg og anlegg skal utføres/oppføres i henhold til plan- og bygningsloven (PBL) og dennes 

forskrifter med veiledninger. Kjeller tillates ikke i planområdet. 

233



17 

 

 

§ 9.2 Avkjørselsforhold 

Avkjørsler og kryss skal være oversiktlige og trafikksikre. Disse skal bygges og utformes ihht. Statens 

vegvesens retningslinjer. 

Adkomst fra riks- og fylkesveg skal være kontrollert og godkjent av Statens vegvesen før det kan gis 

byggetillatelse. 

Innenfor frisiktssoner (juridisk linje) i avkjørsler og veikryss skal det holdes fritt for sikthindrende 

vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke er høyere enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 

Gjerder med utførelse som ikke hindrer sikt kan likevel tillates med høyde opp til 0,8 meter over 

tilstøtende vegers nivå. Enkeltstående oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

Det tillates 1 avkjørsel per eiendom med maksimal bredde 4 meter, med mindre annet ikke er angitt i 

plankartet. 

Avkjørsler er vist med piler på plankartet.  

Avkjørsler som skal stenges er markert i plankartet med eget symbol. 

 

§ 9.3 Mindre vesentlige unntak 

Kommunen kan når særlige grunner taler for det tillate mindre vesentlige unntak fra disse 

bestemmelsene innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

§ 9.4 Privatrettslige avtaler 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er stadfestet, kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

§ 9.5 Universell utforming 

Universell utforming. Ved utbygging av veger, fellesarealer m.m. skal utformes slik at disse kan 

brukes på like vilkår for flest mulig jf. Statens vegvesens håndbok V129 og TEK 17. 

 

§ 9.6 Kulturminner og aktsomhetsplikten 

Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram spor som viser eldre aktivitet i området, må 

arbeidet stanses. Dette kan for eksempel være gjenstander, levninger, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner (liste ikke uttømmende). Melding skal sendes Sametinget 
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og Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Det forutsettes at dette formidles videre til dem som skal utføre arbeidet. 
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1. Bakgrunn 

I kommuneplanens areal del ble det fanget opp flere forhold som gjør at en omregulering av området 

er nødvendig. Det viktigste er trafikksikkerhet langs E6, men det ble også sett på muligheter for 

næringsutvikling og boligområder. I forbindelse med utbygging av tunell gjennom Sørkjosfjellet har 

det vært tilgjengelige tunellmasser som har gitt kommunen mulighet til å gjennomføre tiltak i 

området, som klargjøring av byggegrunn.  

1.1. Hensikten med planen 

Formålet med detaljreguleringen er todelt. Planen skal følge opp de endringer av arealformål som 

ble vedtatt i kommuneplanens arealdel, herunder å legge til rette for arealer til næringsvirksomhet 

langs E6 i den nordlige delen av planområdet. Planen skal også forbedre trafikksikkerheten i 

området, og gjennomgår derfor eksisterende og nye vegsystemer. 

Planområdet består i dag av flere utdaterte planer, der mange av planene ble vedtatt i 1979. Store 

deler av eksisterende boligområder er derfor tatt med i planen for å fornye planbestemmelsene i 

disse områdene til dagens standard. Her er det ikke gjort store endringer i plankartet utover det som 

er bestemt gjennom kommuneplanens arealdel og trafikksikkerhetstiltak.  

Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026. 

1.2. Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller og plankonsulent er Nordreisa kommune. 

1.3. Eierforhold 

Planområdet berører en rekke grunneiere. De berørte eiendommene har følgende gårds- og 

bruksnummer: 

Gårdsnummer: 46 

Bruksnummer: 3, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 48, 49, 53, 55, 56, 57 og 59. 

Gårdsnummer: 47 

Bruksnummer: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 

55, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 

90, 91, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 138, 142, 145, 151, 

178, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 207, 208, 210, 

211, 213, 216, 217, 219, 223, 224, 233, 235, 245, 247, 248, 251, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 265, 

278, 279, 286, 290, 296, 297, 300, 302, 303, 314, 319, 320, 329, 337, 353, 354, 363, 378, 385, 387, 

389, 390, 391, 400, 408, 410, 411, 412, 418, 422, 425, 426, 429, 432, 433, 434, 435, 436, 442, 443, 

456, 458, 469, 471, 473, 474, 478, 480, 481, 488, 489, 490, 492, 495, 497, 498, 501, 502, 503, 504 og 

507. 
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1.4. Tidligere vedtak i saken 

Arealene i planen ble satt av i kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 (plan 

ID: 19422007_KPA) som ble vedtatt 20. mars 2014. 

Nordreisa kommune meldte oppstart av detaljregulering for Sørkjosen den 23.10.2015. 

I kommunal planstrategi for Nordreisa kommune 2016-2019, vedtatt 13. oktober 2016, er arbeidet 

med planen videreført fra 2015.  

1.5. Utbyggingsavtaler 

Nordreisa kommune har hatt en avtale med Statens vegvesen om bruk av masser fra arbeidet med 

tunellen gjennom Reisafjellet/Sørkjosfjellet. Disse massene er brukt til å klargjøre enkelte deler av 

planområdet til byggegrunn i tråd med tidligere reguleringsplaner og/eller kommuneplanens 

arealdel. 

1.6. Krav om konsekvensutredning?  

Planen er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger. Nordreisa kommune har 

konkludert med at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning, jf. KU forskriftens §§ 6-

8 jf. forskriftens vedlegg I og II. 
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2. Planprosessen 

2.1. Medvirkningsprosess 

2.1.1. Medvirkning 

I planprosessen er det intensjonen at lokale fagmyndigheter skal ha en aktiv rolle, og den aktuelle 

fagmyndighet skal konsulteres i alle faser av planprosessen. I den grad det er ønskelig og mulig skal 

aktuelle fagmyndigheter kontaktes for gjennomgang av del utredninger innen sitt fagfelt. 

2.1.2. Varsel om oppstart 

Varsel om planstart ble sendt ut i brev 

datert 23.10.2015 til alle berørte 

grunneiere og naboer, samt til berørte 

offentlige instanser. I tillegg ble varsel 

om oppstart kunngjort på kommunens 

hjemmeside og annonsert i lokalavisen 

Framtid i Nord den 27.10.2015. Varselet 

var også tilgjengelig på servicetorget på 

rådhuset. Innspillsfrist var satt til 1. 

desember 2015. 

I forbindelse med varsel om oppstart ble 

det også holdt et åpent folkemøte i 

kommunestyresalen på rådhuset torsdag 

26. november 2015 kl. 18:00.  

Varsel om utvidet planområde ble sendt 

ut den 20. juni 2017 til direkte berørte 

grunneiere, naboer og berørte offentlige 

instanser. I tillegg ble dette annonsert på 

kommunens hjemmeside. Frist for 

innspill var satt til 10. august 2017. 

Planområdet ble da utvidet fire steder. Et 

mindre areal i gjeldene reguleringsplan 

for Sørkjosen lufthavn ønskes endret fra 

industriområde til flyplassareal. To andre 

mindre utvidelsesarealer ønsker kommunen å ta inn i planen da vi etter varsel om oppstart har sett 

behov for endringer av gjeldene reguleringsplaner i området. 

Et stort areal har kommet til på grunn av at det flere steder var behov for litt mer areal enn det som 

opprinnelig var varslet oppstart for, for å kunne legge til rette for mer trafikksikre krysninger av E6. 

Gjeldene reguleringsplan for Sørkjosen Øst 4 (plan ID 19421979_008) ble som følge av dette veldig 

oppstykket, og hele planområdet til denne planen ble derfor tatt inn i ny reguleringsplan for å få en 

helhetlig plan med oppdaterte planbestemmelser. 

Figur 1: Første annonse om varsel om oppstart slik den ble trykket i 
avisen Framtid i Nord den 27.10.2015. 
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2.1.3. Planprogram 

Kommunen har vurdert det slik at detaljreguleringen ikke omfattes av krav om planprogram, jf. plan- 

og bygningslovens § 4-1. 

2.1.4. Første gangs høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 5. oktober 2017 i sak 79/17 å sende planen ut på 

høring og offentlig ettersyn i seks uker. Utvalgets vedtak var som følger: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 

utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Sørkjosen med plan ID 19422015_001, og legger 

planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 

Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 endres til formål næring. 

BKB4 endres til formål bolig/kontor/forretning. 

Brev om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalavisen 

Framtid i Nord. 

Merknadsfrist var satt til 20. desember 2017. 

Det kom inn 20 høringsuttalelser til denne høringen. Av disse varslet Avinor og NVE innsigelser til 

planforslaget. Seks av høringsuttalelsene har kommet inn etter at høringsfristen hadde utløpt, men 

kommunen ønsker å ta disse med, da planprosessen har tatt lengre tid enn først antatt og innspillene 

vil være relevante for endringer av planforslaget før annen gangs høring og offentlig ettersyn. 

2.1.5. Andre gangs høring og offentlig ettersyn 

Miljø-, plan- og utviklingsutvalget vedtok i møte den 4. april 2019 i sak 20/19 å sende planen ut på 

annen gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker.  

Brev om høringen ble sendt ut til alle berørte grunneiere, naboer til planområdet og til berørte 

offentlige myndigheter. I tillegg ble høringen annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalavisen 

Framtid i Nord. 

Merknadsfrist var satt til 14. juni 2019. 

Det kom inn 15 høringsuttalelser til denne høringsrunden. Etter endringene i planforslaget som ble 

gjort etter 1. gangs høring, trekker Avinor sin innsigelse til planforslaget, jf. e-post datert 04.06.19. I 

brev av 07.06.19 trekker NVE også sin innsigelse. Sammenstilling og kommunens vurdering finnes i 

kapittel 8.7. 

Etter andre gangs høring og offentlig ettersyn foreligger det dermed ingen innsigelser til 

planforslaget som var utsendt ved denne høringsrunden. 

 

 

248



14 
 

2.1.6. Begrenset tredje gangs høring og offentlig ettersyn 

Etter andre gangs høring og innspillene som kom til den, var det behov for å gjøre en del mindre 

endringer. Det er gjort følgende mindre endringer i plankartet med dato 12. november 2019.: 

1. I forb. adkomst til 47/216: Slettet SKV 10. Flyttet avkjørselspilene. Bruke SGS 6 som adkomst for 

47/216. 

2. Sammenføyd BFS 16 til en tomt. 

3. Slettet SPA 2 og SPA 3 

4. Endret BN 5 til BAA 1 (kombinert med Overnatting/Servering/Bolig) 

5. Endret BF 1 til kombiformål BKB 2 bolig og forretning 

6. SKV 34 ny adkomstveg til BFL 1 

7. BFS 10 splittet i to pga. SKV 34 og BFS 37 er ny 

8. Snuhammer ved 46/44 flyttet til andre siden av kommunal vei. 

9. SGS 11 endret fra 4 til 3 meters bredde. 

10. Som følge av de to punktene over, blir ikke ubebygd boligtomt 46/44 så mye redusert i areal. Den 

blir ca. 1,1 dekar. 

11. SGS 2 slettet 

12. Ny SGS 19 og SGS 20 foran Reisa bilsenter 

13. SGS 3 litt forlenget i NV 

14. SAA3 fjernet etter SVV sitt ønske. Bom som kan åpnes for brøytebil forutsettes. 

15. BAT 1 endret til BKB 9 (bolig/kontor) 

16. SAA 6 slettet og arealet inngår i BFS 23 som egen tomt. 

17. SKV 4 forlenget helt til G/S-vegen langs E6. 

Planbestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert i henhold til disse endringene i plankartet. 

Brev om denne høringen ble sendt ut til berørte grunneiere av endringene samt til fylkesmann og 

Statens vegvesen og lagt ut på kommunens hjemmeside. Høringsfristen var satt til 15.12.2019. 

Det kom inn 5 høringsuttalelser. Sammenstilling og kommunens vurdering finnes i kapittel 8.8. 
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3. Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra 

overordnet plan) 

3.1. Overordnede planer  

3.1.1. Fylkesplan for Troms 2014-2025 

Fylkesplan for Troms (2014-2025) sier bl.a. at senterstrategien innebærer at en gjennom utvikling av 

livskraftige regionsentra skal arbeide for at arbeidsmarkedet og tilbudet av spesialiserte tjenester gir 

bedre valgmuligheter og bredere fagmiljøer regionalt, enn det som ellers er mulig å få til i hver enkelt 

kommune. Dette skal gjøre fylket mer attraktivt for tilflyttere, samtidig som sentrene skal fungere 

som buffere mot flytting ut av distriktene/regionene og fylket. I sentrene utføres tjenester også 

overfor omlandsbefolkningen og næringslivet, og sentrene er samtidig avhengige av levedyktige 

samfunn i omlandet. 

I de arealpolitiske retningslinjene sier fylkeskommunen at lokalisering av boligområder, 

arbeidsplasser og handels-/servicetilbud (næringsvirksomhet og tjenesteyting), samt offentlige 

tjenester (skole, barnehage mm) skal skje med hensyn til effektiv utnyttelse av arealer og 

infrastruktur, lavest mulig energi- og transportbehov og redusert bilavhengighet. I byer og tettsteder 

skal gangavstand til kollektivakse vektlegges. 

Vi mener at vår detaljregulering av Sørkjosen sentrum er i tråd med Fylkesplanen for Troms. 

3.1.2. Regional transportplan for Troms 2014-2023 

Samferdsel er en hjørnestein i arbeidet med regional utvikling. Regional transportplan må formes og 

bidra til den ønskede regionale utviklingen. Transportnett og kommunikasjoner skal utformes og 

driftes for å underbygge mål om regional utvikling. Det er derfor viktig at det utvikles en langsiktig og 

strategisk transportpolitikk for Troms. Tilrettelegging for effektiv og trygg transportinfrastruktur er 

viktig for næringsutvikling. Sammen med et godt utviklet kollektivtransporttilbud gir det grunnlag for 

velfungerende bo- og arbeidsmarked og økt bolyst i alle deler av fylket. 

Hovedmål for kommunikasjon og infrastruktur er: 

Kommunikasjoner og infrastruktur i Troms skal forvaltes og utvikles på en bærekraftig måte for å gi 

samfunns- og næringsliv gode vilkår for utvikling og markedstilgang. 

Utviklingen av infrastruktur skal planlegges og utvikles etter fire hensyn: 

 Fremkommelighet: Bedret fremkommelighet for alle brukere i hele transportsystemet. 

 Effektivitet: Økt effektivitet i transportsystemet. 

 Miljø: Mer miljøvennlig transport i hele fylket. 

 Trafikksikkerhet: Økt trafikksikkerhet i hele fylket. 

For å nå målene er det viktig å arbeide etter hovedstrategier med et helhetlig blikk på hele 

samferdselssektoren. Følgende hovedstrategier gjelder for Troms: 
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 Arbeide for å øke de økonomiske rammene for transportnettet i Troms. Det understrekes et 

spesielt behov for økte rammer i forhold til det store etterslepet på veginfrastruktur og 

behovet for økte rammer for å opprettholde og utvikle kollektivtilbudet. 

 Igangsetting og fullføring av fergeavløsningsprosjektene Langsundforbindelsen og 

Bjarkøyforbindelsene prioriteres. 

 Sikre vedlikehold av og reinvestering i eksisterende vegnettet slik at vegkapitalen ikke 

forringes. 

 Utarbeide langsiktige strategier med fokus på helhetsvurderinger og samordning av 

vegsektoren og kollektivtransport. Det vil gi en optimal fordeling av ressurser mellom veg og 

kollektivtrafikk. 

 Senterstrukturen i Troms legges til grunn: Innenfor sentrene på nivå 1 og 2 skal det 

tilrettelegges for bedre fremkommelighet, trafikksikkerhet og kollektivtransport, gang og 

sykkel. Innenfor øvrige sentre skal det arbeides for å bedre trafikksikkerhet og sørge for god 

helårlig standard på vegnett. Reduserte avstandsulemper og flaskehalser for å styrke 

næringslivets konkurransekraft skal vektlegges. 

 Det må utarbeides kriterier for hvordan forfallet på fylkesvegene skal innhentes gjennom en 

forfalls- og utbedringsstrategi. Strategien må ta utgangspunkt i senterstruktur og de ulike 

transportbehov mellom sentre, og internt i senter eller bo- og arbeidsmarked, med sikte på 

et sikkert og effektivt vegnett og forutsigbar kollektivtransport med god standard. 

 Behovet for investeringer i nye store prosjekter må vurderes ut fra det som blir de endelige 

økonomiske rammer, samt behovene innenfor drift og vedlikehold av eksisterende vegnett 

og drift av fylkets kollektivtransport. 

3.1.3. Regionalplan for handel og service i Troms 2015-2024 

I perioden 2004-2012 har det vært en samlet økning av detaljvarer på 28 % i Nord-Troms regionen, 

samtidig som befolkningen har hatt en nedgang på 2,2 %. Frem mot 2030 forventes det en 

befolkningsøkning i regionen på 13 %. Det er beregnet et potensiale for en utvidelse av dagens 

handelsareal i Nordreisa med drøyt 35 % frem mot 2030. 

I planens bestemmelser, som legges til grunn for nye kommune- og reguleringsplaner, fremkommer 

det at etablering av ny handelsvirksomhet som enkeltvis eller samlet utgjør et bruksareal (BRA) 

større enn 3000 m2 eller utvidelse av eksisterende handelsvirksomhet som medfører en samlet BRA 

over 3000 m2 bare er tillatt i definerte sentrumssoner. Dette gjelder ikke for handelsvirksomhet der 

den dominerende delen av vareutvalget består av biler, båter, landbruksmaskiner, trelast og større 

byggevarer, samt planteskoler og hagesenter. Sørkjosen er ikke definert som sentrumssone i regional 

plan for handel og service i Troms. 

3.1.4. Kommuneplanens arealdel 

Kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune ble vedtatt den 20. mars 2014.  

Arealdelen har innenfor planforslaget avsatt arealer til (SOSI-koder i parentes):  

 Detaljeringssone – videreføring av reguleringsplan (910) 

 Boligbebyggelse (1110) 

 Forretninger (1150) 
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 Offentlig eller privat tjenesteyting (1160) 

 Fritids- og turistformål (1170) 

 Næringsbebyggelse (1300) 

 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (2001) 

 Veg (2010) 

 Lufthavn (2030) 

 Hovednett for sykkel (2050) 

 Parkering (2080) 

 LNFR (5100) 

Et mål for arealplanen er at Nordreisa kommune skal legge til rette for styrking av 

sentrumsområdene Storslett – Sørkjosen som servicesenter i Nord-Troms.  

Planforslaget er i tråd med arealdelen. Det er gjort mindre justeringer, for å få til gode løsninger som 

tilfredsstiller de krav som er til utforming.  

 

Figur 2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser nordlig del av planområdet. 
Planavgrensningen vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Eksisterende reguleringsplaner vises som hvite plater 
med sort skravur på. 

252



18 
 

 

Figur 3: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nordreisa kommune 2014-2026 som viser sørlig del av planområdet. 
Planavgrensningen vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Eksisterende reguleringsplaner vises som hvite plater 
med sort skravur på. 

3.2. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner 

Planforslaget erstatter følgende reguleringsplaner: 

 19421979_006 Sørkjosen Øst 2  

 19421979_008 Sørkjosen Øst 4 

 19431987_004 Sørkjosen 3 - industri 

Planforslaget berører delvis følgende reguleringsplaner: 

 19421979_001 Sørkjosen Vest A  

 19421979_002 Sørkjosen Vest B  

 19421979_003 Sørkjosen Øst 3 – Havna industriområde   

 19421979_004 Sørkjosen vest D 

 19421988_003 Boligområde Solbakken 2  

 19422006_006 Parkering og avkjørsel gnr 47 bnr 1 Museumsvollen  

 19422007_001 Sørkjosen Lufthavn 
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Figur 4: Eksisterende reguleringsplaner i området som grenser inntil eller berøres av planforslaget. Planavgrensningen 
vises som en rød stiplet linje på kartutsnittet. Hvite felter innenfor plangrensa er ikke regulert tidligere. 
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3.3. Temaplaner 

Planområdet berøres av følgende temaplaner: 

 Stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen.  

 Trafikksikkerhetsplan for Kvænangen, Nordreisa og Kåfjord 2003-2012, som erstattes av ny 

trafikksikkerhetsplan for Nordreisa. Trafikksikkerhetsplanen for Nordreisa hadde 

planoppstart 2015, men er per i dag ikke ferdigstilt.  

3.4. Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

Vi har i dag følgende statlige planretningslinjer som er førende for reguleringsplanarbeidet: 

 For klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

 For samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 For differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 

 For klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

 For å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 For vernede vassdrag (1994) 

 For samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 
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4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

4.1. Beliggenhet 

Planområdet berører følgende gårds- og bruksnummer i Nordreisa kommune: 

Gårdsnummer: 46. Bruksnummer: 3, 8, 9, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 53, 

55, 57 og 59. 

Gårdsnummer: 47. Bruksnummer: 1, 2, 3, 5, 8, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 35, 38, 42, 45, 46, 47, 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 62, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 96, 97, 98, 99, 111, 112, 

113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 138, 142, 145, 151, 178, 189, 191, 192, 193, 195, 198, 

199, 203, 204, 207, 208, 210, 211, 216, 217, 219, 224, 233, 235, 251, 255, 257, 259, 261, 265, 278, 

286, 290, 296, 297, 300, 302, 303, 314, 319, 320, 353, 354, 363, 378, 385, 389, 390, 391, 400, 408, 

410, 411, 412, 418, 422, 425, 426, 429, 432, 433, 435, 436, 442, 443, 469, 474, 478, 480, 488, 489, 

490, 492, 495, 497, 498, 501, 502, 503, 504 og 507.  

Planområdet er på 594,9 dekar. Av dette er 65,9 dekar ikke regulert tidligere. 

 

 Figur 5: Avgrensning av planområdet. 
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4.2. Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Sørkjosen er, sammen med Storslett, Nordreisas handels- og tjenestesentrum. Her fins det mange 

regionale tjenester og handelsstanden har regionalt marked. Sørkjosen er del av Storslett 

nasjonalparklandsby. Nasjonalparklandsbyene baserer sin kommunikasjon på verdiene bærekraft, 

natur- og kulturarv. Fokuset på naturarven har resultert i flere gode stedsutviklingstiltak som 

kommunen ønsker å videreføre.  

Sørkjosen har i de siste årene hatt befolkningsvekst, og man kan se en revitalisering av 

lokalsamfunnet. Økt boligutvikling, næringsutvikling og tjenestenivå har ført til økt trafikk mellom 

Storslett og Sørkjosen, i tillegg til generell trafikk langs E6, gjør at tiltak for økt trafikksikkerhet er et 

hovedtema for denne planen. Dette er også viktig for å fremme bolyst og folkehelse. 

I Sørkjosen er dagens havn er trang, og havnekapasiteten for liten for framtidig næring. Et fremtidig 

behov for utvidelse av flyplassen, samt en innflygningssone som legger begrensinger på bygg, fører til 

at kommunen ikke har ledige arealer som kan benyttes til næringsarealer i Sørkjosen. Kommunen 

ønsker derfor å legge til rette for forretninger i Sørkjosen sentrum, og for industri/lager på Hjellnes. 

Handelsstanden er spesielt avhengig av gode løsninger for parkering, vareomlasting og gangveier. 

4.3. Stedets karakter 

4.3.1. Struktur og estetikk/ byform  

Sørkjosen er preget av store trafikkmengder med dårlige trafikkløsninger. Strekningen fra 

tunellinnslaget til Leirbuktsvingene består av cirka 39 avkjørsler til E6, av disse er cirka 28 innenfor 

det foreslåtte planområdet. Flere av avkjøringene fremstår som utflytende. Dette gjør at trafikkbildet 

flere steder kan oppleves noe uoversiktlig.  

Fra gamle Sørkjosen skole og nordover langs E6 er fotgjengernes forhold tydeligere. Her er det gang- 

og sykkelsti på vestsiden av E6. Langs veien bor det folk, og grøftene er i stor grad upleide hele 

sommeren. Betongservice, som er en av kommunens største private bedrifter, kan skimtes fra E6, 

men er uten logisk adkomst. Området rundt Jernelva, som er et vernet vassdrag, er uflidd og uten 

naturlig adkomst. Tilrettelegging langs Jernelva vil kunne gi et stort løft for trivselen, men er også 

utfordrende i forhold til erosjon. På vestsiden av E6 er reguleringsplanen for Nilseskogen boligfelt 

fjernet på grunn av dette. 

Videre nordover langs E6 har vi en strekning med vei og gangstier til vi kommer til Baisit-området. 

Området fremstår i dag som et område for lett industri. Forholdene for myke trafikanter er relativt 

gode, med noen mindre bra områder. Som følge av ny bru over Jernelva er det behov for å se på 

busslommene og mulige gangfelt i dette området. Området trenger også en opprydning for å bedre 

trafikksikkerheten for både myke og harde trafikanter. Deler av området har veldig utflytende 

avkjørsler og det er tidvis problemer med sikten i kryss.  

Videre nordover kommer man til et forretnings- og industriområde. Området er preget av 

parkeringer og veiareal. Europris har en god del kunder, men har noe utydelige vei- og 

parkeringsforhold. Det ligger ellers områder omkring som gir lite stedsforståelse, med grøfter og 

gjengrodd bjørkeskog, men som har betydelige potensial som næringsarealer. Videre innover 

Flyplassveien ligger flyplassen. På motsatt side av E6 ligger Høeghvollen, som er en kulturell oase 
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med småskala håndverksbedrifter, kafe og kultur lokaler. Høeghvollen er ikke berørt direkte i denne 

planen, men påvirker stedets karakter betraktelig. 

Herfra og videre nordover langs E6 er det en lang strekning i 60 sone med boligbebyggelse på begge 

sider. Vestre side er godt tilrettelagt med infrastruktur for myke trafikanter, mens på østre side er 

situasjonen preget av mange avkjørsler direkte fra hus til E6 og manglende gangfelt over vei i 

strekningens øvre del. Dette fører til en del farlige trafikale situasjoner, der syklende og gående tar 

sjanser ved å krysse E6 i svingene før Leirbukt-svingene. Det er også busstopp på østre side uten 

gangfelt over vei helt sør i planen. 

Generelt sett har området behov for flere boligområder, forretningsarealer og oppstramming av 

trafikken. 

4.3.2. Eksisterende bebyggelse 

Området dekker stort areal og har mange boliger, forretnings- og næringsbygg.  

4.4. Landskap  

4.4.1. Topografi og landskap 

Planområdet ligger på moreneavsetninger, og det er forholdsvis flatt i hele området. Lengst nord i 

planområdet ligger det på omkring 2-4 meter over havnivå. Det er en høydeforskjell fra 

industriområdet til strekningen mot Leirbukt, som ligger på omkring 8-11 meter over havnivå. 

Bebyggelsen ved Leirbuktsvingene har sitt høyeste punkt på cirka 26 meter over havnivå. 

Planområdets høyeste punkt ligger i lia oppom Leirbukthula på omkring 75 meter over havnivå. 

Planområdet er i all hovedsak bygget ut per i dag med både boliger og næringsvirksomhet. Jernelva 

og området rundt preges av våtmark og noen steder er det oppkommer av vann i forbindelse med 

snøsmeltningen. Jernelva kan bringe med seg leir og vannmengder inn i planområdet ved 

Nilseskogen. 

Det er utført en landskapsanalyse for Nordreisa kommune, der kommunen ble delt inn i 14 

delområder. Planområdet ligger i delområde 6 – Sørkjosen. Dette delområdet har stor verdi og 

beskrives i landskapsanalysen slik: 

Et fjordlandskap med tettstedsbebyggelse, havn og flyplass ved det vernede Reisavassdragets 

utløp. Boligbebyggelse på flaten med korte siktlinjer. Utenfor bebyggelsen, ved havna og på 

høyere nivåer er det åpen utsikt mot fjord og fjell. Nord for tettstedet finnes fjellovergang til 

Langslett (med samisk utsalgssted og reintrekk på våren) og en del fritidsbebyggelse langs 

viker og nes. Sørkjosen var antagelig et kjerneområde for bosetting allerede på 1500-/1600-

tallet, grunnet sin nærhet til havet. Fiskebønder i Reisadalen hadde sine sjøboder i Sørkjosen. 

Bratte fjellsider med sammenhengende løvskogsbelte over bebyggelsen. Jernelva er den 

største av en rekke elver som renner ned fra fjellet og ut i fjorden. 

Endringer som følge av planforslaget antas å ikke få stor betydning for opplevelsen av landskapet. En 

opprydning i trafikale forhold vil kunne virke positivt inn på området. 
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Figur 6: Skråfoto fra planområdet. Oppe til venstre: Planområdet starter oppe i høyrehjørne der et lite boligfelt skimtes 
og strekker seg videre ut av bildet. Oppe til høyre: Området fra Leirbuktsvingene til Goppa. I hovedsak boligbebyggelse, 
samt noe næring. Nede til venstre: Mye likt forrige bilde, men her ser man også bygningene på flyplassen samt endel av 
eksisterende næringsarealer. Nede til høyre: Viser videre fra Flyplasskrysset og ned til Sørkjosen havn. 

4.4.2. Lokalklima og solforhold 

Lokalklimaet preges av at planområdet ligger på en stor slette i utløpet av Reisadalen med fjell rundt. 

Nedbør og fuktige vinder kommer fra nord og nordvest, mens det fra sør og sørøst kommer varm 

vind om sommeren og kald vind om vinteren. Området ligger i et skille som ved sørlig vind påvirkes 

av innlandsklima, og som ved nordlig vind preges av kystklima. 

Solforholdene i planområdet påvirkes av nærheten til fjellene i sørvest, og det er en del variasjon 

innad i planområdet i antall soltimer. Ved vårjevndøgn 21. mars er det beregnet at området, i et 

punkt omtrent midt i planområdet, har 8:01 soltimer. Senhøstes og vinterstid (før/etter mørketid) vil 

solforholdene på ettermiddagen være noe redusert pga. nærheten til fjell i sørvest. 

 

Figur 7: Figur hentet fra http://suncurves.com/ 
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4.4.3. Estetisk og kulturell verdi 

Planområdet er i dag preget av E6, men det finnes noen oaser som fremmer kulturell verdi. Disse 

ligger i hovedsak rett utenfor planområdet.  

Høeghvollen der Kronebutikken ligger grenser til planområdet er viktig for kulturell utøvelse i form av 

kreative næringer, tradisjonsmat og lokalmat.  

Nord for planområdet ligger Sørkjosen havn som tidligere var et stort handelssentrum der tømmer 

fra Reisadalen var den største handelsvaren. Det lå tidligere flere handelsgårder i tilknytning 

Sørkjosen havn. Gamlegården, som i dag benyttes til samfunnshus, er den eneste handelsgården som 

fortsatt er intakt, og har en viss historisk verdi.  

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Det er registrert ett kulturminne, samt 6 SEFRAK-registrerte bygninger, innenfor planområdet i 

Askeladden (http://askeladden.ra.no/) per 14. mars 2019.  

Kulturminnet som er registrert, er et krigsminne som ligger helt sør i planområdet; Leirbukthula. 

Dette er en fjellbunker fra andre verdenskrig, som ble brukt til lagring av krigsmateriell med bunkers 

og skyteskår. Hula ble også brukt under den kalde krigen av det norske forsvaret. Denne hula ble 

bygd av krigsfanger under 2. verdenskrig. Hula er vurdert til å være kommunalt verneverdig. 

 

Figur 8: Kartutsnitt fra Askeladden som viser utstrekningen til det registrerte kulturminnet Leirbukthula. 
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Figur 9: Skisse som viser Leirbukthula. Kilde: Innspill fra Leirbukthulas venner. 

 

Innenfor planområdet er det også seks SEFRAK-registrerte bygninger fordelt på tre eiendommer. 

Dette gjelder gårds- og bruksnummer 47/251, Bjørkelygården, samt 47/17 og 47/18 i Nedre Baisit.  

 

Figur 10: De tre omtalte eiendommene. Sett fra venstre mot høyre: 47/251, 47/17 og 47/18. Bildemontasje av bilder fra 
Google Streetview. 

Bjørkelygården, gårds- og bruksnummer 47/251, er tidligere eid av Nord-Troms Museum, men er nå i 

privat eie. Både skogvokterboligen, fjøsen og uthuset er vurdert verneverdig, men det er ikke oppført 

noen informasjon om bygningene hverken i Askeladden eller braArkiv. På den delen av eiendommen 

som er delt ut til nye boligtomter står det også en liten tømmerbu som Troms fylkeskommune har 

vurdert til å være verneverdig. Denne er ikke SEFRAK registrert. Bua ble flyttet til eiendommen på 

sent 80-tall eller tidlig 90-tall, og kommer mest sannsynlig fra Gorosomoen/Tørfoss. Alderen til bua 

er noe usikker, men den er mest sannsynlig fra før krigen.  
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For gårds- og bruksnummer 47/17, Nedre Baisit 3, og gårds- og bruksnummer 47/18, Nedre Baisit 9 

har kommunen ikke noen informasjon om bygningene utover at de er SEFRAK registrert. Det er ikke 

oppført noen informasjon om disse hverken i Askeladden eller braArkiv. 

 

Figur 11: Kartutsnitt fra Askeladden som viser SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Gule punkter er 
bygninger registrert som Annet SEFRAK-bygg. Røde punkter er bygninger registrert som Meldepliktig ihht. 

Kulturminnelova §25. 
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4.6. Naturverdier  

Planområdet består i hovedsak av bebygd areal, men det finnes mindre områder med lauvskog, åpen 

fastmark og elv. Skogen bonitet varierer mellom middels, lav og impediment. 

Det er registrert flere viktige naturtyper innenfor planområdet. Langs Jernelva finner man både 

naturtypen strandeng og strandsump med ID BN 00070978 i naturbase og bløtbunnsområder i 

strandsonen med ID BN00061270 i naturbase. Den sistnevnte naturtypen sneier så vidt innom 

planområdet helt i sør.  I Goppa-området er det gråor-heggeskog med ID BN 00070992 i naturbase.  

Jernelva (Vannforekomst ID 208-54-R i Vann-nett) er i seg selv en naturverdi som må ivaretas i 

planområdet. 

Lengst sør i planområdet er det så vidt innenfor grensen til Reisautløpet naturreservat med ID 

VV00000263 i naturbase. 

På vest-sørvest-siden av planområdet ligger det statlig sikra friluftsområdet Goppa med ID 

FS00000390 i naturbase. Dette området ligger så vidt innenfor planområdets avgrensning enkelte 

steder. 

Innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet er det registrert en rekke arter som vises i 

naturbase (tabell 1). 

En utbygging av området vil ikke påvirke INON (Inngrepsfrie naturområder i Norge), jf. Naturbase 

14.3.2017. 

Planområdet ligger ikke innenfor verneplan for vassdrag, jf. Naturbase 14.3.2017. 

Tabell 1: Arter som er registrert innenfor og i umiddelbar nærhet av planområdet inkl. rødlistestatus. 

Navn Vitenskapelig navn Rødlistestatus 
Planter   

Grusstarr Carex glareosa LC 
Fjærestarr Carex salina LC 
Taresaltgras Puccinellia capillaris LC 
Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii LC 
Setermjelt Astragalus alpinus LC 
Svartvier Salix myrsinifolia myrsinifolia LC 
Ishavsstarr Carex subspathacea LC 
Pølstarr Carex mackenziei LC 
Fugler   

Lappspove Limosa lapponica LC 
Alke Alca torda EN 
Teist Cepphus grylle VU 
Vipe Vanellus vanellus EN 
Sjøorre Melanitta fusca VU 
Temmincksnipe Calidris temminckii LC 
Dvergsnipe Calidris minuta LC 
Storspove Numenius arquata VU 
Havelle Clangula hyemalis NT 
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Stjertand Anas acuta VU 
Sandsvale Riparia riparia NT 

Fiskemåke Larus canus NT 
Tyvjo Stercoarius parasiticus NT 
Ærfugl Somateria mollissima NT 

 

4.7. Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Det er per i dag ikke etablert områder for park, rekreasjon eller uteområder innenfor planområdet.  

Område BF 05 i kommuneplanens arealdel var i reguleringsplan med plan ID 19421979_003 

opprinnelig avsatt til ballfelt, fra reguleringsplan, men er fortsatt ikke utbygd. Plasseringen av et 

ballfelt rett ved E6 var ikke heldig. 

Området langs Jernelva har vært avsatt til formålet park i den samme reguleringsplanen (plan ID 

19421979_003), men dette området er heller ikke opparbeidet til formålet. Området har potensiale 

som friområde, men det er ikke tilrettelagt for adkomst per i dag. 

Mellom GBR 47/38, 47/412 og 47/80 (Reisa Bilsenter AS og Nordsjö Idé & Design) og boligtomtene 

med GBR 47/390 og 47/391 er det i tidligere reguleringsplan (plan ID 19421979_003) satt av areal til 

lekeplass. Denne er ikke opparbeidet. 

På GBR 47/502 var det avsatt areal til formålet park i tidligere reguleringsplan (plan ID 

19421979_003). Denne er ikke opparbeidet. Tomta er per i dag bebygd som boligtomt. 

Det er flere områder som grenser til planområdet som har verdi for rekreasjonsbruk:  

• Goppa friluftsområde (Statlig sikret friluftslivsområde) 

• Skogen bak Sørkjosen skole 

• Høeghvollen 
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Figur 12: Kartutsnitt fra Naturbase den 13.3.2017 som viser hvordan planområdet (blå heltrukket linje) berører 
kartlagene: «arter av nasjonal forvaltningsinteresse» - grå prikker og grå skravur, «verneområder» - rød skravur, 
«naturtyper» - grønn skravur og «friluftslivsområder» - blå skravur. Andre kartlag ga ikke tilslag på informasjon i eller i 
umiddelbar nærhet av planområdet. 

 

4.8. Landbruk 

Det drives ikke landbruk innenfor planområdet, og det er kun mindre arealer som i dag har status 

som LNFR-områder innenfor planområdet. Ved Jernelva har et område som i tidligere 

reguleringsplan (plan ID 19421979_003) har status som boligområde, blitt endret til LNFR i 

kommuneplanens arealdel. I planområdet inngår det også et mindre LNFR areal i nærheten av 

Leirbukt. 
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4.9. Trafikkforhold 

4.9.1. Kjøreatkomst  

Hovedtrasé for ferdsel i området er Europavei 6. Øvrig adkomst via fylkeskommunale, kommunale og 

private veier og avkjørsler. 

4.9.2. Vegsystem 

E6 er hovedvei. Fylkesvei 351; Flyplassveien, samt de kommunale veiene i området fungerer som 

tilførselsveier for bolig-, nærings og forretningsbygg i planområdet. 

4.9.3. Trafikkmengde 

Målepunkter for vegdata ligger før planområdet og nord på Storslett. Den daglige trafikken mellom 

Sørkjosen og Storslett fanges derfor ikke opp av ÅDT. Det er grunn til å tro at ÅDT er betydelig høyere 

i planområdet. 

 

 

4.9.4. Ulykkessituasjon 

Statens vegvesen har registrert 16 trafikkulykker innenfor planområdet (data hentet fra Statens 

vegvesens Vegkart 30.3.2017). Den første er registrert i 1977.  Åtte av ulykkene er bilulykker, to er 

MC ulykker, tre er sykkelulykker og i tre ulykker er fotgjengere/akende involvert. Ulykkene har gitt 

seks alvorlig skadde og fjorten lettere skadde personer. Ingen er drept eller meget alvorlig skadd i 
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ulykkene innenfor planområdet. Elleve av ulykkene har skjedd i dagslys, de siste fem i mørke, men 

med veglys.  

 

 

4.9.5. Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Ny tunell gjennom Sørkjosfjellet vil kunne gi høy fart inn langs E6 rett nord for planområdet.  

Det er flere områder med utflytende avkjørsler og kryss til E6. Det er også områder der farlige 

situasjoner oppstår ved busstopp for skolebarn og øvrige myke trafikanter langs strekningen. Det er 

flere utydelige felt for fotgjengere på strekningen, og det finnes også hyppig brukte snarveier der E6 

krysses utenom gangfelt. Dette fører til en del farlige trafikale situasjoner, der syklende og gående 

tar sjanser i svingene før Leirbukt-svingene, og direkte fra hus. Ved noen busstopp mangler det også 

gangfelt. På strekningen fra Høeghvollen til Leirbukt er situasjonen preget av mange avkjørsler 

direkte fra hus til E6 og manglende gangfelt over vei i strekningens øvre del. 

4.9.6. Kollektivtilbud 

Det går skolebuss fra Sørkjosen til Storslett daglig. Det går også buss mellom Tromsø-Alta og 

Storslett-Skjervøy langs E6. Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussene må ha 

god nok plass i busslommene og at det er oversiktlige forhold ved alle busslommene med tanke på 

myke trafikanter som må krysse veien. 

4.10. Barns interesser 

Det er ingen tilrettelegging for å ivareta barns interesser i området i dag. I tidligere reguleringsplan 

har det vært ett areal som var satt av til balløkke. Denne balløkka har ikke blitt utbygd, og arealet ble 

i kommuneplanens arealdel omdisponert til formålet forretning.  

I nærheten av planområdet er det satt av flere mindre områder til lek i de gjeldene reguleringsplaner. 

Få av disse er opparbeidet til formålet. Det er også en lysløype på vestsiden av planområdet, samt en 

grusbane ved Sørkjosen skole (ikke skoledrift der per i dag). Grusbanen er for tiden utleid i 

forbindelse med utbyggingen av den nye 420 kV kraftlinja på strekningen Balsfjord-Skaidi. 
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4.11. Sosial infrastruktur 

4.11.1. Skolekapasitet 

Per i dag er det ca. 600 elever i skolene i Nordreisa, fordelt på seks skoler (fire kommunale og to 

private). Moan (1.-4. trinn) og Storslett (5.-10. trinn) skole er nærmeste skoler til planområdet. 

Det er per i dag ingen skole i Sørkjosen. Alle elever fra Sørkjosen fraktes med buss til 

kommunesentret Storslett, som er 5 km unna. I tilgrensende reguleringsplan med plan ID 

19421979_002 - Sørkjosen Vest B, ligger det et skolebygg (Sørkjosen skole), som ikke er i bruk. 

4.11.2. Barnehagedekning 

Nordreisa kommune har full barnehagedekning. Det er fem kommunale og fire private barnehager i 

kommunen. Sørkjosen barnehage, med to avdelinger, er nærmeste barnehage til planområdet. 

Barnehagen ligger rett utenfor plangrensa omtrent midt på planområdet. Det er i kommuneplanens 

arealdel avsatt noen flere arealer som er tiltenkt nybygg og/eller utbygging av barnehager. Dette 

fremkommer også av kommuneplanens handlingsdel. 

4.11.3. Annet 

Sørkjosen skole benyttes i dag til voksenopplæring og til kontorbygg for Statnett. 

Sonjatun helsesenter og andre helsetjenester ligger cirka 2,6 kilometer fra sørenden av planområdet. 

Nærmeste samfunnshus er Storslett samfunnshus med svømmehall. Gamlegården ved Sørkjosen 

havn, rett nord for planområdet, har også funksjon som samfunnshus.  

 

4.12. Universell tilgjengelighet 

Planområdet er til dels tilrettelagt universelt. Planområdet er utbygd over en lang tidsperiode og 

graden av universell utforming av bygninger og utearealer henger derfor sammen med de krav som 

ble stilt til dette på byggetidspunktet for det enkelte tiltaket. 

 

4.13. Teknisk infrastruktur 

4.13.1. Vann og avløp 

Området er lett tilgjengelig for tilknytning til eksisterende VA anlegg. Noe nyetablering av VA må 

påregnes. Både hovedvannledningen og avløpsnettet går igjennom eller i nær tilknytning til området. 

Hovedvannledning og pumpehus må hensyntas ved utbygging. Øvrig eksisterende VA-anlegg kan 

justeres ved behov der det er mulig. 

Det er flere brannkummer og brannhydranter innenfor og nært planområdet. 
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4.13.2. Energiforsyning 

Det går høyspent både som luft- og jordkabel flere steder i planområdet. Tilknytning til 

energiforsyning for nye enheter vil være enkelt. 
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4.14. Grunnforhold 

4.14.1. Berggrunn og løsmasser  

Helt sør i planområdet består berggrunnen av gråvakke, en type sandstein med tydelig lagdeling. 

Mesteparten av planområdet vises berggrunnskartet til NGU som et område «uten» berggrunn. 

Dette er områder som i hovedsak består av morene, grus, sand og leire. Dette bekreftes i 

løsmassekartet som viser området som «elve- og bekkeavsetning» jf. NGUs kart. I sørenden av 

planområdet viser NGUs løsmassekart marine avsetninger. Området ser i kartene ut til å være 

nærmere undersøkt og består av silt, og ulike blandinger av sand og grus. 

 

Figur 13: Berggrunnskart. Lys grå = Morene, grus, sand og leire. Lys grønn = Gråvakke.  Grønn = Leirskifer og siltstein. 
Rosa = Granodiorittisk gneis med pegmatitt- og abfibolittlinser. Brun = Grønnstein. Blå = Dolomitt og kalkstein.  
(http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/) 
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Figur 14: Løsmassekart. Gult = Elve- og bekkeavsetning. Rosa = Bart fjell, stedvis tynt dekke. Mørk rosa = Skredmateriale. 
Lys grønn = Morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Mellom grønn = Morenemateriale, 
sammenhengende dekke, stedvis med stor mektighet. Mørk grønn = Randmorene/randmorenebelte. Lys blå = Tykk 
havavsetning. Mørk blå = Marin strandavsetning. Lys brun = Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. Brun = Torv og 
myr. (http://geo.ngu.no/kart/losmasse/) 
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Figur 15: Løsmassekart. Nærmere utsnitt av området med marine avsetninger i Leirbukt. 

 

4.14.2. Stabilitetsforhold 

Det er gjort en rekke grunnundersøkelser som vi kjenner til, innenfor og i nærheten av planområdet, 

over en lengre tidsperiode fra slutten 1970-tallet frem til i dag. 

1979: 

I forbindelse med utbyggingen av gang- og sykkelveien fra Flomstad til Sørkjosen ble det utført 

grunnundersøkelser. På strekningen som er undersøkt og som inngår i planområdet (cirka profil 90-

660) ble det funnet sand fra profil 90-280 (Raapanaveien til forslått ny gang-/sykkelveg over E6). 

Videre ble det i profil 280-430 (fra foreslått ny gang-/sykkelveg til kryss Sandbakken/E6) funnet at 

løsmassene varierer fra sand i teleklasse T2 til leirig silt av teleklasse T4. Fra profil 520-660 (Kryss 

Sandbakken/E6 til cirka planområdets sørlige grense er det fjell i dagen. 

1981 og 1982: 

Grunnundersøkelser gjort ved bygging av fotgjengerundergangen rett sør for Flyplasskrysset påvises 

det kun sand. Grunnvannstanden ble i 1982 målt til kote 2,70. 
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I forbindelse med utbygging av gang-/sykkelveg forbi Leirbuktsvingene ble det påvist leire fra 

omkring planområdets sørlige grense og rundt svingen videre sørover langs E6 (utenfor 

planområdet). Det virker som det er lagvis med leire, stein og sand. Ukjent stabilitet i området. 

1990: 

I forbindelse med vurdering av alternative traséer for E6 på strekningen Langslett-Tretten ble det 

også gjort endel grunnundersøkelser. Disse påviser mye sand, iblandet noe silt og noe grus der det er 

gjort boringer. 

2015: 

I forbindelse med utbyggingen av Jernelva bru ble det gjort grunnundersøkelser i 2015. Disse 

undersøkelsene viser at massene i dette området består av sand, silt og grus med et innskutt lag av 

silt med en mektighet på cirka 3 meter. 

Det ble også utført grunnundersøkelser i forbindelse med plassering av tunnelmasser for å klargjøre 

byggegrunn, deriblant innenfor arealet BI 2. Grunnundersøkelsene her viser at grunnen i all hovedsak 

består av sand med enkle grus korn. Andelen silt og grus er lav. 

I etterkant av skredet i Sørkjosen den 10. mai 2015 ble det gjort en rekke grunnundersøkelser på 

strekningen fra Hamna i sør til nord for påhugget ved Jubelen. Lagtykkelser og dybde til berg varierer 

betydelig over det undersøkte området. Øverst ligger et lag med løs til middels fast lagret sand/silt 

(Lag 1), etterfulgt av et lag med leire/siltig leire som stedvis er kvikk (Lag 2). Videre ned mot berg 

ligger et fast lag av antatt morene/fjell (Lag 3). 

2018: 

I forbindelse med nye byggeområder innenfor planområdet er det utført geotekniske vurderinger 

med tilhørende grunnboringer i desember 2018.  

Se planbeskrivelsens vedlegg 1-3 for komplette geotekniske vurderinger for disse områdene. 

NVE har også gjennomført kvikkleirekartlegging i kommunen i 2017/2018, se NVEs ekstern rapport 

Nr. 11/2018 Regional kvikkleirekartlegging - Risiko for kvikkleireskred i Nordreisa kommune. 

Planområdet inngår i denne kartleggingen som en del av område 9 – Reisadalen. Det ble under 

kartleggingen påvist to interesseområder innenfor planområdet, område 9c (ved Meieriet) og 9d 

(Leirbukt). Innenfor disse interesseområdene ble det senere grunnboret i henholdsvis ett og tre 

punkter. Endelig rapport etter grunnboringer har ikke klassifisert noen av disse to interesseområdene 

som kvikkleiresoner. Dette betyr imidlertid ikke at kvikkleir ikke kan finnes her, men sannsynligheten 

for større kvikkleireskred kan vurderes som noe mindre. Allikevel må det gjennomføres mer konkrete 

grunnundersøkelser i disse områdene dersom det skal etableres nye byggeområder her, noe 

planforslaget ikke legger opp til i denne omgang. 

Oppsummering: 

Om man ser på alle undersøkelsene som er gjort i og i umiddelbar nærhet av planområdet så viser 

disse at grunnen i hovedsak består av sand med et lite innslag av silt og grus ned til stor dybde. Nye 

grunnundersøkelser har ikke påtruffet berg, og det er i all hovedsak funnet friksjonsmasser som sand 
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og grus ned til minst 50 meters dybde. Det kan imidlertid finnes lommer av leire som man ikke 

kjenner til, men det er ikke påvist kvikkleir innenfor noen av planområdets nye byggeområder. 

Planområdet er imidlertid svært flatt, med noen unntak, slik at risikoen for at det skal utløses 

uforutsette skred er relativt lav. Unntaket vil være der det er bratte partier, og man ikke kjenner 

grunnforholdene nøyaktig. Det er imidlertid ikke lagt nye tiltak til slike steder. Med utgangspunkt i 

eksisterende og nye grunnundersøkelser er områdestabiliteten vurdert til å være tilfredsstillende for 

alle nye byggeområder innenfor planområdet. Bygninger kan direkte fundamenteres i original 

mineralsk grunn, og landkar og brufundament til ny bro i SKV 2 kan trolig fundamenteres på 

friksjonspeler eller direkte på mineralsk grunn i en spuntkasse. For en eventuell bro må sannsynligvis 

både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. Denne broen må 

detaljprosjekteres før bygging.  

4.14.3. Rasfare 

Snøskred og steinsprang 

Ser man på NGIs aktsomhetskart for snøskred og steinsprang (NGU) ligger et lite areal nordvest i 

planområdet innenfor aktsomhetsområdet. Det gjør også store deler av planområdet fra 

Raappanavegen og videre sørover i planområdet på sørsiden av E6.  

 

Figur 16: Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (NGI). Plangrense markert med rød stiplet linje. Kilde: NVE 
Atlas. 
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Jord- og flomskred 

En mindre del av planområdet berøres av aksomhetsområde for jord- og flomskred. 

 

Figur 17: Utsnitt som viser NVEs aktsomhetsområder for jord- og flomskred med brun skravur. Plangrense markert med 
rød stiplet linje. (Kilde: NVE Atlas) 

Kvikkleir 

Marin grense ligger på mellom 55 og 60 moh. ved planområdet, jf. NVE Atlas. Det vil si at omkring 

hele planområdet ligger under marin grense, med unntak av et lite areal lengst sør. Utførte 

grunnundersøkelser for nye byggeområder innenfor planområdet har ikke påvist kvikkleir. Dette 

betyr imidlertid ikke at det ikke kan finnes lommer med slik leire andre steder i planområdet der 

undersøkelser ikke er gjennomført. 

 

Figur 18: Kartutsnitt som viser marin grense. Blått areal er under marin grense. Plangrense markert med rød stiplet linje. 
Kilde: NVE Atlas. 
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4.15. Støyforhold 

Vi kjenner ikke til støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av arealene. En 

mindre del av planområdet berøres av flystøysonen til Sørkjosen lufthavn, se egen figur. 

I tillegg til støy fra Sørkjosen lufthavn, påvirkes planområdet av støy fra veitrafikken på E6 som går 

igjennom hele planområdet.  

Vi minner om forskjellen på flystøy og vegtrafikkstøy, og hvilket støynivå som utløser gul støysone. 

Gul flystøysone starter ved Lden 52 dB, mens gul støysone for vegtrafikkstøy starter ved 55 dB. 

Kommunen har sett på generelle utendørs støynivåer beregnet i Sintefs beregningsprogram for 

veistøy, N2kR-TC Version 1.1. Programmet viser følgende beregna støynivåer i Lden: 

Forutsetning 1: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Ingen hindringer (hus, trær o.l. 

som kan ta av for støy. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 57,7 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 53,3 dB 

Forutsetning 2: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå mellom 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,4 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,5 dB 

Forutsetning 3: Hard veiflate på samme nivå som omliggende terreng. Lydnivå bak 5 m høye 

bygninger 20 og 45 m fra vei. ÅDT 5000. Værsituasjon: NO sentral år. 

• 40 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 56,6 dB 

• 65 m fra midtlinje vei, 4 m over bakken: 51,4 dB 

Områdene ut mot E6 har også stedvis noe naturlig vegetasjon, hovedsakelig av lauvskog. Da Sintefs 

beregningsprogram ikke har noen innstillinger der man kan legge inn vegetasjon, er vegetasjonens 

dempende effekt uviss, men generelt vet man at vegetasjon ikke demper støy vesentlig. 

Innenfor planområdet ligger det en rekke bolighus langs E6. Dette er eksisterende boliger. Det er kun 

lagt til rette for én ny tomt for boligbebyggelse som grenser direkte til E6. 

Kommunen mener at det ikke er støyforhold i området som gjør arealene uegnet for planlagt bruk av 

arealene. Deler av planområdet ligger inntil E6 og noe trafikkstøy må påregnes. Ny boligbebyggelse 

og områder for uteopphold er trukket noe vekk fra E6 i planen for å redusere eventuell 

støyproblematikk. 
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Figur 19: Kartutsnittet viser rød og gul støysone i gjeldene flystøysonekart for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014-2024, 
beregnet av Avinor i juni 2015 (Kilde: Avinor). Plangrensa vises med svart stiplet linje. 

 

4.16. Luftforurensing 

Planområdet påvirkes ikke negativt av luftforurensning som vi kjenner til.  

 

4.17. Klimaendringer 

Klimaet vårt er i endring. Ved å ta hensyn til de forventa endringene i vår planlegging vil man kunne 

redusere risikoen for skade på folk og eiendom.  

Klimaet i Troms kjennetegnes av en relativt mild og nedbørrik kyst, mens det i indre dalstrøk er lav 

årsnedbør og lave temperaturer vinterstid. Det forventes ikke at dette mønsteret endres vesentlig. 

Vinterstid kan polare lavtrykk gi rask vindøkning og kraftig nedbør som snø i ytre strøk. 
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Endringer fram mot 2100, sammenliknet med normalen for 1971-2000:  

 Årstemperaturen er beregnet å øke med ca. 5 grader. 

 Årsnedbøren er beregnet å øke med ca. 15 prosent. 

 Dager med mye nedbør øker både i intensitet og hyppighet. 

 Temperaturen beregnes å øke mest om vinteren og minst om sommeren. 

 Ingen store endringer i vindmønster, men usikkerheten er stor. 

Tabell 2: Sammendrag av forventede endringer i Troms fra 1971–2000 til 2071–2100 i klima, hydrologiske forhold og 
naturfarer som kan ha betydning for samfunnssikkerheten. 
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4.18. Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

I tillegg en tekstlig vurdering av risiko og sårbarhet er det gjort en mer visuell og kvantifiserbar 

fremstilling av ROS-analysen ved hjelp av en risikomatrise til slutt. 

Reguleringsplanveilederen til miljøverndepartementet danner grunnlaget for analysen: 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/reguleringsplanveileder. 

 Rødt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne til gul eller 
grønn. 

 Gult indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risikoen.  

 Grønt indikerer akseptabel risiko 

Risikomatrisen ser da slik ut: 

                     Konsekvens 
 
Sannsynlighet 

1. 
Ubetydelig 

2. Mindre 
alvorlig/en 
viss fare 

3. 
Betydelig/ 
Kritisk 

4. 
Alvorlig/ 
farlig 

5. Svært 
alvorlig/ 
katastrofalt 

5. Svært sannsynlig/ 
kontinuerlig 5 10 15 20 25 

4. Meget sannsynlig/ 
periodevis, lengre 
varighet 

4 8 12 16 20 

3. Sannsynlig/ flere 
enkelttilfeller 3 6 9 12 15 

2. Mindre sannsynlig/ 
kjente tilfeller 2 4 6 8 10 

1. Lite sannsynlig/ ingen 
tilfeller 1 2 3 4 5 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt. 

 Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes. 

 Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i: 

 Svært sannsynlig/ kontinuerlig (5): Skjer ukentlig/ forhold som er kontinuerlig tilstede i 

området. 

 Meget sannsynlig/ periodevis, lengre varighet (4): Skjer månedlig/ forhold som opptrer i 

lengre perioder, flere måneder. 

 Sannsynlig/ flere enkelttilfeller (3): Skjer årlig/ kjenner til tilfeller med kortere varighet. 

 Mindre sannsynlig/ kjenner tilfeller (2): Kjenner 1 tilfelle i løpet av en 10-års periode. 

 Lite sannsynlig/ ingen tilfeller (1): Kjenner ingen tilfeller, men kan ha hørt om tilsvarende i 

andre områder. 
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Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i: 

1. Ubetydelig/ ufarlig: Ingen person eller miljøskader/ enkelte tilfeller av misnøye. 

2. Mindre alvorlig/ en viss fare: Få/små person- eller miljøskader/ belastende forhold for 

enkeltpersoner.  

3. Betydelig/ kritisk: Kan føre til alvorlige personskader/ belastende forhold for en gruppe 

personer.  

4. Alvorlig/ farlig: (behandlingskrevende) person- eller miljøskader og kritiske situasjoner.  

5. Svært alvorlig/ katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; 

langvarige miljøskader. 

4.18.1. Rasfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Snø- og sørpeskred Ja Mindre 

sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

6 Benytter man NGIs 
aktsomhetskart for 
snøskred og steinsprang 
ligger et lite areal 
nordvest i planområdet 
innenfor 
aktsomhetsområdet. Det 
gjør også store deler av 
planområdet fra 
Raappanavegen og videre 
sørover i planområdet på 
sørsiden av E6. Det er 
allikevel relativt få 
bolighus som berøres av 
aktsomhetsområdet 
innenfor planområdet. 

Steinskred og 
steinsprang 

Ja Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

6 Det er et mindre areal 
som berøres av faresone 
for steinskred og –sprang.  

Løsmasseskred Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 
 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

3 Det vurderes slik at det er 
liten fare for 
løsmasseskred innenfor 
eller i umiddelbar nærhet 
til planområdet. 
Dette bekreftes av de 
geotekniske vurderingene 
som er gjort for 
planområdet, med 
grunnlag i eksisterende og 
nye grunnundersøkelser. 

Jord- og flomskred Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Mindre deler av 
planområdet berøres av 
aktsomhetsområde for 
jord- og flomskred. Det 
forventes økt hyppighet av 
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kraftig nedbør som følge 
av klimaendringer, noe 
som fører til økt 
sannsynlighet for jord- og 
flomskred. 

Kvikkleir  Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Hele planområdet ligger 
under marin grense. 
Det er påvist områder 
med kvikkleir omkring 1,2 
km nord-nordvest for 
planområdet, jf. NVE 
Atlas. Det er også funnet 
kvikkleir nærmere 
planområdet, ved moloen 
i Sørkjosen, jf. rapport 
etter skredet den 10. mai 
2015. 
Økt sannsynlighet for 
tilfeller ned kraftig nedbør 
gir også økt sannsynlighet 
for å utløse hendelser 
knyttet til kvikkleir. 
Innenfor selve 
planområdet er det ikke 
påvist kvikkleir i de 
områder som er 
undersøkt med 
grunnboringer. Alle nye 
utbyggingsområder er 
vurdert til å ha en 
områdestabilitet som er 
tilfredsstillende for de 
tiltak som planlegges. 

 

4.18.2. Flomfare 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Flom  Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Deler av planområdet er 
utsatt for flom. Dette 
gjelder i hovedsak 
området langs Jernelva, 
men også langs andre 
bekkeløp. 
  
Hensynssone H 320 
tilsvarer NVEs 
flomsonekart, som vist 
med eksempel i figur 16.  
 
Hensynssone H 320_1 tar 
utgangspunkt i NVEs 
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aktsomhetskart for flom, 
som vist med eksempel i 
figur 17. 
Aktsomhetskartet er kun 
retningsgivende, og gir 
derfor bare indikasjoner 
på problemområder. 
Modellen tar heller ikke 
høyde for eksisterende 
sikringstiltak.  
 
I geotekniske vurderinger 
for planområdet er det 
vurdert slik at 
eksisterende flom- og 
skredsikringstiltak (utført i 
2011), langs Jernelva 
spesielt, og med ny bro på 
E6 over Jernelva (utført i 
2017), vil gjøre at 
sikkerheten med tanke på 
flomproblematikk er 
vurdert til å være 
tilfredsstillende i området 
med tanke på planlagt ny 
bebyggelse. For ny vei/bro 
over Jernelva, SKV 2, vil 
det være nødvendig med 
detaljprosjektering, samt 
at både landkar, 
fundament og elveløp 
opp- og nedstrøms 
erosjonssikres. 
 
På grunn av høyt 
grunnvann og forventa 
økning i grunnvannsnivå 
som følge av 
klimaendringer tillates det 
ikke kjeller i bygninger 
som ligger i planområdet 
for å forebygge fremtidig 
skade på bygninger. 
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Figur 20: Kartutsnitt som viser flomsoner innenfor planområdet. Heldekkende blått er normalt vannstand. Lys blå skravur 
er beregnet nivå for 200-års flom (Kilde: NVE Atlas). 

 

Figur 21: Aktsomhetsområder for flom (blå skravur). I nordlig del av området er det anslått mulig vannstandsstigning på 
4-5 meter (oransje markering av elve-bekkeløp), mens det i sørlig del av planområdet anslås en mulig vannstandsstigning 
på 2-3 meter. (Kilde: NVE Atlas)  

 

4.18.3. Ekstremvær: Vind, nedbør, kulde 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Vind Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Gjennom året er det en 
sørøstlig vindretning som 
dominerer, men i 
månedene mai-august er 
den dominante 
vindretningen fra 
nordvest. 
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Den sørøstlige vinden 
som kommer ned 
Reisadalen er kald og 
tidvis sterk, selv om 
Sørkjosen ligger mer i le 
for den sterkeste vinden 
sammenliknet med 
Storslett.  
Tiltak som er spesielt 
sårbare for vind og kulde 
bør planlegges slik at det 
skapes le for sørøstlig 
vind. 

Kulde Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 
 

9 Det er ikke uvanlig med 
kalde perioder på 
vinteren i området, men 
da med et kystklima som 
oftest gir høyere fuktighet 
og kulde. Kulden er en 
påkjenning for 
mennesker, dyr og 
bygninger. 

Nedbør ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

6 En økning i nedbørs 
mengde og intensitet må 
tas hensyn til ved 
utforming av terreng, 
tomt og bygg gjennom 
god drenering og 
byggetekniske løsninger. 

 

 

Figur 22: Vindstatistikk for Sørkjosen for perioden 4/2010-3/2017. Figuren viser dominant vindretning, sannsynlighet, 
gjennomsnittlig vindstyrke og gjennomsnittlig lufttemperatur. Kilde: 
https://www.windfinder.com/windstatistics/sorkjosen. 
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Figur 23: Grafen viser langtidsstatistikk for temperatur og nedbør for hele året. Temperatur: Prikkene viser 
gjennomsnittlig middeltemperatur per år. Linjen er en utjevning over 10 år. Normalen (gjennomsnittsvær over en 
periode på tretti år. I dag er normalperioden fra 1961 til 1990) vises som en tykk horisontal strek. Nedbør: De blå 
stolpene i bunnen av bildet gir en indikasjon på hvor mye nedbør som har falt sammenlignet med normalen — tegnet 
som en tykk strek over stolpene. Linjen er en utjevning over 10 år.  
Kilde: https://www.yr.no/sted/Norge/Troms/Nordreisa/Sørkjosen/klima.html 

 

4.18.4. Støy 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Støy Ja Mindre 

sannsynlig/ 
kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 I dag kommer støy i 
området fra trafikk på E6 
og på Sørkjosen lufthavn. 
Vi vurderer at 
støyforholdene i området 
ikke gjør arealene uegnet 
for planlagt bruk av 
arealene. Nye tiltak 
innenfor planområdet 
kommer ikke i konflikt med 
den anbefalte utendørs 
støygrensen på Lden= 55 
dB som er satt i 
retningslinjene i T-
1442/2012. 
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4.18.5. Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Luftforurensning Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 
 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
luftforurensning i området 
som medfører risiko. 

Forurensning i 
grunnen 

Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
forurensning i grunnen i 
området som medfører 
risiko. 

Akutt forurensning Ja Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

4 Det vil alltid være en 
mulighet for at akutt 
forurensning vil kunne 
oppstå. F.eks. som følge 
av en trafikkulykke, brann 
e.l. Det er ingen grunn til å 
tro at det vil være en økt 
fare for akutt forurensning 
innenfor planområdet 
sammenliknet med 
tilsvarende områder 
andre steder i kommunen. 

Radon Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

2 Etter det kommunen 
kjenner til er det ikke 
radonforekomster i  
området som medfører 
risiko. 

 

Figur 24: Kartutsnitt som viser aktsomhetsgrad for radon i og i nærheten av planområdet. omkring halve planområdet er 
ikke kartlagt, men i den øvrige delen av planområdet er aktsomhetsgraden moderat til lav. Kilde: 
http://geo.ngu.no/kart/radon/. 
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4.18.6. Beredskap og ulykkesrisiko 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Politi Nei Lite 

sannsynlig/ 
ingen tilfeller 

1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Politistasjon/ 
lensmannskontoret ligger 
ca. 2,5 km fra sørlig ende 
av planområdet og ca. 4,5 
km fra nordlig ende.  

Brann Nei Mindre 
sannsynlig/ 

kjenner 
tilfeller 

2 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

4 Brannstasjonen ligger vest 
i planområdet. Ved behov 
kan brannvesenet 
forsterkes med innsats fra 
lufthavnens 
brannberedskap. 

Redning/helse Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sonjatun distrikts 
medisinske senter ligger 
ca. 3 km (langs vei) fra 
planområdets sørlige 
ende. 

Annen beredskap Nei Lite 
sannsynlig/ 

ingen tilfeller 
1 

Ubetydelig/ 
ufarlig 

1 

1 Sørkjosen lufthavn ligger 
rett utenfor planområdet. 
Helikopterlandingsplass 
ligger ca. 3 km fra 
planområdets sørlige 
ende i luftlinje. 

(Alle distanser er målt langs eksisterende vegtraséer, der ikke annet er nevnt.) 

4.18.7. Andre relevante ROS tema 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Stormflo og 
havnivåstigning 

Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Betydelig/ 
kritisk 

3 

9 Høyeste astronomiske 
tidevann er ved en 
gjentaksintervall på: 
Normal = 1.61 m 
10 år = 1.97 m 
20 år = 2.00 m 
50 år = 2.04 m 
100 år = 2.06 m 
200 år = 2.08 m 
500 år = 2.10 m 
 
Stormflo kommer på 
toppen av vanlig tidevann 
og den generelle 
vannstandshevningen, og 
høyden på stormfloen 
henger nøye sammen 
med vindretning. 
Beregnet vannstand i 
Sørkjosen ved stormflo er: 
20 års flo = 3.07 m 
100 års flo = 3.27 m 
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200 års flo = 3.37 m 
1000 års flo = 3.52 m 
 
Havnivåstigning er 
beregnet til å kunne gi en 
vannstandsøkning for 
kysten av Troms og 
Finnmark på 18-20 cm 
fram mot 2050 og 45-65 
cm mot 2100 (korrigert 
for landhevning). 
 
Differansen mellom 
landheving og 
havnivåstigning er 
estimert til 56 cm, og i 
verste fall 91 cm. 
Rapporten viser estimat 
for stormflo opp til 2.92 m 
og i verste fall 3.27 m. 
 
Som en følge av 
havnivåstigning forventer 
kommunen økt 
grunnvannsstand i 
området. Det tillates 
derfor ikke kjeller i 
planområdet for å 
forebygge for ev. skader 
som kan oppstå pga. 
dette. 

Høyspentledninger 
(elektromagnetiske 
felt) 

 Svært 
sannsynlig/ 
kontinuerlig 

5 

Mindre 
alvorlig/ en 

viss fare 
2 

10 Det går høyspent 
igjennom planområdet 
både som luftlinje og 
jordkabel. 
Før ev. arealer der 
høyspent krysser kan 
bebygges, må det 
vurderes om høyspenten 
skal flyttes. 

Trafikksikkerhet Ja Sannsynlig/ 
flere 

enkelttilfeller 
3 

Alvorlig/ 
farlig 

4 

12 Det har vært flere 
trafikkulykker innenfor 
planområdet, men ingen 
meget alvorlig skadde 
eller drepte. Rett utenfor 
planområdet har det vært 
en trafikkulykke med 
fatalt utfall. Deler av 
planområdet, spesielt i 
tilknytning til E6, har flere 
uoversiktlige og uheldig 
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plasserte avkjøringer. Det 
er også flere utflytende 
avkjøringer innenfor 
planområdet som bør 
strammes opp. Det er 
også flere hyppig brukte 
snarveier som krysser E6 
uten noen form for 
tilrettelegging for dette, 
som skaper uheldige 
situasjoner. 

 

4.19. Næring 

Reguleringen har til hensikt å legge til rette for bedre trafikksikkerhet og for økt næringsvirksomhet i 

Sørkjosen, samt å oppdatere planverket til dagens situasjon. Planområdet består i dag av flere 

utdaterte planer, de seneste planene ble laget i 1979. Disse utdaterte planene er til hinder for 

utbygging per i dag, og flere steder er det mismatch mellom plan og virkelighet. Oppfølging av 

arealplanen og et ønske om god utnyttelse av tunellmassene, gjør at kommunen detaljregulerer 

området.  

I dag er det et handelsområde i krysset Industriveien/Flyplassveien som har forretninger og 

kontorlokaler nært tilknyttet flyplass og næringsaktiviteter på Høeghvollen. Et annet handelsområde 

ligger ved Baisit, og består av bilforretning, karosseri, maling, kontorer og gjestestue. 

Videre har vi Industriveien, som ligger noe bortgjemt, der Betongservice har sin butikk og 

fabrikklokaler. Det er viktig å legge til rette for god og tydelig adkomst til Industriveien direkte fra E6. 

Dette vil også løse dagens problematikk med at tungtransport kjører inn i boligfelt, spesielt Nedre 

Baisit, som er stengt for gjennomkjøring og uten muligheter for å snu, da disse kommer opp på GPS 

som en alternativ kjørerute. Langs industriveien ligger flere næringsarealer. På nordsiden av veien 

har man i Kommuneplanens arealdel satt av området til lufthavn. Nordreisa Næringsforening har i 

industriveien et skilt der bedrifter på industriområdet er synliggjort. Skiltet ble satt opp av 

kommunen under forutsetning at driftsansvaret for skiltet var lagt til Nordreisa næringsforening. Det 

er stor interesse for næringstomtene langs industriveien. 

Langs Flyplassveien er det butikklokaler og kontorer.  

Rett utenfor planområdet i nord ligger Sørkjosen havn med cafe, storkiosk og hotell. Reisafjord hotell 

har ønske om utbygging og tilrettelegging av bedre tilkomst til sjø, for å kunne tilby turister 

sjøbaserte aktiviteter. 
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4.20. Analyser/ utredninger 

Det er ikke foretatt andre analyser eller utredninger i forbindelse med denne reguleringsplanen 

utover det denne beskrivelsen omfatter.  

Tidligere har det blitt utarbeidet en stedsutviklingsplan for Storslett og Sørkjosen, som kommunen 

bygget videre på i arbeidet med kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i mars 2014, og som 

denne reguleringsplanen tar utgangspunkt i.  

290



56 
 

5. Beskrivelse av planforslaget 

5.1. Planlagt arealbruk 

5.1.1. Reguleringsformål 

Det er satt av følgende reguleringsformål: 

SOSI-kode Formål B-kode Antall formålsflater Antall dekar 

1111 Boligbebyggelse – frittliggende 
småhusbebyggelse 

BFS 37 213,17 

1112 Boligbebyggelse-konsentrert 
småhusbebyggelse 

BKS 1 1,50 

1150 Forretninger BF 1 6,60 
1165 Forsamlingslokale BFL 1 1,38 
1170 Fritids- og turistformål BFT 2 0,43 
1300 Næringsbebyggelse BN 4 21,09 
1340 Industri BI 2 21,15 
1350 Lager BL 1 5,73 
1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 1,96 
1540 Vann- og avløpsanlegg BVA 3 2,71 
1610 Lekeplass BLK 1 2,19 
1801 Bolig/forretning BKB 2 3,86 
1802 Bolig/forretning/kontor BKB 1 3,75 
1804 Bolig/kontor BKB 1 1,47 
1810 Forretning/kontor BKB 1 1,14 
1812 Forretning/industri BKB 2 21,23 
1826 Industri/lager BKB 1 9,44 

1830 Kontor/industri BKB 1 4,83 
1900 Overnatting/servering/bolig BAA 1 3,59 
2011 Kjøreveg SKV 33 63,32 
2015 Gang-/sykkelveg SGS 18 11,47 
2019 Annen veggrunn - grøntareal SVG 28 20,26 
2030 Lufthavn SL 3 24,81 
2073 Kollektivholdeplass SKH 6 0,67 
2080 Parkering SPA 4 4,00 
2900 Angitte samferdselsanlegg og/eller 

teknisk infrastrukturtraséer kombinert 
med andre angitte hovedformål 

SAA 9 3,15 

3020 Naturområde – grønnstruktur GN 8 29,73 
3030 Turdrag GTD 3 4,31 
3031 Turvei GT 2 0,63 
3040 Friområde GF 7 13,64 
3060 Vegetasjonsskjerm GV 2 0,40 
3900 Angitt grøntstruktur kombinert med 

andre angitte hovedformål 
GAA 3 2,77 

5100 LNFR areal for nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

L 7 42,12 
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5300 Naturvern LN 2 30,82 
6610 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 3 15,68 

Totalt 594,88 

 

Det er satt av følgende hensynssoner: 

Hensynssone – kode Hensynssone – navn  

H 190 F * Sikringssone – Sørkjosen lufthavn 
H 190 VA Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp 
H 220 Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 
H 310 Faresone – ras- og skredfare  
H 320 Faresone – flomfare 
H 370 Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 
H 560 Hensynssone – Bevaring naturmiljø 
H 570 Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 
H 720 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

* H 190 F dekker hele planområdet og er derfor ikke markert i plankartet, men hensynssonen har 

egne planbestemmelser. 

 

5.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 

5.2.1. Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (1111) 

BFS 1-3, 5-7, 9-15, 17-33: Eksisterende boliger, som også i tidligere reguleringsplaner har vært 

regulert til boligbebyggelse. 

Etter 2. gangs høring er tidligere endring av BFS 23 hvor det ble opprettet snødeponi SAA 6 på 

47/279, fjernet og tilbakeført til BFS 23 slik at arealet for BFS 23 er økt med 0,54 dekar. Dette er gjort 

etter innspill fra grunneier til 47/279. 

BFS 31 er redusert med 0,2 daa til fordel for snødeponi SAA 7. 

Etter 2. gangs høring er BFS 5a og BFS 5b sammenføyd til BFS 5 på grunn av at tidligere foreslått 

gang- og sykkelveg gjennom området er fjernet.  

BFS 4 og 36: Eksisterende boliger som også i tidligere reguleringsplaner har vært regulert til 

boligbebyggelse, men det er lagt inn to nye tomter. 

BFS 8: Nytt område for frittliggende boligbebyggelse med fem tomter. Ett eksisterende bolighus i 

feltet.  

BFS 16: Nye boligtomter. Ett eksisterende bolighus og én ny tomt. 

BFS 34 og 35: Eksisterende boligbebyggelse. Ikke tidligere regulert til formålet. 
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5.2.2. Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (1112) 

BKS 1: Sentrumsnært område avsatt til rekkehus. Én tomt på 1,5 daa. 

 

5.2.3. Forretninger (1150) 

BF 1: Eksisterende forretning. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn på 

grunn av endringer i eiendomsstrukturen i området. 

BF 1 er endret til BKB 2 etter 2. gangs høring etter innspill fra grunneier. 

BF 2: Nytt område til forretninger. BF 2 og SPA 6 er slått sammen til kun BF 2 etter innspill til første 

gangs høring og offentlig ettersyn. 

 

5.2.4. Forsamlingslokale (1165) 

BFL 1: Eksisterende forsamlingslokale. Areal noe justert etter første gangs høring og offentlig 

ettersyn for å gi rom for snuplass og snødeponi. Etter innspill i 2. gangs høring endres adkomsten til å 

være fra SKV 34 slik den er i dag. 

 

5.2.5. Fritids- og turistformål (1170) 

BFT 1 og 2: Nye arealer til fritids- og turistformål knyttet til Leirbukthula. 

 

5.2.6. Næringsbebyggelse (1300) 

BN 1 og 2: Nytt areal til næringsformål. UTGÅR. 

BN 4: Nytt areal til næringsformål. 

BN5: Endres til BAA 1 etter 2. gangs høring. 

BN 3, 6 og 7: Eksisterende næringsbebyggelse. Rom for utvidelser/nyetableringer.  

5.2.7. Industri (1340) 

BI 1 og 2: Eksisterende industri. 

5.2.8. Lager (1350) 

BL 1: Eksisterende lager. 

5.2.9. Bensinstasjon/vegserviceanlegg (1360) 

BV 1: Nytt formål sammenliknet med tidligere plan, men bensinstasjon/vegserviceanlegg er etablert 

på tomta. 
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5.2.10. Vann- og avløpsanlegg (1540) 

BVA 1- 3: Nye formålsflater sammenliknet med tidligere planer, men eksisterende anlegg for vann og 

avløp (pumpestasjoner og knutepunkt). 

5.2.11. Lekeplass (1610) 

BLK 1: Ny lekeplass. Arealet er i tidligere reguleringsplan regulert til park. Kan benyttes til snødeponi 

ved behov vinterstid. 

5.2.12. Bolig/Forretning (1801) 

BKB 1: Nytt areal til bolig/forretning.  

BKB 2: BF 1 i forslag til 2. gangs høring endres til BKB 2 etter innspill fra grunneier etter 2. gangs 

høring. 

5.2.13. Bolig/Forretning/Kontor (1802) 

BKB 3: Eksisterende bebyggelse for bolig/forretning/kontor. 

5.2.14. Forretning/Kontor (1810) 

BKB 4: Eksisterende bebyggelse for forretning/kontor. 

5.2.15. Forretning/Industri (1812) 

BKB 5 og 6: Eksisterende bebyggelse for forretning industri. 

5.2.16. Industri/Lager (1826) 

BKB 7: Eksisterende bebyggelse for industri/lager. 

5.2.17. Kontor/Industri (1830) 

BKB 8: Eksisterende bebyggelse for kontor/industri. 

5.2.18. Angitt bebyggelse kombinert med andre angitte hovedformål (1900) 

BAA 1: Eksisterende bebyggelse for overnatting/servering/bolig. 

5.2.19. Kjøreveg (2011) 

SKV 1: Ny adkomst til boligbebyggelse nord for planområdet. UTGÅR. 

SKV 2: Ny adkomstveg til industriområdet BI 1 og 2. Tilknyttes Industrivegen (SKV 24 og 25).  

SKV 3: Nedre Baisit. Vegen stenges mot E6 med løftbar bom – kun gjennomkjøring for brøytebil. Nytt 

kjøremønster via Industriveien og ut til E6 via Flyplasskrysset eller SKV 2. 

SKV 4: Sandeng. Vegen stenges mot E6 med bom – kun gjennomkjøring for brøytebil. Nytt 

kjøremønster via Industriveien og ut til E6 via Flyplasskrysset eller SKV 2. 
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SKV 5: Forlengelse av Øvre Baisit. Adkomst til BKB 1 og BFS 8. Endret etter første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

SKV 6: Ny veg. Privat adkomstveg til boligtomtene i BFS 8. Endret etter første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

SKV 7: Meierivegen og Øvre Baisit. 

SKV 8: Flyplassvegen og litt av Solbakkmelen. Ingen endringer. 

SKV 9: Adkomstveg til BL 1, BN 3 og 6. Ingen endringer. 

SKV 10: UTGÅR (Denne var adkomstveg til 47/216) 

SKV 11, 12, 14 og 15: Nye adkomstveger til eksisterende boligbebyggelse med adresse Solbakken.  

SKV 13: Eksisterende adkomstveg til eksisterende boligbebyggelse med adresse Solbakken. 

SKV 16: Solbakken. Ingen endringer. 

SKV 17: Sletta. Ingen endringer. 

SKV 18: Skogly og Solbakkmelen. Ingen endringer. 

SKV 19: Sandbakken. Ingen endringer fra dagens eksisterende veg. Ikke regulert tidligere. 

SKV 20: E6 (Hovedvegen). Ingen endringer. 

SKV 21: Adkomstveg til GBR 46/32. Ingen endringer fra dagens eksisterende veg. Ikke regulert 

tidligere. 

SKV 22: Adkomst til Leirbukthula fra Sandbakken. 

SKV 23: Raappanavegen. Ingen endringer. 

SKV 24 og 25: Industriveien. Ingen endringer. 

SKV 26: Bjørklysvingen. Ingen endringer. 

SKV 27: Adkomst til snødeponi. 

SKV 28: Adkomst til Kronebutikken, friluftsområdet i Goppa og BKS 1. 

SKV 29: Nilseskogen og Idrettsvegen-. Ingen endringer. Ikke tegnet inn før første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

SKV 30: Privat adkomstvei til gbr 47/504 

SKV 31: Adkomst til BF 1 og BN 5. 

SKV 32: Ny veg. Privat adkomstveg til boligtomtene i BFS 8.  

SKV 33: Livegen. Ingen endringer. Ikke tegnet inn før første gangs høring og offentlig ettersyn. 

295



61 
 

SKV 34: Eksisterende adkomstveg til BFL 1 samt 2 boliger. 

SKV 35: Innerste delen av SKV 29 for å skille eierform. 

5.2.20. Gang-/sykkelveg (2015) 

SGS 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14 og 16: Eksisterende gang-/sykkelveg. 

SGS 2: Ny gang-/sykkelveg fra Nedre Baisit til Sandeng. Kobles til eksisterende gang-/sykkelveg SGS 3 

via Sandeng. Etter første gangs høring og offentlig ettersyn har SGS 2 blitt flyttet noe lengre østover i 

boligfeltet for å få bedre forhold for vinterdrift. UTGÅR etter 2. gangs høring. 

SGS 7: Ny gang-/sykkelveg fra Flyplassvegen opp til eksisterende gang-/sykkelveg SGS 6. Formålet er 

å tydeliggjøre eksisterende gang-/sykkelveger i området. 

SGS 8: UTGÅR etter første gangs høring og offentlig ettersyn. 

SGS 9: Ny gang-/sykkelveg. Skal gi bedre forbindelse for myke trafikanter til og fra busstopp ved 

Alvheim. Benyttes per i dag som snarvei. En etablering av en fast gang-/sykkelveg vil også føre til at 

denne tydeliggjøres for alle brukere av snarveien og kjørende på E6, samt at det vil bli etablert 

brøyting av denne vinterstid. 

Traséen er noe endret, flyttet litt mot nordvest, etter første gangs høring og offentlig ettersyn. Dette 

for å skape mer rom mellom boligene og bedre kurvatur for vinterdrift av gang- og sykkelveien. 

SGS 11 og 12: Ny gang-/sykkelveg. Ønskes etablert da det er mange myke trafikanter krysser E6 i 

dette området. Behov for fast krysningspunkt i området som er tydelig for både myke og harde 

trafikanter. 

SGS 15: Ny gang-/sykkelveg for adkomst til Leirbukthula. Varetransport til anlegget kan også benytte 

denne. 

SGS 17: Eksisterende gang-/sykkelveg langs E6. Delt fra SGS 1 av avkjøring/vei til Nilseskogen. 

SGS 18: Eksisterende gang-/sykkelveg langs E6. Delt fra SGS 1 av avkjøring/vei til Livegen. 

SGS 19 og 20: Nye foran Reisa bil til erstatning for SGS 2 for å gi gang- og sykkelvegløsning til Nedre 

Baisit. 

5.2.21. Annen veggrunn – grøntareal (2019) 

SVG 1-3: Rabatter. Innstramning av inn-/utkjøring fra SPA 1 og BKB 5. 

SVG 4-7 og 13: Grøntareal tilknyttet eksisterende veg og gang-/sykkelveg.  

SVG 13 utgår der den først var tegnet inn. Ny formålsflate har fått denne koden. 

SVG 8: Grøntareal tilknyttet eksisterende busstopp og ny gang- og sykkelvei. 

SVG 9-12: Grøntarealer tilknyttet eksisterende og nye løsninger for gang- og sykkelvei. 
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SVG 2, 3, 5, 6, 8, 9 og 10 er blitt noe større som følge av endringer i opptegning av E6. SVG 3 og 

tidligere SVG 13 er slått sammen til en sammenhengende flate med formålsflatekode SVG 3. 

SVG 13-28: Veikant, rabatter og grøfter langs E6. Nye etter første gangs høring og offentlig ettersyn 

som følge av endringer i opptegning av E6. 

5.2.22. Lufthavn (2030) 

SL 1: Område som per i dag er regulert til industriformål, men som benyttes av flyplassen. Kan 

benyttes til sikkerhetsområde, manøvreringsareal, flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, 

hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede bygg. 

SL 2 og 3: Areal for videreutvikling av Sørkjosen lufthavn. Avsatt til forretning/industri i tidligere 

reguleringsplan. Endret til formål lufthavn i kommuneplanens arealdel. Kan benyttes til 

sikkerhetsområde, manøvreringsareal, flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, hangarer, 

parkering og andre lufthavntilknyttede bygg.  

Det er gjort en mindre justering av arealet til SL 2 etter første gangs høring og offentlig ettersyn etter 

innsigelse fra Avinor. 

5.2.23. Kollektivholdeplass (2073) 

SKH 1-6: Busslommer. Dimensjonert i henhold til utbedringsstandard i Statens Vegvesens håndbok N 

100 figur E.38.  

5.2.24. Parkering (2080) 

SPA 1: Parkering/trafikkområde for BKB 5. 

SPA 2: Parkering for BF1. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn. 

SPA 3: Parkering for BN 5. Areal noe justert etter første gangs- høring og offentlig ettersyn. 

SPA 4: Parkeringsplass med tømmeplass for campingbil/-vogn. Adkomst fra SKV 2. 

SPA 5: Parkering for BN 3 og 6. 

SPA 6: Parkering for BF 2. UTGÅR. 

SPA 7: Parkering for BFT 1 og 2. 

5.2.25. Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastrukturtraséer kombinert med andre angitte hovedformål 

(2900) 

SAA 1-12: Snødeponi. 

SAA 5-12 er lagt inn etter første gangs høring og offentlig ettersyn med bakgrunn i innmeldte behov 

fra anleggsdrift. 

SAA 6: UTGÅR etter 2. gangs høring. 
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5.2.26. Naturområde – grønnstruktur (3020) 

GN 1-4 og 8: Naturområde langs Jernelva. Mulig å etablere tursti innenfor formålsflatene. GN 8 

erstatter GAA 4. GN 1 og 4 har økt i størrelse som følge av at GAA 3 og 5 er redusert. 

GN 5: Eksisterende naturområde.  

GN 6-7: Skogsområde som bør bevares. Demper vind og binder jordsmonnet. 

5.2.27. Turdrag (3030) 

GTD 1-3: Grøntområde langs Jernelva. Formålet er å tilrettelegge en tursti fra gang-/sykkelveien SGS 

1 og opp til eksisterende turstinett utenfor planområdet. 

GTD 2 er utvidet med det arealet som til første gangs høring offentlig ettersyn hadde benevnelsen 

GAA 2. 

5.2.28. Turvei (3031) 

GT 1: Formålet er å ivareta tilgang til stinettet som ligger utenfor planområdet. Adkomst til 

boligtomter på BFS 17 tillates. 

GT 2: Turvei som skal etableres som snarveg fra eksisterende gang-/sykkelveg (SGS 13) og opp mot 

Leirbukthula (BFT 1 og 2 og SGS 15). 

5.2.29. Friområde (3040) 

GF 1: Eksisterende friområde fra tidligere reguleringsplan. Kobler veiende/snuplass med eksisterende 

stinett utenfor planområdet. 

GF 2: Område som tidligere har vært regulert til friområde, men som så i senere 

revisjoner/nyreguleringer i området har falt ut og blitt til et uregulert område. 

GF 3-7: Områder som tidligere har vært regulert til friområde. Formål videreføres. 

5.2.30. Vegetasjonsskjerm (3060) 

GV 1: Eksisterende trær som skjermer BFS 5 for innsyn fra eksisterende gang-/sykkelvei (SGS 6). 

GV 2: Eksisterende vegetasjon. Tidligere regulert til naturområde. Bevares med tanke på 

vinddemping. 

5.2.31. Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte 

hovedformål (3900) 

GAA 1: Arealet kan opparbeides og benyttes til parkering for BF 1, men allmenhetens tilgang til tursti 

skal ivaretas. Andre tiltak som er til gunst for friluftslivet og allmenheten tillates. 

GAA 2: Utgår etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE. 
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GAA 3 og 5: Naturområder som kan benyttes til snødeponi i vinterhalvåret. GAA 3 er betydelig 

redusert etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE. GAA 5 er 

flyttet til arealer tidligere avsatt til BN 1 og 2 samt SKV 1. 

GAA 4: Utgår etter første gangs høring og offentlig ettersyn på grunn av innsigelse fra NVE.  

5.2.32. LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag (5100) 

L 1-7: Områder som beholdes «som de er». 

L 2 er redusert med 0,15 daa til fordel for snødeponi SAA 8. 

5.2.33. Naturvern (5300) 

LN 1-2: Reisautløpet naturreservat. Gjeldene regelverk er naturreservatets vernebestemmelser. 

5.2.34. Naturområde i sjø og vassdrag (6610) 

VNV 1-3: Jernelva. 

  

299



65 
 

5.3. Gjennomgang av aktuelle hensynssoner 

5.3.1. H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn 

Innflygingen til Sørkjosen lufthavn går over planområdet. Hensynssonen dekker hele planområdet og 

vises derfor ikke i plankartet. Innenfor hensynssone H 190 F gjelder de høyderestriksjoner som er 

angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning 

ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

5.3.2. H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp  

Avsatt for å sikre hovedledninger for vann og avløp. Avsatt sikringssone må ikke bebygges.  

5.3.3. H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn 

Gjeldende flystøysone for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014-2024, beregnet av Avinor i juni 2015. 

5.3.4. H 310 – Faresone – ras- og skredfare  

Markerer faresone for snøskred, steinsprang, jord- og flomskred. 

5.3.5. H 320 – Faresone – flomfare 

Avsatt for å ivareta flomfare i området. Følger estimert flomlinje for 200 års flom. 

Bebyggelsesområder må flomsikres/heves før bygging. Ikke mulig å ha kjeller i området. 

5.3.6. H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) 

Avsatt for å ivareta eksisterende høyspenningsanlegg i området. 

5.3.7. H 560 – Hensynssone – Bevaring naturmiljø 

Avsatt for å ivareta viktige naturtyper i tilknytning til Jernelva. 

5.3.8. H 570 – Hensynssone – Bevaring kulturmiljø 

Bjørkelygården – GBR 47/251. Hele eiendommen med gårdsanlegget er satt av som hensynssone for 

bevaring av kulturmiljø. Det skal ikke tillates nye tiltak i bebyggelse innenfor hensynssonen uten 

godkjenning av kulturminnemyndigheten. Istandsetting og vedlikehold av skogvokterboligen og 

uthuset skal fortrinnsvis skje etter antikvariske prinsipper.  

5.3.9. H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern 

Reisautløpet naturreservat. Gjeldene regelverk er naturreservatets vernebestemmelser. 
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5.4. Bebyggelsens plassering og utforming 

5.4.1. Bebyggelsens høyde 

I områder for frittliggende småhusbebyggelse BFS 1-36 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde 

inntil 9 meter og maksimalt 2 etasjer.  

I området for konsentrert småhusbebyggelse BKS 1 kan bygg oppføres med gesims/mønehøyde inntil 

9 meter og maksimalt 2 etasjer. 

Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 6 meter. Høydene regnes fra planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygget. 

Bebyggelse tilknyttet næringsvirksomhet kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 12 meter og 

maksimalt 3 etasjer. Hvilke spesifikke formålsflater dette gjelder for er nærmere spesifisert i 

planbestemmelsene. 

5.4.2. Grad av utnytting 

Utnyttingsgraden for frittstående bolighus med tilhørende garasje skal ikke overstige 30 % -BYA og 

for rekke-/kjedehus med garasje/garasjeanlegg ikke overstige 50 % -BYA. 

Bebyggelse tilknyttet næringsvirksomhet skal ikke overstige 60 % BYA. Hvilke spesifikke formålsflater 

dette gjelder for er nærmere spesifisert i planbestemmelsene. 

5.4.3. Antall m² næringsarealer 

Samlet utgjør arealer til ulik næringsaktivitet 105 790 m2 (105,79 dekar).  

Tabell 3: Arealer forbeholdt ulik næringsaktivitet. Arealer som kombinerer næringsformål med andre formål er inkludert. 

SOSI-kode Formål B-kode Antall 
formålsflater 

Antall dekar 

1150 Forretninger BF 1 6,60 
1169 Annen offentlig eller privat tjenesteyting BAT 1 1,47 
1170 Fritids- og turistformål BFT 2 0,43 
1300 Næringsbebyggelse BN 4 20,61 
1340 Industri BI 2 21,15 
1350 Lager BL 1 5,73 
1360 Bensinstasjon/vegserviceanlegg BV 1 1,96 
1801 Bolig/forretning BKB 2 3,86 
1802 Bolig/Forretning/Kontor BKB 1 3,75 
1810 Forretning/kontor BKB 1 1,14 
1812 Forretning/industri BKB 2 21,23 
1826 Industri/lager BKB 1 9,44 
1830 Kontor/industri BKB 1 4,83 
1900 Overnatting/servering/bolig BAA 1 3,59 
Totalt 105,79 
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5.4.4.  Antall boliger, leilighetsfordeling 

Det er avsatt areal til ti (10) nye eneboliger og ett (1) nytt rekkehus/leilighetsbygg. Det vil også være 

mulig å bygge flere leiligheter innenfor arealer avsatt til bolig/forretning. 

5.5. Boligmiljø/ bokvalitet 

Vi mener planområdet har en god beliggenhet for boliger. Det er kort avstand internt i Sørkjosen og 

ikke langt til Storslett. Det er kort avstand til ulike butikker, post, bank, barnehage og skoler. I tillegg 

er det nært til turterreng. 

5.6. Parkering 

Parkeringsbehov skal ivaretas jf. planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel § 2.1.5, samt krav 

i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.  

Arealer SAA 1-4 avsatt til «Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur» kan benyttes til 

parkering f.eks. som mulig gjesteparkering for beboere i området ved behov utover det de har av 

parkeringsareal på egen tomt ved f.eks. private arrangementer, såfremt parkering innenfor arealene 

ikke kommer i konflikt med bruk av arealene til snødeponi.  

Innenfor areal avsatt til næringsbebyggelse, forretning, industri, lager, kontor, fritid/turistformål eller 

kombinasjoner av disse formål forutsettes det at arealet disponeres slik at det er tilstrekkelig areal til 

parkering av bedriftens egne kjøretøy, samt kundeparkering for deres kunder. For BF 1, BN 5-6 og 

BKB 5 er tilhørende parkeringsarealer avsatt med formål parkering. Innenfor disse formålene bør det 

også legges til rette for sykkelparkering for både kunder og bedriftenes egne ansatte. Kommunen 

anbefaler at normtallene i Statens vegvesens håndbok V 122 kapittel 5.2. følges. 

5.7. Tilknytning til infrastruktur  

Fremtidig bebyggelse innenfor planområdet vil bli tilknyttet eksisterende teknisk infrastruktur i 

nærområdet. Delvis gjennom direkte tilkobling der det er mulig og ellers gjennom nyetableringer av 

slik infrastruktur i planområdet. Kantsoner innenfor formålsflater med formål veg og gang-/sykkelveg 

kan benyttes til nødvendig teknisk infrastruktur. 

5.8. Trafikkløsning 

5.8.1. Kjøreatkomst 

Hovedatkomsten til alle formålsflater for bebyggelse og anlegg og samferdsel går via E6 og deretter 

via eksisterende og nye internveger i planområdet. Industriområdet BI 1 og 2 får ny hovedatkomst 

med ny veg fra E6, SKV 2, som knyttes til Industrivegen øst for industriområdet.  

5.8.2. Utforming av veger 

Generelt: Veier, kryss, adkomster, parkeringsplasser/snuplasser og annen tilhørende infrastruktur er 

utformet i samsvar med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. 
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Europaveg: SKV 20. Formålsflatens grense følger i all hovedsak eksisterende vei. Avsatt formålsflate 

er derfor i gjennomsnitt cirka 7 meter bred. Av dette er 6 meter innenfor kantlinje vei (juridisk linje). 

På begge sider av SKV 20 er det satt av arealer til formålet Annen veggrunn – grøntareal fra dagens 

vegbane til Statens vegvesens eiendomsgrense langs E6.  

Når det gjelder avkjørsler til E6 planlegges det å etablere én ny avkjøring, en avkjøring flyttes og syv 

avkjørsler planlegges stengt. Avkjørsler som stenges skal stenges med bom. For to av de avkjørslene 

som ønskes stengt for alminnelig trafikk vil det være aktuelt å ha en bom som kan åpnes for 

gjennomkjøring for brøytebiler og renovasjon.  

I alle veikryss til riks- og fylkesvei er det tegnet inn frisiktstriangler med juridisk linje frisiktlinje etter 

retningslinjene for dette i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. 

Fylkesveg: SKV 8, Flyplassvegen, er eksisterende fylkesveg 351. Veien er tegnet opp slik den er 

utformet per i dag. 

Kommunale veger: SKV 2-3, 5*, 7, 13, 16-19, 23-27, 29 og 33. 

Veibredde er totalt 8 meter, der 5 meter er avsatt til vegbane, samt 1,5 meter på hver side er avsatt 

til kantsone. Nødvendig teknisk infrastruktur VA, strøm o.l. kan legges i vegens kantsone. Svingradius 

i kryss er R = 7 meter, unntatt kryss til E6 der R = 15 meter.  

*SKV 5 kan overtas av Nordreisa kommune som kommunal veg etter ferdigstillelse dersom denne 

bygges etter kommunens krav til slik vei. 

Øvrige adkomstveger: SKV 4, 6, 9, 11-12, 14-15, 21-22, 28, 30-32, 35. 

Total veibredde 5 meter. Svingradius i kryss er R = 6 meter. 

5.8.3. Krav til samtidig opparbeidelse 

Det er en forutsetning at nødvendig infrastruktur som veg, vann, avløp og strøm er utbygget før 

bygging av bygninger for varig opphold igangsettes. 

5.8.4. Varelevering 

Varelevering ivaretas gjennom eksisterende og planlagt veiareal.  

5.8.5. Tilgjengelighet for gående og syklende 

Planområdet er godt tilgjengelig for gående og syklende, men det er flere steder det ofte skjer 

krysninger av E6 utenom tilrettelagte steder. Gjennom planen forsøker vi å forbedre disse ved å 

legge til rette for faste krysningspunkter av E6 og ellers forbedre utsatte punkter langs E6 gjennom 

planområdet. 

Det er også et mål at flere bedrifter legger til rette for sykkelparkering for både sine kunder og 

ansatte. 
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5.9. Planlagte offentlige anlegg 

BVA 1-3: Ivaretar eksisterende pumpehus for avløp. 

H 190 VA: Ivaretar hovedledninger for vann og avløp gjennom planområdet ved sikringssone. 

SKV 2-4, 5*, 7-8, 13, 16-20, 23-27, 29 og 33: Offentlige veger i planområdet. 

SGS 1, 3-7 og 9-20: Gang- og sykkelveger i planområdet. Av disse er SGS 7, 9, 11-12, 15 og 19-20 nye 

gang- og sykkelstier i planen.  

5.10. Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt noen spesielle miljøtiltak utover det som er fastsatt gjennom plan- og 

bygningsloven og andre gjeldene lover og forskrifter. 

5.11. Universell utforming  

Tiltak innen planområdet skal utføres i henhold til plan- og bygningslovens krav til universell 

utforming (UU). Byggeteknisk forskrift, TEK17, gir tekniske krav til byggverk, uteareal og miljø som 

skal sikre at krav til UU sikres. Plan- og bygningslovens § 11-9 punkt 5 samt krav til ikke-

diskriminerende forhold, skal bidra til at UU ivaretas i planen. Felles uterom og alle arealer tilknyttet 

offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell utforming. 

5.12. Uteoppholdsareal 

Det er lite uteoppholdsarealer innenfor planområdet. Dette skyldes at det i tidligere planer heller 

ikke har vært lagt til rette for dette, og ny plan har ikke lagt opp til noen store endringer knyttet til 

temaet uteoppholdsarealer innenfor planområdet.  

Av arealer som kan benyttes til uteopphold i planen er alle utenom ett knyttet til grønnstruktur. 

Dette er turdrag (GTD 1-3 – 3,79 dekar), turveg (GT 1-2 – 0,63 dekar), friområder (GF 1-7 – 13,64 

dekar) og angitt grønnstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA 1, 3 og 5 – 2,77 

dekar). 

I tillegg kommer naturområder (GN 1-8) på tilsammen 29,73 dekar. Dette er områder som kan 

benyttes til friluftsaktiviteter. VNV 1-3 dekker tilsammen 15,68 dekar, men kan ikke direkte benyttes 

til uteopphold da dette er elv. 

Det er avsatt et område til lekeplass (BLK 1) på 2,19 dekar. Dette området var i tidligere plan avsatt til 

park, men er ikke opparbeidet til park, og brukes i dag delvis til lek da et lite område er ryddet og kan 

brukes til aktiviteter som ikke krever annen tilrettelegging. 

Rett utenfor planområdet er det flere fasiliteter for uteopphold. Det er nærhet til lysløype og flere 

turstier, herunder enkel tilgang til nærfriluftsliv. Det er en grusbase i tilknytning til Sørkjosen skole. I 

Goppa er det et statlig sikret friluftsområde med tursti som er delvis universelt utformet. I 

boligområdene, som ligger utenfor planområdet, på begge sider av E6 er det satt av arealer til 

lekeplasser. 
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5.13. Landbruksfaglige vurderinger 

Landbruksareal berøres i svært liten grad av planforslaget, og det går ikke landbruksareal tapt som 

følge av planforslaget. 

5.14. Kollektivtilbud 

Planforslaget medfører ikke endringer av kollektivtilbudet. 

5.15. Kulturminner 

Det er registrert ett kulturminne, samt 6 SEFRAK-registrerte bygninger, innenfor planområdet i 

Askeladden (http://askeladden.ra.no/) per 14. mars 2019.  

Vi minner imidlertid på tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 

8, som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under 

arbeidet likevel skulle oppdage gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. 

GBNR 47/251 – Birkely – ivaretas gjennom hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H 570) med egne 

planbestemmelser. 

5.16. Sosial infrastruktur  

Planforslaget fører ikke til vesentlige endringer i sosial infrastruktur. 

5.17. Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 

Ny bebyggelse innenfor planområdet tilknyttes eksisterende offentlig infrastruktur for vann og avløp.  

5.18. Plan for avfallshåndtering 

Avfallshåndteringen i planområdet vil inngå i den kommunale avfallshåndteringen. 

5.19. Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

H 190 F – Sikringssone – Sørkjosen Lufthavn: Høyderestriksjoner som er angitt med koter (sorte 

streksymboler) på restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn, Avinors tegning ENSR-P-10 datert 

10.02.2005 må overholdes ved oppføring av nye bygg, samt ved anleggsarbeid der utstyr og 

midlertidige innretninger kan overstige høyder i restriksjonsplanen. I tillegg må man være 

oppmerksom på bruk og valg av belysning. 

H 190 VA – Sikringssone – Hovedledninger vann og avløp: For å ivareta teknisk infrastruktur for 

vann- og avløp må avsatt sikringssone ikke bebygges.  

H 220 – Støysone – Gul støysone Sørkjosen lufthavn: Støysonen viser gul flystøysone for Sørkjosen 

lufthavn. Området bør ikke bebygges av støysensitiv bebyggelse. 

H 310 – Faresone – ras- og skredfare: Det må tas hensyn til faresone H 310 – ras- og skredfare ved 

prosjektering og utbygging innenfor faresonen. 
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H 320 – Faresone – flomfare: Før bygging av nye tiltak innenfor formålsflater som berøres av 

faresone H 320 - flomfare må det vurderes å utføres flomforebyggende tiltak der eksisterende 

flomforebygning innenfor planområdet ikke er vurdert til å være tilstrekkelig, dette kan for eksempel 

være heving av terrenget, for å forebygge oversvømmelse ved flom. Ved BI 1-2 er terrenget allerede 

hevet i dag.  

For ny vei/bro over Jernelva, SKV 2, vil det være nødvendig med detaljprosjektering av selve vei- og 

brokonstruksjonen, samt at både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 

Det settes forbud mot kjeller i nybygg innenfor planområdet på grunn av flomfare, samt på grunn av 

høyt grunnvann og ev. fremtidig havnivåstigning som vil gi høyere grunnvannsstand i området. 

H 370 – Faresone – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler): Ingen kjent konflikt.  

H 720 – Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om naturvern: Gjeldene regelverk er 

naturreservatets vernebestemmelser. Det er ikke lagt opp til nye tiltak i randsonen til reservatet.  

5.20. Rekkefølgebestemmelser 

SKV 5, 6 og 32 må etableres før utbygging av ubebygde tomter BFS 8. 

Lysberegninger, og eventuelle oppgraderinger av lyspunktene ved gangfeltene som går over E6 i 

planområdet, skal være gjennomført før nye gangfelt over E6 tas i bruk. 

GTD 1-3 skal opparbeides sammen med øvrig ny infrastruktur som veg, V/A, gang- og sykkelveg o.l. 

SKV 2 skal detaljprosjekteres før byggetillatelse kan gis.  
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6. Konsekvensutredning 

Planen er vurdert i forhold til forskrift for konsekvensutredning, men kommunen har konkludert med 

at planen ikke faller inn under vilkårene for en slik utredning. 

 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser 

beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller 

vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle 

avbøtende tiltak skal beskrives 

7.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel. I forhold til de arealer som er 

avsatt i kommuneplanens arealdel er det kun gjort mindre justeringer og formålsendringer der dette 

har vist seg nødvendig på grunn av faktiske forhold og på grunn av økt detaljeringsgrad i planen. 

Den største endringen gjelder ett område som i tidligere reguleringsplan har vært regulert til 

formålet gartneri, og der reguleringsplanen var videreført i kommuneplanens arealdel, nå er foreslått 

satt av til boligbebyggelse. 

7.2. Landskap 

Planforslaget vil ikke påvirke landskapet i betydelig grad. En oppstramming av trafikkforholdene vil 

antakeligvis gi et bedre inntrykk av landskapet i området. 

7.3. Stedets karakter 

Planforslaget vil ha liten innvirkning på stedets karakter. Se vurdering for landskap. 

7.4. Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen kulturminner vil påvirkes negativt av planforslaget. 

7.5. Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven 

Kunnskap om naturverdiene i området er hentet inn fra flere ulike kilder, se planbeskrivelsens 

kapittel 4.6. Kommunen mener at kunnskapsgrunnlaget om naturverdiene i området er god, jf. 

naturmangfoldlovens (heretter nml) § 8. 

Planområdet består i hovedsak av bebygd areal, men det finnes mindre skogsområder, litt åpen 

fastmark og en elv.  

Planområdet berører flere viktige naturtyper. Langs Jernelva er det både strandeng og strandsump 

og bløtbunnsområder i strandsonen. I tillegg er Jernelva i seg selv en naturverdi som bør ivaretas. I 

området der de viktige naturtypene er registrert er disse avsatt med formål naturområde og delvis 
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med hensynssonen – bevaring naturmiljø. Jernelva vil berøres av etablering av, SKV 2, ny vei og bro 

fra E6 til Industriveien. Her vil det være viktig at utbyggingen av SKV 2 blir detaljprosjektert, både 

med tanke på at naturverdiene langs Jernelva skal ivaretas på en best mulig måte, samtidig som det 

vil være nødvendig at både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres. 

En del av Reisautløpet naturreservat ligger også innfor planområdet. Dette arealet er avsatt med 

formålet naturvern og båndleggingssonen – Båndlegging etter lov om naturvern. Vi mener derfor at 

de viktigste naturområdene innenfor planområdet er godt ivaretatt gjennom planen. 

Der det vil forsvinne øvrig naturareal på grunn av utbygging er det i hovedsak åpen fastmark som er 

relativt mye påvirket av eksisterende aktivitet. Vi mener at det ikke vil være et stort tap for 

naturmangfoldet. Fortetting og utvidelse av eksisterende utbygde områder vil være å foretrekke 

fremfor utbygging av mer uberørt areal. 

Nordreisa kommune mener at den samla belastningen på de berørte økosystemene, jf. nml § 10, ved 

utbygging av planområdet i tråd med planforslaget vil være relativt liten. Vi har vektlagt at 

planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planforslaget er en fortetting av et 

område som allerede er sterkt påvirket av eksisterende bebyggelse. Vi mener det vil være bedre for 

naturmangfoldet at det fortettes i sentrale strøk fremfor å utvide sentrumsområdet til mer uberørte 

områder. 

Vi mener at nml § 9 er ivaretatt gjennom et godt kunnskapsgrunnlag, og det vil derfor ikke komme til 

direkte anvendelse i denne saken. Føre-var-prinsippet kommer også noe frem gjennom vår 

arealdisponering, der vi har ivaretatt de mest verdifulle naturområdene i planområdet som 

naturområder. 

Gjennom planområdets lokalisering og kommunens prinsipp om fortetting av sentrumsområdene er 

kravene i nml § 12 om den lokalisering, driftsmetode og teknikk som vil gi det beste resultatet for 

samfunnet og naturmangfoldet være ivaretatt. 

7.6. Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk 

Planforslaget antas ikke å påvirke rekreasjonsinteressene i området negativt. I planforslaget er det 

lagt til rette for flere og bedre krysningspunkter av E6 enn det som er i dag og flere naturlige 

snarveier som leder til frilufts- og andre aktivitetsområder utenfor planområdet.  

7.7. Trafikkforhold 

7.7.1. Vegforhold 

Det legges opp til ett nytt vegkryss fra E6 inn mot Industriveien, og flytting av én eksisterende 

avkjørsel for å oppnå bedre trafikksikkerhet. I tillegg stenges avkjørslene fra veiene Nedre Baisit og 

Sandeng til E6. Her vil det bli en endring i kjøremønsteret siden trafikken snus ut til Industriveien, 

med ny adkomst til E6 enten via det nye krysset mellom E6 og Industriveien eller via krysset mellom 

E6 og Flyplassveien. I tillegg til dette stenges flere private avkjørsler til E6. Disse erstattes av nye 

stikkveier til Solbakken. 
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7.7.2. Trafikkøkning/reduksjon 

Det forventes en liten trafikkøkning som følge av nye boenheter, men økningen ansees ikke for å 

være betydelig. Den største økningen vil oppstå langs Øvre Baisit, som følge av 4 nye eneboliger samt 

noen nye boenheter i form av leiligheter. 

7.7.3. Kollektivtilbud 

Planforslaget antas å ikke påvirke eksisterende kollektivtilbud. 

7.8. Barns interesser 

Planområdet ligger nært flere rekreasjonsområder, og har relativt kort vei til innen- og utendørs 

idrettsanlegg og lekeområder. Det er også relativt kort vei til skoler og barnehager. Med det 

utgangspunktet for planleggingen som det har vært, har det vært lite rom for å legge til rette nye 

områder for lek og uteaktivitet for barn. Det har ikke vært spesielt fokus på dette, da de aller fleste 

boligområdene i planen har vært regulert og utbygd på et tidligere tidspunkt. 

Trafikksikkerheten innenfor planområdet mener vi er hensyntatt, også med tanke på barn og unges 

bruk og behov. 

7.9. Sosial infrastruktur 

7.9.1. Skolekapasitet 

Kapasiteten i dagens skolestruktur i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den 

økning i antall elever som de nye boenhetene kan representere. 

7.9.2. Barnehagekapasitet 

Barnehagekapasiteten i kommunen antas å være tilstrekkelig til å kunne dekke den økning i antall 

barnehagebarn som de nye boenhetene kan representere. 

7.9.3. Annet 

Dagens helsetjenester, og annen sosial infrastruktur er ivaretatt gjennom eksisterende tjenester og 

infrastruktur i kommunen. 

7.10. Universell tilgjengelighet 

Felles uterom og alle arealer tilknyttet offentlig ferdsel skal så langt det er mulig ha universell 

utforming. 
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7.11. Risiko og sårbarhet (ROS) 

7.11.1. Flomfare 

På grunn av oppfylling av terreng som flomforebyggende tiltak vil flomfaren reduseres ved 

industriområdet BI 1-2. 

Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak 
Flom  Ja Sannsynlig/ 

flere 
enkelttilfeller 

3 

Mindre 
alvorlig/en 

viss fare  
2 

6 Planområdet vil fortsatt 
være utsatt for flom, men 
etter oppfylling av terreng 
på de mest utsatte 
stedene så er det vurdert 
slik at både sannsynlighet 
og konsekvens vil 
reduseres. Det bør 
fortsatt ikke tillates kjeller 
i bygninger innenfor 
planområdet pga. 
gjenværende flomfare og 
høyt grunnvann samt fare 
for fremtidig 
havnivåstigning som vil gi 
et høyere grunnvannsnivå 
i området. 
For ny vei/bro over 
Jernelva, SKV 2, vil det 
være nødvendig med 
detaljprosjektering, samt 
at både landkar, 
fundament og elveløp 
opp- og nedstrøms 
erosjonssikres. 

 

7.12. Jordressurser/landbruk 

Landbruksarealer vil ikke påvirkes negativt av planforslaget. 

7.13. Teknisk infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for ny veistruktur innenfor planområdet. Ny infrastruktur for vann, avløp 

og elektrisitet blir også etablert der det oppstår behov for dette i området. 

7.14. Klimatilpasning 

Det er gjort flere grep i reguleringsplanen for å forebygge negative konsekvenser av forventa 

klimaendringer. 

Det er satt et forbud mot kjellere pga. forventa økning i nedbørsmengder, flere flom episoder, 

havnivåstigning og økt grunnvannsnivå som en konsekvens av de foregående. 
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Det er satt strenge krav til takvinkler og type nedløp fra tak på boligbebyggelse på grunn av forventa 

nedbørsøkning i kombinasjon med interkontinentalt klima i store deler av kommunen. 

Interkontinentalt og kontinentalt klima skaper utfordringer med tanke enkelte taktyper som er 

tilpasset et mildere og mer oseanisk klima. Det er differensiert mellom boligbebyggelse, herunder 

inngår også alle typer kombinerte formål der bolig inngår som ett av formålene, og 

næringsbebyggelse (det vil si mellom hvermannsen og profesjonelle bygningseiere) for å forebygge 

store, og kanskje uventa, kostnader for boligeiere i framtida. Vi forventer at profesjonelle aktører vil 

ha bedre systemer for det vedlikeholdet som vil kreves på grunn av et klima i endring enn hva 

privatpersoner vil ha. 

7.15. Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Nordreisa kommune legger til rette for utbygging med hensyn til kommunalteknisk anlegg og 

infrastruktur. Kommunen kjøper areal til kommunale veier og andre offentlige formål. 

7.16. Konsekvenser for næringsinteresser 

Vi mener planforslaget vil være positivt for næringsinteressene i planområdet. Det legges til rette for 

bedre adkomst og flere næringsarealer. 

7.17. Interessemotsetninger 

Det er ikke avdekket interessemotsetninger i løpet av planprosessen. 
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8. Innkomne innspill 

8.1. Merknader/innspill til første gangs høring og offentlig 

ettersyn 

Planen ble vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn i møte i Nordreisa miljø-, plan- og 

utviklingsutvalg den 5. oktober i sak 79/17. Høringsbrev ble sendt ut til offentlige myndigheter, 

grunneiere og naboer den 10. november 2017. Høring og offentlig ettersyn ble også annonsert i 

Framtid i Nord den 10. november 2017, samt på kommunens hjemmeside og facebookside. 

Høringsfristen var satt til den 20. desember 2017.  

Troms fylkeskommune ba om, og fikk, utsatt høringsfrist til 17. januar 2018. Fylkeskommunen fikk 

også ettersendt en mindre justering som kommunen mente ville berøre deres fagområde innenfor 

kultur den 8. januar 2018 for at de skulle kunne uttale seg til dette sammen med det øvrige 

høringsutkastet. Endringen gjaldt tomteinndeling på gbr 47/251 – Bjørkligården som var uteglemt i 

utsendt høringsutkast. 

Ved fristens utløp har det kommet inn fjorten innspill, herav to innsigelser fra offentlige 

myndigheter. I tillegg har det kommet inn seks innspill etter høringsfristens utløp. Det vil si at det 

tilsammen har kommet inn tjue innspill til planforslaget slik det lå ute til første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

Alle innspill til planen som har kommet inn til kommunen frem til 15.2.2019 er vurdert ved revisjon 

av planforslaget etter første gangs høring og offentlig ettersyn, da arbeidet med planen har tatt noe 

lengre tid enn først planlagt. 

8.1.1. Fylkesmannen i Troms (13.12.2017) 

På vegne av følgende regionale statsetater formidler Fylkesmannen i Troms følgende innsigelser: 

NVE:  

Plandokumentene gir ikke tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor 

planområdet. Deponiplasser for snø er plassert langs flom — og skredutsatt vassdrag. 

Avinor:  

Ber om at østre del av eiendommen 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnsformål. 

Følgende merknader fremmes: 

Statens vegvesen:  

Det vises til uttalelsen som er gjengitt i sin helhet under punktet merknader. 

Fylkesmannen i Troms: 

Universell utforming: planbeskrivelsen er mangelfull i forhold til å beskrive hvordan hensynet til 

universell utforming er ivaretatt. 
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INNSIGELSENE 

NVE: 

I Brev datert 12. desember har NVE fremmet to innsigelser. 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. NVE har også 

innsigelse til at deponiplasser for snø er plassert langs flom- og skredutsatt vassdrag. 

Vurdering av grunnforhold for planen: 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i teknisk forskrift (TEK17) § 7-3 er tilfredsstilt for planlagte byggetiltak. Dette er 

nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det må også 

vurderes om planområdet kan bli berørt av skred utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleire 

eller andre sprøbruddsmateriale må det utføres en vurdering av områdestabiliteten. 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. NVE mener at ROS-

analysen for vurdering av grunnforhold ikke tilfredsstiller kravene i TEK 17. Hovedhensikten med 

planen er ikke ny utbygging men de foreslåtte utbyggingsområdene og brukryssing er ikke vurdert og 

det må vurderes om tiltakene kan bli påvirket av skred i strandsoner eller om utbyggingen kan utløse 

skred. 

Det er gjort en bra sammenfatning over eksisterende kunnskap som for en mer overordnet plan 

kunne være med å definere aktsomhetsområder, men for en detaljregulering skal reel fare være 

utredet. Området er som omtalt i hovedsak flatt, men deler de foreslått utbygde områdene grenser 

til elv og sjø, og her må blant annet høydeforskjellen til fot marbakke og elvebunn også vurderes. 

Nasjonal kartlegging av fare for store kvikkleireskred foreslår eks. to borepunkter innenfor 

planområdet, det synliggjør at man utfra en geoteknisk vurdering ønsker mer kunnskap for å vurdere 

om det er fare for store kvikkleireskred i området. 

For den aktuelle planen må en geotekniker vurdere eksisterende rapporter mot utbyggingsbehov i 

planen, for å vurdere gjennomførbarheten med hensyn til stabilitet. Geoteknisk vurdering må 

vurdere om det er behov for flere grunnundersøkelser eller om det er nok med faglig vurdering 

basert på eksisterende kunnskap og planbestemmelser med vilkår før å ivareta fare for 

kvikkleireskred for nye tiltak iht. kraven i TEK 17. 
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Figur 25: Utsnitt fra borplan på to borpunkter innenfor området. 

Skred og flom 

Forsvarets skredkart og NVE løsmassekart er brukt som grunnlag i planen. Forsvaret Skredkart kan 

ikke brukes i plansammenheng. Her må NGIs Snø- og steinsprangkart samt NVE jord og flomskredkart 

brukes sammen. Hensynssonen vil i dette tilfelle bli noe mindre enn det som foreligger i utsendte 

dokument. Se figur under. 
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Det er som kjent utført omfattende sikringstiltak i flere omganger i Jernelva. Det har også vært flere 

hendelser i elva bland annet sørpeskred under NVEs arbeide i elva. Planen legger opp til snødeponier 

inntil elva (GAA3-5) Det vil øke faren for skader ved flom eller flomrelaterte skred og er ikke ønskelig. 

NVE mener at snødeponi må plasseres på andre steder i eller utenfor planen. Det må avsettes en 

hensynssone langs vassdraget på begge sider av Jernelva ovenfor og nedenfor E6.  

 

Figur 26: Aktsomhetskart. for. flom i området viser på en mulig vannstandstigning på 4-5 meter. Dette kartet er kun 
retningsgivende og, gir bare indikasjoner på problemområder (ofte konservativt). Her er ikke heller sikringstiltakene 
vurdert. 

Konklusjon 

Med hjemmel i PBL § 5—4 fremmer NVE innsigelse til planen med bakgrunn i: 

 Utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet mot kvikkleireskred, jfr. TEK 17 § 7-3 med tilhørende 

veileder. Det må utføres en geoteknisk vurdering av området der også behov for ytterligere 

undersøkelser inngår. Planbestemmelser må ivareta krav til geoteknisk vurdering innen 

byggetillatelse gis. 

 

Ved eventuelt funn av kvikkleire eller sprøbruddsmateriale skal eventuelle fareområder for 

skred avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) 

som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 
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NVE vil frafalle innsigelsen når det foreligger en geoteknisk vurdering og planbestemmelsene 

er oppdatert. 

 NVE vil ha innsigelse inntil snødeponier langs nærområdet til Jernelva er fjernet. Området 

langs elva må legges ut som et fareområder og avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med 

tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når områdene er fjernet og det foreligger en hensynssone langs 

vassdraget. 

AVINOR: 

Avinor har i brev datert 21. november fremmet følgende innsigelse: 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Etter det vi kan se er ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, tatt inn i planområdet og lagt ut til 

lufthavnformål (kode 2030) SL1 i tråd kommuneplanens arealdel for 2014-2026.  

I planforslaget som nå er ute til høring, er et areal i østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber 

AS) satt av til lagerformål BL1. Dagens lufthavngjerde bryter sideflaten og eiendomsgrensen ligger 

tett opp til lufthavngjerdet. Dersom Avinor får hånd om det ca. 11 meter brede arealet, som for øvrig 

ikke er opparbeidet, vil gjerdet i fremtiden kunne flyttes ut slik at det ikke bryter sideflaten. 

Sideflaten er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (tegning ENSR-P-10) for 

lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 

06.07.2006. 

Med det ekstra lufthavnarealet blir det plass for en 3 meters restriksjonsstripe på utsiden av 

lufthavngjerdet som ikke skal benyttes til parkering eller lagring av materiell av sikkerhetsmessige 

hensyn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.T.920 - Fencing, samt Avinors gjerdenorm - Arkivnr. KD00091 - 

Flyplassutforming - CS ADR-DSN T - Aerodrome operational services, equipment and installation - 

Krav. 

Avinor ber derfor om at østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til 

lufthavnformål (kode 2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Ymber kan i 

stedet få utlagt tilsvarende areal til BL1-formål nord for eiendommen sin, se planforslag nedenfor. 
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Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Høyderestriksjonsflatene/hinderflatene i restriksjonsplanen er ivaretatt gjennom hensynssone H 190 

F med tilhørende planbestemmelse § 7.1, jf. mottatte planbestemmelser sist revidert 03.11.2017. 

Hensynssonen dekker hele planområdet og gjelder for alle utbyggingsformålene. 

Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i utbyggingsperioden er 

tatt inn i § 7.1.1 i planbestemmelsene. Bestemmelsen er endret som følge av utvidet planområde, jf. 

vårt brev av 14.07.2017 til kommunen. 

Farlige eller villedende lys 

Nødvendig planbestemmelse om farlige eller villedende lys er innarbeidet i § 7.1.2.  

Flystøysoner 

Gul flystøysone H 220 med tilhørende planbestemmelse er innarbeidet i § 7.3. 

Innsigelse fra Avinor 

Dersom ikke østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnformål (kode 

2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026, må dette brev forstås som en 

innsigelse til detaljreguleringsplan for Sørkjosen, PlanID 19422015_001, jf. Plan- og bygningsloven § 

5-4 og nærmere begrunnelse i punkt om arealbehov ovenfor. 

MERKNADER 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen region Nord har i brev datert 7. desember fremmet følgende merknader: 

317



83 
 

E6 er hovedferdselsåren og den går igjennom hele planområdet, i tillegg ligger fylkesvei 351 innenfor 

planens avgrensning. Vegen har en fartsgrense på 50km/t, gjennom hele Sørkjosen og opp til 

Sandbakken. Ved Sandbakken er fartsgrensen på 70km/t. Trafikkmengden gjennom planområdet 

ligger på ÅDT 3535 (NVDB). 

Plankart: 

 Plankartet fremstår som noe uoversiktlig, og det er dermed vanskelig å se detaljer i kartet. 

Herunder bokstaver, linjer, adkomstpiler og sperresymbol ol. Uttalelsen gis ut ifra det som 

kan tydes ut ifra kartet, planbeskrivelse og planbestemmelsene. Vi ber om å få tilsendt et 

mer oversiktlig kart når det er klart. 

 E6 som går igjennom planområdet er tegnet opp med veldig mange streker, både i 

ytterkanter og inni. Det er vanskelig å se klart hva som er tenkt her. For eksempel er 

bussholdeplass ved BFS 1 tenkt fjernet, men er på plankartet tegnet inn som kjøreveg. Vi ber 

om at det ryddes opp i plankartet for å få et klarere skille på bruken, herunder formålene 

kjøreveg, gang— og sykkelveg og annen veggrunn. Fargekode for kollektiv må brukes der det 

gjelder i plankartet. 

 Vi registrerer at det ikke er tegnet inn frisiktsoner i avkjørslene på plankartet. I henhold til 

plan— og bygningslovens § 12—6 skal frisiktsone tegnes inn på plankartet, og vi ber om at 

dette blir gjort. 

 Det er flere planlagte og eksisterende avkjørsler i plankartet som verken er vist med pil eller 

regulert stengt. Det må fremkomme klart hva som er status for adkomstene i et framtidig 

perspektiv, skal de opprettholdes eller stenges. 

Planbeskrivelsen: 

 Pkt. 4.9.1. Kjøreatkomst og pkt. 4.9.2. Vegsystem 

Flyplassveien er omtalt som kommunal veg. Det må fremkomme at dette er en fylkesvei. 

 Pkt. 4.9.6. Kollektivtilbud 

«Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussen må ha god nok plass i 

busslommene....». Avsnitt er ufullstendig. 

 Pkt. 5.2.19 Kjøreveg (20] i) 

Det byttes om på bruken av SVK og SKV. Vi tar utgangspunkt i at det SKV det menes. Det vil si 

at SVK i under pkt. er SKV 1 i plankartet. 

 Vi forutsetter at adkomst til BVA 1 (Anlegg for vann og avløp) og SPA 4 (parkering) blir via 

kommunal veg. 

 SKV 2 Ny adkomstveg til industriområdet B 1 og B 2 — Vi forutsetter at det er satt av nok 

areal til vegformålet. Og at kryss, kjøreveg og bru planlegges og bygges ut ifra Statens 

vegvesen sine håndbøker. 

 SAA 3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre 

gitte hovedformål — Vi forventer at området blir tatt ut av planen. Dette området er 

veggrunn, og kan ikke brukes til dette formålet. 

 SKV 5 Må være tegnet inn der avkjørsel skal ligge, ihht. hva som er avtalt. Avkjørsel skal 

etableres lengst mulig bort fra jernelva bru, dette for å få enda bedre siktforhold. 

 Pkt. 5.8.2. Utforming av veger 

Vi ser på det som positivt at kryss, adkomster og parkerings/snuplasser er utformet i samsvar 
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med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. Vi ber også om at nye planlagte 

vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Vi savner en beskrivelse av veier som skal stenges, både med bom og uten. Herunder 

hvordan dette er tenkt gjennomført og hvor veiene skal stenges. 

 Det er flere avkjørsler fra E6 til eneboliger som er markert med stengesymbol. Kommunen 

må skrive noe om hvordan dette skal gjøres, og når. 

 SGS 11—12 er positive tiltak som vil gjøre forholdene for myke trafikanter tryggere. Vi 

forutsetter at vi blir involvert i planleggingen. 

Planbestemmelser: 

 § 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Byggegrense til riks— og fylkesveg må beskrives. 

 § 7 Hensynssoner 

Siktsoner til kryss må fremkomme i bestemmelsene. 

 § 8 Rekkefølgebestemmelser 

l rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at adkomst fra riks— og fylkesveg skal være 

kontrollert og godkjent av Statens vegvesenet før det kan gis byggetillatelser. Dette gjelder 

spesielt for nytt kryss mellom E6 og SKV7. Statens vegvesen ser det på som viktig at vi blir 

involvert i arbeidet med dette knutepunktet. 

§ 9.2 Avkjørselsforhold 

Vi ber om at det stilles krav til at avkjørsler skal bygges og utformes ihht. Statens vegvesens 

retningslinjer. 

Fylkesmannen i Troms: 

Universell utforming: 

Reguleringsplanen for Sørkjosen er stor med mange ulike formål. Planforslaget gir ingen informasjon 

om hvordan dere har løst universell utforming i planområdet. I dette ligger også hvilke utfordringer 

planområdet stiller. Planbeskrivelsen omtaler universell utforming i en setning ved at «planområdet 

er til dels tilrettelagt universelt». Hvilke områder er det og hvilke er det ikke? og dertil hva tenker 

dere i forhold til avbøtende tiltak? Plankartet er også vanskelig å lese. Desto vanskeligere blir det å 

sikre reell medvirkning til planforslaget. I forhold til medvirkning lurer vi på om planforslaget har vært 

vurdert/kommentert av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Planbestemmelsen § 9.5 Universell utforming bør endres ved at dere fjerne «i størst mulig grad». 

Dere kan med fordel også endre TEK 10 til TEK 17. I forhold til bestemmelser om parkering må dere 

avsette HC parkering ved alle publikumsrettede steder.  

I forhold til lekeplasser er det ikke et krav at hele lekeplassen skal være universelt utformet, men det 

skal være et tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne på lekeplassen. 

§ 4 omtaler områder for grønnstruktur. Disse skal være universelt utformet. Det skal redegjøres for 

de områdene der dette ikke er mulig å få til (heri også avbøtende tiltak).  
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De formålene som er offentlige skal tilfredsstille kravene til universell utforming. For boligområdene 

bør dere også vurdere tilvisningsrett og eventuelt realisering av boligsosial handlingsplan i 

planforslaget. I dette ligger om kommunen har vurdert erverv av boenhet i området. Det er 

kommunen selv som er tiltakshaver i denne planen og har derved mulighet til å stille strengere krav 

til universell utforming av boenhetene enn TEK 17. Dette kan for eksempel gjøres ved en 

bestemmelse om et antall boenheter i et området skal tilfredsstille kravene til universell utforming. 

Kommunens kommentar: 

Innsigelser: 

NVE: Det er utført geotekniske vurderinger og grunnboringer for alle nye byggeområder som ikke har 

vært undersøkt tidligere. Delkapitler som berører dette temaet er oppdatert. Se også 

planbeskrivelsens vedlegg 1-3 for fullstendige geotekniske vurderinger.  

Hensynssoner for flom- og skredfare er oppdatert i plankartet og planbestemmelsene i samsvar med 

NVEs kommentarer. 

Når det gjelder snødeponi inntil Jernelva, så er de fleste fjernet i nytt planforslag. Gjenværende 

snødeponi inntil Jernelva er flyttet og/eller redusert i størrelse slik at vi anser at faren for at deponert 

snø her nå vil utgjøre liten fare for skader ved flom eller flomrelaterte skred. 

Vi anser de aktuelle problemstillingene som løst, og ber NVE trekke sine innsigelser til planforslaget. 

Avinor: Arealer er justert i samsvar med Avinors ønske. Vi anser derfor denne problemstillingen som 

løst, og ber Avinor trekke sin innsigelse til planforslaget. 

Merknader: 

Statens vegvesen: Plankartet er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. Vi må bare beklage 

at PDF/papir versjon av plankartet fremsto, og fortsatt vil fremstå, som noe uoversiktlig. Dette 

skyldes en rekke hensyns- og faresoner som overlapper formålsflater, samt juridiske linjer og punkter 

som er nødvendige. Planforslagets kart vil være tilgjengelig som nedlastbar SOSI-fil på vår nettside, 

samt at det er tilgjengelig i vår kartløsning på nett (http://kommunekart.com/). Lesbarheten vil være 

langt bedre i disse versjonene slik at vi ber om at disse variantene benyttes. 

Planbeskrivelsen og planbestemmelsene er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. 

Fylkesmannen i Troms: Under forutsetning av at det til enhver tid gjeldene regelverk for bygg er 

fulgt, så vil det være ulik grad av universell tilrettelegging innenfor planområdet. Planområdet er 

stort og omfatter mye eksisterende og eldre bebyggelse som er tatt med for at vi skal kunne 

modernisere standarden på planbestemmelsene for nybygg/påbygg i disse områdene. Vi har derfor 

ikke fullstendig oversikt over hvilke områder som har hvilken grad av universell tilrettelegging, da det 

vil avhenge av byggeår. Det kan ikke vært kommunens intensjon å kreve at eksisterende bygg må 

oppgraderes til gjeldende standard uten at bygningseier selv tar initiativ til dette, da vi ikke ønsker å 

påføre våre innbyggere uforutsette kostnader som følge av revisjon av reguleringsplaner i tidligere 

regulerte og bebygde områder. Planforslaget er oppdatert i henhold til fylkesmannens merknader. 
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Når det gjelder plankartet, så er vi klar over at pdf og papirversjoner av kartet kan være vanskelig 

lesbart. Kartet er også digitalt tilgjengelig i vårt webkart, der lesbarheten er langt bedre. I tillegg 

legges kartet også ut som en nedlastbar sosi-fil på vår hjemmeside for de som kan nyttiggjøre seg av 

dette. Plankartet er tegnet i henhold til nasjonal produktspesifikasjon, og vi kan dessverre ikke 

utelate hensyns- og faresoner eller juridiske linjer og punkt, selv om disse skaper «støy» som kan 

forringe forståelsen av formålsflatene og plankartet som helhet for allmenheten. 

8.1.2. Norges vassdrags- og energidirektorat (12.12.2018) 

NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig 

kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen. NVE har også 

innsigelse til at deponiplasser for snø er plassert langs flom- og skredutsatt vassdrag. 

Vurdering av grunnforhold for planen: 

På siste plannivå skal grunnforholdene være vurdert og det skal være dokumentert at 

sikkerhetskravene i teknisk forskrift (TEK17) § 7-3 er tilfredsstilt for planlagte byggetiltak. Dette er 

nærmere beskrevet i NVEs veileder nr. 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Det må også 

vurderes om planområdet kan bli berørt av skred utenfor planområdet. Hvis man finner kvikkleire 

eller andre sprøbruddsmateriale må det utføres en vurdering av områdestabiliteten. 

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak (sikringstiltak) skal være beskrevet. Eventuelle 

fareområder må innarbeides i plankartet som hensynssone med bestemmelser som ivaretar 

tilstrekkelig sikkerhet. 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen. NVE mener at ROS-

analysen for vurdering av grunnforhold ikke tilfredsstiller kravene i TEK 17. Hovedhensikten med 

planen er ikke ny utbygging men de foreslåtte utbyggingsområdene og brukryssing er ikke vurdert og 

det må vurderes om tiltakene kan bli påvirket av skred i strandsoner eller om utbyggingen kan utløse 

skred. 

Det er gjort en bra sammenfatning over eksisterende kunnskap som for en mer overordnet plan 

kunne være med å definere aktsomhetsområder, men for en detaljregulering skal reel fare være 

utredet. Området er som omtalt i hovedsak flatt, men deler de foreslått utbygde områdene grenser 

til elv og sjø, og her må blant annet høydeforskjellen til fot marbakke og elvebunn også vurderes. 

Nasjonal kartlegging av fare for store kvikkleireskred foreslår eks. to borepunkter innenfor 

planområdet, det synliggjør at man utfra en geoteknisk vurdering ønsker mer kunnskap for å vurdere 

om det er fare for store kvikkleireskred i området. 

For den aktuelle planen må en geotekniker vurdere eksisterende rapporter mot utbyggingsbehov i 

planen, for å vurdere gjennomførbarheten med hensyn til stabilitet. Geoteknisk vurdering må 

vurdere om det er behov for flere grunnundersøkelser eller om det er nok med faglig vurdering 

basert på eksisterende kunnskap og planbestemmelser med vilkår før å ivareta fare for 

kvikkleireskred for nye tiltak iht. kravene i TEK 17. 

Skred og flom 

Forsvarets skredkart og NVE løsmassekart er brukt som grunnlag i planen. Forsvaret Skredkart kan 

ikke brukes i plansammenheng. Her må NGIs Snø- og steinsprangkart samt NVE jord og flomskredkart 
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brukes sammen. Hensynssonen vil i dette tilfelle bli noe mindre enn det som foreligger i utsendte 

dokument.  

Det er som kjent utført omfattende sikringstiltak i flere omganger i Jernelva. Det har også vært flere 

hendelser i elva bland annet sørpeskred under NVEs arbeide i elva. Planen legger opp til snødeponier 

inntil elva (GAA3-5) Det vil øke faren for skader ved flom eller flomrelaterte skred og er ikke ønskelig. 

NVE mener at snødeponi må plasseres på andre steder i eller utenfor planen. Det må avsettes en 

hensynssone langs vassdraget på begge sider av Jernelva ovenfor og nedenfor E6.  

Konklusjon 

Med hjemmel i PBL § 5—4 fremmer NVE innsigelse til planen med bakgrunn i: 

 Utilstrekkelig beskrivelse av sikkerhet mot kvikkleireskred, jfr. TEK 17 § 7-3 med tilhørende 

veileder. Det må utføres en geoteknisk vurdering av området der også behov for ytterligere 

undersøkelser inngår. Planbestemmelser må ivareta krav til geoteknisk vurdering innen 

byggetillatelse gis. 

 

Ved eventuelt funn av kvikkleire eller sprøbruddsmateriale skal eventuelle fareområder for 

skred avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) 

som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når det foreligger en geoteknisk vurdering og planbestemmelsene 

er oppdatert. 

 NVE vil ha innsigelse inntil snødeponier langs nærområdet til Jernelva er fjernet. Området 

langs elva må legges ut som et fareområder og avmerkes som hensynssone (pbl § 12-6) med 

tilhørende bestemmelser (pbl § 12-7) som ivaretar de hensyn sonen er ment å vise. 

 

NVE vil frafalle innsigelsen når områdene er fjernet og det foreligger en hensynssone langs 

vassdraget. 

Kommunens kommentar: 

Det er utført geotekniske vurderinger og grunnboringer for alle nye byggeområder som ikke har vært 

undersøkt tidligere. Delkapitler som berører dette temaet er oppdatert. Se også planbeskrivelsens 

vedlegg 1-3 for fullstendige geotekniske vurderinger.  

Hensynssoner for flom- og skredfare er oppdatert i plankartet og planbestemmelsene i samsvar med 

NVEs kommentarer. 

Når det gjelder snødeponi inntil Jernelva, så er de fleste fjernet i nytt planforslag. Gjenværende 

snødeponi inntil Jernelva er flyttet og/eller redusert i størrelse slik at vi anser at faren for at deponert 

snø her nå vil utgjøre liten fare for skader ved flom eller flomrelaterte skred. 

Vi anser de aktuelle problemstillingene som løst, og ber NVE trekke sine innsigelser til planforslaget. 
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8.1.3. Avinor (21.11.2017) 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Etter det vi kan se er ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, tatt inn i planområdet og lagt ut til 

lufthavnformål (kode 2030) SL1 i tråd kommuneplanens arealdel for 2014-2026.  

I planforslaget som nå er ute til høring, er et areal i østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber 

AS) satt av til lagerformål BL1. Dagens lufthavngjerde bryter sideflaten og eiendomsgrensen ligger 

tett opp til lufthavngjerdet. Dersom Avinor får hånd om det ca. 11 meter brede arealet, som for øvrig 

ikke er opparbeidet, vil gjerdet i fremtiden kunne flyttes ut slik at det ikke bryter sideflaten. 

Sideflaten er en høyderestriksjonsflate/hinderflate i restriksjonsplanen (tegning ENSR-P-10) for 

lufthavnen i medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 

06.07.2006. 

Med det ekstra lufthavnarealet blir det plass for en 3 meters restriksjonsstripe på utsiden av 

lufthavngjerdet som ikke skal benyttes til parkering eller lagring av materiell av sikkerhetsmessige 

hensyn, jf. EASA-krav CS ADR-DSN.T.920 - Fencing, samt Avinors gjerdenorm - Arkivnr. KD00091 - 

Flyplassutforming - CS ADR-DSN T - Aerodrome operational services, equipment and installation - 

Krav. 

Avinor ber derfor om at østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til 

lufthavnformål (kode 2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Ymber kan i 

stedet få utlagt tilsvarende areal til BL1-formål nord for eiendommen sin, se planforslag nedenfor. 

 

Høyderestriksjonsflater/hinderflater i restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Høyderestriksjonsflatene/hinderflatene i restriksjonsplanen er ivaretatt gjennom hensynssone H 190 

F med tilhørende planbestemmelse § 7.1, jf. mottatte planbestemmelser sist revidert 03.11.2017. 

Hensynssonen dekker hele planområdet og gjelder for alle utbyggingsformålene. 
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Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i utbyggingsperioden er 

tatt inn i § 7.1.1 i planbestemmelsene. Bestemmelsen er endret som følge av utvidet planområde, jf. 

vårt brev av 14.07.2017 til kommunen. 

Farlige eller villedende lys 

Nødvendig planbestemmelse om farlige eller villedende lys er innarbeidet i § 7.1.2.  

Flystøysoner 

Gul flystøysone H 220 med tilhørende planbestemmelse er innarbeidet i § 7.3. 

Innsigelse fra Avinor 

Dersom ikke østre del av eiendommen gbnr. 47/224 (Ymber AS) legges ut til lufthavnformål (kode 

2030) i samsvar med kommuneplanens arealdel for 2014-2026, må dette brev forstås som en 

innsigelse til detaljreguleringsplan for Sørkjosen, PlanID 19422015_001, jf. Plan- og bygningsloven § 

5-4 og nærmere begrunnelse i punkt 2 ovenfor. 

Kommunens kommentar: 

Arealer er justert i samsvar med Avinors ønske. Vi anser derfor denne problemstillingen som løst. 

8.1.4. Statens vegvesen (7.12.2017) 

E6 er hovedferdselsåren og den går igjennom hele planområdet, i tillegg ligger fylkesvei 351 innenfor 

planens avgrensning. Vegen har en fartsgrense på 50km/t, gjennom hele Sørkjosen og opp til 

Sandbakken. Ved Sandbakken er fartsgrensen på 70km/t. Trafikkmengden gjennom planområdet 

ligger på ÅDT 3535 (NVDB). 

Plankart: 

 Plankartet fremstår som noe uoversiktlig, og det er dermed vanskelig å se detaljer i kartet. 

Herunder bokstaver, linjer, adkomstpiler og sperresymbol ol. Uttalelsen gis ut ifra det som 

kan tydes ut ifra kartet, planbeskrivelse og planbestemmelsene. Vi ber om å få tilsendt et 

mer oversiktlig kart når det er klart. 

 E6 som går igjennom planområdet er tegnet opp med veldig mange streker, både i 

ytterkanter og inni. Det er vanskelig å se klart hva som er tenkt her. For eksempel er 

bussholdeplass ved BFS 1 tenkt fjernet, men er på plankartet tegnet inn som kjøreveg. Vi ber 

om at det ryddes opp i plankartet for å få et klarere skille på bruken, herunder formålene 

kjøreveg, gang— og sykkelveg og annen veggrunn. Fargekode for kollektiv må brukes der det 

gjelder i plankartet. 

 Vi registrerer at det ikke er tegnet inn frisiktsoner i avkjørslene på plankartet. I henhold til 

plan— og bygningslovens § 12—6 skal frisiktsone tegnes inn på plankartet, og vi ber om at 

dette blir gjort. 
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 Det er flere planlagte og eksisterende avkjørsler i plankartet som verken er vist med pil eller 

regulert stengt. Det må fremkomme klart hva som er status for adkomstene i et framtidig 

perspektiv, skal de opprettholdes eller stenges. 

Planbeskrivelsen: 

 Pkt. 4.9.1. Kjøreatkomst og pkt. 4.9.2. Vegsystem 

Flyplassveien er omtalt som kommunal veg. Det må fremkomme at dette er en fylkesvei. 

 Pkt. 4.9.6. Kollektivtilbud 

«Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til at skolebussen må ha god nok plass i 

busslommene....». Avsnitt er ufullstendig. 

 Pkt. 5.2.19 Kjøreveg (2011) 

Det byttes om på bruken av SVK og SKV. Vi tar utgangspunkt i at det SKV det menes. Det vil si 

at SVK i under pkt. er SKV 1 i plankartet. 

 Vi forutsetter at adkomst til BVA 1 (Anlegg for vann og avløp) og SPA 4 (parkering) blir via 

kommunal veg. 

 SKV 2 Ny adkomstveg til industriområdet B 1 og B 2 — Vi forutsetter at det er satt av nok 

areal til vegformålet. Og at kryss, kjøreveg og bru planlegges og bygges ut ifra Statens 

vegvesen sine håndbøker. 

 SAA 3 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer kombinert med andre 

gitte hovedformål — Vi forventer at området blir tatt ut av planen. Dette området er 

veggrunn, og kan ikke brukes til dette formålet. 

 SKV 5 Må være tegnet inn der avkjørsel skal ligge, ihht. hva som er avtalt. Avkjørsel skal 

etableres lengst mulig bort fra jernelva bru, dette for å få enda bedre siktforhold. 

 Pkt. 5.8.2. Utforming av veger 

Vi ser på det som positivt at kryss, adkomster og parkerings/snuplasser er utformet i samsvar 

med krav i Statens vegvesens veiledere N 100 og V 121. Vi ber også om at nye planlagte 

vegformål utformes ihht. Statens vegvesen sine håndbøker. 

 Vi savner en beskrivelse av veier som skal stenges, både med bom og uten. Herunder 

hvordan dette er tenkt gjennomført og hvor veiene skal stenges. 

 Det er flere avkjørsler fra E6 til eneboliger som er markert med stengesymbol. Kommunen 

må skrive noe om hvordan dette skal gjøres, og når. 

 SGS 11—12 er positive tiltak som vil gjøre forholdene for myke trafikanter tryggere. Vi 

forutsetter at vi blir involvert i planleggingen. 

Planbestemmelser: 

 § 2.1.4 Byggegrenser og plassering av bygg 

Byggegrense til riks— og fylkesveg må beskrives. 

 § 7 Hensynssoner 

Siktsoner til kryss må fremkomme i bestemmelsene. 

 § 8 Rekkefølgebestemmelser 

l rekkefølgebestemmelsene må det fremkomme at adkomst fra riks— og fylkesveg skal være 

kontrollert og godkjent av Statens vegvesenet før det kan gis byggetillatelser. Dette gjelder 

spesielt for nytt kryss mellom E6 og SKV7. Statens vegvesen ser det på som viktig at vi blir 

involvert i arbeidet med dette knutepunktet. 
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 § 9.2 Avkjørselsforhold 

Vi ber om at det stilles krav til at avkjørsler skal bygges og utformes ihht. Statens vegvesens 

retningslinjer. 

Vi ønsker å få tilsendt et mer lesbart plankart oversendt, gjerne før vedtaket av planen. 

Kommunens kommentar: 

Plankartet er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. Vi må bare beklage at PDF/papir 

versjon av plankartet fremsto, og fortsatt vil fremstå, som noe uoversiktlig. Dette skyldes en rekke 

hensyns- og faresoner som overlapper formålsflater, samt juridiske linjer og punkter som er 

nødvendige. Planforslagets kart vil være tilgjengelig som nedlastbar SOSI-fil på vår nettside, samt at 

det er tilgjengelig i vår kartløsning på nett (http://kommunekart.com/). Lesbarheten vil være langt 

bedre i disse versjonene slik at vi ber om at disse variantene benyttes. 

Planbeskrivelsen og planbestemmelsene er oppdatert i henhold til vegvesenets merknader. 

8.1.5. Sámediggi/Sametinget (13.11.2017) 

Etter vår vurdering av kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i 

konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har som kulturminnemyndighet 

derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planen. 

Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av bestemmelsene i den 

endelige reguleringsplanen og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: 

 Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det under bygge- og anleggsarbeid komme fram 

spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses. Melding sendes Sametinget og 

Troms fylkeskommune omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 

ledd. Vi forutsetter at dette formidles videre til de som skal utføre arbeidet. 

Bestemmelsen bør også angis i forbindelse med enkelttiltak innenfor området. Vi minner også om at 

alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet ifølge kml. § 4 annet ledd. Mange er 

fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et 

automatisk fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Kommunens kommentar: 

Planbestemmelsene er oppdatert i henhold til Sametingets innspill. 

8.1.6. Troms fylkeskommune (18.1.2018) 

Planen innebærer i hovedsak «rydding» i bebygde områder og fornying av eldre planer, og legger 

ikke til rette for nye byggeområder som medfører konflikt med fylkeskommunens interesser. 

Kulturminnevernet 

Vi viser til vårt innspill til planarbeidet datert 01.12.15 der vi bad om vern av hele gårdsanlegget 

Birkely, gbnr 47/251. I opprinnelig utsendelse av planforslag var hele eiendommen omfattet av 

formål BFS 17 og hensynssone H 570 – bevaring kulturmiljø, slik vi ønsket i vårt innspill. 
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I oversendelse av 8.1.2018, presenterer kommunen en endring som vi bes vurdere. Her reduseres 

BFS17 ved at det legges to boligtomter i vestre del. 

 Vi hadde helst sett at hele eiendommen gnr 47/251, Bjørkligården, ble vernet uten 

ytterligere bebyggelse enn det som allerede står på eiendommen. 

 Vi kan likevel akseptere at det fradeles til to boligtomter mot vest, dersom det ikke tillates 

ytterligere bebyggelse på eiendommen 47/251 og at det utarbeides bestemmelser om at de 

to nye boligene i form, volum og høyde er tilpasset og underordnet de eksisterende vernede 

bygningene. De nye boligtomtene må tas ut av hensynssonen. 

 Sør for fjøsen står en liten tømmerbu som vi vurderer til å være verneverdig. Den kan være 

original og oppført på stedet eller den kan være tilflyttet. Vi ber om at den sikres et vern 

enten der den står eller om den flyttes noe østover for å inngå i hensynssonen. Vi ber om at 

kommunen undersøker alder på denne bua og gir oss tilbakemelding på det. Det kan være 

Nord-Troms museum vet noe om denne bua. 

 Vi ber om at mest mulig av den naturlig vegetasjon og trærne blir stående mellom de 

vernede bygningene og nye boliger. 

Vi bad også i vårt innspill om vern av de to enkeltbygningene, skogvokterboligen og uthuset, i 

gårdsanlegget. Dette er ikke gjort, så vi ber igjen om at hver enkelt av de to bygningene gis et vern 

som hensynssone c) vern av bygning. Det må utarbeides bestemmelser til denne hensynssonen om 

at istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 

Vi ber om at løsningen i plan (kart og bestemmelser) avklares med vår kulturetat før vedtak. 

Bjørklygården bør omtales under kap 4.5 (eksist. forhold) og ev. også i kap 7.4 (virkninger) i 

planbeskrivelsen. Vi savner også kommunens vurdering av gbnr 47/17 og 47/18 som var nevnt i vårt 

innspill. 

Samferdsel 

For innspill til utforming av veianlegg m.m., viser vi til Statens vegvesen sitt brev datert 7.12.2017. 

Fylkeskommunen forutsetter at busstoppene utformes etter krav i håndboka og til universell 

utforming. Samferdselsetaten ønsker gjerne å bli konsultert i arbeidet med utformingen av disse. 

Troms fylkeskommune er positiv til at kommunen gjennom planen bedrer framkommelighet og 

trafikksikkerhet for syklister. Struktur på boligbebyggelse gir etter vårt syn ikke spesielt behov for 

bestemmelser om sykkelparkering, men vi savner dette temaet når det gjelder butikker, 

arbeidsplasser, offentlige bygg o.l. Dette bør omtales i beskrivelsens pkt. 5.6 / 5.8.5 og følges opp 

med bestemmelser. Vi viser her til vegvesenets V122 – Sykkelhåndboka, kap 5. 

Jernelva - vannforskriften 

I planbestemmelsene anfører kommunen under § 3.6 Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske 

infrastrukturtraséer kombinert med andre gitte hovedformål (SAA) og under § 4.6 Angitt 

grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål (GAA) at områder som er regulert som SAA 

og GAA kan brukes som snødeponi. Fylkeskommunen registrer at slike områder ligger tett på 

Jernelva (vannforekomst-ID: 208-54-R). For elva er det registrert påvirkninger som forurensning 

(avrenning fra byer og tettsteder) og morfologiske endringer grunnet vannuttak og endring av 
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elveløp. For sistnevnte er det foreslått et tiltak (tiltaks-ID: 1104-221-M) gjennom åpning av sideløp og 

gjenskapning av elveløpet/meandrering. Se www.vann-nett.no. 

Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at bruken av de angitte områdene som snødeponi kan påvirke 

vannkvaliteten av denne vannforekomsten, deriblant gjennom ytterligere forurensing og periodevise 

fysiske endringer av elveløpet som kan føre øke flomfaren. Dette er ikke vurdert i planen. 

Kommunens kommentar: 

Kulturminner 

Fylkeskommunens kommentarer er fulgt opp. Planbeskrivelse, -kart og –bestemmelser er oppdatert.  

Samferdsel 

Innspillene er fulgt opp. Busstopp er dimensjonert i henhold til utbedringsstandard i Statens 

Vegvesens håndbok N 100 figur E.38. 

Jernelva 

De aller fleste snødeponiene langs Jernelva er tatt ut av nytt planforslag, og de som gjenstår er 

redusert i størrelse og/eller flyttet lengre unna elva. Det potensielle problemet med forurensning blir 

derfor vesentlig redusert sammenliknet med planforslaget som lå ute til første gangs høring og 

offentlig ettersyn. 

8.1.7. Torhild Forså (13.11.2017) 

Ønsker en ny avkjørsel til vår nye garasje på GBR 47/64, og at denne kommer i tillegg til den 

avkjørselen vi har i dag. 

Kommunens kommentar: 

Det er lagt til en ny avkjørsel til eiendommen i samsvar med ønske. 

8.1.8. Kyrre Løvoll (16.11.2017) 

§ 2.15 Bolig/Kontor (BKB) - område BKB 3 

Kommentar til § 2.14.1 Bygningenes karakter: 

På denne adressen har det, helt siden bygget ble bygd, blitt brukt til både til kort- og langtidsutleie av 

rom og leiligheter, egne kontorlokaler, samlingsted for foreninger og mindre selskap og til utleie av 

midlertidig bolig. Reguleringsbeskrivelse «bolig/kontor» er da feil. Riktig (historisk, eksiterende og 

fremtidig) regulering av område BKB3 vil være «bolig/kontor/hotell». 

Kommunens kommentar: 

Ønsket formål «bolig/kontor/hotell» eksisterer ikke som et eget formål i reguleringsplan. 

Formålsflaten er endret til formålet «bolig/forretning/kontor» med spesifikasjoner på type 

forretningsvirksomhet i planbestemmelsene. 
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8.1.9. Kyrre Løvoll (16.11.2017) 

Jeg registrerer at vegen fra E6 til Meieriveiens øvre del er flyttet i forhold til siste skisse jeg så. 

Løsningen som nå er valgt er mer hensiktsmessig og fremstår for meg som en god løsning, dog med 

noen detaljforandringer til formålstjenlig plassering av vegen i forhold til eksisterende 

bygningsmasse, trafikksikkerhet og berørte parter. 

Jeg mener vegen må, i sin helhet, flyttes vegen 4-5 meter sør/øst, slik at den plasseres på 

tomtegrense mellom (47/83-47/47) og på tomtegrense mellom (47/503-47/255) 

(47/83-47/47) 

Det gamle bakeriet har i dag røstet mot vegen, med den største takflaten på bygget mot sør/øst, 

langs den nye vegen. Om vinteren er det stor fare for takras som kan ramme trafikk og fotgjengere. 

Av den grunn mener jeg at vegen i sin helhet flyttes noen meter fra bygget på 47/83. 

En annen moment er at på befaring sammen med berørte parter, kommunen og Statens vegvesen i 

høst, argumenterte grunneier av 47/22, 47/47, som har lang erfaring fra trafikketaten, at det ville 

være trafikkfarlig å plassere utkjørselen nær den nye brua. Ved å flytte vegen noen meter sør/øst vil 

en øke trafikksikkerheten ytterligere. 

(47/503-47/255) 

Vegen vil komme svært nær fremsiden av det gamle hovedhuset på 47/503 («Mettehuset»). Huset 

lar seg ikke flytte, så bokvaliteten vil forringes med en ny veg svært nær forsiden av huset. 

Det vil også være både naturlig og hensiktsmessig at 47/255 får ny innkjøring fra den nye vegen. Det 

bør tilstrebes et prinsipp om lik belastning for berørte parter, noe jeg mener en kan gjøre ved å 

plassere vegen midt på tomtegrensen. 

 

Kommunens kommentar: 

I dette området er det gjort en større revisjon etter flere innspill om ønskede endringer.  
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8.1.10. JB Elektro (30.11.2017) 

Viser av forslag at det er planlagt en vei helt inn mot vårt bygg på sørsiden (47/83). 

Dette er nesten utidig da område lenger sør ikke har noen permanent utnyttelse/bruk. Bygget har 

store takflater tekket med stålplater. Dette medfører stor rasfare etter snøfall. Vi buker derfor å 

avstenge området for trafikk i perioder.  

Sikring av området kan utføres med skrestoppere om byggkonstruksjonen tillater denne belastning. 

Et annet forslag er å flytte aktuelle vei ca. 5 m lenger sør. Dette vi eliminere problemet. Vi foreslår at 

avkjørsel mot E6 blir tilsvarende regulert. 

Kommunens kommentar: 

I dette området er det gjort en større revisjon etter flere innspill om ønskede endringer.  

Veien inntil deres bygg er fjernet i nytt planforslag.  

8.1.11. Jørn Michael Hansen (30.11.2017) 

Jeg bor i Idrettsveien i Sørkjosen og har en 1 klassing som tar buss til Moan Skole. Kommer det noe 

ny bussholdeplass der hvor det var før den nye brua over Jernelva ble bygd? Synes det blir litt langt 

for en 1 klassing å gå opp til Europris for å ta bussen. 

Kommunens kommentar: 

Nei, det kommer ikke en ny busslomme som erstatter den som ble fjernet nå ny bro over Jernelva ble 

bygget. Det er gjort en vurdering i samråd med Statens vegvesen der vi har kommet frem til at 

busslommene ved hotellet og Europris/Flyplasskrysset vil være tilstrekkelig for området. Dette har å 

gjøre med avstanden i mellom de enkelte busslommene, og at de ikke skal komme for tett da en ny 

busslomme på nordsiden av rekkverket til den nye broen over Jernelva blir å ligge relativt nært 

eksisterende busslommer ved hotellet. 

8.1.12. Tove Holene (8.12.2017) 

Jeg ser at jeg ikke har kommet med noe forslag, når det gjelder min eiendom gnr bnr 47 /203. Fra år 

2014 har Kommunen arbeidet med planene, med stadig nye innspill. Jeg har ikke hatt informasjon 

nok til å få klar oversikt og kunne gi mitt bidrag til min eiendom.  

Kartet over planforslaget viser nå at området ikke er bebygd. Men i virkeligheten er mye av området 

nå fylt opp og bebygd. 

Høringsutkastet — høringskartet over området— viser et stort våtmarksområde på den andre siden 

av Jernelva. Realiteten er slik at bygget «Mekonomen» allerede er bygd og et stort våtmarksområde 

er fylt opp med stein. 

Jeg har vanskeligheter med å forstå at bygging blir tillatt i et ikke regulert område. 

Det er tatt inn reguleringsønsker underveis. Flere av vedtakene er nå utført.  
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Jeg fikk for eksempel en telefon fra kommunen i april 2016. H.H. sa at min tomt ikke var verd noe, 

der var vann som ofte fløt utover. Dette ble dokumentert med bilder. 

Kommunen ville gjerne kjøpe 1,2 daa, for å bygge vei over tomta med bru over Jernelva. Jeg avslo 

tilbudet og fylte ikke ut kjøps avtalen som kom raskt i min postkasse. 

Nå ser jeg, at veien er plassert på kartet —høringsutkastet— og er som jeg skjønner et svar på ønske 

fra industriområdet på den andre siden av Jernelva. Hvordan komme raskt til og fra industriområdet 

og ut på E6.? Dette området må ha fått bygge tidligere fordi de hadde vei. Men nå vil de ha raskere 

veg over grøntområdet. 

REFERERER fra Høringsutkastet: sist revidert 3 november 2017. Saksnummer 2015/2351. 

Planbeskrivelse 

4—6, 523 I Detaljregulering 1 D: 19422015—001. Naturverdier står det: 

«Langs Jernelva finner man både naturtypen strandeng og strandsump med ID BN 00070978 i 

naturbase og bløtbunns område i strandsonen med ID BN 00061270 i naturbase.» 

«Jernelva er i seg selv en naturverdi som må ivaretas i planområdet.» 

Denne uttalelsen, hvem er det den gjelder for? Min eiendom? Jeg spør. Hva med den andre siden av 

elva? En elv har to sider. Man får ikke naturopplevelse av en pen side og en mindre pen side. 

4—7, s. 24 — Rekreasjonsverdi — bruk — uteområde 

«Langs Jernelva — området har potensiale som friområde men, det er ikke tilrettelagt for adkomst 

per i dag.» 

Man behøver ikke forskjønne natur. Den skal bevares slik den er. Det er det som er naturvern. 

Nordreisa har for det meste bare pen natur som kan brukes: fjell, vann, skog, kyst og elver. 

Veien som er planlagt over grøntområder vil dele området i to! Det er synd for grøntområdets 

rekreasjonsverdi. 

Jeg vil nå si hva jeg vil med dette forslaget. 

Når jeg ser området bygget «Mekonomen» har opparbeidet på industritomta, har jeg ikke problemer 

med å si at jeg vil beholde området mellom BFS 1 og BFS 2 og fram til elva, GN 3. Området vil bli lagt 

ut til boligtomter. 

Jeg vil fylle opp med tilstrekkelig masse, slik at flere boliger kan bli bygd. Området vil da føye seg inn i 

området opparbeidet på den andre siden av elva. Det står allerede to boliger langs veien: BFS 1 og 

BFS 2. Nybygg vil føye seg inn i landskapet sammen med dem. Vedlegg 1. Kart. Vedlegg 2. Fotobilde. 

Fra BFS 1 og fram til pumpestasjonen vil grøntarealet GN 3 og GAA 4 bli opprettholdt. GAA 5 – 

grøntareal. Jeg imøtekommer kommunens forslag. 

Området Grunneier til gnr bnr 47 /87 vil ha utkjøring på min eiendom BN 2 som er regulert til næring 

/industritomt. Næringstomta BN 2 grenser til gnr bnr 47/87. Problemet med utkjøring kunne eieren 
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ha løst selv uten å skyve problemet over på andre. Det er ingen grunn til at han skal ha denne 

utkjørselen. 

Jeg vil beholde industritomta BN 2. 

Dette er et stort inngrep i privat eiendom. Det er vel slik i Norge at man kan regulere men, ikke kreve 

hele eiendommen. 

 

Figur 27: Innspill fra Tove Holene. Vedlegg 1. 
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Figur 28: Innspill fra Tove Holene. Vedlegg 2. 

Kommunens kommentar: 

Hele eiendommen med gårds- og bruksnummer 47/203 er tidligere regulert i reguleringsplan 

Sørkjosen Vest C med nasjonal plan ID 19421979_003 vedtatt 15.11.1979. I denne reguleringsplanen 

er store deler av din eiendom regulert til park/friluftsområde, og industriområdet på andre siden av 

elva bla da regulert til industri. Oppfyllingen av industritomta som har skjedd i de senere år er 

dermed i samsvar med gjeldene reguleringsplan for området. 

På østsiden av Jernelva er vei (SKV 2) og parkeringsplass (SPA 4), samt VA-anlegg (BVA 1) beholdt i 

nytt planforslag. Næringsformål (BN 1 og 2) og ny avkjørsel/vei (SKV 1) til private boliger nord for 

planområdet er tatt ut. Ønske om flere boligtomter er ikke tatt til følge da dette vil komme i konflikt 

med interessene langs Jernelva, samt flomsoner. Utbygging av dette arealet er forventet å kunne gi 

større konsekvenser av eventuelle flom- og flom-/jordskredhendelser enn om området ikke bygges 

ut. 
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8.1.13. Hans M. Hansen (12.12.2017) 

Det fremgår av planen at avkjøring fra veien Nedre Baisit til E 6 skal stenges. Avkjøringen fra E 6 til 

Nedre Baisit må fysisk stenges slik at det ikke blir gjennomgangs trafikk til og fra Industriveien. 

Boligeiendommen 47/17 som eies av Idars Kvikk service A/S må bevares som boligeiendom Det må 

ikke tillates bruksendring av eiendommen. Det vises til tidligere sak der det ble gitt dispensasjon for 1 

år. 

Boligeiendommen 47/504som grenser til vår eiendom må bevares som boligtomt og ikke tillates 

bruksendring på til annet formål. 

Eiendommene 47/ 17 og 47/ 504 er i et boligfelt i Nedre Baisit og må bevares som 

boligeiendommer/tomter. 

Ved ev. bruksendring av disse eiendommene vil det medføre forringelse av eksisterende 

boligeiendommer og hele boligfeltet i Nedre Baisit. 

Kommunens kommentar: 

De nevnte eiendommene er satt av til boligformål i planforslaget. 

Eksisterende avkjørsel fra Nedre Baisit til E6 skal fysisk stenges med bom. Det legges opp til at det 

skal være mulighet for gjennomkjøring kun for renovasjon og brøyting.  

8.1.14. Kenneth Nilsen (18.12.2017) 

Det er i reguleringsplanene tegnet en sykkel og gangsti mellom eiendommene 47/337 og 47/258. Jeg 

bor på 47/258. 

Jeg mener det ikke kan anlegges noen sykkel og gangsti der, denne vil bli helt opp på trappen min, og 

utseendemessig er ikke dette en god løsning. I vinter sesongen vil det bli ett stort problem med 

brøyting. 

Når det gjelder snørydding vil det ikke være noen plass å gjøre av snø, slik dette er laget. Når det 

gjelder det området som er imellom eiendommene i dag så brukes dette om vinteren til å lagre snø. 

Jeg forslår heller at det bygges sykkel og gangsti langs E6 nedover til dit hvor det er sykkel og gangsti i 

dag. Mellom eiendommene 47/471 og 47/434. 

Kommunens kommentar: 

Gang- og sykkelveien mellom gårds- og bruksnummer 47/337 og 47/258 beholdes, men er trukket 

lengre inn på GBR 47/337.  Det er vurdert slik at det er mer hensiktsmessig og trafikksikkert å ha en 

brøytet gangs- og sykkelsti mellom 47/337 og 47/258 istedenfor mellom GBR 47/471 og 47/434, fordi 

man da slipper at myke trafikanter må gå langs E6 for å kommer til busstopp og fotgjengerovergang. 

8.1.15. Vangen Solutions AS (7.3.2018) 

Vangen Solutions AS ønsker mer areal til deres bedrift som vist på skisse under. 
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Kommunens kommentar: 

Arealet er justert noe slik at hele eiendommen med gårds og bruksnummer 47/506 ligger innenfor 

areal avsatt tin industriformål, men ikke fullt så mye som ønsket, da dette vil komme i konflikt med 

Jernelva og interessene der (miljøinteresser, flomfare og flom/jordskredfare). Alt areal avsatt til 

industri ligger inne på dagens fylling.  

8.1.16. Løvoll AS (19.6.2018) 

Det ligger i dag inne et forslag der vegen skal gå fra E6, på grense mellom 47/83 og 47/47, på grense 

mellom 47/255 «Bedehuset» og 47/503 «Baisiteiendommen», og til slutt ut i Øvre Baisit (veg). 

Formålet med avkjøringen fra E6 er avkjøring til 47/83 «Gammelbakeriet» og næringseiendommer og 

boliger på 47/503. 

Eiendommene i Øvre Baisit har sine utkjøring i Øvre Baisit veg, så den nye vegen skal kun betjene 

område på nedsiden av Øvre Baisit. 

Vi har nå fjernet all vegetasjon og fått oversikt over området. 
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Vi ser at slik vegen er tenkt i siste utkast blir det mer en gjennomkjøringsveg som vil ta 

uforholdsmessig stort areal, fordyre utbyggingen, forringe bokvaliteten på huset som allerede er der 

og «ødelegge» en næringstomt og en boligtomt, da det må dobbelt sett med veg for å få vei til 

tomtene langs Jernelva. Vi mener derfor at det må være tilstrekkelig med en veg midt på 

eiendommen frem til Boligtomter, så en gangveg som går inn Øvre Baisit. 

Se vedlagt skisse under.  

 

Kommunens kommentar: 

Dette området er tegnet endel om i nytt planforslag for å gi en løsning som vi håper alle parter i 

området kan akseptere. Vi har beholdt to private stikkveier for å sikre adkomst til de to tomtene som 

ligger nærmest Jernelva. En løsning med gang-/sykkelsti med så skarp svingkurvatur som ønsket lar 

seg ikke gjøre med tanke på vinterdrift da brøytebilene vil ha problemer med å ta svingene. 

8.1.17. G PLAN AS (2.7.2018) 

G PLAN AS ønsker seg følgende endringer: 

Avgrensing av formål 

Områdene BF2 og foreslått p-plass SPA6 slås sammen til ett formålsområde for forretning. Det er 

alltid ønskelig for oss å ha en mest mulig fleksibilitet i tomten slik at nye bygg kan plasseres i 

forbindelse med byggesaken. Dette er slik vi ser det ivaretatt i bestemmelsenes §2.1.5. som gjøres 

gjeldende for forretningsformål. 
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Når jeg sammenholder vår tidligere oversendte situasjonsplan med høringsforslaget viser dette 

utfordringen med å begrense forretningsformålet. De 2 planlagte byggene bryter nå med 

byggegrenser både mot parkeringsplassen og mot SGS i syd. I illustrasjonen under har jeg lagt 

situasjonsplanen inn i sosifila for høringsforslaget. 

 

Sikringssone VA 

I Bestemmelsenes §7.2 er det nedlagt et forbud mot bebyggelse innenfor sikringssone H190 VA. Slik 

dette nå ligger i planen tillates heller ikke flytting. Er det slik at VA-anlegget ikke kan flyttes? Vi ser at 

VA-trasé over sydligste del av eiendommen beslaglegger mye areal. Forslag til revidert bestemmelse 

§7.2; «Areal avsatt som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegg er flyttet» på denne 

måten hindres at VA-anlegg overbygges, men man gis samtidig mulighet til å flytte anlegget til mer 

hensiktsmessige traséer. 

Takform 

Tradisjonelt bygges forretningsbygg med flate tak. Slik vi leser §2.1.8 åpnes det for pulttak og saltak 

ved bruka av formuleringen «kan oppføres…». Dersom dette er å forstå som et forbud mot flate tak 

ønsker vi at dette omformuleres eller ev. at 2.1.8 ikke gjøres gjeldende for forretningsformålet. 

Kommunens kommentar: 

BF 2 og SPA 6 er slått sammen til BF 2, men med bestemmelse om at parkeringsplass må plasseres ut 

mot Flyplasskrysset. 

Det er ikke alltid mulig å flytte VA anlegg. Der det er mulig å flytte VA anlegg, vil ikke kommunen 

motsette seg dette, så lenge tiltakshaver tar kostnaden og ikke belaster abonnentene med 

flyttekostnaden. Planbestemmelsene på dette punktet er derfor endret til det følgende: Areal avsatt 
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som sikringssone H 190 VA kan ikke bebygges før anlegget, etter tillatelse fra Nordreisa kommune, er 

flyttet.  Flytting av VA anlegg må bekostes av tiltakshaver. 

Når det gjelder takform, så har vi hatt dette opp til vurdering, og kommet frem til at alle typer tak vil 

kunne tillates for nærings-/forretningsbygg. Bestemmelser som låser disse formålene til bestemte 

takformer er derfor fjernet. 

8.1.18. Handelsbygg AS (5.4.2018) 

Mht. regulering hadde vi ønsket følgende overordnede føringer inn for det angjeldende området; 

 Tillatt grad av utnytting på maks % BYA 70, inkl. parkering. 

 Maks byggehøyde 11 meter målt fra gjennomsnitts planert terreng 

 Alle typer takform tillates 

 Ønsket formål sosi kode 1800. Forretning inklusive dagligvare og detaljhandel, offentlig og 

privat tjenesteyting, næring med tilhørende uteanlegg og parkering. Maks tillatt handelsareal 

2 900 m². 

 Parkering; 1 plass pr 50 m² salgsareal 

Vedlegger også til informasjon 1. utkast til situasjonsplan for området. Vi tenker 2 større leietagere 

med separate innganger. 

 

Kommunens kommentar: 

Utnyttingsgrad; BYA er satt til 60 %. Parkeringsplasser kommer utenom. 

Byggehøyde; er justert til inntil 12 meter og maksimalt 3 etasjer. 
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Takform; bestemmelsene om takform for bl.a. forretningsbygg er endret. Alle typer takform tillates. 

Formål; Vi ønsker å opprettholde sosi-kode 1150 – forretninger da det er dette som er reelt for 

området. Det som beskrives at ønskes skal inngå vil alt kunne inngå i formålet. 

Parkering; her reguleres antall parkeringsplasser av kommuneplanens arealdel, som sier at det for 

forretninger skal være 2,5 p-plasser pr 100 m2 lasteareal + 1 p-plass pr ansatt. For møbelbutikker og 

andre forretninger med store utstillingsarealer legges skjønnsmessige vurderinger til grunn. 

8.1.19. Joda eiendom AS (13.8.2018) 

I den nye reguleringsplanen for Sørkjosen så er 47/503 satt av til bolig. Når Jernelva ble flomsikret ble 

det gått opp eiendomsgrense mot Baisit-eiendommen. Den ble sannsynligvis lagt etter det gale løpet 

til elva. Under flomsikringsjobben ble løpet lagt lengere Nord/Vest, slik at det i dag er en unaturlig 

kurve som går «inn på» jordet på 47/503. 

Vi holder nå på å planlegge bebyggelse på eiendommen. Jeg ønsker å kjøpe noe arealet tilbake fra 

Nordreisa kommune, med da å flytte det ene eiendomspunktet ca. 4 meter lengere ut fra det 

merkepinnen er i dag. Da vil eiendomsgrensen følge foten til flomsikringen i stedet for å gå i en 

unaturlig kurve inn på 47/503. For fremtidig planleggingen og bebyggelse på eiendommen har det 

mye å si for byggelinjen. 

Fint om vi kan ta en befaring, de dere lettere vil se hva jeg mener. 
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Kommunens kommentar: 

Kommunen har foreløpig valgt å opprettholde denne eiendomsgrensen slik den er per i dag. 

8.1.20. Henriksen Gjestestue (21.10.2018) 

Vi viser til tidligere muntlige merknader angående forslag til reguleringsplanen -i forbindelse med 

møter på Sørkjosen hotell og befaring i området rundt vår eiendom 47/47 — 47/22. Vi viser også til 

møtet i kommunestyresalen den 21.10.2018, med Dag Funderud, May Halonen, Hanne Henriksen og 

Sigrid Birkelund -der de nye reguleringsplanene også ble diskutert i forbindelse med vår søknad om 

varig bygg i henhold til gjeldende reguleringsplan. 

Etter møtet føler vi et behov for å skriftlig utdype tidligere merknader i forhold til den nye 

detaljreguleringsplanen i Sørkjosen, som vi har forstått kommer på ny høring. 

Først vil vi påpeke at vi ble overrasket over i hvor stor grad vår drift vil bli berørt hvis disse planene 

blir realisert. Vi synes det er kritikkverdig at det ikke fra kommunens side er sendt en henvendelse til 

oss som næringsdrivende når det planlegges en vei over vår eiendom som medfører en så stor 

konsekvens. Det bekrefter det vi har hevdet — at kommunen bør ha en bedre dialog med både 

private og næringsaktører når det er tenkt en mulig ekspropriasjon i fremtiden. Det er for dårlig at 

man kun får en henvendelse om at det er en høring omkring detaljreguleringsplanen og at man 

inviteres til et møte. At det på en misvisende skisse over området er beskrevet en vei som vil gå midt 

i mellom Henriksen Gjestestue og JB Elektro sin eiendom 47/ 82; viser seg da ved nærmere samtale - 

i møtet den 21.10.2018 -ikke være fullt så «liten» som anvist på tegning. 
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I møtet ble det informert om at standard for kommunal vei er 10m bredde. Det ble videre hevdet at 

veien ville gå midt mellom grensen på begge eiendommene, noe vi vil bestride på det sterkeste. Det 

er en realitet at eiendommen til JB elektro strekker seg 4 m fra husveggen i retning oss. Ingen kan 

påstå for oss at det vil anlegges en vei fra husveggen til et hus. Det vil i realiteten si at veien vil starte 

i alle fall 4 m fra husveggen — dvs på grensen. Veien vil da i realiteten anlegges fullt ut — 10m i full 

bredde - som er tenkt ervervet fra vår eiendom. Hvis vi da i fremtiden ønsker å utvikle vår bedrift — 

vil det si at vi må bygge med en sikkerhetssone på 5m fra kommunal vei — noe som vil medføre at vi 

taper enda mer parkeringsplass i forbindelse med et nytt bygg med bredde ca. 8m. 

I realiteten vil det si at vi på sikt risikerer å miste 25m effektivt parkeringsområde som vi har 

tilrettelagt gjennom årene - og som er tilpasset dagens drift ved Henriksen Gjestestue. 

Synes virkelig Nordreisa kommune dette er en god plan — vi bare spør? 

Vi vil videre påpeke at vi er betenkt over at det bestrebes etter å tilfredsstille enkelte næringsaktører 

i markedet — i dette tilfelle — atter en gang -JODA eiendom og Kyrre Løvoll. Slik vi ser det handler 

hele reguleringsplanen rundt oss om JODA eiendom og Kyrre Løvoll sitt behov— på bekostning av 

andre næringsutøvere — noe vi synes er en direkte skam. 

Kyrre Løvoll var fullstendig klar over den gang han ervervet eiendom 47/503 — at det ikke var 

utkjøringsmuligheter fra eiendommen i retning E6 — da den er tilknyttet et privat hus — som har 

utkjøring i Øvre Baisit. Er det virkelig så enkelt i Nordreisa Kommune – at det er bare å kjøpe en 

eiendom — gå til Nordreisa kommune — få det omregulert til næring og i samarbeid med Nordreisa 

Kommune tilrane fra seg rettigheter til vei fra andre næringsaktørers eiendom i markedet. 

Vi vil presisere at det i dag er et krav om at enhver som skal tilrettelegge for næring også må sørge 

for å ha tilstrekkelig parkeringsplasser til den drift det legges opp til — noe som det har vist seg heller 

ikke gjelder alle næringsutøvere i vårt nærområde. Her har vi eksempler på at det erverves 

næringseiendommer der det legges opp til en drift med et parkeringsbehov som ligger langt over det 

eiendommene deres har dekning for i utgangspunktet. 

Henriksen Gjestestue på sin side har gjennom årene brukt mange hundre tusen kroner på å 

tilrettelegge for våre kunder og vårt eget behov. Dette gjelder både ved tilleggskjøp av eiendom og 

asfaltering av område til parkering. Våre kunder er hovedsakelig bedrifter i anleggsbransjen. De kan 

ankomme eksempelvis med utstyr (som en utlegger til asfalt) som har en bredde 6m og lengde 10m 

og flere lastebiler m/henger med lengde 18 -20m som brukes til asfaltering. Kommer det i tillegg 

firma som f.eks Mesta som holder på med fjellsikring så har vi plutselig 10 lastebiler parkert på 

området i tillegg til de som kommer med personbiler. Burde da ikke Nordreisa kommune ta kontakt 

med oss som overnattingsbedrift for en aldri så liten realitetsorientering — før dere lytter villig til de 

andre aktører som ønsker seg en vei- som aldri har vært der i utgangspunktet —over vår eiendom. 

Vi har alltid trodd og ment at kommunens rolle i forhold til næringslivet er tilrettelegging for både 

utvikling og nyetablering. Gjennom årene har våre erfaringer dessverre bestått av mer motarbeidelse 

fra Nordreisa Kommune – enn bidrag til utvikling. Nå synes vi det er på tide at NOK er NOK. 

Hvis Nordreisa kommune mener at denne planen skal bestå — vil vi sette pris på å få informasjon om 

hvilken naboeiendom - som det er tiltenkt ekspropriasjon av — for å tilrettelegge for vårt behov av 

parkering i fremtiden - da vi av åpenbare grunner ikke vil være i stand til å ivareta det selv. Slik vi ser 
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det kan JODA eiendom sitt område vis a vis Henriksen Gjestestue, (på andre siden av E6), vurderes 

egnet til formålet — hvis den viser seg å være stor nok. 

Kommunens kommentar: 

Det er gjort flere endringer av området i nytt planforslag. 

 

8.2. Internt høringsmøte med anleggsdrift (30.1.2018) 

Redusere GAA 3 og 5 pga. innsigelse fra NVE. 

Kryss mellom Nedre Baisit og Industriveien må flyttes mot nord pga. konflikt med pumpehus.  

Utvide SAA 1 nordover. 

Nytt snødeponi på østre del av bedehustomta. Må være på ca. 10 meters bredde. 

GBR 47/279 (ubebygd boligtomt) omgjøres til snødeponi. Tomta benyttes til dette i dag. Viktig å sikre 

snødeponi i boligfeltet. 

Fjern SGS 8. La veien gå helt ut til E6, men må stenges med el.bom. 

Flytte SGS 2 slik at den går mellom 47/17 og 47/314 og 504 og videre til 47/508 og ut til Sandeng. 

Plasser et snødeponi i hjørnet mot 47/390 og litt areal til snødeponi i nordøstre hjørne av 47/23 og 

næringstomta vedsiden av. Vær obs på behov for snøskjermer og eventuelt trær. 

Lekeplassen BLK 1 må ha bestemmelser om mulighet for snødeponi. 

Behov for snødeponi på GBR 47/65 ut mot krysset. Området benyttes i dag, men må sikres for 

framtida. 

Må ha snødeponi ut mot Reisautløpet naturreservat i veiende ca. ved GBR 47/56. 

Utvide snuplassen i SKV 19 så det blir plass til snødeponi både på øst og vest siden. 

Kommunens kommentar: 

Innspill fra Anleggsdrift er fulgt opp i nytt planforslag. 
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8.3. Referat fra møte i regionalt planforum (30.11.2017) 

 

 Sak 2 Nordreisa kommune - Detaljregulering Sørkjosen: Presentasjon – spørsmål 

Planen har høringsfrist 20. desember. Høringsdokumenter ligger på kommunens nettside: 

http://www.nordreisa.kommune.no/hoering-og-offentlig-ettersyn-detaljregulering-

soerkjosen.6050352- 152541.html  

Hanne Henriksen presenterte planen og gikk igjennom foreslåtte endringer i forhold til nåværende 

regulering. 

 Mye i samsvar med eksiterende reguleringsplaner og KPA 

- Eksisterende industriområde, også tidligere regulert. Avkjørsel; ønsker innkjøring 

lenger nord. Ny i planen. Stenge de to midterste avkjøringene, 

- Parkeringsplass med tilrettelegging for tømmestasjon for bobiler tilknyttet 

nåværende avløpsanlegg. 

- Område til lufthavn er tatt med. I gammel reguleringsplan; industri pga tidligere 

sagbruk. Deler av navigasjonssystemer til Avinor står i dette området. 
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- To nye boligtomter innimellom eksisterende eneboliger. + 5 nye boliger. 

- Kombinert forretning/bolig. 

- Snedeponi/grøntareal 

- Strekka lang E6 kun eksisterende bygg 

 Mål i KPA tilrettelegging for forretningsvirksomhet langs E6 

 Blk1 eneste nye lekeplass. Utfordring fordi svært lite avsatt i gjeldende planverk 

 Leirukthula, avsatt til fritid/turisme 

Tilbakemeldinger: 

 Tilrettelegging for sykkel, (traseer, parkering) er lite omtalt. 

 Vurder å innføre bedre belysning på fotgjengeroverganger 

 NVE: Snødeponi ut i elva er ikke akseptert (gjelder foreslått deponi ut i Jernelva.) 

 Brukryssing lengst nord. Skal dette kun behandles i byggesak? Mye som skal håndteres. 

 SVV ønsker en dialog mtp utforming av ny kryss/avkjørsel. Dimensjoner, utforming, detaljer 

ellers. Mye som må avklares 

 Tilrettelegging for barn/unge. Har vært lite i nåværende planverk og lite nytt er foreslått. Er 

dette helt umulig? 

 Bra at det ryddes opp i gamle planer. Gjennomført grunnundersøkelser/vurdering, bra. På en 

områdereguleringsplan ville dette vært tilstrekkelig sammen med bestemmelser, men mange 

områder er ikke vurdert mtp detaljplannivå 

 Overordnet geoteknisk vurdering pågår i Nordreisa (Multiconsult). Har dette området vært 

vurdert tatt med i denne undersøkelsen? Anbefaler å ta kontakt med Multiconsult om det 

kan gjøres en tilleggsvurdering. NVE kommer til å fremme innsigelse p.g.a. manglende 

vurderinger. Planbestemmelse på grunnforhold mangler også. 

 Utfylling i sjø? (nei). Kvikkleire, vannmettet silt. Skummelt område. Forsvarets kart er ikke ok 

ifht. skred. NGI kart og jord/løsmassekart må brukes. Finnes maler på NVE sine hjemmesider. 

F.eks. grotten, her gikk fareskredkartet langt ut. Besøksstedet kan kanskje legges utenfor 

faresonen i kartet? 
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8.4. Merknader/innspill til varsel om oppstart 

Varsel om oppstart ble sendt ut per brev den 23.10.2015. Varsel om oppstart ble også annonsert i 

avisene Framtid i Nord og Nordlys henholdsvis den 27. og 29.10.2015 og på kommunens 

hjemmesider. 

Innspillsfristen var satt til den 1.12.2015. Det kom inn 10 innspill innen fristen. I etterkant av dette 

har kommunen også mottatt noen flere innspill. Disse er tatt med i det videre arbeidet da 

planarbeidet har ligget på vent en tid. 

Det ble varslet oppstart av utvidet planområde den 20. juni 2017, med frist for innspill satt til den 10. 

august 2017. Til dette kom det 8 innspill.  

Tilsammen kom det inn 23 innspill til varsel om oppstart. 

8.4.1. Avinor (6.11.2015) 

Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Planområdet er lokalisert langs vestsiden og 

sørsiden av Sørkjosen lufthavn og grenser inn til 

gjeldende reguleringsplan for lufthavnen. I denne 

reguleringsplanen er et areal på ca. 8 dekar lagt ut 

til industriformål. Avinor eier dette arealet, og det 

benyttes i dag til flynavigasjonsanleggene LOC og 

DME i nord samt et driftsbygg i sør. På grunn av 

flynavigasjonsanleggene er dette arealet i dag 

belagt med strenge byggerestriksjoner. Avinor ber 

om at planområdet utvides til å omfatte det 

aktuelle arealet, og at det i sin helhet omreguleres fra industri til lufthavnformål (2030). Det betyr at 

det blir lufthavnformål inntil østsiden av Industrivegen. 

I kommuneplanens arealdel er det satt av arealer 

til lufthavnformål (2030) nord for Avinors 

terminalområde og øst for Industrivegen. Området 

er vist med grå farge (SL2) i utsnittet fra 

arealdelen, og er innenfor det aktuelle 

planområdet. Det er viktig for Avinor at dette 

arealet videreføres som lufthavnformål (2030) i 

detaljreguleringen. I planbestemmelsene må det 

angis at formålet lufthavn kan benyttes til 

sikkerhetsområde, manøvreringsareal, 

flynavigasjonsanlegg, driftsbygg, terminalbygg, 

hangarer, parkering og andre lufthavntilknyttede bygg.  

Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 
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Planområdet ligger innenfor følgende høyderestriksjonsflater i restriksjonsflaten for lufthavnen i 

medhold av kap. 10 og 11 i Forskrift om utforming av store flyplasser, BSL E 3-2 av 06.07.2006:  

 En liten del av innflygingsflaten til bane 15 (nordfra). Innflygingsflaten har en helning på 2,5 

% og starter 60 meter foran landingsterskel. 

 Sideflaten langs vestsiden av rullebanen. Sideflaten har en helning på 14,3 % og starter 75 

meter fra rullebanens senterlinje eller forlengede senterlinje, i samme høyde som 

rullebanen. Sideflaten går opp til 45 meter over rullebanen. 

 Den horisontale flaten (50 moh, dvs. 45 meter over rullebanen). 

 Innflygingsflaten til bane 33 (sørfra). Innflygingsflaten har en helning på 2,5 % og starter 60 

meter foran landingsterskel. 

Planområdet er løselig skissert inn med lilla 

farge på vedlagte utsnitt av 

restriksjonsplanen for lufthavnen, Avinors 

tegning ENSR-P-10 datert 10.02.2005. 

Restriksjonshøyden varierer etter hvor man 

er innenfor planområdet. Det må 

interpoleres mellom de sorte kotene for å 

finne nøyaktig restriksjonshøyde i et punkt. 

Avinor vil ettersende restriksjonsplanen i 

sosi-format til kommunen (Restriksjonsplan 

mottatt 19.11.2015). 

I arealdelen til kommuneplanen ligger 

restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

inne som en hensynssone (H190) med 

tilhørende bestemmelse under punkt 7.1.7. 

Med hjemmel i punkt 7.1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt kap. 10 og 11 i 

overnevnte forskrift BSL E 3-2, bes det om at innflygingsflatene og sideflaten i restriksjonsplanen for 

lufthavnen legges inn som 10-meterskoter (moh) på detaljreguleringsplanen, samt at den horisontale 

flaten angis til 50 moh. 

Videre må følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn  

Det må ikke etableres bygninger, tilbygg, anlegg og vegetasjon i strid med 

høyderestriksjonsflatene i den til enhver tid gjeldende restriksjonsplan (Avinors tegning ENSR-

P-10) for lufthavnen av hensyn til flysikkerheten. Mellom høyderestriksjonskotene må det 

interpoleres for å finne korrekt restriksjonshøyde. Vegetasjon må holdes under 

høyderestriksjonsflatene. Detaljreguleringsplanen hjemler rettsgrunnlag for fjerning av 

vegetasjon. 

Det må i planbestemmelsene legges inn maksimale byggehøyder (mønehøyder) for de enkelte 

utbyggingsformålene som ikke kommer i konflikt med overnevnte høyderestriksjonsflater. Avinor ber 
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om at det i plankartet legges inn maksimal kotehøyde (i moh) for gjennomsnittlig planert byggetomt, 

slik at det blir enklere å kontrollere planen mot høyderestriksjonsflatene. 

Avinor gjør videre oppmerksom på at ved bruk av tårnkraner innenfor planområdet gjelder følgende 

regelverk: 

 Rapportering og registrering av luftfartshinder til Statens kartverk i medhold av kapittel II i 

Forskrift om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder av 15.07.2014. 

 Merking av luftfartshinder i medhold av kapittel III i samme forskrift. Det er Luftfartstilsynet 

som håndhever denne forskriften og kan gi pålegg om utbedring dersom merkingen av 

hindrene (tårnkranene) ikke er gjort i henhold til forskriften. Luftfartstilsynet vil kunne gi 

veiledning i hvordan merkingen skal gjennomføres. 

Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

Flynavigasjonsanleggene ved lufthavnen er ivaretatt gjennom punkt 7.1.7 i bestemmelsene til 

kommuneplanens arealdel. 

Planområdet har en stor utstrekning. Det medfører at planområdet grenser helt inn til 

flynavigasjonsanlegget LOC i nord og går inn i det kritiske området for flynavigasjonsanlegget VDF. 

Samtidig er det betydelig avstand til flynavigasjonsinstallasjonene på lufthavnen sett fra 

planområdets sørlige del. 

Med hjemmel i punkt 7.1.7 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt § 6 i Forskrift om 

kommunikasjons-, navigasjons- og overvåkingstjeneste, BSL G 6-1 av 27.06.2011, anmodes det om at 

følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) har følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet 

til flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) har følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2 som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå 

konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor 

sammen med søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til 

flynavigasjonsanleggene og høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

Kostnader knyttet til radioteknisk vurdering vil bli belastet tiltakshaver (utbygger). 

Bestilling sendes til: 

Avinor Flysikring AS ved: Key Account Manager Jesper Krogh, e-post: jesper.krogh@avinor.no 
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Farlige eller villedende lys 

Det er viktig for Avinor at det ikke etableres farlige eller villedende (generende) lys i forbindelse 

innflygingen til lufthavnen, både fra nord og syd. Dette dreier seg vanligvis om lys og 

skilt/reklameinnretninger (innvendige opplyste) som rettes mot innflygingsretningen. 

Med hjemmel i punkt 3.3.1 i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel samt § 13-3 i overnevnte 

forskrift BSL E 3-2, bes det om at følgende fellesbestemmelse tas inn i detaljreguleringsplanen: 

Farlige eller villedende lys 

Avinor skal høres i forbindelse med søknad om tiltak som endrer lyssettingen rundt Sørkjosen 

lufthavn og som kan ha innvirkning på sikkerheten for lufttrafikken. Dersom piloter 

rapporterer om at de blir blendet/forvirret av lys/skilt/reklameinnretninger under innflyging 

til lufthavnen, må lyskilder endres eller lysstyrke reduseres. 

Flystøysoner 

Planområdet er ikke berørt av flystøysonene rundt Sørkjosen lufthavn. 

Avsluttende merknader 

Dersom overnevnte forhold ikke tas hensyn til i det videre arbeidet med planen, vil Avinor senere 

vurdere å fremme en innsigelse til detaljreguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 

Kommunens kommentar: 

Avinors innspill tas til etterretning. 

8.4.2. Joda Eiendom AS (10.11.2015) 

(A) Regulering 47/203, bolig / Næring 

Tilbudet av boligtomter i Sørkjosen er begrenset. Joda eiendom as eier naboeiendom 47/87. Vi 

foreslår å regulere deler av eiendom 47/203 til Bolig / Forretning. Med en slik løsning, og avkjørsel 

over 47/87 vil krav til boligtomt være tilfredsstilt. 
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(B) Regulering 47/203, endret avkjørsel 

Endring av avkjøring fra E6 for 47 / 87  

Dagens avkjøring kommer ut på E6 mellom to garasjer med avstand 5m. fra veiskulder. Denne 

avkjørselen er svært trafikkfarlig. Det foreslås at avkjørselen reguleres lenger nord, slik at 

trafikksituasjonen blir mer oversiktlig for inn/utkjøring til eiendom 47/87. 
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Kommunens kommentar: 

Forslag til ny avkjøring fra GBR 47/87 er tatt inn i planforslaget.  

Forslag til boligtomt på GBR 47/87 og 47/203 er ikke tatt med. Dette på grunn av at GBR 47/87 ligger 

utenfor planområdet og eventuell boligtomt på 47/203 blir svært nært bredden av Jernelva og 

tilhørende flomsone. 

8.4.3. Joda Eiendom AS (10.11.2015) 

(A) Regulering 47/503 - Hovedbruk 

Grunneier ønsker å regulere eiendommen som bolig og deler av eiendommen som bolig/næring, 

samt sikre tilstrekkelig og praktisk adkomst til de planlagte boligene på eiendommen. 

Vi har forstått at dette også er ønskelig fra reguleringsmyndighet. 

Grunneier ønsker å etablere eneboliger, enebolig i rekke / leilighetsbygg på eiendommen. 

Grunneier ønsker også å kunne tilby et eventuelt arealbehov for tilstøtende bedrifter ved å regulere 

deler av eiendommen til bolig/næring. 

Grunneier ønsker regulering av eiendom i samsvar med vedlagt kartskisse. 

 

(B) Regulering 47/504 - Parsell 

Eiendommen er en boligtomt på 850 m². Grunneier ønsker at eiendommen regulert til 

boligformål/næring, samtidig ønsker en å sikre adkomst til eiendom. 

Grunneiers ønsker regulering eiendommen i samsvar med vedlagt kartskisse, med adkomst fra 

Industrivegen. 
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(C) Regulering 47/10- Parsell 

Eiendommen er en parsell på 1143 m². Grunneier ønsker at eiendommen regulert til boligformål og 

til bolig/næring. 

Grunneiers ønsker regulering eiendommen i samsvar med vedlagt kartskisse. 

 

Kommunens kommentar: 

Forslag A er tatt med i planforslaget, men med en noe annerledes vegløsning. 

Forslag B er Tatt med i planforslaget med boligformål. 
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Forslag C er ikke tatt med i planforslaget. Deler av eiendommen benyttes til formålene veg og gnag-

/sykkelveg. Øvrige deler er satt av med boligformål . 

8.4.4. Ingunn Syrstad (17.11.2015) 

For beboere på vestsiden av Industrivegen vil det være uholdbart dersom det lagres tunnelmasser 

uten tildekking langs Industrivegen. Dette på grunn av den vindretningen vi har mest av: sørøst, eller 

landvind som vi sier. Hvis massene ikke dekkes til, vil det medføre støvproblematikk for de som bor 

vest for Industrivegen. Området er flatt og åpent, og vindstyrken er stort sett den samme som på 

flyplassen. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering.  

8.4.5. Leirbukthulas Venner (24.11.2015) 

Leirbukthula er et militært fjellanlegg fra andre verdenskrig. Hula ble bygget av okkupasjonsmakten 

med hjelp av krigsfanger. Leirbukthula har lang historie, og har vært i bruk frem til ca. år 2000.  

Leirbukthulas venner er en venneforening som jobber målrettet med å forvandle hula til et 

velfungerende formidlingssenter for krigshistorie. Hulas lokalitet midt mellom Sørkjosen og Storslett 

gir muligheter for også annen virksomhet. Leirbukthulas venner er interessert i å utvikle hula til et 

formidlingssted for krigshistorie, men har også til intensjon å leie ut hula til kommersielle aktører, 

som kan bringe potensialet for en flott attraksjon frem. 

Leirbukthulas bruksareal i fjellet er på rundt 250 kvm. Det består av hovedinngangen på bakkeplan, 

inngangspartiet, hovedhallen som skal gi sitteplasser til inntil 100 personer, trapp opp til 

skytterhallen, og trapp videre opp til den tidligere kanonstillingen på toppen utvendig i anlegget. 
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I Leirbukthula beholdes hoved hallen og skytterhallen, samt trappeoppgangen mellom dem, slik de 

ble bygget under krigen - men nå som et velfungerende formidlingssenter for krigs- og kulturhistorie. 

Leirbukthulas venner har hatt et forprosjekt gående, der man har sett for seg flere forskjellige 

løsninger for videre utvikling av hula, og det største hindret som har møtt oss er parkering. 

Vi har laget en skisse som tar tak i følgende utfordringer omkring hula og framtidig virksomhet: 

1. Parkering 

2. Gangfelt for gjester som ankommer hula ved busslomme på sørgående kjørefelt. 

3. Nedsatt hastighet på E6 som følger av gangfelt 

4. Større busslomme for kortere parkering 

5. Universelt utformet gangvei opp til hula 

6. Tilrettelegging for bygninger 

 

1. Parkering 

Parkeringen ligger på tomt med GBR 46/42. Parkeringen skal romme personbiler for personell og 

parkering for mindre grupper. Parkeringsplassen må romme inntil 6 biler. Større grupper må bli lastet 
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av ved dagens busstopp, som ligger i rimelig avstand fra hula. Det er viktig at gangfelt over vei blir 

etablert for at større grupper, som skoleklasser skal kunne være besøkende.  

2. Gangfelt for gjester som ankommer hula ved busslomme på sørgående kjørefelt. 

Det må være sikkert for gjester å passere E6. Det er en busslomme i dag på E6 i sørgående retning, 

men ingen gangfelt for skolebarn eller andre myke trafikanter. Dette bør reguleringsplanen 

virkeliggjøre. 

3. Nedsatt hastighet på E6 som følger av gangfelt 

Hastigheten fra busslomme til hula og Sandbakken boligfelt er per i dag 70 km/t, noe som ikke er en 

heldig trafikkløsning for noen. Vi foreslår at kommunen bruker høringen til å få Statens vegvesen til å 

senke farten til 50km/t, forbi alle busslommer i Leirbuktsvingene. 

4. Større busslomme for kortere parkering 

Vi har tidligere, les: i arealplanprosessen, hatt ønske om at busslomme mot Ramsar-området 

forstørres slik at det kan fungere som midlertidig rasteplass/parkering for buss, men at skolebussene 

kan operere uforstyrret. 

5. Universelt utformet gangvei opp til hula 

Hula ligger på GBR 46/8. Det er tegnet inn et forslag til gangvei opp til hula som følger gammel 

traktorvei. Det er tenkt at veien vil være universelt utformet, slik at man kan nå hula med rullestol. 

Det foreslås også at man ruster opp gammel traktorvei mot Sørkjosen til sti, for barnehager eller 

innbyggere i Sørkjosen. 

6. Tilrettelegging for bygninger 

Foran huleåpningen er det lagt av areal til samlingssted foran huleåpningen. Innerst mot hula er det 

tenkt at det skal oppføres en bygning. Det er planer om en arkitektkonkurranse, så vi kan ikke si 

eksakt hvor bygningen vil bli plassert. Bygningen skal inneholde enkel resepsjonsområde, toalett og 

anretning. 

Utenfor kanonstilling har vi i planen lagt av et platå, som kan brukes til å legge til rette for ev. 

platting. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt med i planforslaget. 

8.4.6. Norges vassdrags- og energidirektorat (27.11.2015) 

Grunnforhold 

I henhold til NGUs løsmassekart består planområdet av elveavsetninger. Grunnforholdene må 

avklares nærmere i det videre planarbeidet jf. kravene i TEK 10, § 7-3. Fagkyndig vil kunne vurdere 

behov for eventuelle utredninger. Det antas at det er utført ulike grunnundersøkelser i området 

bland annet har nok Statens vegvesen vurderinger som er relevante. Utenfor området ved havna 

skjedde som kjent en utrasing i sjø i mai 2015. 
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Vassdrag 

Området omfatter utløpet av Jernelva. Her har det tidligere vært skredhendelser. Den øvre delen av 

Øvregard ligger i aktsomhetsområde for skred jf. NVE Atlas: aktsomhetskart for flom- og jordskred 

samt NGIs snø- og steinsprangkart. Dette må vurderes i planen. 

Det er ønskelig at det gjøres minst mulig inngrep i kantsonen langs vassdraget. Kantsoner langs 

vassdrag er viktige for friluftsliv samt artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi 

og biologisk mangfold. Jernelva har noen eldre avsnørte løp i nedre del som ofte fungerer både som 

flomdemper samt ofte er viktig for naturmangfoldet i vassdraget. Hvis inngrep kommer i nærheten 

av vassdrag og vassdragsnære soner må videre planutredning vurdere hvordan kantsonen langs 

vassdraget skal bevares.  

Kommunens kommentar: 

NVE’s innspill er tatt til etterretning. 

8.4.7. Statens vegvesen (30.11.2015) 

Statens vegvesens (SVV) ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og 

fylkesveg. SVV har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. SVV uttaler seg som 

forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som 

statlig fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet. 

Planområdet omfatter del av Sørkjosen langs E6 og er avgrenset av Jernelva i nord og 

Leirbuktsvingene i sør. Fartsgrensen på E6 gjennom størstedelen av planområdet er 50 km/t, 

gjennom Leirbuktsvingene er fartsgrensen 70 km/t. Trafikkmengden er ca. 3450 kjøretøy/ døgn (år 

2014). 

Innspill i forhold til vårt vegforvalteransvar 

 E6 inngår som en del av detaljreguleringsplanen, og det må settes areal for veg, jfr pbl § 12-5 

nr. 2. 

 Frisiktsone skal inngå i reguleringsplanen som hensynssone etter pbl § 12-6. Det skal gis 

bestemmelser etter pbl § 12-7 nr.2 som viser begrensninger i bruken av frisiktsonen. Her skal 

det fremgå at siktsonen skal være fri for vegetasjon og sikthindrende gjenstander i en høyde 

av 0,5 m over planet. 

 Byggegrensen langs E6 er 50 meter målt fra midten av vegen. 

Detaljreguleringsplanen kan imidlertid gi andre byggegrenser. Vi aksepterer ikke 

byggegrenser nærmere vegen enn 20 meter. Dette gjelder også for parkeringsplasser/ 

oppstillingsplasser. Byggegrensene bør tegnes inn i reguleringsplanen, jfr. pbl. § 12-7 nr. 2. 

 Avkjørsler merkes i planen med piler. Avkjørsler skal bygges etter krav i vegnormalene. 

Avkjørslene skal tilfredsstille siktkrav gitt i vegnormalene. Antallet avkjørsler til E6 må 

begrenses i størst mulig grad for å oppnå best mulig trafikksikkerhet. Vi ber derfor 

kommunen se på muligheten for å sanere og/ eller slå sammen eksisterende avkjørsler. 
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 Rekkefølgebestemmelser er hjemlet i pbl § 12-7 nr. 10. Statens vegvesen krever at det i 

rekkefølgebestemmelsene tas med at avkjørsler til E6 skal bygges i henhold til krav i 

vegnormalene før det tillates byggestart i det regulerte området. 

Innspill i forhold til vårt sektoransvar 

 Myke trafikanter – syklende og gående  

Planen må sikre at det blir lagt opp til gode løsninger for gående og syklende og at disse blir 

prioritert og ivaretatt på en trygg og god måte – både internt i planområdet og opp mot 

tilgrensende områder 

 Universell utforming 

Det må sørges for at transportsystemet i området gjøres tilgjengelig for majoriteten av 

brukerne ved hjelp av prinsippene for universell utforming. 

 Kollektiv  

Det er viktig at det blir lagt opp til gode løsninger for kollektivtrafikk i planområdet. 

Statens vegvesen ønsker et nært og konstruktivt samarbeid i den videre planleggingen og 

utbyggingen av prosjektet, slik at konkrete problemstillinger og utfordringer tilknyttet de trafikale 

forholdene kan diskuteres og avklares. Dette for å sikre gode og trafikksikre løsninger i tråd med 

nasjonale føringer. Vi ber derfor om å få forslag til detaljplan oversendt oss til gjennomgang før 

planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens innspill er tatt til etterretning. 

8.4.8. Betongservice AS (28.11.2015) 

Når det gjelder forslaget om parkering i Leirbuktsvingene for besøkende til «HULA» må ikke snuplass 

på enden av veien på Sandbakken omgjøres og utvides til dette formålet. Dette på grunn av at 

området på sørsiden ikke er lagt på is med hensyn til boligområde. Det jobbes med å få området 

undersøkt av geoteknikere. Dersom det blir aktuelt å anlegge dette til boligformål, er eneste 

foreløpige adkomst til området å forlenge veien på Sandbakken videre inn i området. Det er allerede 

laget et forslag til dette. Dersom E6 en gang i framtiden legges om kan nye alternativer oppstå. 

Videre når det gjelder ny vei til industriområdet hvor Betongservice AS er etablert, bør det jobbes 

hardt med andre statlige etater med hensyn til forskjønning av området. Da menes blant annet å 

benke – rette ut en del unødige svinger på Jernelva og forta en forebygging slik at ikke floa går over 

alle bredder. Dessuten er det meget stygt med et slik uflidd område midt i Sørkjosen og helt inntil E6. 

Det var også diskutert en del om bru – overgang – gangfelt i nordenden av Leirbuktsvingene av 

trafikksikkerhets grunner. Mitt forslag er å forlenge veien på Skogly ved å omgjøre den til sykkel og 

gangsti fra snuplass og videre gjennom Leirbuktsvingene på sjøsiden av E6 helt og helt fram til 

sørenden av svingene, under bakken. Her kan det etableres en undergang under E6 til eksisterende 

gangvei. Det er heller ikke så langt fram i tid at en ny trase av E6 vil starte nettopp her på bakken og 

over jordet mot Reisaelva. Dette var luftet på et tidligere møte med hensyn til arealplan, mener det 

var tidligere i år. Dette er verdt å vurdere. 
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er tatt til orientering. Forslag til trasé for gang- og sykkelveg er vurdert, men ble ikke tatt 

med i planforslaget.  

8.4.9. Fylkesmannen i Troms (25.11.2015) 

Det gis følgende merknader på de aktuelle fagområdene: 

Støy 

Fylkesmannens skal som statlig fagmyndighet for støy i plansaker blant annet sikre at nye boenheter 

får tilfredsstillende støyforhold som følge av planen. 

Fylkesmannen baserer sine vurderinger på: 

 Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-

1442/2012) med tilhørende veileder M-128. 

 Plan og bygningsloven § 29-5, byggeteknisk forskrift § 13-9 med henvisning til NS 8175:2012 

«Lydforhold i bygninger» gir juridisk bindende grenseverdier for innendørs lydnivå. 

Fylkesmannen kjenner ikke ÅDT for E6 som går gjennom planområdet. Dersom trafikkbelastningen 

tilsier at området ligger innenfor gul eller rød vegtrafikksone jfr. T-1442, må det utarbeides en 

støyfaglig vurdering, dersom det skal oppføres ny støyfølsom bebyggelse innenfor planområdet. 

Planområdet grenser til Sørkjosen lufthavn, det minnes derfor om at det gjelder egne støykrav for 

støyfølsom bebyggelse i flystøysoner, og i soner med flere støykilder. 

Naturmangfold 

Det minnes om at alle reguleringsplaner skal tydeliggjøre at det er gjort vurderinger etter 

naturmangfoldloven (heretter NML) §§ 8-12, jfr. NML § 7. For mer informasjon om NML se veileder 

T-1415. 

Ihht. Naturbase er det registrert to overlappende områder langs Sørkjosen med verdi B; 

bløtbunnsområde i strandsonen, og strandeng og strandsump. Innenfor områdene er det også gjort 

registeringer av arter med nasjonal forvaltningsinteresse. Områdene må derfor ivaretas særskilt i det 

videre planarbeidet. 

Samfunnssikkerhet 

Fylkesmannen er tillagt sektoransvar og innsigelses kompetanse for samfunnssikkerhet, risiko og 

sårbarhet i planprosesser. Kommunen er ansvarlig planmyndighet og skal gjennom plansystemet 

forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.v. 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for reguleringsplanen jf. pbl § 4-3. I denne skal 

alle relevante fare-, risiko- og sårbarhetsmomenter være vurdert. For en ikke-uttømmende liste med 

relevante momenter vises det til DSBs veileder Samfunnssikkerhet i arealplanlegging nr. 11. Der det 

kartlegges fare-, risiko- eller sårbarhet skal dette følges opp i planforslaget gjennom plankart og/eller 

planbestemmelser. På reguleringsplannivå må reell fare kartlegges. 
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Innenfor planområdet er det særlig viktig å vurdere virkningen av risiko og sårbarhet mellom nye 

tiltak og eksisterende objekter som lufthavna og riksveien. Ubebygd areal ved Leirbuktsvingen ligger 

også i aktsomhetsområdet for snø- og steinskred. Ved utbygging av dette området skal i 

utgangspunktet krav etter TEK10 og reell sannsynlighet for skred være avklart. det henvises til NVE 

som skredfaglig myndighet. 

Videre planprosess 

Planen går inn i Fylkesmannens «innsigelsesprosjekt». Ordningen gir Fylkesmannen fullmakt til å 

samordne og eventuelt avskjære innsigelse fra statlige myndigheter. Samordning og eventuell 

avskjæring krever at Fylkesmannen avholder egne drøftingsmøter med berørte statlige 

sektormyndigheter. Ordningen fordrer også at planen er drøftet i planforum på et tidlig stadium. 

Fylkesmannen stiller seg til rådighet for spørsmål og drøftinger i det videre arbeidet med planen. 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill er tatt til etterretning. 

8.4.10. Troms fylkeskommune (1.12.2015) 

Det er positivt at kommunen nå følger opp kommuneplanen med regulering av Sørkjosen. Planen 

omfatter ulike arealformål i et tettbygd område med både skole, barnehage, offentlig- og privat 

service. Store deler av planområdet er allerede utbygd. 

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging - trafikk 

I tråd med Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene og statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, bør bolig-, areal- og 

transportplanlegging samordnes på en slik måte at persontransportbehovet kan ivaretas uten stor 

grad av bilbruk. Fylkeskommunen (heretter FK) anbefaler at det legges opp til en høyere utnyttelse 

for nye byggeområder, samtidig som de eksisterende omgivelsene hensyntas. Planens intensjon er å 

bedre trafikksikkerheten, og FK legger da spesiell vekt på tilrettelegging for gående og syklende. Det 

bør også være enkelt å bruke buss ved at det tilrettelegges for gode og universelt utformede 

snarveier til bussholdeplass. Ved ev. endringer i holdeplassløsninger må dette tas opp med FKs 

samferdsels/miljøetat i planprosessen. Etaten bidrar også gjerne i drøftinger om gode løsninger for 

gående og syklende. 

Bebyggelsesmønster 

Gode omgivelser gir folkehelse og trivsel. I følge plan- og bygningslovens § 1, 5. ledd, skal estetisk 

utforming av omgivelsene ivaretas. Planen innebærer en utbygging nært eksisterende bebyggelse. 

Det er viktig å ta hensyn til hvordan nye bygg på en best mulig måte kan spille sammen med det 

eksisterende miljøet når man fastsetter bestemmelser for utforming, utnyttelsesgrad og plassering. 

Barn og unge—felles oppholdsarealer 

Ved fortetting er det spesielt viktig at arealer avsatt til bruk av barn er av tilfredsstillende kvalitet. Jf. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging, stilles det krav til 

utforming av lekeplasser. Vi forutsetter at disse blir gjort rede for i planforslaget, og at lekeplassen 
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blir sikret mot støy, forurensning, trafikk- og annen helsefare. Vi anmoder også å ta vare på/utvikle 

de naturverdiene som fins i området (f.eks. ved utløpet av Jernelva) som bidrag til at det fins gode 

uteområder og tur-/aktivitetsmuligheter i nærmiljøet. 

Kulturminneforvaltningen 

Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner innenfor planområdet og FK vurderer det heller ikke 

som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner vil bli berørt. FK minner imidlertid om tiltakshavers 

aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier at arbeidet skal stoppes 

og kulturvernmyndighetene varsles, dersom tiltakshaver under arbeidet likevel skulle oppdage 

gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet. FK ber om at dette tas med som 

opplysning på planens tekstdel.  

FK ber om at hele gårdsanlegget på eiendommen 47/251, Birkely, vernes. Skogvokterboligen og 

uthuset må avsettes som hensynssone c) vern av bygninger. Det må utarbeides bestemmelser til 

denne hensynssonen som sier at istandsetting og vedlikehold skal skje etter antikvariske prinsipper. 

Hele eiendommen med gårdsanlegget må avsettes som hensynssone c) vern av bygningsmiljø. 

Bestemmelser til denne hensynssonen må være at det ikke tillates nye tiltak i bebyggelse innenfor 

hensynssonen uten godkjenning av kulturminnemyndigheten. 

Også to andre eldre gårdsanlegg på eiendommene 47/17 og 47/18 bør vurderes vernet som 

hensynssoner c) på tilsvarende måte som beskrevet over. 

Klimatilpasning 

Viser til ny fylkesplan der det i kapittel 5 er tatt inn at klimatilpasning vil bli mer sentralt framover. 

«Klimaprosjekt Troms» har utviklet to konkrete verktøy til bruk i regional og lokal planlegging; 

«Klimaprofil Troms» og «Klimahjelperen». 

«Klimaprofil Troms» inneholder oppdatert oversikt over forventede virkninger/ konsekvenser av 

pågående klimaendringer, innenfor tema temperatur og (ekstrem)nedbør, havnivåstigning, flom og 

skred. «Klimahjelperen» er en veiledning for hvordan og på hvilke plannivå kommunene kan og bør 

ta inn klimatilpasning som tema i planleggingen, for å redusere risiko for skade på bygninger og viktig 

infrastruktur, og fare for menneskers liv og helse. Klimatilpasning i planleggingen skal bidra til å gjøre 

samfunnet mer robust mot sannsynlige konsekvenser av de pågående klimaendringene. 

Planforum 

Troms fylkeskommune arrangerer månedlig regionalt planforum der kommuner som ønsker det kan 

legge fram planer for drøfting med sektormyndighetene. Dette kan være en nyttig arena for større 

planer som berører flere interesser. Drøfting i planforum bør fortrinnsvis skje før planforslaget legges 

ut på høring. Mer informasjon om regionalt planforum fins på www.tromsfylke.no. Ta gjerne kontakt 

med planavdelingen. 

Avslutning 

FK ønsker lykke til med planarbeidet. Ta gjerne kontakt ved behov for avklaringer, råd og veiledning 

underveis. Kontaktpersoner: Randi Ødegård (kulturvern), Øystein Olav Miland (samferdsel/miljø), 

Toril Skoglund (friluftsliv), Bjørg Kippersund (plan). 
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Kommunens kommentar: 

Fylkeskommunens innspill tas til etterretning. 

8.4.11. JB Elektro (12.4.2016) 

Ønsker ny avkjøring til Meieriveien 1 på eiendomsgrense mellom GBR 47/83 og 47/47, da 

eksisterende avkjørsel stenges pga. rekkverk til ny bro over Jernelva. 

Fra avkjøringen bør det legges vei til eiendommer vest for avkjørselen, se kartskisse. 

Eksisterende vei langs Jernelva ønskes fjernet. 

Eiendom vest for Meieriveien 1 (nærmeste eiendom) bør reguleres til næring. 

 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 

8.4.12. Joda eiendom AS (3.5.2016) 

Avkjøring til næringseiendom fra E6 

Ved nye bru over Jernelva og med de krav og endringene dette medfører ønsker Joda eiendom AS å 

endre sine tidligere innspill. 

Det er i dag mangel på sentrale eiendommer hvor næringsliv kan etableres og vokse. Derfor ønsker 

Joda eiendom AS at område nærmest E6, på eiendom 47/503, reguleres til bolig/næring. Avkjøring 
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fra E6 til næringseiendom er en forutsetning, derfor ønsker vi en ny permanent avkjøring lengere 

syd, på grensen mellom eiendom 47/83 og 47/47. Dette har jeg forstått er et ønske fra grunneier av 

47/83 også. 

Boligtomter 

Den samme avkjøringen vil kunne betjene de seks boligtomtene Joda eiendom AS ønsker å regulere 

på 47/503. Veien vil da kunne stenges av i overkant med bom, mot eksisterende Øvre Baisit veg, med 

kun en sti mellom de to snuplassene. Det får bli opp til reguleringsmyndighet om denne skal være 

brøytet om vinteren. 

Joda eiendom AS ønsker å etablere eneboliger eller enebolig i rekke / leilighetsbygg på eiendommen. 

Vi har forstått at dette også er ønskelig fra reguleringsmyndighet, da der er mangel på boligtomter i 

Sørkjosen. 

Joda eiendom AS ønsker regulering av eiendom i samsvar med kartskisser under. 
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 

8.4.13. Ingunn Syrstad (18.5.2016) 

Jeg er blitt gjort kjent med at grunneier av GBR 47/10 i Sørkjosen og Nordreisa kommune ønsker å 

stenge utkjøringen mot E6 for vegen Sandeng. 

Eier av GBR 47/10 har oppgitt at han ønsker å benytte deler av arealet selv, og da kan jeg tenke meg 

at det blir utvidelse av parkeringsplass eller noe lignende akkurat i utkjøringen mot E6. 

Undertegnede, som er eier av GBR 47/391, og grunneier av GBR 47/436, har et rettsforlik fra 

Forliksrådet av 29.10.2015, der det fremgår at vi kan sperre vegen Sandeng for gjennomkjøring årlig i 

perioden 01.06-01.10, men at sperringen settes øst for min eiendom 47/391. Dette vil være enklest i 

forhold til levering av post, varer, etc. – og ikke minst for renovasjonen. 

En permanent sperring av vegen Sandeng vil også skape trøbbel for snørydding. 

Kommunens kommentar: 

Avkjørselen fra E6 til Sandeng foreslås permanent stengt i planforslaget. Stengingen vil være med 

bom slik at den ikke vil være til hinder for vinterdriften (brøyting) og renovasjon.  

8.4.14. Handelsbygg Holding AS (5.4.2017) 

Med tanke på regulering ønsker Handelsbygg Holding AS følgende overordnede føringer for GBR 

47/145: 
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 Tillatt grad av utnytting på maks % BYA 70, inkl. parkering. 

 Maks byggehøyde 11 meter målt fra gjennomsnitts planert terreng 

 Alle typer takform tillates 

 Ønsket formål sosi kode 1800. Forretning inklusive dagligvare og detaljhandel, offentlig 

og privat tjenesteyting, næring med tilhørende uteanlegg og parkering. Maks tillatt 

handelsareal 2 900 m². 

 Parkering; 1 plass per 50 m² salgsareal 

De vedlegger også til informasjon 1. utkast til situasjonsplan for området.  

 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planforslaget. 

8.4.15. Betongservice AS (20.1.2017) 

Ønske å endre formål på eiendom med GBR 47/469 fra bolig/forretning til boligformål. 
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Kommunens kommentar: 

Innspillet er delvis innarbeidet i planforslaget. 

8.4.16. Statens vegvesen (28.6.2017) 

Statens vegvesen (SVV) har ingen merknader til utvidelsen av planområdet. SVV viser forøvrig til 

deres uttalelse som ble gitt til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan i Sørkjosen, datert 

27.11.2015. 
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Kommunens kommentar: 

Statens vegvesens innspill tas til orientering. 

8.4.17. Tromsø Museum - Universitetsmuseet (3.7.2017) 

Siden området i sjø reguleres til naturvern antas det at det ikke vil planlegges direkte tiltak der. Da 

har Tromsø museum ingen merknader til planområdet. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet tas til orientering. 

8.4.18. Fylkesmannen i Troms (10.7.2017) 

Fylkesmannen viser til tidligere innspill til opprinnelig varsel om oppstart. De holder spesielt frem 

behovet for drøfting av planen med sektormyndigheter frem mot 1. gangs høring og offentlig 

ettersyn, og at formål og bestemmelser drøftes med sikte på å lokalisere uenigheter og finne 

omforente løsninger. Det bør være et mål å unngå tekniske innsigelser til plankart og bestemmelser. 

Når planen legges ut til offentlig ettersyn vil det være vanskeligere å drøfte uformelle løsninger. 

Reaksjonen er innsigelser eller merknader som krever mer formelle og tidkrevende prosesser for å 

løse opp i. 

Fylkesmannen vil anbefale at planen legges fram i Planforum v/Troms fylkeskommune før offentlig 

ettersyn. Her møter sektormyndigheter og kan gi innspill til planforslaget. 

Kommunens kommentar: 

Fylkesmannens innspill tas til orientering. 

8.4.19. Avinor (14.7.2017) 

Avinor knytter sine kommentarer til utvidelsen av planområdet til deres brev av 06.11.2015 i 

forbindelse med varsel om oppstart av plansaken. 

1. Arealbehov for Sørkjosen lufthavn 

Vi er tilfreds med at ca. 8 dekar av flyplasseiendommen gbnr. 47/418, som i dag benyttes til 

flynavigasjonsanleggene LOC og DME samt driftsbygg, er tatt inn i planområdet. Dette arealet må 

omreguleres fra industri til lufthavnformål (kode 2030) i tråd kommuneplanens arealdel. 

Utvidelsen av planområdet i sør ser ut til å følge grensen for lufthavnformål (kode 2030) i 

reguleringsplanen for Sørkjosen lufthavn, vedtatt av kommunestyret i Nordreisa den 01.03.2007 i sak 

0007/07. Det er viktig at detaljreguleringen ikke legger opp til reguleringsformål i sør som kommer i 

konflikt med innflygingslysrekken til bane 33 (fra sør). 

2. Restriksjonsplanen for Sørkjosen lufthavn 

Det alt vesentlige av det utvidete planområdet blir liggende innenfor sideflaten langs vestsiden av 

rullebanen. Mens noe area l blir liggende innenfor den horisontale flaten samt innflygingsflatene til 

bane 15 (nordfra) og bane 33 (sørfra). 
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3. Byggerestriksjoner for flynavigasjonsanlegg 

På grunn av utvidet planområde ber vi om at fellesbestemmelsen til detaljreguleringsplanen endres 

til følgende ordlyd: 

Krav til radioteknisk vurdering av bygninger og anlegg samt bruk av kraner i 

utbyggingsperioden 

Nord av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav:  

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2, skal forelegges Avinor for å unngå konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet 

til flynavigasjonsanleggene. 

Sør av Bjørklymoen (veien) og videre rett østover fra krysset med E6, gjelder følgende krav: 

Alle søknader innenfor planområdet om byggetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-1 

og 20-2 som overstiger kotehøyde 20 meter over havet, skal forelegges Avinor for å unngå 

konflikt mellom tiltakene og restriksjoner knyttet til flynavigasjonsanleggene. 

Restriksjoner vedrørende bruk av kraner til oppføring av bygg vil bli vurdert av Avinor 

sammen med søknaden om byggetillatelse. Dette gjelder både restriksjoner i forhold til 

flynavigasjonsanleggene og høyderestriksjonsflater rundt rullebanen. 

Bestilling av radiotekniske vurderinger er nå endret til: Avinor Flysikring AS på følgende e-post: 

post@avinor.no 

4. Farlige eller villedende lys 

Ingen nye kommentarer. 

5. Flystøysoner 

Avinor v/Miljøavdelingen har foretatt flystøyberegninger for Sørkjosen lufthavn for perioden 2014 –

2024, rapport datert 01.07.2016, jf. retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012). Flystøyberegningene og flystøysonekart ble oversendt Nordreisa kommune ved brev av 

05.07.2016. 

Deler av planområdet vil bli liggende innenfor gul flystøysone. 

I Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) punkt 3.2.1, er hovedregelen 

at gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av 

støyfølsomme bruksformål (nye boliger m.v.). 

Ifølge M-128 – Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012), 

avsnitt 3.2, presiseres det at bebyggelse til støyfølsomt bruksformål kan tillates dersom avbøtende 

tiltak gir tilstrekkelige utendørs oppholdsareal med tilfredsstillende støynivå (Lden ≤ 52 dB), og 

bygningen har en stille side (Lden ≤ 52 dB) der rom med støyfølsom bruk kan plasseres. Den nevnte 

veileder påpeker videre at innenfor gul sone alene er det stor variasjon i faktiske støynivåer da sonen 

dekker nivåer mellom Lden 52 og 62 dB. Det kan derfor aksepteres at de enkelte kommunene utøver 
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noe ulik forvaltningspraksis i sonen. Aktsomhetsgraden bør være størst i områder med støy nær øvre 

grense for gul sone, hvor de høye støynivåene naturlig nok vil føre til behov for mer omfattende 

avbøtende tiltak. 

Vi minner om at kommunens krav til størrelse på utearealene på «en stille side» må oppfylles. 

Det må presiseres at gul flystøysone starter ved Lden 52 dB, mens den for vegtrafikk støy starter ved 

55 dB. 

Avinor ber om at gul flystøysone legges inn som en hensynssone (H220) på plankartet med følgende 

tilhørende bestemmelse: 

Flystøysoner rundt Sørkjosen lufthavn 

Tiltakshaver (utbygger) må i forbindelse med rammesøknad/byggesøknad, legge ved en 

støyfaglig utredning der det dokumenteres at støymessige forhold i utbyggingen er ivaretatt 

med hensyn til gjeldende retningslinjer og forskriftskrav. I utredningen skal behov for 

avbøtende tiltak på boligbebyggelsen og skjerming av tilstrekkelige utendørs oppholdsareal 

synliggjøres. 

Hvis ønskelig, kan støysonekartet ettersendes i sosi-format. 

6. Avsluttende merknader 

Dersom overnevnte forhold i dette brev samt tidligere uttalelse av 06.11.2015 ikke tas hensyn til i det 

videre arbeidet med planen, vil Avinor senere vurdere å fremme en innsigelse til 

detaljreguleringsplanen, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4. 

Punkt 5 vedrørende flystøysoner er et faglig råd. 

Kommunens kommentar: 

Avinors innspill tas til etterretning. 

8.4.20. Troms fylkeskommune (29.6.2017) 

Troms fylkeskommune viser til deres uttalelse ved planoppstart, datert 01.12.2015. Deres innspill der 

er relevante også for de nye områdene som tas med i planen. Troms fylkeskommune, herunder 

kulturminnevernet, har ingen ytterligere kommentarer til utvidet planområde. 

Kommunens kommentar: 

Troms fylkeskommunes innspill tas til orientering. 

8.4.21. Betongservice AS / Hansen og Bakkehaug eiendom 

(9.8.2017) 

Undertegnede har i mange år jobbet målrettet mot Nordreisa kommune med hensyn til 

gjennomføre/fullføre arealplanen fra ca. 30 år tilbake som da gikk på å videreføre Industriveien 

nordover med bru over Jernelva og videre til kaiområdet. 
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For ca 6 - 7 år siden gjorde vi en henvendelse til kommunen som gikk på å endre denne planen på 

grunn av etablert boligfelt på nordsiden av industriområdet vi befinner oss. Forslaget gikk på å 

videreføre Industriveien slik det nå foreligger i planutkast. 

Det vi imidlertid registrerer er at denne vegen er foreslått som en blindveg fra begge ender med bom 

eller hinder i krysset hvor veien i Nedre Baisit møter Industriveien. Dette er et meget dårlig forslag 

som vi vil motsette oss på det sterkeste. Det er i år etablert et drivstoffanlegg ved Industriveien vis a 

vis Europris. Dette anlegget benytter vi oss av og slik planen foreligger må vi kjøre en lang omvei og 

ut på E 6 for å komme til tankanlegget. Dette skaper unødig trafikk i krysset mot E6. Som etablert 

bedrift i området med stor bil og maskinpark vil dette være stor ulempe for oss og vi henstiller derfor 

at det på Industriveien blir gjennomkjøring etter at ny trase / forlengelse er fullført. En 

gjennomkjøring vil også være en stor fordel med tanke på brøyting om vinteren. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet er innarbeidet i planen. 

 

8.4.22. Ragnhild Flåten Andreassen (10.8.2017) 

Har ønske om å dele tomta. Kommer tilbake til deg med skisse når du er ferdig med ferie. Forstod det 

slik at det ikke ville koste noe hvis jeg meldte inn om det nå, fordi det da ville være med på 

reguleringsplanen. Tomta dette gjelder er Flyplassvegen 9; GBR 47/507. 

Kommunens kommentar: 

Innspillet tas til orientering 

8.4.23. Løvoll (23.8.2017) 

Løvoll eier Hovedvegen 53 (47/87) som grenser opp til «Jernelva-eiendommen» (47/203). 47/87 er 

ganske stor, men huset står midt på tomten. På østsiden av huset er der en halv tomt, men areal nok 

til en hel tomt lenger bort, på 47/203, om vi slår disse sammen. Om denne biten blir regulert til bolig 

så får vi til sammen en god og fin boligtomt, med vei og avkjørsel foran eksisterende bolig. 

Har lagt ved to forslag til måter å gjøre det på. 
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Kommunens kommentar: 

GBR 47/87 ligger utenfor planområdet. Det er ikke aktuelt å utvide planområdet ytterligere på 

nåværende tidspunkt da det vil forsinke planarbeidet.  
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8.5. Referat fra åpent informasjonsmøte – varsel om oppstart 

Sted:   Kommunestyresalen, Rådhuset, Storslett. 

Tidspunkt:  26. november 2015, kl. 18:00-19:40 

Tilstede: Fra Nordreisa kommune: Dag Funderud, Hanne Henriksen (referent). 
 

 DF: Ønsker velkommen og orienterer om bakgrunnen for planen. Det åpnes så for innspill. 

Følgende innspill kom: 

 Parkeringsplassen som er avsatt i kommuneplanens arealdel i forbindelse med Leirbukthula 

er uønsket. 

 Området på GBR 46/3 er privateid og er regulert til bolig i reguleringsplanen fra 1979. Det er 

ønske om å beholde arealet som bolig, og ikke til gang- og sykkelvei. 

 Det er et trafikkfarlig punkt rett sør for GBR 47/337 på grunn av et høyt gjerde på stedet. 

 Er det mulig å sette opp et gjerde ved GBR 46/44 for å stoppe krysning av E6 her? 

 Kan snuplassen på Sandbakken utvides slik at man får parkeringsplass til Leirbukthula der? 

 70-sonen bør omgjøres til 50-sone. 

 Mulig næring bak GBR 47/83 og 47/47. 

 Bygningen der OK Consult holder til hindrer for sikten til E6 i krysset mellom Meieriveien og 

E6. 

 Solbakkmælen 43, 47, 49 og 51 har utkjørsel til E6, men adresse Solbakkmælen. Dette er 

problematisk i forhold til utrykningskjøretøy. 

 Er det mulig å forlenge gang- og sykkelveien i Skogly opp til busslommene ved 

Leirbuktsvingene og så etablere gangfelt der? 

 Det må være skjerming mellom boligtomter og næringsarealer ved flyplasskrysset. 

 Det er ikke samsvar mellom kart og virkelighet for avkjøringen til Hovedveien 35. Den 

korrekte avkjøringen er å se på flyfoto. 

 

Møtet avsluttet cirka kl. 19:40. 

 

Hanne Henriksen 

referent 
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8.6. Andre møter før første gangs høring og offentlig ettersyn 

8.6.1. Innspill gitt av Statens vegvesen i Skypemøte den 11.1.2017 

Referat fra møtet er kortet noe ned, slik at det kun dreier seg om forhold innenfor planområdet. 

Kollektivtilrettelegging (kl. 11:00-12:00) 

Statens vegvesen (ved Torleif Hole) gikk gjennom innspillene og problemstillingene som SVV fikk 

presentert fra bussoperatør (Rune Hansen ved Torghatten buss AS) som kjører blant annet skolebuss 

i Nordreisa kommune. Kort oppsummert; 

1. Bussholdeplassen «Sørkjosen» som betjenes av buss i sørlig retning er per i dag veldig 

ugunstig plassert. Det er ingen gode gangforbindelser til busstoppet, og man må krysse E6 

uten at det er tilrettelagt for det. Busstoppet er relativt lite i bruk i dag. Må vurderes i 

langsiktig plan. 

2. Jernelva – tas i eget møte da det er flere problemstillinger som må sees i sammenheng. 

3. Bussholdeplassene «Sørkjosen Flyplassvegen» i begge retninger. Mye i bruk. I snitt 30 

skolebarn som går på her i løpet av dagen. Mulig det har en sammenheng med 

anleggsarbeidet ved Jernelva. Må sees i sammenheng med eventuelle nye holdeplasser i 

området bensinstasjon/ JB elektro/ gjestestua. 

4. Alvheim. Her oppstår det uheldig situasjoner ved at man har opptil 3 skolebusser som 

stopper samtidig her, 60-70 barn, som går av bussen. Mange av disse skal krysse E6 i 

gangfelt. Motgående trafikk skaper farlige situasjoner med kryssende skolebarn. Barn som 

bor på «riktig» siden av E6 har ingen gode gangforbindelser fra holdeplassen. Snarvegen ved 

gnr/bnr 47/337 bør reguleres i plan. Snarvegen bør driftes. 

Jernelva bru – løsning for kollektivtrafikken (kl. 12:00-13:30) 

Bakgrunn for møtet 

Det bygges ny bru over Jernelva i Sørkjosen, og krav til rekkverk medfører at eksisterende busslomme 

«Sørkjosen» som betjenes av buss i nordlig retning mot Storslett blir berørt. Nytt rekkverk vil gå tvers 

over busslommen, og busslommen må dermed fjernes. 

Det er derfor behov for å diskutere kollektivtilrettelegging i området – både på kort og lang sikt. Skal 

man erstatte busslommen «Sørkjosen» med en ny? Skal man legge til rette til noe midlertidig? Hvor 

eventuell? Er det tilstrekkelig med tilbudet som i dag finnes ved Flyplassvegen? 

Nordreisa kommune har varslet oppstart av planarbeid med reguleringsplan for Sørkjosen hvor dette 

aktuelle området er med. Det vil derfor være naturlig at man i denne langsiktige planen ser på 

kollektivtilrettelegging i et større perspektiv enn man gjør i prosjektet Jernelva. 

Punkter som ble diskutert på møtet 11.01.17 

1. Vegen Øvre Baisit må stenges ut mot E6 pga. ny bru, ny adkomst er tenkt etablert i 

eiendomsgrensen mellom JB elektro og Henriksen Gjestestue. 

2. Statoil/ Reisa Bilsenter - Området er generelt veldig utflytende, store åpne arealer ut mot E6, 

uklare skiller mellom kjøreareal, parkeringsareal, areal for myke trafikanter etc. 
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3. Kortsiktig løsning for buss i kjøreretning mot Sørkjosen v/ Statoil – Buss i retning mot Jubelen 

stopper ofte ved rabatten inn mot bensinstasjonen for å slippe av skolebarn. Det er ingen definert 

bussholdeplass der, men det praktiseres slik når det lar seg gjøre. Ofte står det parkert større 

kjøretøy her, noe som er svært uheldig da de blant annet hindrer for sikten ved utkjøring fra 

bensinstasjonen. Det er derfor ønskelig å få slutt på parkering av kjøretøy her. Det må undersøkes 

muligheten å få til skilting parkering forbudt. 

4. Kortsiktig løsning for buss i kjøreretning mot Storslett – Buss i kjøreretning mot Storslett: Det ble 

diskutert muligheten for å tilrettelegge for en midlertidig/kortsiktig løsning på strekningen JB elektro-

Henriksen Gjestestue-Meierivegen. Dette som et tiltak for å erstatte busslommen som forsvinner ved 

Jernelva. Her kan man ev. se på en midlertidig løsning hvor man kombinerer g/s-veg og venteareal, 

og fyller ut grøfta slik at man får en lomme hvor bussen kan svinge av E6. Avstand til holdeplass ved 

Flyplassvegen vil da være maks 200 meter. 

5. Langsiktig løsning buss sørover og nordover – Buss retning sør mot Jubelen: På lang sikt kan man 

se på muligheten å etablere en bussholdeplass ved Sandeng, da denne vegen er tenkt stengt for 

utkjøring i et langsiktig perspektiv. Må sees i sammenheng med holdeplassen ved Flyplassvegen. For 

buss i motsatt retning (mot Storslett) må det også her gjøres en helhetlig vurdering hvor man tar 

med seg bussholdeplassen ved Flyplassvegen. Ønsker man å beholde holdeplass Flyplassvegen, i 

tillegg til å ev. etablere en ny i området rundt Meierivegen? 

I forbindelse med ny reguleringsplan for Sørkjosen som er under oppstart hadde kommunen følgende 

relevante opplysninger: 

Kommunen informerte om at det er foreslått ca. 10 nye boliger i området bak JB elektro. Disse 

boligene er tenkt adkomst til E6 fra ny veg mellom JB elektro og Henriksen Gjestestue. 

2. Kommunen ser for seg å stenge vegene Nedre Baisit og Sandeng ut mot E6, og lede all trafikk til 

boligene ut flyplasskrysset. 

3. Kommunen ønsker å etablere ny adkomst fra E6 til industriområdet ved Industrivegen. Ny adkomst 

er tenkt i retning Sørkjosen skole. 

Konklusjon 

Kortsiktig løsning knyttet til prosjektet, bygging av ny bru over Jernelva: 

På møtet ble det diskutert ulike muligheter på kort sikt, primært for å erstatte busslommen som må 

fjernes ved Jernelva pga. konflikt med rekkverk. 

 Buss retning mot Jubelen – i prosjektet med bygging av ny bru vil man ikke gjøre konkrete 

tiltak for buss i kjøreretning mot Jubelen. Det som indirekte kan bidra til bedre forhold for 

bussen er å få bukt på parkering av større kjøretøy ut mot E6 ved bensinstasjon. SVV skal 

derfor se på muligheten å skilte parkering forbudt. På den måten tilrettelegger man for 

muligheten for avstiging- slik det ofte praktiseres i dag. 

 I tillegg vil man måtte tilpasse terrenget (heving) ifbm ny bru. Dette vil også kunne gi bedre 

forhold for bussen i området ved bensinstasjonen. Det skisseres en løsning som viser disse 

forholdene. 
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 Buss i kjøreretning mot Storslett – alternativ midlertidig løsning ble diskutert (se over), men 

det ble konkludert på møtet at det verken er nødvendig eller god økonomi i å tilrettelegge 

for en ny kortsiktig bussholdeplass ved Meierivegen, da det kun er 180-200 meter til 

nærmeste holdeplass (Flyplassvegen). Det må heller gjøres en helhetlig holdeplassvurdering i 

forbindelse med reguleringsplanen for Sørkjosen som inkluderer hele E6-strekningen fra 

skolen til Leirbuktsvingene. Troms fylkeskommune/ fylkestrafikk/bussoperatør må få 

mulighet til å uttale seg om denne konklusjonen. 

Langsiktig plan, reguleringsplan for Sørkjosen: 

Flere av utfordringene knyttet til kollektivtilrettelegging i området må ivaretas gjennom 

reguleringsplan for Sørkjosen som kommunen er i startfasen av. Statens vegvesen ved Plan og 

forvaltning ber om å bli involvert i prosessen slik at man har et nært samarbeid om alle forhold som 

berører E6 – deriblant tilrettelegging og lokalisering av bussholdeplasser. Her må man se det i 

sammenheng med utvikling i området, nye boligområder etc. Troms fylkeskommune og Troms 

fylkestrafikk vil også være sentrale parter i disse drøftingsrundene. 

Noen forhold som må vurderes: 

 Bussholdeplass i begge retninger i nærheten av Sørkjosen skole/Idrettsvegen/Nilseskogen – 

hva er framtidig behov? 

 Området utenfor bensinstasjon/Reisa Bilsenter/butikk bør strammes opp slik at man får 

kontroll over de store utflytende arealene ut mot E6. Dette er viktig for trafikksikkerheten. 

 Bussholdeplass ved Flyplassvegen – riktig plassering? Kan man trekke disse nærmere 

Jernelva, i området ved Meierivegen/Sandeng for å bedre dekke et større område? 

 Etablere nye holdeplasser ved bensinstasjon/gjestestua/Meierivegen/Sandeng, samt beholde 

holdeplasser ved Flyplassvegen? 

 Alvheim – behov for å vurdere tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke trafikanter – 

særlig når skolebarna settes av bussen på ettermiddagen. Mange barn samtidig, kryssing av 

E6, motgående trafikk. Barn som bor på «riktig» siden av E6 har ingen gode gangforbindelser 

fra holdeplassen. Snarvegen ved gnr/bnr 47/337 bør reguleres i plan. Snarvegen bør driftes. 

8.6.2. Møte med næringslivet – 17.8. 2017 – Reisafjord Hotell 

Innspill og ønsker fra møte med næringslivet: 

 Parkeringsplass ved Jernelva med muligheter for tømming av bobil/campingvogner. 

 Gang- og sykkelvei langs Flyplassveien. 

 Gangfelt over E6 i nærheten av busslommene ved Flyplasskrysset. 

 Gangvei/tursti langs Jernelva fra Jernelva bro og opp til eksisterende stinett utenfor 

planområdet. 

 Justere utformingen av næringsområdet fra Mekonomen til Industriveien for å få en bedre 

arrondering av arealet. 

 Endre på foreslått utforming av vei og boligtomter på GBR 47/503. 

På slutten av møtet ble det gjennomført en befaring av området på vestsiden av E6 fra Jernelva bro 

til Meieriveien.  
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8.7. Merknader/innspill til andre gangs høring og offentlig ettersyn 

Planforslaget ble lagt ut på 2. gangs høring med høringsfrist 14.06.2019. Det var også avholdt åpent 

folkemøte 20.05.2019 i Sørkjosen. Det kom inn 15 innspill samt et par muntlige på folkemøtet. Alle 

innsigelser ble trukket. 

Sammendrag av mottatte merknader med kommunens svar: 

Hvem Hva Når Dok.nr. 
Sametinget Forespørsel om å få tilsendt alle enkelttiltak som berører 

marken innenfor planområdet på vanlig måte. Sametinget 
minner også om lovverket tilknyttet samiske automatisk 
fredete kulturminner. 
 
Kommunens svar: Tas til underretning. 

 

15.04.2019 120 

Næss, Gudmund  Nabo til eiendom 47/279 stiller seg kritisk til bygging av 2-
etasjeshus.  
 

Kommunens svar: Tomta på 47/279 vil ha samme krav til 

bebyggelse som alle tomtene tilhørende BFS 23. 

 

02.05.2019 121 

Lew Holding AS Saken gjelder gbr 47/83. Ønsker at arealformålet skal 
endres i reguleringsplanen fra forretning til kombinert 
forretning og bolig areal.  
 
Vedlegg: Melding om vedtak som gir dispensasjon om å 
omdisponere arealet i 2. etg. fra forretning til boligformål.  
 
Kommunens svar: Følges opp. Formål endres til 

bolig/forretning (SOSI-kode 1801) 

23.05.2019 122 

Vegvesenet Ber om at annen plassering av snødeponi SAA3 finnes. 
 
Kommunens svar: Etterkommes. Sletter deponiet. 

24.05.2019 123 

Avinor Trekking av innsigelse. 
 
Kommunens svar: Tas til underretning. 

04.06.2019 124 

Birkelund 
sagbruk AS 

Ønsker ikke at eiendom skal omreguleres fra bolig til 
snødeponi, eventuelt ønskes det at kommunen kjøper 
tomta samt refunderer tidligere tiltaksutgifter. 
 
Kommunens svar: Etterkommes ved at tomta tilbakeføres 

til boligområdet BFS 23. 

 

12.04.2019 125 

Joda eiendom AS Ønsker å flytte snuplass til eksisterende, innføre privat 
veg fra nevnt snuplass til tomtene (BFS 8) bakenfor. Ber 
også om å få kjøpe tilbake trekant og legge om 
eiendomsgrense mot Jernelva. 
 
Vedlegg: 

 Forslag til ny eiendomsutforming (kart) 

03.06.2019 126 
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 Tinglyst erklæring om rettighet i fast eiendom. 
 
Kommunens svar: Etterkommes ikke. 

 
Johannessen, 
Peder & 
Johannessen, 
Harald 

Motsetter seg etablering av innkjørsel gjennom sine 
eiendommer (47/204 og 47/408) inn til eiendom 47/216. 
 
Kommunens svar: Etterkommes. SKV10 slettes. 47/216 får 

avkjørsel til gang- og sykkelvegen SGS 6. 

 

05.06.2019 127 

Johannesen, 
Harald 

Motsetter seg etablering av gang- og sykkelveg SGS 11 
over eiendom 46/44. 
 
Kommunens svar: Etter 2. gangs høring er bredden på 

g/s-vegen snevret litt inn samt at snuhammeren er flyttet 

til andre siden av den kommunale veien. I sum har dette 

medført at 46/44 i lang mindre grad blir berørt. 

Gjenstående areal på 46/44 vil bli ca. 1,1 dekar som er en 

normal tomtestørrelse. 

 

05.06.2019 127 

Syrstad, Ingunn Ønsker at planbeskrivelsen skal utdype definisjon av BN 
og BKB. Grunneier mener oppføring av bygg på BN 4 som 
bryter med bebyggelsen eller vil føre til estetisk- og 
verdimessig forringelse på boligene rundt. 
 
Kommunens svar: Ikke aktuelt å utdype mer enn det som 

framkommer i bestemmelsene. 
 
Fornøyd med bestemmelsene som gjelder for BN 4. 
 
Etterlyser informasjon om BN 4s avkjørsel. 
 
Kommunens svar: Avkjørselspil sett i kart mot 

Industrivegen. 
 
Etterlyser bestemmelser som begrenser BKB 5 og -6s 
lysforurensning mot omkringliggende boligbebyggelse. 
 
Kommunens svar: Eventuell lysforurensning må påklages 

gjennom forurensningsloven eller folkehelseloven. 
 
Ønsker at Gang- og sykkelvegen SGS 2 skal flyttes lenger 
inn på eiendom 47/508, BN 4 for å ikke miste den 
resterende vegetasjonen, og selvplantede trær. Foreslår 
også å legge bort SGS 2, og heller ha fotgjengerfelt over 
E6 i krysset sør for Jernelvbrua. 
 
Kommunens svar: SGS 2 fjernes. 
 
Syrstad ønsker ikke at tilgrensende eiendom 47/508 skal 
brukes til snødeponi. 

07.06.2019 128 
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Kommunens svar: Tas ikke til etterretning. 
 
Oppfordrer til vedlikehold og oppgradering av 
Industrivegen. 
 
Kommunens svar: Ikke aktuelt i reguleringsplanen. 
 
Vedlagt: Forslag til alternative løsninger for gang- og 
sykkelvei. 
 
Kommunens svar: Vurderes som uaktuelle. SGS2 fjernes 

og etablerer g/s-veg foran Reisa bil fra Nedre Baisit til 

Sandeng. 
Norges 
vassdrags- og 
energidirektorat 

Trekker innsigelser. 
 
NVE viser i tillegg til at en kroksjø ved jernelva er blitt 
nedbygget til tross for deres fraråding av dette. De 
bemerker også at det er foretatt nedbygging i kantsonen 
til vassdraget og også innenfor det som faller inn under 
vannressurslovens definisjon av vassdrag. De påpeker 
også at utfylling finner sted utenfor området som er 
avsatt som byggeområdet. 
 
NVE mener dette er en uheldig utvikling mht. flom og 
almene verdier. De ønsker at kommunen skal stramme 
inn området, og kommer innenfor det som 
reguleringsplanen viser. De ber om at dette ivaretas i 
planbestemmelsene. 
 
Kommunens svar: 

NVEs kommentar er tatt til etterretning.  

 

07.06.2019 129 

Andreassen 
Ragnhild Flåten 

Bemerker at eiendommen ikke er oppdelt slik 
reguleringsplanforslaget tilsier. Grunneier ønsker at 
eiendommen skal være korrekt oppført i 
reguleringsplanen som én tomt med bolig. 
 
Kommunens svar: 

Andreassens merknad tas til etterretning, og eiendommen 

inntegnes som én tomt. 

12.06.2019 130 

Fylkesmannen i 
Troms og 
Finnmark 

Samordnet høringsuttalelse for NVE og Avinor; begge 
trekker innsigelse tilbake. 
 
Kommunens svar: Tas til underretning. 

13.06.2019 131 

Hansen, Ann-
Mari & Hans 

Framsnakker planforslagets valg om gang- og sykkelvei 
ved Nedre Baisit og Sandeng. 
 
Kommunens svar: SGS 2 fjernes. 

13.06.2019 132 

Sørkjos Bedehus Styret i bedehuset motsetter seg i stenging av 
eksisterende avkjørsel til Sørkjos bedehus. De mener at 

13.06.2019 133 
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vegen har eksistert i 50 år og at det ikke gir noen mening 
å stenge den. 
 
Kommunens svar: Kommunen tar til etterretning innspillet 

og setter avkjørselspil til SKV 34. 

Troms 
fylkeskommune 

Fylkeskommunen anser deres merknader ved første 
gangs offentlig ettersyn som fulgt opp i det nye 
planutkastet.  
 
Troms Fylkeskommune har en merknad til endringen i 
bestemmelse til formål BLK 1 – Lekeplass; §2.12 om 
snødeponi. Fylkeskommunen mener dette innehar 
helsefare, forurensningsrisiko m.m. Det bes om at 
tillegget strykes. 
 
Kommunens svar: Tas ikke til etterretning. 

14.06.2019 134 

Henriksen 
Gjestestue 

Eierne av Henriksen Gjestestue mener de er avhengige av 
deres utendørs-serveringsområde og protesterer mot at 
dette området er regulert til parkeringsområdet i 
planforslaget.  
 
Kommunens svar: Eksplisitt parkeringsområde fjernes og 

inngår i BAA 1 med tilhørende bestemmelser for 

parkering. 
 
De mener i tillegg at kommunen har tilgang til 
parkeringen til Kronebutikken istedenfor Gjestestuens 
parkeringsområde. Eierne frykter for at reguleringen slik 
den er i andre gangs høringen vil påvirke verdien til 
eiendommen i negativ retning. De har derfor kontaktet 
takstmann. 
 
Kommunens svar: Se svar over. 
 
Det ønskes at gjestestuen skal falle under benevnelsen 
BKB istedenfor BN.  
 
Kommunens svar: Formålsendret til BAA Overnatting, 

servering og bolig. 

14.06.2019 135 

Kopier av alle skriftlige innspill finnes i kapittel 9. 
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8.8. Merknader/innspill til tredje gangs høring og offentlig ettersyn 

(begrenset) 

Saksnr. 2015/2351 Kommunens vurdering = KV 

Hvem Hva Når Dok.nr. 
Fylkesmannen Ingen merknader. 12.12.19 139 
Grønn 
Fremtid 

Har en del anmerkninger vedr. faresone høyspent og at 
strålevernforskriften bør ligge til grunn for faresonen. 
KV: Merknaden tas til underretning, men kommunen kan ikke se 

behov for endring av planen utfra merknaden. 

15.12.19 140 

Ingunn 
Syrstad 

1. Må ha samme formulering for SKV4 som det er for SKV3 vedr. 
stenging med løftbar bom. 
KV:  

2. SKV4 har ikke 5 meter bredde. Hvis veien skal være kommunal, 
så må den formelt overtas av kommunen med oppgjør. 
KV: I plankartet er veien angitt som privat. Planbeskrivelsens 

punkt 5.8.2 endres slik at SKV4 ikke listes opp blant kommunale 

veier. 
3. Hvorfor er § 2.7.2 fjernet i planbestemmelsene? 

KV: Denne må ha blitt fjernet ved en feil, og er blitt inntatt igjen. 
4. Nå som SGS 2 er fjernet fra planen - noe som er veldig bra – så 

faller også naturlig nok snødeponiet bort. 
KV: Snødeponiet SAA 11 var fjernet i plankartet. 

5. Mangler avkjørselspil til eiendom 47/509. 
KV: Avkjørselspil satt i plankartet 

6. Viderefører innspillet vedrørende planbestemmelse om tillatt 
høyde bygg på BN4 bryter med arkitektonisk helhetsvirkning. 
KV: Tas til underretning, men etterfølges ikke. 

7. Foreslår som sist at trær på BN4 som vender mot eksisterende 
boligbebyggelse, skal stå. 
KV: Tas til underretning, men planbestemmelser endres ikke for å 

ivareta dette. 

15.12.19 141 

Statens 
vegvesen 

Har ingen merknader til 3. gangs høring. Anser at merknader til 2. 
gangs høring er tatt til følge. 

17.12.19 142 

Kyrre Løvoll 1. Anser at vegløsningen til BKB1 er trafikkfarlig og lite 
hensiktsmessig for beboerne i området. Ønsker at planløsningen 
endres som vedlagt skisse viser hvor snuplassen flyttes til hvor 
den er plassert i dag og det etableres privat vei, jf. vedlagt 
kartskisse. 
KV: Dette er vurdert tidligere, men kommunen finner at 

planløsningen ikke endres. 
2. Ønsker at tomtegrenser mot Jernelva endres slik som vedlagt 

kart viser. 
KV: Dette er vurdert tidligere og tas ikke til følge. Det er en fordel 

at tomtegrensene er trukket lengst mulig fra Jernelva. 
3. Viser til planbestemmelsenes § 1.1 at det skal legges til rette for 

næringsvirksomhet. Han mener at med veiadkomstløsningen i 
planen for BKB1 ikke legges til rette for næringsvirksomhet på 
BKB1. Han mener at veiadkomst til BKB1 etableres over BF1 som 
det er tinglyst rett for. 
KV: Kommunen er av den formening at BKB1 vil få en 

tilfredsstillende veiløsning. 

18.12.19 143 

Kopier av høringssvarene finnes i kapittel 10.  
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9. Kopier av skriftlige svar innkommet etter 2. gangs høring 

Sammenstilling og kommunens vurderinger av innspillene er i kapittel 8.7. 

9.1. Sametinget 
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9.2. Gudmund Næss 
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9.3. Jan Birkelund 
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Vegvesenet
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9.4. Avinor 
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9.5. Birkelund Sagbruk AS 
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9.6. Joda Eiendom AS 
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9.7. Peder Johannessen & Harald Johannesen 
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Harald Johannessen
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9.8. Ingunn Syrstad 
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9.9. Norges vassdrags- og energidirektorat 
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9.10. Ragnhild Flåten Andreassen – Grunneier for gbr 47/507 
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9.11. Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
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9.12. Ann-Mari & Hans Hansen 
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9.13. Sørkjos Bedehus 
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9.14. Troms fylkeskommune 
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9.15. Henriksen Gjestestue 
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10. Kopier av skriftlige svar innkommet etter 3. gangs høring 
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Kartvedlegg – Kyrre Løvoll 
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11. Vedlegg: 

Planbeskrivelsen har følgende vedlegg: 

Vedlegg 1: Geoteknisk vurdering – Arktisk Geotek – 11.10.2018 

Vedlegg 2: Geoteknisk vurdering – G-NOT-001 1350031569 – Rambøll – 28.2.2019 

Vedlegg 3: Datarapport fra grunnundersøkelse – Rambøll – 15.2.2019 
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Denne rapporten er utarbeidet av Arktisk Geotek på oppdrag fra kunde. 

Oppdragsavtalen regulerer kundens rettigheter til rapporten. Det er Arktisk Geotek og 

kunden som har rett til å anvende hele eller deler av denne rapporten. Tredjepart har 

ikke rett uten skriftlig samtykke fra Arktisk Geotek. 

Arktisk Geotek har ingen ansvar dersom hele eller deler av rapporten brukes til andre 

formål, eller av andre enn det Arktisk Geotek har gitt skriftlig samtykke til. Deler av 

rapportens innhold er beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, 

bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Arktisk 

Geotek eller eventuell annen opphavsrettshaver.  
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SAMMENDRAG 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater fra 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de aktuelle byggeområder kan konkluderes med at det 

ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde. 

Den geotekniske vurderingen baserer seg på grunnlaget av befaring og tidligere 

grunnundersøkelser i Sørkjosen-området. Totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt videre 

undersøkt (I) og bør undersøkes (II) med supplerende grunnundersøkelse for å ha et godt nok 

grunnlag for geoteknisk vurdering. To byggeområder har blitt vurdert til å ha tilfredsstillende 

områdestabilitet (III). 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført. 

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 
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Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 1 

 

1. Innledning 

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for nye byggeområder innenfor detaljregulering 

Sørkjosen. Reguleringsplanen strekker seg over et større område og Nordreisa kommune har 

innenfor planområde bedt om geoteknisk vurdering for 8 forhåndsdefinerte byggeområder. 

Arktisk Geotek AS er engasjert som rådgivende instans innen geoteknisk vurdering med tanke 

på utredning av faren for tilstedeværelse av kvikkleire og utvikling av kvikkleireskred. 

Foreliggende rapport utreder ikke andre typer naturfarer, men vil henvise til faretruende 

naturfarer som er kommet frem under kartlegging. 

 

2. Områdebeskrivelse 

I planområde er 8 nye byggeområder fordelt over et større område for deltaljregulering i 

Sørkjosen, Nordreisa kommune. Det totale planområde har et areal på over 590 dekar. 

Oversiktskart over planområde og nye byggeområder ses i bilag 1. 

Tabell 1: Liste over inndelte byggeområder og berørte eiendommer. 

BYGGEOMRÅDE BERØRTE EIENDOMMER 

1: «Ny bro over Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 142, 203 

2: «Forretningsformål ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 203 

3: «5-6 nye boligtomter ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 503 

4: «To tomter til formålet bolig/forretning ved Jernelva» Gnr. 47 Bnr. 83, 503 

5: «To nye boligtomter i Bjørklysvingen» Gnr. 47 Bnr. 510, 511 

6: «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» Gnr. 47 Bnr. 145 

7: «1-3 nye boligtomter ved Flyplassveien» Gnr. 47 Bnr. 507 

8: «Fritid/turistformål – Leirbukthula» Gnr. 46 Bnr. 8, 42 

 

3. Utførte undersøkelser 

Den geotekniske vurderingen skal på bakgrunn av kartdata, befaring og tidligere utførte 

grunnundersøkelser påse at kravene i TEK17 tilfredsstilles for planlagte byggetiltak. 

Vurderingen og foreliggende rapport vil gi svar om det er behov for flere grunnundersøkelser 

eller om eksisterende undersøkelser har nok grunnlag for å vurdere faren for kvikkleireskred 

for planlagte tiltak. 

18.09.18 ble det gjennomført en befaring sammen med arealplanlegger Hanne Henriksen i 

Nordreisa kommune. Alle 8 byggeområder ble befart med hensikt for visuell observasjon. 

Arktisk Geoteks to geologer gjennomførte en 2. gangs befaring den 02.10.18. Befaring gir 

oversikt over lokale forhold som har betydning for avgrensning av mulige løsneområder, 

planlegging av evt. grunnundersøkelser og evt. avkrefte muligheter for områdeskred. 
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3.1. Tidligere grunnundersøkelser 

Det er utført flere tidligere grunnundersøkelser langs planområde i Sørkjosen. Arktisk Geotek 

kjenner til at følgende grunnundersøkelser har relevans til bruk i vurderingen av de nye 

byggeområdene i Sørkjosen (tabell 2). Posisjoner til de tidligere grunnundersøkelser ses i 

bilag 2. 

Tabell 2: Liste over relevante og tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen-område. 

TIDLIGERE GRUNNUNDERSØKELSER RAPPORTNR BERØRTE EIENDOMMER 

1: Multiconsult (2015): Steindeponi i Sørkjosen 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen  

772293-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 142, 506 

2: Multiconsult (2015): Bru over Jernelva 

Oppdragsgiver: Statens vegvesen 

712954-RIG-RAP-

001 

Gnr. 47 Bnr. 443 

3: Statens vegvesen (1979): Gang og sykkelveg 

 

Xd – 442A Langs E6 Sørkjosen - Flomstad 

4: Statens vegvesen (1981): Fotgjengerundergang Xd – 473A Gnr. 47 Bnr. 443 

5: Statens vegvesen (1982): Gang og sykkelveg Xd – 549A Langs E6 Leirbuktsvingene 

6: Statens vegvesen (1990): Alternative E6 traseer Xd – 789A-01 E6 Strekning Langslett – Tretten  

 

Den regionale kvikkleirekartleggingen som er igangsatt av NVE er pågående og Nordreisa er 

en av kommunene som prioriteres. Arbeidet i Nordreisa startet opp i 2017 med den hensikt å 

kartlegge områder med potensiell fare for store naturlige utløste kvikkleireskred. På 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/faresonekart-kommuner/troms/nordreisa-

kommune/kvikkleirerapporter-for-nordreisa-kommune/ er det publisert befaringsrapport med 

potensielle fareområder og grunnundersøkelser tilknyttet dette. 

I forbindelse med tunellbyggingen mellom E6 Langslett-Sørkjosen er det gjort en rekke 

undersøkelser ved Jubelen og i tilknytning til skredet som gikk i havnebassenget i Sørkjosen i 

2015. Aktuelle byggeområder grenser ikke til nevnt tunellinnslag/skredområde og 

undersøkelsene anses ikke som relevant for vurdering av aktuell byggeområde grunnet 

avstand mellom aktuelle undersøkelsesområder. Det finnes også flere grunnundersøkelser 

utført ved Storslett-området. 
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4. Geoteknisk vurdering 

4.1. Kartlegging 

4.1.1. Byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Planlagt byggeområde 1 er lokalisert på tvers av Jernelva. Øst for Jernelva er forretningene 

Betongservice og Mekonomen. Bilverkstedet Mekonomen er oppført på tilførte fyllmasser. 

Vest for Jernelva ligger E6 som vil ha direkte tilknytning til planlagte byggetiltak. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble prioritert på vestsiden av byggeområde, fra E6 mot Jernelva. 

 

Figur 1: Flyfoto over byggeområde 1. Fra Kartverket. 
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Tabell 3: Nøkkelvurderinger for byggeområde 1 – «Ny bro over Jernelva» 

Beskrivelse  Kjørevei: Ny bro over Jernelva  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Det er gjennomført en grunnundersøkelse med orienterende geoteknisk 

vurdering på østsiden av Jernelva som omfatter omtrent halve byggeområde 

(rapport 772293-RIG-RAP-001).  

På vestsiden av Jernelva i byggeområde er det ikke utført tidligere 

grunnundersøkelse. Den nærmeste er gjennomført ca. 200 meter sør ved bro 

over Jernelva på E6 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelser: 

Opprinnelig grunn består i hovedsak av 3 lag. Stedvis tynt topplag med torv. 

Derunder er det et 1-2 m tykt lag med faste sandige, grusige masser. Nederst 

er det et lag med sand hvor sonderingsmotstanden øker fra liten til stor mot 

dypet. Alle sonderinger ble avsluttet i faste masser 30-45 m under terrenget. 

Befaring:  

Løsmasser kunne observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning 

(sand og grus). Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Det 

antas stor mektighet av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i 

forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot 

historisk blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde betegnes som plant bestående av bonitetstypen åpen jorddekt 

fastmark og delvis våtmark. Fra E6 (ca. 2 moh.) heller terrenget slakt retning 

Jernelva. Øst for Jernelva hvor det er tilførte fyllmasser (mellom Mekonomen 

og Betongservice) er det en brattere skråningshelning ved elvekanten.  

Jernelva er sentrert i midten av byggeområde med et meandrerende elveløp.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og ved vannivåendringer over tid ved 

dagens naturlige tilstand. Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av 

betydning, så er det teoretisk mulig at et initialt skred med påfølgende 

retrogressiv skredutvikling eller flakskred utvikles. Dette er skredtyper som 

må vurderes i forhold til Jernelva hvis det påvises sprøbruddmateriale i 

byggeområde. 
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Samtidig er det lite sannsynlig for å finne store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av 

grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har direkte tilknytning til Jernelva og elven har en eroderende 

påvirkningskraft på område. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. 

Terrenginngrep På østsiden av Jernelva er det tilførte fyllmasser/steinmasser på opptil 3 meter. 

Uberørt på vestsiden. Det forventes at det prosjekteres slik at kommende 

terrenginngrep ikke forverrer tilstanden hovedsakelig med tanke på endring av 

elveløp og potensiell flom. 

Stabilitet På østsiden av Jernelva er det identifisert faste masser og terrenget er relativt 

plant. Overslagsberegninger viser at fyllingene på grunnen har tilfredsstillende 

stabilitet. 

På vestsiden av Jernelva er det ikke gjennomført grunnundersøkelse, slik at en 

vurdering av grunnforholdene ikke kan gjennomføres på nåværende tidspunkt. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse på vestsiden av Jernelva: ca. 7 sonderinger med 

prøvetaking strategisk plassert fra eksisterende E6 mot Jernelva. 

Konklusjon Det er tilfredsstillende stabilitet og grunnforhold på østsiden av Jernelva. 

Før områdestabilitet kan vurderes må det i bakgrunn av at planlagt 

byggetiltak er tilknyttet Jernelva, uføres en ny grunnundersøkelse på 

vestsiden av elven, da dette område også omfatter byggeområde 1. 
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Figur 2: Kartutsnitt over byggeområde 1 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 3: Terrengprofil i byggeområde 1 med deler av planlagte borepunkter. 
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Figur 4: Bildeposisjoner er markert i figur 2. (1-A) skråningshøyde retning øst for Jernelva mellom 

Mekonomen og Betongservice. Tilførte fyllmasser oppå torvdekke dernest dominerende elvesand og 

grus. Litt erosjon som medfører periodevis lokale utglidninger av torvdekket og friksjonsmasser. (1-B) 

Terrenget sett fra vestsiden av Jernelva. Dominerende lyng i øvre del med en gradvis overgang til 

gressbelagt torvdekke i nedre del ved elva. (1-C) Sett mot E6 fra vestsiden av Jernelva. Jernelva tar en 

sving i dette punktet og vurderes som litt eroderende. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.2. Byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 2 er lokalisert på østsiden av dagens E6 like nordøst for gamle 

Sørkjosen skole.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE (les mer for byggeområde 3&4). 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

 

Figur 5: Flyfoto over byggeområde 2. Fra Kartverket. 
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Tabell 4: Nøkkelvurderinger for byggeområde 2 – «Forretningsformål ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 2 

Næringsbebyggelse 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. Nærmeste utførte grunnundersøkelse er lokalisert øst for 

Jernelva i byggeområde 1 (rapport 772293-RIG-RAP-001). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ingen observerbare løsmasser på selve byggeområdet. Løsmasser kunne 

observeres ved elveskjæringen. Elve- og bekkeavsetning (sand og grus). 

Dominerende sortert og rundet materiale. Stedvis lagdelt. Sammenlignet med 

byggeområde 1 anses byggeområde 2 til å ha like løsmasser, med stor mektighet 

av nevnte løsmasser grunnet Jernelvas lokalisering i forhold til byggeområde. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde betegnes som plant og befinner seg på samme høyde som dagens 

E6, ca 3 moh. Det går en slak skråningshøyde i sørøst og nordøst retning Jernelva. 

I øst er det i planformålet angitt et lite område til grøntareal som har en bratt 

skråningshøyde på 2-3 meter i møte med Jernelva. Byggeområdets bonitet består 

av åpen jorddekt fastmark. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Lokale og små utglidninger av friksjonsmasser langs Jernelvas bredder vil 

forekomme under naturlig erosjon og vannivåendringer over tid ved dagens 

naturlige tilstand. Spesielt på «støtsiden» hvor Jernelva svinger seg ut mot havet. 

Ved vannstigning kan den nåværende tørrlagte kanalen på «le-siden» (i nordøstlig 

retning) få inntrengning av vann og potensiell utglidning kan forekomme langs 

denne kanalen. 

 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning, så er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. Samtidig er det liten sannsynlig 

for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes 

grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 
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Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Byggeområdet har tilknytning til Jernelva og elven kan ha en eroderende 

påvirkningskraft på område. På nåværende tidspunkt er det først og fremt 

grøntarealet som er mest utsatt. Vannføringen og vannstanden er generelt lav i 

området. Økende erosjon øker i takt med økende vannføring. Byggeområde 

defineres som litt eroderbar. Det vil si at erosjon potensielt kan oppstå hvis 

forholdene endrer seg, eksempelvis økt vannføring i elv. Størst på «støtsiden» der 

Jernelva svinger seg ut mot havet. Potensielt eroderbar ved inntrengning av vann 

på «lesiden» i nordøst for byggeområde. 

Terrenginngrep Like sør for byggeområde er det et kommunalt pumpehus. Byggeområde ellers er 

relativt uberørt. Nord-nordøst for byggeområde har de oppførte bolighusene langs 

Jernelva satt opp støttemur/forstrekning av elvekant ved potensiell 

vanninntrengning. 

Det forventes ikke terrenginngrep som vil forverre den nåværende tilstand.  

Stabilitet Observert materiale er friksjonsmasser, som generelt er kompakte og stabile mot 

dypet. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som 

genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag 

fra grunnundersøkelse. 

For planlagt byggetiltak må tiltakshaver/entreprenør belage seg på å erosjonssikre 

og «plastre» byggeområdets kanter som kan bli påvirket av Jernelva, slik at man 

forhindrer elven å erodere seg inn mot byggeområde i fremtiden. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 2 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva. 

Konklusjon Grunnet Jernelvas tilknytning til byggeområde anbefales ny 

grunnundersøkelse før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 2. 
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Figur 6: Kartutsnitt over byggeområde 2 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 7: Terrengprofil i byggeområde 2 med 1:15 helning (blå stiplet linje) og planlagt borepunkt 

BP-2.1. 
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Figur 8: Bildeposisjoner er markert i figur 6. (2-A) Pumpehus lokalisert like sør for byggeområde 2. 

Sett fra Jernelva mot E6. (2-B) oversikt over hovedområdet med plant terreng. Sett fra E6 retning øst. 

(2-C) Nordøst for byggeområde, tidligere omtalt som «leside» for potensiell vanninntrengning ved økt 

vannstand. Sett mot E6. (2-D) Skråningshøyde langs «støtside» sett fra Jernelva mot planlagt 

grøntareal og byggeområde. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.3. Byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Planlagt byggeområde 3 & 4 er lokalisert sør for Jernelva og vest for E6, like ved det gamle 

bakeriet og Henriksen gjestestue. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. Planlagt 

byggetiltak må prosjekteres etter grunnforhold og med hensyn på å ivareta flomsikkerhet. 

Jernelva har flomhistorikk og er kartlagt av NVE. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på tilstøtende areal ved 

Jernelva. 

 

Figur 9: Flyfoto over byggeområde 3&4. Fra Kartverket. 

Jernelva som går nord for byggeområde 3 & 4 har historisk påvirket dette området flere 

ganger ved betydelig oversvømmelse mot både bebyggelse og veier langs breddene av 

Jernelva. Årsaken til oversvømmelsene har vært vårflom kombinert med massetransport. 

Mai 2010 oppstod den størst kjente skadesituasjon langs Jernelva. Dette året var forvinteren 

kald og nedbærsfattig, og kulden førte over en lang periode til omfattende issvelling i elva. 
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Bråtining og enkelte dager med høye temperaturer ga mindre og to større flom- og 

sørpeskredhendelser. Vannforsyningsanlegg og private bruer fikk totalskade og det oppstod 

omfattende oversvømmelse mot vei og bebyggelse. Dette ble forsterket ved at elvas krysning 

under E6 ikke hadde tilstrekkelig hydraulisk kapasitet. Flom- og sørpeskredmassene tettet 

igjen. I 2011 ble det bygget et kombinert flom- og skredsikringsanlegg langs nedre del av 

Jernelva, som er dimensjonert med tanke på å unngå skade fra is, flom og massetransport (se 

skisse i figur 11. 

 

Figur 10: Oversiktsbilde fra helikopter over Jernelva motstrøms. Bilde tatt like etter flom i 2010. 

Bilde viser oversikt over byggeområde 1,2,3 og 4. Foto: NVE. 

 

Figur 11: Plankart for sikringstiltak i Jernelva. Fra NVE. 
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Figur 12: Utarbeidet 

flomsikringstiltak i 2011 med et løp 

for lavvannføring og is, og et løp for å 

kunne ta i mot stor flom og 

massetransport. Foto: NVE. 

 

 

 

Kapasiteten på bro- og kulvertkrysningen ved E6 har ikke vært god nok tidligere og det ble 

anbefalt å bygge ny bro i forbindelse med flom- og skredsikringsarbeidet i 2011. Statens 

vegvesen hadde ikke mulighet å få dette til på daværende tidspunkt og det ble foretatt en 

midlertidig løsning. Etter flomtoppen i 2012 holdt flomsikringstiltaket akkurat, før det 

oppstod skade på E6 (figur 12). Statens vegvesen startet arbeidet med bygging av ny bro i 

2016 og broen var ferdigstilt i 2017. 

For mer informasjon om kartleggingen av Jernelva se NVEs rapporter (kap.6 for referanse). 

 

Figur 13: Flom i Jernelva ved E6 krysningen mai 2012 med daværende bro og utarbeidet flomtiltak. 

Foto: NVE. 
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Tabell 5: Nøkkelvurderinger for byggeområde 3 & 4 – «Boligtomter/forretning ved Jernelva» 

Beskrivelse av 

byggeområde 3 & 4 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) – byggeområde 3 

Bolig, kontor og forretning – byggeområde 4  

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av ny bro på E6 over Jernelva 

ble det foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg 

ca. 100 m nordøst for byggeområde 3&4 (rapport 712954-RIG-RAP-001). 

Arktisk Geotek AS utførte den 29.06.18 en befaring i aktuell byggeområde på 

vegne av Joda Eiendom AS angående om tilførte masser har god drenering 

(uttalelse «drenering gbnr. 47/503»). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Det er identifisert lagdelte løsmasser bestående av 2-3 lag. Første lag har en 

mektighet på 2,5 – 3 meter med middels sonderingsmotstand (fyllmasser 

bestående av sand/grus). Underliggende lag har en mektighet på 30-55 meter, og 

har liten til middels sonderingsmotstand (sand, silt og grus). I sonderingene er det 

et innskutt lag med lav sonderingsmotstand på 1-3 meter mektighet (silt). Alle 

sonderinger ble avsluttet i faste masser 34-60 meter under terrenget.  

Befaring: 

I byggeområdet var kun deler av løsmassene på overflaten observerbare (der 

torvdekket var fjernet) og ingen tverrsnitt fra elva inn mot byggeområde var 

tilfredsstillende observasjonspunkter (bearbeidet og vegetasjon). Materiale på 

overflaten bestod av dominerende sand. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). Byggeområde har derimot historisk 

blitt eksponert for vannstigning/flom ved Jernelvas bredder. 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en svak helning retning øst mot E6. 

Byggeområde ligger på ca. 4 moh. Før terrenginngrep bestod hovedsakelig 

byggeområde av bonitetstypen fulldyrka jord.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Byggeområde har ingen topografiske trekk som favoriserer løsne- og 

utløpsområder. Potensielt løsne- og utløpsområde vil være langs Jernelvas 

bredder, men denne delen av elva har blitt forsterket og utbedret med tanke på 

potensiell flom- og massetransport. 

Om det er tilstedeværelse av sprøbruddmateriale av betydning er det teoretisk 

mulig at et initialt skred med påfølgende retrogressiv skredutvikling eller 

flakskred utvikles. Dette er skredtyper som må vurderes i forhold til Jernelva hvis 

det påvises sprøbruddmateriale i byggeområde. 
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Samtidig er det liten sannsynlig for å finne store lommer med sprøbruddmateriale, 

men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Jernelva, spesielt ved ny broen, har gitt elveløpet økt hydraulisk kapasitet og blitt 

dimensjonert etter sikkerhetstiltak gjort i forbindelse med potensielt flom- og 

sørpeskred. I dette område foregår det nærmest ingen erosjon grunnet solid 

plastring av elveløpet. Utarbeidet flomvoll er med på å heve terrenget ved elvas 

bredder og forebygger pågående erosjon inn mot byggeområde. Samtidig er elven 

relativ kanalisert, slik at det er ingen utpregete erosjonspunkter inn mot 

byggeområde. Erosjon defineres som ingen til litt erosjon for byggeområde 3 & 4. 

Terrenginngrep Det er utført kombinert flom- og skredsikring langs Jernelvas bredder. 

Grunnarbeidet er påbegynt i byggeområde. Det er fjernet ca. 1500-2000 m3 med 

ca. 60 cm matjord, organisk toppsjikt. De tilførte fyllmasser er anlagt direkte på 

de stedegne løsmassene med en mektighet på ca. 1 meter (sand med innslag av 

grus og stein). 

Det foretrekkes at overflødige masser som er tatt ut og som ikke er egnet til 

videre grunnarbeid ikke blir stasjonært varig på eiendommen, men bortkjøres fra 

område. Humusdekket trekker til seg mye vann, som gir høyt vanninnhold og 

dermed økt tyngde og belastning. 

Stabilitet Observert materiale og store deler av løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse 

(ca. 100 meter fra byggeområdet) består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike 

løsmasser forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende 

stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Det ble imidlertid avdekket noe finkornet materiale i grunnen (silt) ved broen 

over E6. Silt er meget telefarlige og setningsømfintlige masser. Silt kan også ha 

sprøbruddegenskaper. Med Jernelva som en ytre og potensiell eroderende faktor 

inn mot byggeområde er det grunnlag til å utrede grunnforholdene i dypet for 

aktuell byggeområde. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: Ca. 3 sonderinger med eller uten prøvetaking strategisk 

plassert i forhold til utglidningspotensial ned mot Jernelva og mot eksisterende 

bebyggelse. 

Konklusjon Byggeområdets topografi og sikkerhetstiltak langs Jernelva er fordelaktig, 

men det er grunnlag for å utrede grunnen i aktuelt byggeområde for å 

utelukke at det finnes lommer av finkornet materiale som er mer omfattende 

enn påvist ved tidligere grunnundersøkelse. Anbefales ny grunnundersøkelse 

før vurdering av områdestabilitet for byggeområde 3&4. 

427



 

Dato: 11.10.2018 Prosjekt detaljregulering Sørkjosen, Nordreisa kommune Side 18 

 

Figur 14: Kartutsnitt over byggeområde 3&4 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

Figur 15: Terrengprofil i byggeområde 3&4 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 16: Bildeposisjoner er markert i figur 14. (3&4-A) sett fra bro ved E6 i retning Jernelva 

motstrøms. (3&4-B) sikkerhetstiltak ved utbedret elveløp og bro i forbindelse med kombinasjonen 

flom- og skred. (3&4-C) Byggeområde 4 på tilførte fyllmasser, sett retning sør mot Henriksen 

gjestestue. (3&4-D) Byggeområde 4 sett retning vest mot byggeområde 3. (3&4- E) Helt sør i enden 

av byggeområde 4, med tilførte fyllmasser opp på stedegne løsmasser. (3&4-F) Nord i byggeområde 

3, sett i retning vest. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.4. Byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Planlagt byggeområde 5 er lokalisert vest for E6 langs Bjørkelysvingen, like sør for 

«Kronebutikken». 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Befaring ble foretatt langs hele byggeområdet med spesielt fokus på terrassekant nord for 

byggeområde. 

 

 

Figur 17: Flyfoto over byggeområde 5 med fotgjengerundergang øst for byggeområde (posisjon for 

tidligere grunnundersøkelse). Fra Kartverket. 
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Tabell 6: Nøkkelvurderinger for byggeområde 5 – «To boligtomter i Bjørklysvingen» 

Beskrivelse av 

byggeområde 5 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde. I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det 

foretatt grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg litt over 100 

m vest for byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: Dominerende sand. 

Befaring: Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no).  

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant, med en mindre terrassekant nord for 

byggeområde. Byggeområde ligger på ca. 7,5 moh. Store deler av byggeområde er 

skogdekt med middels bonitet. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Potensiell løsne- og utløpsområde for byggeområde 5 kan relateres til terrassekant om 

det finnes sprøbruddmateriale av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller 

flakskred utvikling fra denne lokale skråningen vurderes som minimal grunnet områdets 

topografi. Samtidig er det lite sannsynlig å finne store lommer med sprøbruddmateriale i 

grunnen, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Fraværende. Det går en sti gjennom byggeområde, men område er ellers i sin naturlige 

tilstand. 

Stabilitet Løsmasser avdekket i tidligere undersøkelse (litt over 100 meter fra byggeområdet) 

består av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i det flate 

terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes uten 

datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses 

som tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell 

byggeområde.  
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Figur 18: Kartutsnitt over byggeområde 5 med faglige tolkninger og observasjoner.  

 

Figur 19: Terrengprofil i byggeområde 5 med 1:15 helning (blå stiplet linje). 
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Figur 20: Bildeposisjoner 

er markert i figur 18. (5-A) 

oversiktsbilde sett fra 

Bjørklysvingen retning 

nord. (5-B) mindre 

terrassekant ved en tursti 

like nord for byggeområde. 

Foto. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.5. Byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Planlagt byggeområde 6 er lokalisert like øst for E6 i avkjørselen til Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

Figur 21: Flyfoto over byggeområde 6. Fra Kartverket. 
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Tabell 7: Nøkkelvurderinger for byggeområde 6 – «Forretningsformål/parkering ved Flyplasskrysset» 

Beskrivelse av 

byggeområde 6 

Parkering og forretninger 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med bygging av fotgjengerundergang ved E6 ble det foretatt 

grunnundersøkelse. Den tidligere grunnundersøkelsen befinner seg like sør for 

byggeområde 5 (rapport Xd – 473A). 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Dominerende sand. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype i byggeområde, utenom tilførte fyllmasser. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i 

nærhet som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på ca. 4 moh. 

Naturlige mindre ujevnheter er i senere tid blitt bearbeidet med tilførte 

fyllmasser. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen potensielle løsne- og utløpsområde for byggeområde 6. 

Påvirkning fra 

skredrelaterte områder 

like utenfor 

byggeområde 

Ingen observerte eller kjente skredrelaterte områder befinner seg like utenfor 

byggeområde som kan påvirke byggeområde. 

 

Erosjon Ingen erosjon. 

Terrenginngrep Byggeområde domineres av tilførte fyllmasser fra tunellarbeid på strekningen 

E6 Langslett-Sørkjosen. 

Stabilitet Tilførte fyllmasser har nå vært lagret på byggeområde over tid og har fått satt 

seg. Grunnen består av dominerende sand. Mektigheten av slike løsmasser 

forventes stor i det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. 

Det er tatt utgangspunkt i at opprinnelig torvlag er blitt fjernet med tanke på 

senere bruk av område (forebygge mulig setningsskade). 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av topografiske forhold og nærliggende grunnundersøkelse anses 

det som ikke nødvendig med ytterligere grunnundersøkelse for å gi en vurdering 

av områdestabilitet. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 6 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 22: Kartutsnitt over byggeområde 6 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

 

 

Figur 23: Terrengprofil i byggeområde 6. 
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Figur 24: Bildeposisjoner er markert i figur 22. (6-A) Sett fra sykkel- og gangsti like øst ved E6. (6-B) 

på motsatt siden av bilde 6-A. Oversikt over tilførte fyllmasser. (6-C) Like ved posisjon 6-A sett i en 

nordlig retning mot dagens Europris. Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.1.6. Byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Planlagt byggeområde 7 er lokalisert like ved avkjørselen mellom Solbakkmelen og 

Flyplassvegen, sør for Sørkjosen lufthavn.  

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring over hele byggeområdet. 

 

 

Figur 25: Flyfoto over byggeområde 7. Fra Kartverket. 
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Tabell 8: Nøkkelvurderinger for byggeområde 7 – «Boligtomter ved Flyplassveien» 

Beskrivelse av 

byggeområde 7 

Boligbebyggelse (frittliggende småhusbebyggelse) 

Personopphold og 

materiell verdi 

Ja 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

Ingen i byggeområde eller i nærliggende område. 

Grunnforhold NGU løsmassekart: 

Fluvial avsetning som består av dominerende sand og grus materiale. 

Tidligere grunnundersøkelse: 

Ingen datagrunnlag. 

Befaring: 

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av løsmassetype 

i byggeområde, utenom torvdekke. 

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet som 

kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/ 

historikk  

Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Byggeområde karakteriseres som plant. Byggeområde ligger på mellom 5-6 moh. Det går 

en terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Denne terrassekanten blir slakere i 

østlig retning mot flystripa. Store deler av område er skogdekt, men av typen impediment.  

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Ingen i selve byggeområde, men potensiell løsne- og utløpsområde kan relateres til 

terrassekant som grenser til byggeområde i sør. Kun hvis det finnes sprøbruddmateriale 

av betydning nær overflaten. Retrogressivt og/eller flakskred utvikling fra denne lokale 

skråningen anses som lite sannsynlig. 

Det er ikke indikasjoner som tilsier at det potensielt finnes store lommer med 

sprøbruddmateriale, men det kan ikke utelukkes grunnet fraværet av grunnundersøkelse.  

Påvirkning fra 

skredrelaterte 

områder like utenfor 

byggeområde 

Dersom et scenario kan relateres til terrassekant som grenser i sør til byggeområde, så vil 

bolig plassert på høyden også være truet. Likevel må det understrekes at ingen grunndata 

tilsier en fare. Det er en teoretisk mulighet da det er topografisk sett mulig hvis 

tilstedeværelse av sprøbruddmateriale er dominerende i grunnen.   

Erosjon Ingen.  

Terrenginngrep Ingen, utenom en liten potetåker. 

Stabilitet Grunnen antas å bestå av friksjonsmasser. Mektigheten av slike løsmasser forventes stor i 

det flate terrenget, som genererer tilfredsstillende stabilitet. Dette kan ikke konkluderes 

uten datagrunnlag fra grunnundersøkelse. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

Grunnundersøkelse: I forbindelse med byggesøknad anbefales at det gjennomføres 1-2 

prøvegrop relatert til terrasseskråning og/eller evt. i byggeområde. 

Konklusjon For å gi en vurdering av områdestabilitet er det ikke nødvendig å gjennomføre en 

grunnundersøkelse med borerigg. Prøvegrop (med eller uten prøvetaking) anses som 

tilfredsstillende grunnlag for å vurdere områdestabilitet for aktuell byggeområde.  
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Figur 26: Kartutsnitt over byggeområde 7 med faglige tolkninger og observasjoner. 

 

Figur 27: Terrengprofil i byggeområde 7. 
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Figur 28: Bildeposisjoner er markert i figur 26. (7-A) Terrasseskråning med plassert bolig. (7-B) 

Byggeområdets flate. (7-C). Øst for byggeområde mot flyplass stripa. Arktisk Geotek AS. 
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4.1.7. Byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Planlagt byggeområde 8 er lokalisert like ved avkjørselen mellom E6 og Sandbakken, sørvest 

for E6. 

I henhold til TEK17 § 7-1 skal byggverk plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås 

tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger. 

Det ble foretatt befaring langs planlagt byggeområde. 

 

Figur 29: Flyfoto over byggeområde 8. Fra finn.no. 
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Tabell 9: Nøkkelvurderinger for byggeområde 8 – «Fritid/turistformål ved Leirbukthula» 

Beskrivelse av 

byggeområde 8 

Parkering, kjøreveg, gang- og sykkelveg, fritids- og turistformål. 

Personopphold og 

materiell verdi 

Begrenset. 

Tidligere 

grunnundersøkelse  

I forbindelse med gang- og sykkelveg ved E6 (Sørkjosen-Flomstad) ble det foretatt 

grunnundersøkelse nedenfor tiltenkt byggeområde. I dette område befinner man seg i 

grensesnittet mellom rapport Xd-442A og rapport Xd-549A. 

Grunnforhold NGU løsmassekart:  

Bart fjell, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. 

Tidligere grunnundersøkelse:  

I dette område har løsmassene ved gang- og sykkelveg en gradvis endring i 

løsmassetype. Løsmassene varierer fra sand av teleklasse T2 til leirig silt av teleklasse 

T4. Andel finkornet materiale øker retning Leirbukt, mens andel friksjonsmasser øker 

retning Raappanavegen. 

Befaring:  

Ved befaring var det ingen observasjonspunkter for visuell identifisering av 

løsmassetype utenom torvdekke. Det ble gjort flere observasjoner av fjell i dagen 

(bergartstype «gråvakke», en type sandstein). Høydemetrene øker raskt opp mot 

byggeområde fra gang- og sykkelveg slik at løsmassedekke blir mindre dominerende.  

Kartlagt kvikkleire i 

område 

Det er ikke kartlagt eller påvist kvikkleire på byggeområde eller områder i nærhet 

som kan påvirke tiltaket. 

Skredaktivitet/historikk  Ingen skredrelatert historikk (skrednett.no). 

Topografi Relativt bratt skråning med stedvis kupert terreng. Byggeområde starter på ca. 12 

moh. og ender på ca. 35 moh. Område er store deler skogdekt, men av typen middels 

bonitet og impediment. 

Potensielle løsne- og 

utløpsområder 

Grunnet liten mektighet av løsmasser og stor dominans av fjell i dagen fremstår 

potensielle løsne og utløpsområder for naturlige utløste skred i stedegne løsmasser 

som lite sannsynlig. Grunnet bratt terreng vil derimot alle masser potensielt kunne 

løsne lokalt dersom hensyn ikke ivaretas under byggetiltak. 

Påvirkning fra skred-

relaterte områder like 

utenfor byggeområde 

Ikke relevant. 

Erosjon Ingen. 

Terrenginngrep Hovedsakelig historisk terrenginngrep ved 2. verdenskrig - ferdselsvei og 

Leirbukthula/fjellhule. 

Stabilitet Grunnet lite løsmassedekke over dominerende fjell i dagen er grunnforholdene i 

byggeområdet tilfredsstillende. 

Forslag til 

grunnundersøkelse 

På bakgrunn av planlagt byggetiltak og lite løsmassedekke anses grunnundersøkelse 

som ikke relevant. 

Konklusjon Områdestabilitet for byggeområde 8 vurderes å være tilfredsstillende. 
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Figur 30: Kartutsnitt over byggeområde 8 med faglige tolkninger og observasjoner. 
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Figur 31: Terrengprofil i byggeområde 8. 

 

 

Figur 32: Bildeposisjoner er markert i figur 30. (8-A) Øvre del hvor det er planlagt parkering. (8-B) 

Ved åpningen og inngangen til «Leirbukthula». (8-C) høyeste punkt i byggeområde. Fjell i dagen. (8-

D) sett retning nord fra inngangen til «Leirbukthula». Bilde viser deler av ferdselsvei opp til hula. 

Foto: Arktisk Geotek AS. 
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4.2. Områdestabilitet 

Ingen av byggeområdene ligger innenfor en påvist kvikkleiresone og/eller at det har vært 

registrert kvikkleire og sprøbruddmateriale ved grunnundersøkelse. Planlagte byggetiltak 

trenger på nåværende tidspunkt ikke å vurderes i henhold til tiltakskategori. Det gjøres 

oppmerksom på at totalt 6 av 8 byggeområder er blitt anbefalt supplerende 

grunnundersøkelser for å ha et tilfredsstillende grunnlag til å vurdere byggeområdets 

områdestabilitet. 

Den generelle vurderingen av området er at det er lav risiko for at planlagte byggetiltak kan 

utløse et kvikkleireskred grunnet områdets generelle topografi og basert på resultater av 

tidligere grunnundersøkelser i Sørkjosen området. Den åpenbare og største risikoen for 

utløsning av skred er relatert til Jernelva og materiale som den kan erodere bort fra sitt 

opprinnelige elveløp. Samtidig som at avstanden til enkelte av tidligere grunnundersøkelse 

ikke anses som nærliggende nok for at de 6 aktuelle byggeområder kan konkluderes med at 

det ikke finnes lommer av sprøbruddmateriale i aktuelt byggeområde.  

For byggeområde 6 og 8 er områdestabiliteten vurdert som tilfredsstillende på bakgrunn av: 

• Ikke risiko for at byggeområde skal bli berørt av leirskred fra omkringliggende områder 

• Ikke risiko for at det skal kunne oppstå initialskred med påfølgende områdeskred i 

byggeområde 

• Ikke risiko for at aktiv erosjon/elv kan forplante seg inn i byggeområde og forårsake skred 

• Topografiske fordeler, nærliggende tidligere grunnundersøkelse og planlagt byggetiltak 

Forhold som er knyttet til fundamentering (bæreevne, setning og fundamenteringsløsning) av 

planlagte byggetiltak og drenering ved en prosjektering er ikke vurdert. Dette forutsettes 

gjennomført av aktuell entreprenør eller tiltakshaver for de byggeområder det er nødvendig. 

 

4.3. Videre arbeid 

På det nåværende grunnlag anbefales det ikke at planlagte byggetiltak på byggeområdene 

1,2,3,4,5 og 7 gjennomføres før supplerende grunnundersøkelse og påfølgende geoteknisk 

vurdering er utført.  
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5. Oppsummering 

I tabell 10 er det listet en oversikt over byggeområdene med prioritert interesse i henhold til 

geoteknisk vurdering. Byggeområdene deles inn i tre nivåer av interesse med bakgrunn for 

supplerende grunnundersøkelser: I (anbefalt), II (bør) og III (tilfredsstillende). 

Som grunnlag til å vurdere områdestabilitet må det gjennomføres ny grunnundersøkelse for 

prioriteringsklassene I og II. Se bilag 3 for kart over interesseområdene. 

Tabell 10: Byggeområde med prioritert interesse. 

Byggeområde: Prioriteringsklasse: Konklusjon: Grunnundersøkelse: 

1 I Anbefalt undersøkt Sondering 

2 I Anbefalt undersøkt Sondering 

3 & 4 I Anbefalt undersøkt Sondering 

5 II Bør undersøkes Prøvegrop 

6 III Tilfredsstillende Ingen 

7 II Bør undersøkes Prøvegrop 

8 III Tilfredsstillende Ingen 

 

 

 

6. Referanse 

NVE, 2010. Plan 10658 Skred- og flomsikring i Jernelva, Nordreisa. Saksnr 201005297. 

NVE Rapport nr. 4/2014, Sikringstiltak mot skred og flom. Befaring i Troms og Finnmark 

høst 2012. 

 

NVE retningslinjer 2:2011 rev.2014, flaum- og skredfare i arealplaner 

 

NVE veileder nr. 7- 2014, sikkerhet mot kvikkleireskred 
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Kopi  

GEOTEKNISK VURDERING FOR DETALJREGULERING SØRKJOSEN 

 

1. Orientering 

Nordreisa kommune holder på med detaljregulering av ulike områder i 

Sørkjosen. Arktisk Geotek AS har utført innledende geoteknisk vurdering for 

prosjektet, og har kommet fram til behov for supplerende grunnundersøkelser 

og geoteknisk vurderingsarbeid for 4 områder. Nordreisa kommune har 

engasjert Rambøll for å utføre dette arbeidet. Områder på reguleringsplan som 

er undersøkt og omtales i denne rapporten er: 

  

I. Ny bru over Jernelva (SKV 2) 

II. Boligtomter (BFS 8) og bolig/forretning ved Jernelva (BKB 1 og 2) 

III. Boligtomter i Bjørklysvingen (BFS 17) 

IV. Boligtomter ved Flyplassveien (BFS 16) 

 

Rambøll har i uke 51/2018 utført grunnundersøkelser på de ulike områdene 

som grunnlag for vurderinger i foreliggende notat. Resultater fra 

grunnundersøkelsen er oppsummert i en datarapport, ref 1. 

 

Notatet inneholder vurderinger som betraktes som aktuelle for detaljregulering, 

i hovedsak avklaring av områdestabilitet og en skissering av aktuelle 

fundamenteringsmetoder og potensielle utfordringer. 

 

2. Kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart, figur 1, indikerer at alle delområdene, og for øvrig det 

meste av sentrale strøk i Sørkjosen, ligger på elveavsetning. Dette er typisk 

sandmasser potensielt til stor dybde. Dette stemmer meget godt med eldre og 

nye grunnundersøkelser vi har kjennskap til. 
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Figur 1 Kvartærgeologisk kart. Delområder markert med røde ringer. 

 

3. Grunnforhold generelt 

Grunnundersøkelsene viser at grunnen i alle delområdene består av sand til stor dybde. Berg er ikke 

påtruffet hverken tidligere eller ved grunnundersøkelsen nå, oss kjent. 

 

For nærmere detaljer rundt grunnforholdene vises det til vår datarapport ref. /1/. 

 

4. Myndighetskrav 

Myndighetskrav må tas stilling til ved de enkelte tiltak innenfor planområdet i forbindelse med 

byggesak. For reguleringsplan er det i hovedsak områdets byggbarhet og områdestabilitet som vil være 

relevant. 

 

5. Vurdering 

5.1 I Ny bru over Jernelva (SKV 2) 

Det skal bygges ny bru fra E6 og over Jernelva. Det er tidligere utført en grunnundersøkelse på østsiden 

av elva av Multiconsult, i forbindelse med et steindeponi for Statens Vegvesen. Rambøll har i denne 

omgang utført grunnundersøkelser på vestsiden av elva for et eventuelt landkar her, se figur 2 for 

utklipp fra boreplan. Reguleringsplan viser planlagt bru som område SKV 2, se utklipp på figur 3. 
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Figur 3 Utklipp fra reguleringsplan. Bru over Jernelva. 

 

5.1.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget i det undersøkte området på vestsiden av elva ligger generelt lavt og stiger fra kt +0,5 

nederst og opp mot kote +1,5 lengst opp mot E6. Terrenget er meget slakt, og gjennomsnittlig helning 

fra E6 og ned mot elva er ca 1:50. Dybden i elva er ikke oss kjent, men ut i fra flyfoto og bilder i Arktisk 

Geotek sin rapport (ref 2) virker dybden å være liten og trolig ikke særlig større enn ned mot kote 0. 

 

5.1.2 Flom- og skredfare 

I følge NVEs nettbaserte karttjeneste NVE Atlas er planområdet markert som aktsomhetsområde for 

flom, men ikke utsatt for noen annen natur eller skredfare. Dette må hensyntas ved detaljprosjektering 

og bestemmelse av fundamentering og nivå på bru. 

 

Grunnundersøkelsen viser sand til stor dybde også i dette området, og det er ikke avdekket 

grunnforhold som kan utgjøre en risiko mhp områdestabilitet og skredfare. 

 

Ut i fra bilder i ref 2 pågår det erosjon langs elva. Erosjon kan ikke utløse noen større områdeskred, 

men lokale utglidninger må påregnes. Hva som kan tolereres av erosjon vil være avhengig av om bygg 

eller infrastruktur påvirkes, og er ikke nærmere vurdert for dette plannivået. For ei eventuell bru må 

sannsynligvis både landkar, fundament og elveløp opp- og nedstrøms erosjonssikres (for eksempel noe 

tilsvarende som for E6-brua). 

 

5.1.3 Fundamentering 

Alternative fundamenteringsmetoder for landkar er enten pele- eller direktefundamentering i en 

spuntkasse. Hvis det er nødvendig med et søylefundament i eller ved kanten av elva må dette utføres 

Figur 2 Utklipp fra boreplan, datarapport Rambøll. 
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tilsvarende. Dydbe til fjell er ukjent, men større enn 50 meter. Eventuelle peler kan derfor være 

friksjonspeler av for eksempel betong. 

 

5.2 II Boligtomter (BFS 8) og bolig/forretning ved Jernelva (BKB 1 og 2) 

Ved Jernelva, og Øvre Baisit planlegges det 5-6 boligtomter og 2 tomter til formålet bolig/forretning. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5.2.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget er slakt stigende fra ca kt +4 øst på opprådet og opp mot kt +6 i vest. Gjennomsnittlig 

helning på området er ca 1:30. I henhold til ref 2 er området delvis oppfylt og opparbeidet. Jernelva 

renner nord for området. Dybde i jernelva er ikke kjent, men ut fra flyfoto er dybden i elva beskjeden. 

 

5.2.2 Flom- og skredfare 

I følge NVE Atlas ligger planområdet i et aktsomhetsområdet for flom. Erosjon for delområde 3 og 4 er 

tilstrekkelig vurdert i rapport fra Aktisk Geotek (ref 2). NVE har utført sikringstiltak i form av en flomvoll 

langs elva forbi tomtene. 

 

Grunnundersøkelsen viser også her kun sand og grus, slik at det vurderes å uansett ikke være fare for 

at en utglidning som følge av erosjon skal utløse skred. Området er ikke utsatt for skredfare og 

områdestabiliteten anses som ivaretatt. 

 

Figur 4 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 5 Utklipp fra borplan, datarapport Rambøll 
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5.2.3 Fundamentering 

Bolig- og forretningsbygg inntil 3 etasjer kan direktefundamenteres på original mineralsk grunn eller 

eventuelt på kvalitetsfylling over mineralsk grunn. Det er god bæreevne, og uproblematisk byggegrunn 

for denne type bygg. Eventuelle setninger som følge av oppfylling eller laster fra bygg kommer raskt 

med disse grunnforholdene, og forventes heller ikke å by på noe problem. 

 

5.3 III Boligtomter i Bjørklysvingen (BFS 17) 

Det planlegges 2 boligtomter i Bjørklysvingen.  

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Terreng og topografiforhold 

Terrenget på tomtene ligger på kt ca +7,5 med en svak helning mot nord. Nord for området er det en 

skråning med helning ca 1:7.  

 

5.3.2 Flom- og skredfare 

Området er ikke markert som utsatt for flom- eller skredfare iht NVE Atlas. Det er heller ikke avdekket 

leire eller grunnforhold som tilsier at det er nødvendig med nærmere vurderinger med hensyn på 

områdestabilitet. Områdestabiliteten for BFS 17 betraktes dermed som ivaretatt uten behov for tiltak 

eller videre føringer. 

 

Figur 6 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 7 Utklipp fra boreplan, datarapport Rambøll 
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5.3.3 Fundamentering 

Boligbygg på inntil 3 etasjer kan direktefundamenteres på original mineralsk grunn eller eventuelt på 

kvalitetsfylling over mineralsk grunn. Det er god bæreevne, og uproblematisk byggegrunn for denne 

type bygg. Eventuelle setninger som følge av oppfylling eller laster fra bygg kommer raskt med disse 

grunnforholdene, og forventes heller ikke å by på noe problem. 

 

5.4 IV Boligtomter ved Flyplassveien (BFS 16) 

I Flyplassveien planlegges det 1-2 nye boligtomter. Det er utført totalsondering i et punkt som indikerer 

friksjonsmasser av sand. 

 

 

 

 

5.4.1 Terreng og topografiforhold 

Området ligger omtrent flatt på kote ca kt +5. Sør for området er det en terasse på ca kt +8. Nord for 

området ligger terreng noe lavere, på ca kt +3,5. 

 

5.4.2 Flom- og skredfare 

Området er ikke markert som utsatt for noen flom- eller skredfare iht NVE Atlas. Deler av flyplassen, 

som ligger nord og øst for området, er markert som aktsomhetsområdet for flom men her ligger 

terrenget en del lavere. Grunnundersøkelsen viser friksjonsmasser av sand, og leire er ikke påtruffet på 

området. Områdestabiliteten anses som ivaretatt. 

 

Figur 8 Utklipp fra reguleringsplan 

Figur 9 Utklipp fra borplan, datarapport Rambøll 
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1 INNLEDNING 

1.1 Prosjekt 

Nordreisa kommune holder på med detaljregulering i Sørkjosen. I forbindelse med 

reguleringsarbeidet er det avdekket behov for supplerende grunnundersøkelser og 

geotekniske vurdering av 4 områder innenfor reguleringsplanen.  

Eiendommer som er undersøkt og omtalt i denne omgang er gnr/bnr 47/203, 47/503, 

47/507, 47/510 og 47/511 i Nordreisa kommune. 

1.2 Oppdrag 

Rambøll Norge AS, divisjon Geo, er engasjert av Nordreisa kommune for å utføre 

grunnundersøkelser og geoteknisk vurdering for detaljregulering til 4 delområder i 

Sørkjosen. 

1.3 Innhold 

Datarapporten inneholder samlede resultater fra grunnundersøkelsen med data fra felt 

og laboratorium, samt en kort beskrivelse av grunnforhold. Geoteknisk prosjektering 

rapporteres i eget notat. 

2 UNDERSØKELSER 

2.1 Feltundersøkelser 

Det er i uke 51/2018 utført grunnundersøkelser på planområdet. Totalt er det 

gjennomført 11 totalsonderinger til dybde 15,0 – 49,3 meter under terreng. 

For nærmere klassifisering av løsmassene er det tatt opp totalt 14 representative 

prøver (poseprøver) og 8 uforstyrrede Ø54mm sylinderprøver i 4 av punktene. 

Punktenes plassering fremkommer av situasjonsplaner, tegning 102 – 105. 

2.2 Oppmåling 

Punktene er satt ut av Rambøll og målt inn av Nordreisa kommune. Koordinater er 

referert til EUREF89 UTM33 og høyder er i NN1954. I følge kartverket ligger høyder i 

NN1954 ca 6 cm høyere enn i NN2000 i det aktuelle området. De innmålte data 

fremkommer av tabell 1. 
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Tabell 1 Koordinater, høyder og metoder 

Del-

område 
Punkt Nord Øst Kote 

Total-

sond 

Prøve-

taking 

1 

1-1 7753616,6 728870,0 1,5 X X 

1-2 7753628,1 728890,7 1,0 X   

1-3 7753646,3 728900,5 0,7 X   

1-4 7753627,1 728917,9 0,7 X   

1-5 7753644,1 728921,1 0,5 X   

3 3-1 7753334,6 728858,5 5,1 X   

4 
4-1 7753363,5 728915,1 3,8 X X 

4-2 7753327,9 728948,5 4,4 X   

5 
5-1 7753084,6 729079,6 7,3 X X 

5-2 7753045,1 729091,7 7,5 X   

7 7-1 7753035,0 729503,6 5,1 X X 

2.3 Laboratorieundersøkelser 

Det er på alle prøver utført klassifisering av massene og rutineundersøkelser som 

omfatter registrering av vanninnhold. På sylinderprøver er også romvekt av hel 

sylinder målt. 

2.4 Resultater 

Resultater fra totalsonderingene er presentert som enkeltboringer med en enkel 

løsmasseoversikt i prøvetakingspunktene på tegning 106 – 110. Resultater fra 

laboratorieundersøkelsene er vist i eget borprofil på tegning 111 – 114. 

Tillegg I og II gir forklaring og metodebeskrivelse på henholdsvis utførte felt- og 

laboratorieundersøkelser. 

2.5 Miljøforhold  

Rambøll Norge AS er ISO-sertifisert iht. NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 

14001:2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme miljøaspekter som 

er relevante for det enkelte oppdrag. 

 

I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de utførte 

grunnundersøkelser. 

 

• Utslipp 

Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har påført 

omgivelsene skader. 

 

• Forurenset grunn  

Tiltaket/planområdet ligger ikke i et allerede registrert aktsomhetsområde for 

forurenset grunn iht Miljødirektoratets karttjeneste grunnforurensning 

(https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/). 
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Til orientering grenser delområde 7 mot en eiendom, Sørkjosen lufhavn, som er 

markert som forurenset grunn på kartløsningen til miljødirektoratet, se figur 1. Dette 

er ikke nærmere undersøkt eller vurdert. 

 

 

Figur 1 Utklipp fra kart over grunnforurensning. Aktuell tomt markert. 

 

• Kulturminner 

Det er ikke kjente kulturminner på planområdene iht kulturminnesøk 

(www.kulturminnesok.no). 

3 GRUNNFORHOLD 

3.1 Løsmasser 

Sonderinger og prøvetaking indikerer meget jevne forhold på alle undersøkte områder 

med sand til stor dybde.  

Prøver av sand fra delområde 1 viser vanninnhold på 21 – 31%, men hovedsakelig 

rundt 25%. Romvekta er målt til 18,7 – 19,2 kN/m3 på sylinderprøver. 

Prøver fra delområde 4 viser sand med en del grovere lag med større innhold av grus. 

Vanninnholdet ligger i størrelsesorden 20 – 30%. Romvekta er her målt til 19,1 – 20,3 

kN/m3 på sylinderprøvene. 

På poseprøver fra de øverste 5 meterne på område 5 og 7 er vanninnholdet registrert 

på ca 7 - 14%. 
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3.2 Grunnvann 

Det er ikke utført spesielle undersøkelser med hensyn på dette i denne omgang, men 

boreleder har registrert indikasjoner på grunnvannstand i de ulike 

prøvetakingspunktene. 

Tabell 2 Indikasjon på grunnvannsforhold 

Punkt Grunnvannstand 

1-1 1,2 meter under terreng 

4-1 1,5 meter under terreng 

5-1 Virker tørt ned til 5 meter 

7-1 Virker tørt ned til 5 meter 

3.3 Berg 

Berg er ikke påtruffet ved undersøkelsen. Dybde til berg i området er heller ikke oss 

kjent fra tidligere. 
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1 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til felles eierstrategi for Ymber AS godkjennes. 
 
 

Saksopplysninger 
Eierne av Ymber AS har engasjert PricewaterhouseCoopers AS (PwC) for å lage felles 
eierstrategi for Ymber.  
 
Eierstrategien inneholder føringer for hvordan den skal holdes ved like, gjennom behandling på 
eiermøtet hver høst.  
 
Ordfører vil orientere om prosessen i formannskapsmøtet 30.04.20 og kommunestyremøtet 
07.05.20. 
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Felles eierstrategi for Ymber 
 
Dette dokumentet beskriver Kåfjord kommune, Skjervøy kommune, Kautokeino kommune, 
Nordreisa kommune, Troms Kraft AS, Kvænangen kommune og Loppa kommunes felles 
strategi for eierskapet i Ymber. Strategien er utarbeidet i fellesskap mellom eierne.  
 
Målet med strategien er å synliggjøre eiernes formål med eierskapet i Ymber og hvilke 
forventninger eierne har til selskapet. Videre setter strategien noen retningslinjer for hvordan 
eierne skal utøve sitt eierskap i selskapet. 
 
 
1. Formål med eierskapet i Ymber 
Ymber forvalter store fellesskapsverdier og er et selskap med stor betydning for regionen. 
Derfor har eierne i Ymber et langsiktig perspektiv på sitt eierskap, samtidig som det viktigste på 
lang sikt er å sikre gode og effektive tjenester og god beredskap for innbyggerne i 
forsyningsområdet. 
 
Eierne har klare forretningsmessige mål for eierskapet, med tydelige krav til lønnsomhet og 
stabil avkastning. Samtidig er eierne opptatt av at Ymber har en viktig rolle som samfunnsaktør i 
regionen gjennom å sikre forsyningssikkerhet, og gjennom å bidra til å utvikle infrastruktur i 
forsyningsområdet.  
 
2. Eiernes overordnede forventninger til selskapet 

A. Ymber skal opprettholde nødvendig tilstedeværelse for å sikre et høyt nivå på 
forsyningssikkerhet og beredskap i hele forsyningsområdet. 

B. Ymber skal, innenfor rammene av en forretningsmessig drift, legge til rette for at ansatte 
skal kunne bo i hele forsyningsområdet. 

C. Eierne forventer at Ymber er synlige i hele forsyningsområdet. 
D. Ymber skal være en pådriver for utvikling og innovasjon i regionen på områder der 

Ymber har kompetanse. Dette gjelder blant annet elektrifisering. 
 
3. Eiernes forventninger til finansiell avkastning 

A. Ymber skal ha lønnsomhet på nivå med sammenlignbare energikonsern innen alle sine 
forretningsområder. 

B. Det skal gjøres en ekstern verdivurdering av konsernet hvert 4. år, inkludert en relativ 
vurdering av Ymbers lønnsomhet. Verdivurderingen skal presenteres for eierne på det 
andre eiermøtet etter kommunevalg.  

C. Ymber skal levere et stabilt, forutsigbart årlig utbytte. 
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4. Eiernes forventninger til vekst og utvikling 

A. Ymber skal vurdere oppkjøp av kraftproduksjon der det er naturlig. 
B. Eierne er åpne for at Ymber deltar i strukturelle prosesser (fusjoner eller oppkjøp). 

Vesentlige initiativ skal avklares med eierne på et tidlig tidspunkt. 
 
5. Forventninger til utvikling i virksomhetsområder 

A. Ymber skal se aktivt etter utvikling av nye forretningsmuligheter på områder der 
selskapet har kompetanse, og der Ymber kan være en bidragsyter i utvikling av 
regionen. 

B. Ymber skal ta en aktiv rolle i utbygging av infrastruktur på områder som relaterer seg til 
Ymbers virksomhet. 

 
 
6. Eierne er enige om at følgende prinsipper skal legges til grunn for utøvelsen av 
eierskap i Ymber: 

A. Det skal nedsettes en valgkomite bestående av 3 representanter. Valgkomiteen velges 
av generalforsamlingen. Valgkomiteen innstiller på valg til styret. 

a. I sitt arbeid for å finne styrekandidater skal valgkomiteen involvere samtlige eiere. 
Valgkomiteen står fritt til å foreslå de kandidatene de mener er best egnet til å 
sikre komplementær kompetanse til styret, uavhengig av kandidatenes 
forbindelser til eierne. Valgkomiteen må sikre at forslaget til nytt styre er i tråd 
med kravene til kjønnsbalanse i aksjeselskap med kommunale eierinteresser, jf. 
kommuneloven § 21-1.  

b. Valgkomiteen bør sikre at følgende kompetanse så langt som mulig er 
representert blant de kandidatene komiteen innstiller på: 

i. Økonomisk kompetanse 
ii. Erfaring fra energisektoren 
iii. Forståelse for regionalpolitiske spørsmål 
iv. Erfaring fra styrearbeid i aksjeselskap, gjerne med forretningsjuridisk 

kompetanse 
v. Erfaring fra lederstillinger i privat eller offentlig sektor 

B. Det skal arrangeres to årlige eiermøter: ett i forbindelse med ordinær generalforsamling 
og ett på høsten. 

a. Tema på vårmøtet skal blant annet være gjennomgang av fjorårets resultat, med 
fokus på alle konsernets virksomhetsområder. 

b. Tema på høstmøtet skal blant annet være gjennomgang av langtidsprognoser, 
strategiplan og eventuelt dypdykk i utvalgte relevante utviklingstrekk i bransjen. 
Eierstrategien skal også behandles årlig på høstmøtet.  

c. På det første eiermøtet etter kommunevalg skal styret legge til rette for at 
eierstrategien presenteres for eierne, og det skal legges opp til drøfting av 
innholdet i strategien og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse. 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/317-19 

Arkiv:                F17  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 28.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
27/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
43/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Avvikling av leieavtale - Solbakken botiltak i Sørkjosen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Kontrakt ved leie av bolig - Solbakken botiltak 
2 Terminering av leieavtale Solbakken botiltak 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 

Behandling: 
Sigrund Hestdal (Ap) fratrer behandling av saken jfr fvl §6, e.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune ønsker å avvikle leieavtalen med Stiftelsen Nybo, og vi ber 

boligstiftelsen om å forberede salg av eiendommen på det åpne marked, etter at man har 
innhentet uavhengig takst på eiendommen. 

2. Når mulig salgssum er avklart vil Nordreisa kommune avklare om man er villig til å dekke 
eventuelt tap for Stiftelsen Nybo. 

3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne eventuelt tap ved salg, jfr. 
punkt 2. ovenfor. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

4. Nordreisa kommune ønsker å avvikle leieavtalen med Stiftelsen Nybo, og vi ber 
boligstiftelsen om å forberede salg av eiendommen på det åpne marked, etter at man har 
innhentet uavhengig takst på eiendommen. 

5. Når mulig salgssum er avklart vil Nordreisa kommune avklare om man er villig til å dekke 
eventuelt tap for Stiftelsen Nybo. 

6. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne eventuelt tap ved salg, jfr. 
punkt 2. ovenfor. 
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Innledning 

Nordreisa kommune etablerte et botiltak i Sørkjosen høsten 2018, og det ble i denne forbindelse 
inngått en leieavtale med Stiftelsen Nybo 01.09.2019. 
 
Leieavtalen skulle gjelde i 10 år, og kunne ikke sies opp av partene i leieperioden. Kommunen 
betaler en leie som utgjør kr 41 910,- pr. måned, og denne og leieavtalens betingelser for øvrig 
skal avspeile boligstiftelsens kostnader ved kjøp og oppgradering av boligen. 
 

Stiftelsen Nybo 

Stiftelsen Nybo ble etablert i 1988, og vedtektenes paragraf 1 slår fast at “....formål: å skaffe 
boliger for tidsbegrenset utleie uten eget økonomisk formål: …". Videre at “Boliger kan bare 
leies ut til vanskeligstilte (eldre/omsorg, rus-psykiatri, flyktninger, eneforsørgere, studenter)…" 
 
Nybo kan i tillegg leie ut en mindre del av boligmassen til andre interesserte i boligmarkedet. 
 
I 2006 overtok Nybo 97 boliger/leiligheter fra Nordreisa kommune. Fra 2009 er det solgt 9 
leiligheter og bygd/kjøpt 17 boligenheter + bokollektiv. 
 

Kommunestyrets vedtak 01.04.2020 

Kommunestyret behandlet saken i sitt møte 01.04.20 og vedtok følgende: 
1. Kommunestyret tar vedtaket i Helse- og omsorgsutvalget, sak 6/20 i møte 17.02.20, til 

etterretning. 
2. Kommunestyret ber om at drøftelsene med Boligstiftelsen Nybo videreføres med sikte på 

rask avvikling av leieavtalen på Solbakken botiltak, adresse Flyplassvegen i Sørkjosen. 
3. Kommunestyret ber om at spørsmålet om terminering av leieavtalen legges fram for neste 

kommunestyremøte. 
 

Avvikling av botiltaket 

Nordreisa kommune har nå avviklet botiltaket Solbakken i Sørkjosen. De ansatte er enten 
omplassert eller har sluttet, og vi har pr. d.d. ingen personalkostnader på tiltaket. Imidlertid har 
vi løpende utgifter på leieavtalen, strøm og lignende 
 

Avvikling av leieavtalen 

Kommunedirektøren har vært i dialog med boligstiftelsen i forhold til avvikling av leieavtalen, 
jfr. Epost datert 14.04.20. 
 
Boligstiftelsen har i epost datert 21.04.20 svart at styret i Stiftelsen Nybo har vedtatt at ved 
terminering av leieavtalen må følgende dekkes: 
 

Kjøp   kr 3.150.000 
Megling  kr 82.019 
Takst   kr 8.625 
Renovering  kr 878.230 
= Totalt  kr 4.045.074 

 
Slik inndekning kan skje ved salg og bidrag fra Nordreisa kommune. 
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Stiftelsen uttaler videre at dem kan være interessert i andre løsninger enn kontant beløp som 
betaling. 
 

Vurdering 

Nordreisa kommune har nå selv ikke behov for denne boligen, som er spesialtilpasset bruker 
under tilsyn. Det vil være vanskelig å leie ut boligen til andre for den leiesum som kommunen 
har forpliktet seg til å betale til Nybo. 
 
Boligen kan omgjøres til flere boenheter, men dette vil koste store beløp. 
 
Også et salg av boligen vil kunne bety et tap for eieren, og derved for Nordreisa kommune som 
leietaker. Det er en stor usikkerhet knyttet til markedsverdien av denne boligeiendommen, og 
derved potensialet for tap for kommunen. 
 
Alternativene for kommunen i denne sak synes å være følgende: 

I - Videreføre leieavtalen og bruke boligen til egne formål 
II - Videreføre leieavtalen og leie den ut på det åpne marked 
III – Stiftelsen Nybo selger boligen og Nordreisa kommune dekker eventuelt tap 

Anbefalinger 

Kommunedirektøren vil anbefale at Stiftelsen Nybo forsøker å selge eiendommen på det åpne 
marked, etter at man har innhentet uavhengig takst på boligen. Når det er avklart hva markedet 
er villig til å betale for boligen så må Nordreisa kommune endelig avklare om man er villig til å 
betale et mulig tap på dette prosjektet. 
 
Videre anbefales at formannskapet får fullmakt til å godkjenne eventuelt salg i forhold til aktuell 
tapssum for Nordreisa kommune. 
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: o?‘ .

l  . PARTENE  l  AVTALEN Qxøé

Utleier
N C  [gult [88:2 MIP/()

avn 'f/OM !  ,.] z, / Otsw.l1"i".""9'2!'8"1'95"0'U'3""

Adresse: "' A. V  (må?

Wm ?  ;»? é 3 få” .............................................. Fødselsdato/org nr:

Epost/(Irma .........  {9 ,ST/iDQ) ”% 0 bo bl ”j (JJ/e L  (  ’7 v

UtleleellmeEtiD

Navn:

Adresse:

Telefon: Fødselsdato:

E-post:

//Å 7? " % ?J/WÅ/A  ' "  “  '/////////////////A

LeletaCer

Navn: Moral/”65561. kOMMUHZ

Adresse:

Telefon: ?..—?  5  8%  (700 Fødselsdato: q  qg 3‘50 833

E—post:..... tfoslmotl {k €  rusräwclöa »ROMMJWF no

LeletaCer  2/ EullmeCtlEl

Navn:

Adresse:  .

Telefon: Fødselsdato:

E—post:  ...

///////// ////////////////////////.7////////////////////////////////////////////”///////////x////7///////1W/7////////////////////////////////////////////////////////////////

2. EIENDOMMEN

Adresse.  /:/('/ lib/“’55 Véée” O/6/?- B.,. UQ }S/ : .. .  ......

Kommune.  IUOV‘OI/ r  “SW

////////////////////////A//£  . ’I/J Ø ?:  V/l/////A %  //////A'/7/////////////////////////////////////////////////////////////////////////7////////

Sde 2
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3.  LEIEAVTALEN  gj ELDER ’6

Kryss  av for ett alternativ qg

A  52 Husellerlellighet

B  r— Lofts- eller sokkelbollg l enebolig eller bolig i tomannsbolig der utleier bor l samme hus

C l? Ett beboelsesrom der leieren eller avtalen har adgang til en annens bolig.

Leietaker har færre rettigheter enn vanlig. bl.a innskrenket oppsigelsesvern.

Se husleielovens ‘55 9-5 tredje ledd, 9-6 annet ledd, første pktm., 9-7 Cerde ledd. 9-8 tredje ledd.

D '
,1 Bolig som utleieren selv har brukt som egen bolig. og som blir leid ut som folge av midlertidig fravær på inntil fem år.

Leietaker har færre rettigheter enn vanlig. Se husleieloven  §  11-4.

E  Im Annet (spesi :ser)'

2 ' ' 5Antall rom: ............ O  ....... Kjøkken [2] Bad LX Antall boder  0......................... Antall parkeringsplasser

Husrommet leles ut: Umøblert [% Møblert EH lnventarllste vedlagt i— [

Spesielle forhold:

 

i '.

.?, ..? ? ?. -J

, ,' ’/ ' ' '  '9:  ' j' '  J/ ' .  "  W/fW/f/ \ ///////////////

ø -// 0  å» /m 73 RH
4.AVTALThUsLElE *

3  8/ ”' 57/24Avtalt husleie er kroner ................................................... pr. måned. M

Leien betales forskuddsvis den ................... ./. ..................... h ver måned

c/äwo 21W ??Leien betales til kontonummer: ............. .............. i ..............................................................................................

strum  oUoppvarmlnG Vann- oDavlEavCiner

El Strøm og oppvarmlng er lnkludert l husleien EJ Vann— og avlepsavgliter er lnkludert l husleien

[E Strøm og oppvarming betalesi tillegg til husleien. ?? Vann- og avlepsavgitter beregnes etter målt forbruk. og

dttl [' bl"! 'lhsl'.
Det beregnes et forskudd på kr ..................... pr måned, 8 av a  es a disse eta es: trl egg tr "  men

som forteller sammen med husleien. Det beregnes et forskudd på kr ............................ pr måned,

f  ll d  l  ‘ .
Forskuddene avregnes minst én gangl året. og utleier '  ,  som orla er sammen me hus eien

dokumenterer de faktiske utgiftene til strøm og Forskuddene avregnes minst én gang I året. og utleier j

oppvarming. dokumenterer de faktiske utgiftene til vann og avløp. &

R  Strøm og oppvarming er ikke inkludert i husleien. '  . l

& Leier har egen måler og må tegne eget abonnement. !  ! l

[  og da fra ....................................... :  I.

Foruten strøm/oppvarming og/eller vann/avløp er det ikke tillatt  å  kreve betaling utover avtalt husleie.

Sde  3
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5 LEE ORh OLDETS fORM Og VARigh ET &

Kryss av for A eller  B  og fyll ut  innenfor  aktuelle ramme. 2

i

i

i

i

(.

Sde  4

?A [— Tidiubelemtavtale

BE

lt rnatiVelg ett a

Leielorholdet starter den  ...................................................................................  kl  .................................................

og løper til det blir  sagt  opp av en av partene

Oppslgelsesfristen skal være måneder. Fristen regnes fra den første dagen l påfølgende måned  .   

 

TrdCbe'Ztemt avtale

Leielorholdetstarter en:

og Opphører uten  o  sigelse den ............  kl  .................................................

En iidsbestemt leieavtale kan etter husleieloven ikke være kortere enn  3  år. Hvis avtalen gjelder lofts- eller sokkeiboligi

enebolig eller bolig i tomannsbolig, og utleieren bor l samme hus (jf. punkt  3  B) kan minstetlden være 1 år.

Lovens regler om minstelld gjelder ikke for kontrakter som gjelder utleie av bolig som utleier selv har brukt som egen

...boligegeonrtmfielö ut vedlätTdig—fr nnlll 5 anjf punkt  3  D.

LMS” kan ikke sesopp av noen av partene l den avtalteleiepen'oden.

E i den avtalte leieperioden har partene avtalt en gjensidig oppsigelsesrelt.

Oppsigelsesfrlsten skal være  ........................  måneder. Fristen regnesfra den første dagen i pålolgende måned.

Det kan avtales kortere leietid enn lovens minimum pia-henholdsvis  3  eller 1  år dersom:

a) husrommet skal brukes som bolig av utleieren selv eller noen som hører til husstanden. eller

b) utleler har en annen saklig grunn for tidsavgrensingen.

NB! Begrunnelsen må oppgis skriftlig. ellers kan ikke utleier påberope seg annen lidsavgrensning enn den loven tillater.

Det avtales kortere leietid enn lovens minimum på  3 eller 1  er.

Begrunnelsen for dette:

D Ved leieperiodens opphør skal husrommet brukes som bolig av utleier selv eller andre som tilhører

utleiers husstand. spesiiiser:

Velg ett alternativ

.;..;l ., ..,”  .  ,, 111111 ,
..... .  , . , ' ‘ ////
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. OY ‘. éflix

r} DEPOslTUNl gARANTl RAN lilAkl/lÅLT  VæRE  Pa  6  MND? s  LEIE  QX

Leter skal som  sikkerhet  for  skyldig leie. skader på rommet eller inventaret. manglende  rengjøring ved ut 'ytting og andre krav  i

forbindelse  med  avtalen

l  F: betale depositum på kr: .........................................................l
I

l ., .
l Beløpet settes gewesltumskfonto  l  .........................................................  å  kontonummer ....................................................................................
l ,

i
l Utlei &amkosminger til opprettelse av slik  konto.

”/7
[Z stille  garanti  på  kr:. ...  ...m—60 '— Ska-61M 0,5 h  U  S will I C/

l

Garantierklæring utstedt  av.  N  €)o Ve,—l 5 %  kom” V  4 C.. vedle avtalen.

 

Ill)

s

7.  ORDENsREg LER

Leieren må behandle husrommet med tilbørlig aktsomhet  og ellersi  samsvar  med  avtalen.  Leieren må følge vanlige ordensregler og

rimelige påbud fra utleier.

Erdyrehold tlllatt? [1:] NEI [:]] JA Hvilke?"

Er røyking lnnendørstillatt? [] NEI EH JA

Andre forhold, spesi 'Jser:l .....
l
l

8. UTk  AsTELsE  Og sæ Rn TVANgnUNNLAg

Leiaren godtar at utkasting (tvangssfravikelse) kan  kreves hvis Ielen ikke blir betalt lnnen 14 dager etter skriftlig varsel I henhold til

tvangsfullbyrdelsesloven  54-18  er sendt. Varselet  kan  sendes tidligst på forfallsdagen.]f. samme lovs §  13-2.  3. ledd  (a).  Det skal [  var-

selet framgå at utkastlng vil bli krevd dersom kravet Ikke blir oppfylt, og at utkasting kan  unngås dersom Ielen blir betalt med renter og

kostnader før utkastelsen blir gjennomført. Leieren godtar at utkastelse  kan  kreves når leietiden er løpt  ut.jf  5  13-2.  3. ledd (b)l tvangs-

lullbyrdelsesloven.

9 PARTENE h AR sæ Rsk ILT AVTALT f  ø Lg ENDE

amt/%,” WMM” m5 @775" l. ”l
«(()t HJNWSWCZL bru/law

7//  '

Sde  5
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l
l..:

'

10  DIVERSE /

Leieavtalen er utferdiget med ............................... vedlegg og er underskrevet l

Andre forhold

11.  UNDERsk  l  TER

Sed og dato:

°

Utleier x fi'ffiiylggn mg Leietaker

_0rg.m~. 948 195 0034

Sgnalur  utleler

lorbrukerradel no

Forbrukerrådet The Consumer Council of Norway

Postadresse Postboks 463 Sentrum.  N0-0105  Oslo

E-post: postgorbrukarradetno

Publikumslelalon. 03737 Senlralbord 23 40 05 00

Forbrukerrådets nvrlgs kontraktsformularar kan lastes ned fra httllorbrukarrådet no

© Forbrukerrådet

Slgnat

ea
............................... eksemplarer

%»v '  '

be¢ié¥q5a151ttf0”{

A_-- ...- .._

ur leieta er

FORBRUKERRÅDET
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Fra: Jan-Hugo Sørensen (Jan-Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no)
Sendt: 27.04.2020 16:40:48
Til: Ellinor Evensen
Kopi: 

Emne: Vs: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
Vedlegg: 
 

Fra: Tore Elvestad <tore@nybo‐boligutleie.no>
Sendt: tirsdag 21. april 2020 10:02
Til: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no>
Emne: SV: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
 
Hei
Styret i Nybo har vedtatt at Ved terminering av leieavtale må Nybo ha dekt:
                ‐Kjøp                     3150000,‐ kr
                ‐Megling                  82019,‐ kr

‐Takst                        8625,‐ kr
‐Renovering         878230,‐ kr     

                Totalt                    4045074,‐  kr Som må dekkes av salg og Nordreisa kommune.
 
Stiftelsen Nybo kan være interessert i andre løsninger enn kontant beløp som betaling.
 
Tore Elvestad
Stiftelsen Nybo
Flomstadvegen 1
9151 Storslett
Mob 47756494
 
 

Fra: Jan‐Hugo Sørensen <Jan‐Hugo.Sorensen@nordreisa.kommune.no> 
Sendt: 14. april 2020 15:44
Til: Firmapost Nybo <firmapost@nybo‐boligutleie.no>; Tore Elvestad <tore@nybo‐boligutleie.no>
Kopi: Hilde Anita Nyvoll <Hilde.Nyvoll@nordreisa.kommune.no>; Nordreisa kommune
<postmottak@nordreisa.kommune.no>
Emne: Terminering av leieavtale Solbakken botiltak
 
Til Boligstiftelsen Nybo
******************
 
Viser til tidligere møter med Boligstiftelsen Nybo.
 
Nordreisa kommune ønsker å terminere den aktuelle leieavtalen.  I den forbindelse har boligstiftelsen
foreslått at man kan legge den aktuelle eiendommen ut for salg på det åpne marked.  Aktuelle salgssum
minus boligstiftelsens kostnader ved kjøp og oppgradering av boligen vil kunne gi en gevinst eller et tap. 
Ved eventuelt tap forutsetter boligstiftelsen at Nordreisa kommune dekker dette.  Nordreisa kommune må ha
anledning til å annullere salgsprosessen hvis aktuell budsum ikke er akseptabel.
 
Vi ber om at Boligstiftelsen Nybo gir oss et formelt tilbud slik at vi kan legge dette fram for politisk
behandling i kommunestyret.  Vi vil deretter gi dere tilbakemelding på om dere kan gå videre med den
skisserte løsning.
 
 
Med vennlig hilsen
Nordreisa kommune
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Jan‐Hugo Sørensen
kommunedirektør
 
 
Kopi: ordfører, her
          postmottak, her
 
 
Mobiltelefon nr. +47 91 30 00 46
Telefon nr. +47 77 58 80 03
 
 

 
www.nordreisa.kommune.no
 

497



 

Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/12-31 

Arkiv:                L64  

Saksbehandler:  Jan F. Fjære 

 Dato:                 21.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
30/20 Nordreisa formannskap 30.04.2020 
44/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Bevilgning av egenandel til fiberutbygging 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Tilbudsbesvarelse fra 3net 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune bevilger inntil kr. 1.350.000 som egenfinansiering til bredbåndsutbygging 
langs Storengveien, Sandnes i Straumfjorden og Havnnes.  
 
Midlene bevilges fra havbruksfondet. 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune bevilger inntil kr. 1.350.000 som egenfinansiering til bredbåndsutbygging 
langs Storengveien, Sandnes i Straumfjorden og Havnnes.  
 
Midlene bevilges fra havbruksfondet. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune har igjen ønske om å få til en god bredbåndsutbygging på steder som 
fremdeles mangler tilfredsstillende bredbåndsdekning. Dette prosjektet gjelder følgende 
områder: Storeng, Sandnes og Havnnes.  
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Det ble utlyst en tilbudskonkurranse via EU-Supply portalen KGV-light, datert 12.03.2020. I 
konkurransen var det tatt forbehold om finansiering. Ved svarfristens utløp var det kommet inn 
ett pristilbud, fra 3net AS. 3nets tilbud var på kr. 2.700.000.  
 
I følge Inger Marie Bergseth i Bredbåndsfylket Troms AS er det bevilget 20 mill. kroner 
ekstraordinært til Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK), i tillegg til planlagt bevilgning. 
Hun har varslet TFFK om at Nordreisa kommune planlegger å søke for de tre nevnte områdene, 
slik at dette er forberedt. Vi er derfor i rute i forhold til søknadsprosessen. Oppdragsbrevet fra 
TFFK til kommunene er ikke sendt ut ennå, men de opplyser at det er viktig å vedta kommunens 
egenandel så snart som mulig. 
 

Vurdering 
Forrige gang Nordreisa kommune søkte om tilskudd til slik utbygging var det mulig å søke 
tilskudd på inntil 50% av utbyggingskostnaden. Oppdragsbrevet fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune til kommunene er ennå ikke mottatt, men vi antar at egenandelen vil bli lik 
denne gang. Det betyr at kommunen må stille med en egenfinansiering på inntil kr. 1.350.000 + 
evt. mva.  
Kommunedirektøren anbefaler at kommunen setter av egenandel til utbygging av bredbånd til 
disse tre områdene. 
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Tilbudsbesvarelse  

Anbud Bredbånd til Storeng, Sandnes og Havnnes 

Utgave/revisjon: 1/0 

2020-04-03 

 
 

 

www.3net.no 

E-post: post@3net.no 

 

Kundeservice: 77 77 04 99 
Faks: 77 77 04 01 

 

3net AS 

Bjørklysvingen 3/7 

9152 Sørkjosen 
 

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 by 3net AS 

 

All rights reserved.  

No part of this document may be reproduced, in any form, or by any means, without the prior 

written permission of  
3net AS 
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1. Innledning 

I dette dokumentet gir 3net sin besvarelse på krav og ønsker som Nordreisa kommune har i 

forbindelse med konkurranse om utbygging av bredbåndstjenester i Saksnr. 2020/318. 
 

Kontaktperson hos 3net for tilbudet er daglig leder Kjell Arne Mikalsen, epost: kjellarne@3net.no, 

mobil: 90597865. 
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2. Beskrivelse av løsning 

3net/Ymber har vurdert forskjellige løsninger basert på fiber og radio for å få til leveranser som 

vil være fremtidsrettet og stabil over tid. Den løsningen som skisseres nedenfor er den løsningen 
som vi mener er den eneste vi kan tilby for å kunne stå inne for sikre leveranser mot kundene. 

Løsningen er samtidig den som gir best økonomi over leveransetiden. 

 

Storeng 

 

3net/Ymber har i dag fibernett frem til Lilleng: 
 

 
 

Vår løsning består i å forlenge eksisterende nett med i underkant av 3 km fiberkabel for å få med 

alle kundene. Fiberkablene vil henges i stolper og blir teknisk sett på lik linje med andre kunder i 
3net sitt fibernett. 

 

Sandnes 

 

3net/Ymber har i dag fibernett frem til Fossnes. På lik linje med Storeng så foreslår vi en løsning 
hvor vi forlenger dagens fibernett frem til å dekke kundene i forespurt område.  

 

Vi har vurdert å etablere en radio-løsning med en base på vest-siden av Straumfjorden, men 

kostnadene samlet sett med en slik løsning er for høye over leveransetiden. I tillegg vil et fibernett 

være en teknisk bedre løsning som vil kunne gi gode kundeopplevelser i lang tid. 

 
Havnnes 

 

Vi har vurdert muligheten for å etablere en radiobase i Rotsund som skal mate kunder på 

Havnnes trådløst, men på grunn av manglende høyde over havet vil dette ikke kunne fungere. 

Det vi da har konkudert med er at vi bygger en løsning med fiberaksessnett lokalt til kundene på 
Havnnes, og mating av dette fibernettet med en punkt-til-punkt radiolinje over fjorden. Radiolinja 

er tenkt etablert på Biarnes på Rotsundsiden og i lia på øversiden av bebyggelsen på Havnnes.  

 

Løsninga vil gi et tilbud til husstandene på Havnnes som er sammenlignbart med et tradisjonelt 

fibernett. 
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Figuren viser tenkt løsning med radiolinje over fjorden (sort strek) og lokalt fibernett på Havnnes i 

det blåskraverte området. 
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3. Priser og vilkår 

 

Priser 
 

Følgende priser ligger til grunn for utbygging av fiberbasert bredbånd til de forespurte områdene: 

 

Område Pris 

Storeng Kr. 1.065.000,- 

Sandnes Kr. 380.000,- 

Havnnes Kr. 1.255.000,- 

Sum Kr. 2.700.000,- 

 

 

 
Forutsetninger 

 

Tilbudet forutsetter følgende: 

 

- Vi får tillatelse fra grunneier til å innplassere radioutstyr på Havnnes. 

- Vi finner et hensiktsmessig punkt for radiomast på Rotsundsiden. Dette er noe som vi 
ikke får avklart før snøen er tint vekk. 

- Vi har lagt opp til 10 kunder på Storeng, 4 kunder på Sandnes og 15 kunder på Havnnes. 

Dersom kundetilgangen blir lavere enn dette vil vi ikke stå inne for tilbudet. 

Etableringsprisen mot kundene er satt til kr 4.900,- 
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Forslag til nytt havneprosjekt i Sørkjosen 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 15.04.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 

 Nordreisa kommune ønsker et nytt havneprosjekt igangsatt med sikte på å gjøre 
Sørkjosen til en funksjonell utskipningshavn for tømmer og andre varer. 

 Nordreisa kommune erkjenner at prosjektet for å tilrettelegge for ny industrikai i 
Bakkeby ikke lenger er en aktuelle satsning. 

 Nordreisa kommune søker fylkeskommunens om omdisponering av tilsagn om tilskudd 
på kr. 5 mill. til industrikai i Bakkeby, til det nye kaiprosjektet i Sørkjosen. 

 
 
 

Saksopplysninger 
 
Nordreisa kommune søkte i april 2019 om midler fra fylkeskommunen til bygging av kai i 
Bakkeby og fikk innvilget 5 millioner. 
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Arbeidet med prosjektet pågikk utover høsten og vinteren, men måtte tilslutt skrinlegges pga av 
dårlig og usikre grunnforhold. 
 
Det ble i 2014 søkt om midler fra Landbruksdirektoratet til flerbrukskai. Det ble da søkt om 
midler til Hjellnes. Dette prosjektet er pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt 
som vanskelig lot seg realisere av flere årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt 
industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- og laksenæringen. Utbygging for 
laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en nasjonal laksefjord. Oljenæringa 
har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for landbaserte løsninger ble borte 
 
Statskog ønsker å komme i gang med tynning av furuskogen i Reisadalen, men er helt avhengig 
av avsetning for å kunne gjøre det. Det er snakk om så store kvanta at f.eks bioenergianlegget på 
Storslett ikke har kapasitet til å ta unna dette volumet. Transport med tømmerbil over lange 
avstander blir for dyrt og eneste mulighet er å frakte tømmeret med båt.  
Statskog har på den bakgrunn bidratt mye med å utforme denne søknaden.  
 
Kort oppsummert så søkes det om bygging av 40 meter ny kaifront og mudring av innseilinga til 
havna. For å gi noe mer rom foreslås det å rive butikkdelen der FK er i dag når de flytter inn i 
nye lokaler. (En må ikke gjøre dette, men det vil gi litt bedre plass innenfor kaia.) 
 
Kostnadsoverslaget er på kr 18,2 millioner og det søkes Landbruksdirektoratet om kr 12,1 
million. Videre ønsker kommunen å søke fylkeskommunen om omdisponering av de 5 
millionene som ble bevilget til Bakkeby. En ser også på muligheten for å søke Kystverket på 
nytt.  
 
Søknadsfrist for et skisseprosjekt til Landbruksdirektoratet er 15.april. Hvis prosjektet blir 
prioritert må det leveres mer detaljert søknad innen 15.august. 
 
 

Vurdering 
Havna i Sørkjosen er gammel, trang og trenger en oppgradering. Den er også så grunn at en må 
være godt kjent for å kunne legge til med større båter. 
 
Nordreisa har store skogressurser og spesielt furuskogen i Reisadalen har arealer som har behov 
for tynning. Skal en få avsetning på dette virket er båttransport ut eneste alternativ. Tømmerkaia 
er også tenkt brukt for utskiping av tømmer fra nabokommune og inngår i en strategi om å 
bygge ut tømmerkaier lang hele kysten. 
 
En slik utbygging vil også bety en lagt bedre kai for andre næringer som benytter kaia i dag og 
ellers for nye brukere. 
 
Dette er et svært viktig initiativ, som kan få store ringvirkninger for havneaktiviteten i Sørkjosen 
og for næringsaktivitet i Nordreisa. Kommunedirektøren anbefaler derfor at skissesøknaden 
sendes inn slik den foreligger. 
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1. Bakgrunn. 

I forbindelse med tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2020, søker Nordreisa kommune om 

tilskudd til utbedring av kai- og tømmerterminal i Sørkjosen, Nordreisa kommune. 

Melding om kystskogbruket 2008 la grunnlag for et bredt samarbeid i verdikjeden. Meldingen 

tydeliggjorde også at det store potensialet i kystskogbruket ikke ble hentet ut, samtidig som 

industrien manglet råstoff. Melding om kystskogbruket 2015 har mål om en firedobling av 

verdiskapinga i kystskogbruket fram til 2045. Kystskogens karbonlager skal økes og trevirke skal i 

økende grad erstatte mindre klimavennlige materialer og energikilder.  

For å nå målene i både Kystskogmeldingen og Skog 22 må blant annet god infrastruktur være på 

plass. Dette er også forankret i Meld. St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst. 

I SINTEF rapport om transport av skogsvirke i kyststrøk ble Kåfjord kommune utpekt som mest 

aktuelt sted for lokalisering av tømmerkai for Nord-Troms regionen. Med tanke på lokaliseringen av 

skogressursene så er ei tømmerkai i Nordreisa en bedre plassering.  

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog og Kåfjord 

90.000 daa (begge sør for Nordreisa). I Nordreisa kommune er det 250 000 daa produktiv skog, og 

Kvænangen kommune, nord for Nordreisa, med 165 000 daa produktiv skog.  

Det er tidligere søkt om tilskudd til ei flerbrukskai på Hjellnes i Nordreisa i 2014. Dette prosjektet er 

pr nå lagt på is. Flerbrukskaia viste seg å være et prosjekt som vanskelig lot seg realisere av flere 

årsaker. Flerbrukskaia var knyttet til et tiltenkt industriområde som skulle dekke satsing tilknytta olje- 

og laksenæringen. Utbygging for laksenæringa har store begrensninger siden Reisafjorden er en 

nasjonal laksefjord. Oljenæringa har valgt sjøbaserte løsninger, noe som gjør at behovet for 

landbaserte løsninger ble borte. Det tiltenkte industriområdet ble heller ikke godt mottatt av 

grunneierne på Hjellnes. De økonomiske investeringene som krevdes til et slikt prosjekt var også 

medvirkende årsak.  

Nordreisa kommune ønsker å legge til rette for økt næringsaktivitet i skogen, og tømmertransport via 

sjøveien. Kaianlegget i Sørkjosen har tidligere vært brukt til tømmertransport, men tilfredsstiller ikke 

dagens krav. Kaifronten er for kort til å lagre tømmer på, og dybdeforholdene er noe grunne. I dag 

går det annet gods over kaia, og ved en utbedring vil det også være plass til tømmertransport i 

Sørkjosen. Nordreisa kommune og skognæringa i regionen ser utbedring av Sørkjosen kai som eneste 

ealistiske prosjekt, etter at flerbrukskaia på Hjellnes ikke ble mulig å realisere. 
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Bildet viser plassering av omsøkt kai Sørkjosen (1) i forhold til beliggenhet til tidligere omsøkt 

flerbrukskai og Hjellnes (2). 

 

2. Eierforhold og samarbeid. 

Sørkjosen kai ligger rett ved E6 i Sørkjosen og eies av Nordreisa kommune. Nordreisa kommune eier 

også molo vest for kaianlegget. Ved en utbedring av kaia vil Nordreisa kommune fortsatt eie hele 

kaianlegget (gårds- og bruksnummer 47/137), med areal for baklager/tømmerterminal inkludert (se 

figur 2). 

Felleskjøpet og Nordreisa kommune har en avtale om at det er Felleskjøpet som administrerer 

logistikk og gods over kaia. Felleskjøpet gjør registreringer av lasting/lossing av gods, skriver 

oppgaver og melder til kommunen, som fakturerer transportør for den mengden som føres over kai.  

Ved en forbedring og utvidelse av dagens kai er det flere aktører i Nord-Troms som vil ha nytte av 

kaianlegget. Lokale bedrifter som i dag bruker Sørkjosen kai, og som har behov for en større kaifront, 

for periodisk lagring, utskiping og i landførsel av gods er: 

 Felleskjøpet (lokalisert med et næringsbygg ved kaia): varer og materiell.  

 Sjøtransport (lokalisert med to næringsbygg ved kaia): forsyning til havbruk og mellomlager 

for videre transport, samt annet gods. Sekk og palle.  

 Avinor - Sørkjosen flyplass: strøsand og grus. 

 Bedrifter innen anleggsarbeid: asfalt og grus til veiprosjekter og materiell til 

linjebygging/annet anlegg. 

 Bedrifter innen bygg og anlegg: trelast og byggevarer.  

 Skog- og jordbruksnæringa: tømmer, varer og gods. 

 Flere rederi og aktører langs kysten kan ikke bruke Sørkjosen i dag siden det er for grunt ved 

kaia. Ved en utbedring av kaiareal og mudring kan man regne med flere anløp til kai, og mer 

transport over fra vei til kjøl, enn det vi har i dag. 
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Nordreisa kommune eier i dag kaianlegg og molo, samt baklager. Nordreisa kommune (gårds- og 

bruks nr. 47/137) vil også stå som eier etter en utvidelse og forbedring av anlegget. 

 

3. Tømmervolumene 

Nedslagsfeltet til Sørkjosen kai vil være nabokommunene til Nordreisa, Kvænangen og Kåfjord, samt 

Storfjord kommune.  

Skogområdene i Nord-Troms består hovedsakelig av lettdrevne furumoer og tilgjengelige lier, med 

lauv og blandingsskog. I liene er det også plantet noe gran. Hva som er økonomisk drivbart av det 

produktive skogarealet, varierer noe mellom kommunene i regionen, men i snitt ligger det på rundt 

50 prosent.  

Det er beregnet et volum på 200 - 250 000 m3 i nærmeste 25-årsperiode der nesten halvparten er 

tynningsvirke. Skogen i store deler av Skibotndalen, Reisadalen og i Kvænangsbotn er i hogstklasse III 

etter store hogster under kriger og i gjenreisningsperioden. Grana fra skogreisingsperioden har og 

tynningspotensiale i årene som kommer.  

Massevirke er etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og biovarmekunder (Forsvarsbygg i Indre 

Troms). Virke til industriflis er også aktuelt og levere til Salten verk i Sørfold. Transport av virke på bil 

sørover stopper seg selv i Storfjord. Der går en «økonomisk smertegrense». For lengre avstander enn 

det, lønner det seg å frakte tømmer på båt.  

Se vedlegg fra Skogbrukssjefen i Nord Troms om skogressurser, driftsforhold og avsetning. 
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Bildet viser kjøreavstander fra skogområdene i de fire kommunene som sokner til kaia i Sørkjosen. 

 

4. Tømmertransport og veistandard 

Ferdselsåren inn til Sørkjosen kai er E6. Fra E6 og 220 meter inn til kaiområdet er det en kommunal 

vei på BkT 8 32 t. Nordreisa kommune jobber med en omlegging av tilkomst til kaia, og vurderer tiltak 

for denne veistrekningen til oppskriving i veilista. For tilkomst nordfra er brua på E6 over Reisaelva en 

flaskehals. E6 nord og sør for brua har 60 t totalvekt, men brua har 50 t. I 2022 ligger det i planene å 

utbedre brua.   

Fylkesveiene i Nord-Troms som sokner til E6, har for det meste BkT 10 og 50 t som standard. Noen 
veier har 60 t, mot BkT 8 32 t i andre enden av skalaen. I de mest skogrike områdene er det i 
hovedsak 50 t som gjelder. 
 
Status for det kommunale veinettet er ikke fullstendig kartlagt, men her er det flaskehalser som 
ellers langs kysten. Dette er en jobb som kan gjøres etter mal fra Sogn og Fjordane "Flaskehalser for 
tømmertransport på kommunale veier" (2019), et prosjekt i regi av Kystskogbruket. Region Nord-
Troms vil dra nytte av erfaringer, arbeidsmetodikk og prioritering i arbeidet framover. 
 
Skogsveinettet er ikke ferdig utbygd. I områdene der det er bygd skogsvei på furumoene er det i 
hovedsak skogsbilveiklasse 3. Noen dalfører har en del traktorveier som kan oppgraderes til bilvei, 
samt behov for nybygging av lastelommer langs fylkesvei og nybygging av skogsbilveier. Hovedplan 
for vei viser et behov for om lag 130 km med skogsvei. Dette kan løse ut nye 150-200 000 fm3.  
 
Forholdene for terrengtransport er gunstige. Lite bratt terreng og gode grunnforhold. I eldre furu -og 
lauvdominert skog er hellingsprosenten 18 og 27, for tynningsklar furuskog er hellingsprosenten 12, 
viser tall fra Landskogtakseringen. I regionen kan man enda regne med gode vinterforhold med tanke 
på driftsplanlegging. 
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5. Adkomsten og lagermulighetene på kaien  

Dagens kai er en betongkai med 30 meters kaifront. Den har ikke tømmerstaker og nok 

lagringskapasitet på kaifront. Det er behov for en forlenging av kaifront og mudring for at kaia også 

skal fungere til tømmertransport. 

Planlagt ny kai vil komme i forlengelse av dagens kai nordover. Det vil kreves litt utfylling og 

forlengelse av dagens betongkai. Dybdenivået ved kaifront er på 5 meter i dag. Det er behov for å 

mudre også der nytt kaiareal er tiltenkt. Kommunen fikk undersøkt kostnadene ved å mudre opp i 

2019. 

Ved det nye kaiarealet står et næringsbygg som i dag benyttes av Felleskjøpet. Felleskjøpet skal flytte 

butikken inn i ett annet næringsbygg de eier. Riving av den gamle Felleskjøpbutikken vil derfor 

frigjøre areal til logistikk og lagring av tømmer på det nye kaiarealet. 

Det nye kaiarealet planlegges som en flerbrukskai, med 40 meters kaifront. Etter mudring vil det 

være 8 meters dybde, ved lav vannstand, og kaia vil ha anlegg for fleksible tømmerstaker. Ved å 

bruke dagens -og den planlagte kaifronten til tømmerlagring, vil det være plass til ca. 600 fm3, 

samtidig som det ikke stenger for annen lasting og lossing over kaia. Med en 10 m bred "passasje" til 

annet gods, er det ingen tidsbegrensing på hvor lenge tømmeret kan ligge på kaifront.  

Tilkomst fra E6 er på kommunal vei og inn til kaiareal, med god plass til å snu tømmerbil og legge opp 

tømmer i lunner. 12,1Båtene som går langs kysten i dag tar fra 1 100 fm3 til 4 000 fm3. I tida båten 

ligger til kai må det kippes (95 m) fram til kaifront med tømmerbil og hjullaster med tømmerklo (3-5 

fm3/tur). De største båtene har så lang rekkevidde på krana at en kan legge to lunner på kaifront. 

Det tiltenkte kaiarealet ligger inne i kommunal arealplan og er i henhold til formålet. 

 

Bildet viser dagens situasjonskart, med inntegna nytt kaiareal, veitilkomst, snuplass og 

baklager/tømmertermial. Nr. 1 på bildet viser næringsbygg som skal rives for å gi bedre plass på 

kaiareal. Bildet er tatt under anleggsperioden for tunellarbeidet. Overskuddsmasser er kjørt bort og 

området er i dag planert. 
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6. Dybdeforhold og tekniske krav  

Dagens kaianlegg består av ei betongkai, 30 meter kaifront, og ei trekai på 30 meter for 

fiskerimottak. Dybdeforholdene er på 5 meter. Vest for kaia er det bygd en molo på ca. 200 meter og 

tilrettelagt for småbåthavn.  

Eksisterende betongkai ble bygd samtidig med resten av kaiområdet på slutten av 70-tallet. Den er 

jevnlig renovert og har status som godkjent ISPS havn. Betongkaia er fendret med lastebildekk og har 

fire pullerter, i tillegg en pullert sør for trekaia, og en nord for betongkaia. 

Forlengelse med 40 m av dagens betongkai vil bygges etter krav til industrikai. Bæreevne på 40 

kN/m2 og 700 kN over en flate på 1 x 1 m. Tømmerkaia vil ha endestaker- og fleksible tømmerstaker. 

Kaia vil utstyres med fenderverk, pullerter, og stige. Det er behov for framføring av strøm til lyspunkt. 

Tiltenkt kai vil ha betongdekke og en dybde etter mudring på 8 meter. 

Grunnundersøkelser i området for ny kai ble utført i forbindelse med raset i 2015 på E6 i Sørkjosen. 

Undersøkelsene viste at arealet nord for eksisterende kai ble funnet trygt, med stabil sandbunn.  

Med eksisterende kai på 30 m, og tiltenkt ny kaifront på 40 m, vil en få ei funksjonell flerbrukskai. 

Endestaker og fleksible tømmerstaker gjør at annet gods kan lastes og losses, selv om det ligger 

tømmer på kaifront. Bæreevne og punktbelastning på eksisterende kai må undersøkes grundigere. En 

løsning er å ha kortere tømmerstaker for redusert vekt på den delen av kaifront. Mudring vil skje ved 

eksisterende og tiltenkt kai. 

Sørkjosen havn ligger rett ved elvedelta til Reisaelva. Gjennom årenes løp har løsmasser fra elva, 

sammen med strøm fra sjøen, kommet inn i havnebassenget. Det jobbes med en vurdering av tiltak 

for å redusere sandvandringen inn i havnebassenget. Kostnadene med en sandfangermolo må ses 

opp mot alternativet som er vedlikeholds mudring og hva som vil være mest regningssvarende. 

 

 

Bildet viser området for utfylling og ny kai (blå), området som skal mudres (rød) og vurdering av 

tiltak  for å hindre sandvandring (gul pil). Kart med dybdepunkt og dybdekontur fra Kystinfo.no. 
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7. Kostnadsanslag 

Kostnadsanslaget er jobbet fram ut fra kjent informasjon. Noen nærmere undersøkelser må til for en 

bedre nøyaktighet på kostnader for mudring, dersom noe av massene er forurenset og trenger 

spesialbehandling. Bæreevne på dagens kai må også vurderes nærmere. Dersom utfylling av nytt 

kaiareal, sammen med mudring, viser at det er behov for lengre peler, vil det fordyre kostnadene til 

forlengelse av kaia. Noe av denne usikkerheten er tatt med i kostnadsanslaget.  

Sørkjosen kai ligger tett på utløpet til Reisaelva. Løsmasser fra elva, sammen med bølge- og sjøstrøm, 

er årsak til mudringsbehov. Det er lagt inn i kostnadsanslaget en vurdering av tiltak som kan hindre 

sandvandring. Kostnader til sandfangermolo må så settes opp mot kostnader til vedlikeholds 

mudring. Det er ikke mudret i havnebassenget siden bygging av kaianlegget for om lag 40 år siden, 

men tiltaket bør vurderes sammen med utvidelse og forbedring av kaia. Det vil også være kostnader 

knyttet til prosjektering, anbudsprosess og prosjektoppfølging. 

 

Skogbrukets andel av prosjekt flerbrukskai i Sørkjosen vil være knyttet til postene (1), (2) mudring 50 

%, kaianlegg (3-8), vurdering av sandfangermolo (9) 50 %, (10) og (11). 

 
 
 

Kostnadsoverslag 40 m kaifront kr

skogbrukets 

andel kr

Grunnarbeid

1 Utfyllig og plastring 350 000       350 000       

2 Mudring 5 750 000    2 875 000    

Kaianlegg

3 Rigg og drift 1 300 000    1 300 000    

4 Graving forankringskonstruksjon 470 000       470 000       

5 Pelearbeid 2 300 000    2 300 000    

6 Betongarbeid 4 700 000    4 700 000    

7 Pullere/fendring 550 000       550 000       

8 Redningsutstyr/lys 120 000       120 000       

9

Vurdering av behov for 

kofferdam/sandfangermolo 80 000         40 000          

10 Kostnadsreserve 5% 850 000       850 000       

11

Planlegging, prosjektering, søknad, 

konkurransegrunnlag, geoteknikk 1 400 000    1 400 000    

12 Riving av næringsbygg 330 000       165 000       

SUM kostnadsoverslag kai 18 200 000 15 120 000  
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8. Finansieringsplan  

Sørkjosen kai vil fortsatt driftes av Nordreisa kommune etter en mudring og utbygging. Dagens 

aktører og nye aktører, som frakter gods over kai, vil bidra med årlige inntekter til kommunen. 

Tilskudd, egenandel og årlige inntekter vil dekke kostnadene. 

 

Prosjektkostnader 18 200 000 

  

Tilskudd fra L.dir. 80 % av skogbrukets andel 12 100 000 

Tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune 5 000 000 

Kommunal egenandel 1 100 000 

 18 200 000 

 

Jamfør finansieringsplanen vil kommunen også søke til Troms og Finnmark fylkeskommune om 

midler til prosjektet. Det ble søkt om midler til mudring fra Kystverket i 2019, men søknaden nådde 

ikke opp. Med en mudring og utbygging av dagens kai vil det også komme flere aktører til som kan 

bidra til finansieringen av prosjektet med økte årlige inntekter til kaia. 

 

9. Drift- og vedlikeholdsansvaret  

Nordreisa kommune, og/eller den de har avtale med, vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av 

kaianlegget. Drift og vedlikehold av tømmerkai ses i sammenheng med drift av dagens kai. Ny 

tømmerkai kan betjenes innenfor eksisterende avtale og bemanning, samt eksisterende maskinelt 

utstyr.  

 

10. Rettigheter  

Det er utarbeidet et utkast til avtale om bruksrett for skogbruket. Dersom det blir utbedring av 

Sørkjosen kai vil skogeiernes bruksrett tinglyses så snart den er signert av partene. 

Avtalen vil inneholde følgende: 

- Nordreisa kommune erklærer at skogeierne i kommunene, på tinglysingspunktet, Storfjord, 

Kåfjord, Nordreisa og Kvænangen sikres en langsiktig og prioritert bruksrett til lagerareal og 

kaifront i Sørkjosen. Området med prioritert bruksrett er markert på kart og omfatter gårds- 

og bruksnummer 47/137.   

- Med prioritert bruksrett er ment en varighet på minimum 25 år. Avtalen kan deretter 

reforhandles. 

- Kaieier, eller den som styrer logistikk over kai, skal koordinere bruken av 

virkesterminal/baklager og kaianlegg mellom skogeiere og andre brukere. Skogeiere vil som 

regel engasjere tømmerkjøpere i regionen til omsetning og transport av virke. 

- Nordreisa kommune har ansvar for forsikring, drift og vedlikehold av Sørkjosen kai, inkludert 

tilkomst på kommunal vei. 
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- Behov for bruk av baklager/tømmerterminal og kai må meldes inn med en måneds varsel til 

Nordreisa kommune, eller den som styrer logistikken over kai. Baklager/tømmerterminal kan 

også brukes til andre formål etter nærmere avtale med kommunen. 

- Dersom det oppstår en prioritetskonflikt vil kommunen søke løsninger som ikke fører til 

forfordeling. 

- Tilrettelegging og opprydding før og etter utskiping av skogsvirke, eventuelt flis, foretas av 

det selskap som til enhver tid nytter baklager/tømmerterminal og kai. 

- Kostnad med bruken av kai og baklager/tømmerterminal av skogeiere, men sine 

tømmerkjøpere/-selgere av skogsvirke, vil betegnes etter "lav sats". Med lav sats menes en 

sats som tar hensyn til at det er bevilget offentlige midler til tømmerkai i Sørkjosen. 
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Nordreisa Kommune 
 

 3/4/2020 
 

 

    
STØTTE TIL UTBYGGING AV TØMMERKAI I SØRKJOSEN 
 
 
ALLSKOG er kjent med at Nordreisa har planer for utvidelse av sin kai i Sørkjosen, med formål 
om å bruke den som tømmerkai, og at kommunen i denne forbindelse søker 
Landbruksdirektoratet om medfinansiering i form av tømmerkaimidler. 
 
ALLSKOG forsyner i dag Elkem Salten i Sørfold med treflis til silisiumproduksjon. ALLSKOG har 
investert i et stasjonært flisingsanlegg i tilknytning til smelteverket. Vi er avhengige av å 
forsyne flisingsanlegget med over 100.000 fm3 rundvirke for å fylle kontrakten med Elkem. Vi 
er avhengige av forsyning fra alle skogområder nord for Saltfjellet. De geografiske avstandene 
er store, og dette fører til høye transportkostnader. Konsekvensene for skogeierne, 
skognæringa og samfunnet er tap av store verdier om ikke transportkostnadene reduseres.  
 
I dag er nærmeste alternativ for utskiping av tømmer fra Nordreisa i Finnfjordbotn, som ligger 
23 mil unna den prosjekterte kaia i Sørkjosen. Med en rasjonell tømmerkai i Sørkjosen, vil det 
bli mer lønnsomt å transportere tømmervolum ut fra Nordreisa og kommunene som ligger 
inntil. Tenkt nedslagsfelt til kaia er skogkommunene i Nord-Troms, med en maksimal avstand 
til kaia på 11 mil. Kaiprosjektet vil føre til stor reduksjon av biltransport, med de 
lønnsomhetsgevinster og de miljøgevinster dette innebærer. I tillegg vil det åpne for hogst i 
skogområder som fram til nå ikke har vært økonomisk drivbare. 
 
Investeringene som gjøres på ny kai i Sørkjosen vil bidra til en mer kostnadseffektiv 
tømmertransport for aktørene i hele verdikjeden. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Snorre Furberg 
adm direktør 
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        Skogbrukssjefen i Nord Troms  

          

 

Tømmerkai i Sørkjosen-Nordreisa kommune 

Oversikt over skogressurser og skogvegnettet for Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord 

kommune. 

 

Region Nord Troms består av flere kommuner, men her beskrives de kommunene som regnes inn i 

dekningsområde for ei framtidig tømmerkai i Sørkjosen. 

Skogressursene 

Det beste tallgrunnlaget vi har for fylket i sin helhet er tallene fra Landskogtakseringa. I Nord Troms 

er det ingen kommuner som har heldekkende skogbruksplaner - det er kun enkeltplaner eller 

områdetakster. 

Skogarealet i Nord Troms omfatter ca. 90 % lauvtredominert skog, der 80 % er lauvskog med mer enn 

70 % andel bjørk. Andelen lauvtredominert skog i Nord Troms er tre ganger så høy som 

landsgjennomsnittet, og det er særlig andelen bjørkeskog som er høy. Av bjørkeskogen viser, 

landskogtakseringen til at 80 % er hogstmoden. Lauvskogområdene har i hovedsak middels bonitet. 

Furumoene består for det meste av lave og midlere bonitet, og arealene med granskog er 

hovedsakelig på G14. 

Grandominert skog utgjør 4 % av skogarealet, mens 6 % er furudominert skog. For de fire 

kommunene er arealene for furu og gran i h. kl. 3 og 4 dominerende, hvorav en stor del har 

tynningspotensiale. Jamfør Landskogtakseringsrapporten for Troms 02/2012 finnes det ingen sikre 

tall for sagtømmerandelen for gran -og furuvolumene i Troms. Erfaringsmessig vil en hogstmoden 

skog gi 50 % sagtømmerandel for furu og 65 % for gran. Sagtømmerandelen fra tynninger ligger på 

rundt 10 %. 

Det meste av areal og volum for gran og furu er som tidligere nevnt i hogstklasse 3 og 4. Hoveddelen 

av volumene som kan hentes av gran og furu (jf. balansekvantumsprognoser) vil dermed være fra 

tynninger. Grunnen til at en stor andel furuskog er i samme aldersklasse er mye 2. verdenskrig. 

Behovet for virke under krigen var veldig stort, eksempelvis til brensel til de mange fangeleirene i 

regionen, og tunell over Kvænangsfjellet. Perioden etter krigen med gjenreisinga, gjorde også sitt 

innhogg i dagens hogstklasseinndeling. Betydningen av tynning i denne regionen, sammen med 

Finnmark, er kanskje ekstra viktig. Med tynning kan vi bedre "få tilbake" en normalfordeling av 

hogstklasseinndelingen (fordelt på areal og kubikk) på lengre sikt. Perioden med skogreising i Nord-

Troms gir i løpet av en 25 års periode tynningspotensiale, også i granskogen. 

Tall fra Landskogtakseringen viser at Storfjord kommune har 125 000 da produktiv skog, Kåfjord 

90.000 daa, Nordreisa 250 000 daa, og Kvænangen kommune med 165 000 daa produktiv skog.  
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Tabell 1. viser beregnet volum ut fra produktivt skogareal og beregnet økonomisk drivbart volum. 

Økonomisk drivbar skog i verneområdene er ikke inkludert i tabellen. 

Tab.1 

 

 

Med bakgrunn i tall fra tiltaksplanene, med grunnlag fra landskogtakseringen, og fra 
skogbruksplaner, vurderes potensiale for tynningsuttak til å være på om lag 90 000 fm3 for Nord 
Troms. For volum fra sluttavvirkning viser beregningene 110 000 fm3. Realistisk volum fra tynninger 
og sluttavvirkning, som sokner til kaia i Sørkjosen, er mellom 200 – 250 000 fm3 de neste 25 årene.  
De store ressursene av lauvskog er ikke beregnet med her. Med dagens rammebetingelser er ikke 
massevirke lauv lønnsomt å frakte til kai og videre på båt. Dersom det grønne skiftet også gjør 
lauvskogen i Nord Troms mer aktuell, vil den også finne veien over kai med tiden. 

 

Driftsforhold 

Eldre furu -og furudominert skog har en hellingsprosent på 18 og driftsveilengde 620 m. Furu i h. kl III 

har i snitt en hellingsprosent på 12 og driftsveilengde på 560 m. For lauvskog- og lauvdominert skog 

er hellingsprosenten på 27 og driftsveilengden omlag 1100 m. 

Tabell 2 viser dekningsområde og volum for hovedplan skogsbilveg (Kilden).  

Tab.2 

KOMMUNE Dekning- 

område daa. 

Volum, m3 Skogsbilvei. V. kl 3. 

m 

Traktorvei. V. kl 7-8.  

m 

Storfjord 20 148 71 095 22 779 

 

24 000 

Kåfjord 15 594 59 811 3 407 

 

42 400 

Nordreisa 39 790 130 874 60 963 

 

110 000 

Kvænangen 31 085 52 161  7 838 

 

38 330 

SUM 106 617 313 941 94 987 

 

214 730 

 

Troms er det fylket som totalt sett har størst behov for bygging av nye skogsbilveier, ombygging av 

skogsveier og bygging av nye traktorveier, jf. Melding om Kystskogbruket 2015. Behovet for en bedre 

KOMMUNE Beregna volum 

ift. produktivt 

areal (m/b) 

Økonomisk 

drivbart – m3 

Storfjord 636 000 350 000 

 

Kåfjord 453 000 155 000 

 

Nordreisa 1 260 000 650 000 

 

Kvænangen 830 000 350 000 

 

SUM 3 179 000 1 505 000 
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veidekning gjelder også Nord Troms. Fremtidig behov for vegbygging er i hovedplan vei beregnet til 

125 – 130 km totalt, fordelt på disse fire kommunene. Samlet investeringsbehov vil ligge på rundt 40 

millioner og løse ut 150 - 200 000 fm3. 

 

Avsetning  

Det meste av avsetningen i dag er massevirke til ved, fjernvarme- og industriflis. Det var en del lokale 

sagbruk i drift tidligere, og noen av de drives enda sporadisk.  

Innenfor dekningsområdet for kaia i Sørkjosen, er det et flisfyringsanlegg på Storslett i Nordreisa, 

drevet av Norsk Bioenergi. Det er et behov for 2 500-3 000 fast kubikk i året. Norsk Bioenergi 
har drevet anlegget siden høsten 2018 og leverer varme til kommunale bygg som Sonjatun 
Helsesenter. 

Massevirke er også etterspurt av bl.a. Finnfjord smelteverk og større biovarmekunder (Forsvarsbygg) 
i Indre Troms. Smelteverket mottar ikke tilstrekkelige mengder lokalt, slik at supplering kommer via 
båttransport. Finnfjord smelteverk melder at de har behov for mer industriflis i årene som kommer. 
Leverandører av flis til fjernvarme har også fått massevirkeleveranse via båt til Finnfjord, som en 
buffer og sikring av nok råstoff.  

Sett nordfra, ang. frakt av tømmer på bil til Smelteverket i Finnfjordbotn, eller til utskiping fra 
tømmerkaia der, går det en «økonomisk smertegrense» ved Storfjord kommune. For lengre 
avstander enn det, lønner det seg å frakte tømmer på båt. Med ei tømmerkai i Nordreisa kommune, 
er regionen sikret avsetning. Nord-Troms vil også blir en del av kai nettverket langs kysten, med 
mulighet for leveranse til industri- og smelteverkflis til Midt-Troms og Sørfold, eventuelt tømmer 
også videre sørover. 

De siste 10-15 årene har skogavvirkningen i Nord Troms vært lav på grunn av flere faktorer: 

- Tilgjengelighet: mye av skogen i Nord Troms står i terreng som krever skogsveg for at hogst 

skal være lønnsomt. De siste fem årene er flere godkjente veganlegg blitt ferdigstilt, spesielt i 

Nordreisa og Kåfjord kommune. Det er i hovedsak traktor veg i v. kl 7 som bygges.  

- Avstand: tradisjonelt i Nord-Troms har avvirkning i de siste årene vært vedproduksjon til eget 

bruk og noe for salg. Etterspørsel på ved varierer fra år til år og transportavstand til kunde 

har betydning for hvor det avvirkes. Sist det ble tynnet og hogd sagtømmer gikk det på båt 

sørover. Avsetning av større omfang finnes i Indre Troms - fjernvarme og industriflis, og 

industriflis til Sørfold i Salten.  

- Generasjonsskifte: nye gårdbrukere har ikke samme kunnskap om skogen, og ser ikke 

potensiale for biinntekt i like stor grad, som forrige generasjon.  

En tømmerkai i Nord Troms vil knytte regionen sammen med resten av skogbruksaktiviteten i Troms 

og Salten, og vil øke aktiviteten i skogen betydelig.  

 

31. mars 2020 

 

Elisabeth Torstad 

Skogbrukssjef 
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Nordreisa kommune 

Ráissa suohkan 

Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2017/838-14 

Arkiv:                M22  

Saksbehandler:  May Halonen 

 Dato:                 26.02.2020 

 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

25/20 Driftsutvalget 12.03.2020 

35/20 Driftsutvalget 23.04.2020 

46/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Forurensingsforskriften: § 12-6 Lokal forskrift 

 

Vedlegg 

1 Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

2 Vedlegg 1 til lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  

Behandling: 

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 

vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 

 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 12.03.2020  

Driftsutvalget fremmet følgende forslag:  

Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt  

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  

 

Kommunedirektørens innstilling 

Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 

vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 

Saksopplysninger 

Saken og forskriften med kart ble sendt på høring, samt annonsert, den 11.10.2019 med 

høringsfrist den 18.11.2019. Saken ble sendt direkte til følgende høringsparter: Avfallsservice 

AS, Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kommuneoverlegen og Mattilsynet. Det er ikke 

kommet inn noen uttalelser fra verken høringspartene eller andre.  



Vurdering 

Vi har ikke mottatt noe innspill i høringsrunden og saken legges til sluttbehandling i 

Driftsutvalget og Kommunestyret.  

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg godkjennes og sendes ut på høringsrunde jfr 

Forvaltningsloven § 37. 

 

 

Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg godkjennes og sendes ut på høringsrunde jfr 

Forvaltningsloven § 37. 

Saksopplysninger 

Det er laget en lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. Det vises til PS 65/17 der det ble vedtatt 

i Miljø-, plan- og utviklingsutvalget at arbeidet skulle starte opp med lokal forskrift for mindre 

avløpsanlegg for bolig- og fritidsbebyggelse i Nordreisa kommune.  

  

Den lokale forskriften har mulighet til å endre § 12- 7 til § 12-13 i Kapittel 12 i 

forurensningsforskriften, og samt § 12- 16. I den lokale forskriften for mindre avløpsanlegg har 

vi valgt å endre §§ 12- 10, 12-11, samt § 12-13. Arbeidet har bestått i å lage en lokal forskrift 

med kart som regulerer utslipp lokalt i kommunen.   

 

Forskriftene tar for seg på hvilke anlegg som skal brukes i kommunen, områdeinndeling med 

kart slik at forventningene til dokumentasjon og utslipp er forutsigbar, samt hvilke typer utslipp 

som er tillatt.    

Vurdering 

§ 12-10 i forurensningsforskriften til § 5 i lokal forskrift: 

 

§ 12-10 Dokumentasjon av rensegrad handler om dokumentasjon til avløpsanlegget og har fått 

dette som en endret tittel i ny lokal forskrift. Vi har satt opp krav til de forskjellige områder i 

kommunen om hvor det behøves dokumentasjon av rensegrad og hvilke typer utslipp som 

ønskes på de ulike stedene. Den nye lokale forskrift har tatt med det gamle i 

forurensingsforskriften og samtidig som dette er gjeldende i de områdene som er avsatt i kart/ 

områdeinndeling. Ved et slik fokus kan man lettere fange opp problemer i saksbehandlingen og 

gir forutsigbarhet til de som søker om utslippstillatelse.  

 

I dokumentasjon av rensegrad er det krav til at man tar jordprøver. En jordprøve skaffer 

informasjon av grunnforhold har som formål å finne fram til jordsmonnets infiltrasjonskapasitet, 

hydraulisk kapasitet og renseegenskaper. Dette kravet kom inn i Forurensingsforskriften i 2006  

 

Vi har i de tidligere årene ikke vært så streng med dokumentasjon. Dette er delvis på grunn av at 

de må levere inn prøver til Alta eller Tromsø. Dette har vært dårlig oppfølgt generelt i Nord-

Troms. Men vi ser at de større byene har tatt dette i bruk nå og det skal være lettere for de 

mindre kommunene å ta del av dette.  



 

Forskrift om mindre avløpsanlegg med kart med oppdelte områder må sees som en veileder av 

hva kommunen foretrekker av utslipp. Hvis eier/prosjekterende ønsker annet utslipp på den 

spesifikke eiendommen, må det legges frem en løsning med dokumentasjon som viser frem til at 

deres løsning er like bra eller bedre. På denne måten har vi veiledet i forkant, noe som gir 

forutsigbarhet, men vi ønsker fortsatt å være åpen til at der prosjekterende av avløpsanlegget har 

en løsning som vil fungere bedre. Vi ønsker at dette skal være fullt mulig, ved at det 

dokumenteres med denne løsningen.    

 

Det vedlagte kartet har oppdelte områder med sone A-E.  Hvert område har blitt vurdert etter 

dagens utbygging av anlegg, samt etter de mulighetene til utslipp de ulike områdene har. Sonene 

er: 

• A: Områder der det er langgrunt og/ eller områder med dårlige grunnforhold. Dette er 

områder som skal ha utslipp til terreng med dokumentasjon av rensegrad/jordprøver.   

• B: Kystområder med gode grunnforhold og som kan ha utslipp til sjø. I disse områdene 

har vi som førsteprioritet at utslippet blir ført til sjø. Alternativt hvis dette ikke skulle 

fungere, kan de ha utslipp til terreng med dokumentasjon av rensegrad/ jordprøver.  

• C: Sentrumsområdene og andre områder som i dag er tilknyttes felles kommunale 

avløpsløsninger.  

• D: Områder som har gode forhold for infiltrasjon i terreng. Det er ikke behov for 

jordprøver i disse områdene.  

• E: Områder som ikke er markert i kart. Disse områdene må dokumenteres med 

jordprøver.  

Det er prioritert med utslipp til sjø. Dette er på grunn av utslipp til sjø er en løsning som fungere 

godt, men eiere/prosjekterende velger ofte vekk denne løsningen. Dette er nok med bakgrunn at 

det tidligere var anlegg med utslipp til sjø som ikke er prosjektert godt nok, eller på grunn av at 

utslippet gikk ut i sjøen der de ønsket å fiske og bade. Ser man litt lengre tilbake i tid, var det 

mer vanlig med utslipp direkte i sjø. Forskjellen fra i dag og lengre tilbake i tid, er at det er krav 

til utslippet som går til sjø. 

 

Avløpslam er egentlig er rikt på organisk materiale og næringsstoffer som nitrogen og fosfor, og 

dette må behandles og utnyttes som verdifull ressurs. Dette er bra for fisker og annet som lever 

langs sjøkanten. Minuset kan være at utslippet kan inneholde sykdommer og andre avfallsstoffer 

fra forbruk i dag. Det er dokumentert at det er trygt å bruke avløpsslam til gjødsel i landbruk, 

slik den er i dag. Dette må også gjelde for sjø, der vi har plante- og fiskearter som lever langs 

kysten.  

 

I de områdene som det er muligheter til å ha utslipp til sjø, er dette første prioritert. Områder der 

det er langgrunt har ikke de samme mulighetene, da det er sannsynlig for at det da vil opphope 

seg utslipp i fjæra. Samtidig er også områder som har dårlig grunn tatt med i samme vurderingen 

om det ikke skal være utslipp til sjø der.  

 

I daler er det som oftest gode forhold for infiltrasjon i grunnen. Disse områdene blir lettet opp, 

slik at man ikke behøver jordprøver. Det eneste unntaket her, er i fra Storslett og til Røyeldalen, 

og Straumfjordeidet. Dette er på grunn av at det er usikre infiltrasjonsområder/ grunnforhold i 

disse områdene.  

 

Sørkjosen og Storslett blir områder som det er prioritert å ha fellesanlegg. Av andre fellesanlegg 

er det fellesanlegg i Nordkjosen, Straumfjord og Oksfjord. 

 

§ 12- 11 i forurensningsforskriften til § 6 i lokal forskrift: 

 



§ 12-11 Utslippssted tar for seg hvor utslipp skal forekomme. I lokal forskrift går endringene 

hovedsakelig ut på at utslipp til elv/bekk/vann ikke skal forekomme.  

 

I byggesøknader og fradeling av eiendommer, må saker som fradeles/bygges i 100 meter sonen 

langs elv og sjø søkes om dispensasjon. Vi har i dag en del boliger som ligger nært elva, men 

som ikke har elva som resipient. Ved søknader i fremtiden der en eiendom får dispensasjon for 

fradeling av fritids- og boligeiendom i 100–metersonen langs elva, bør denne tillatelsen være 

gjeldende. Dette uten at det skal behøve dispensasjon fra lokal forskrift om mindre 

avløpsanlegg. Dette så lenge det utslippet ikke føres direkte i elva, men ved bruk av terrenget 

som utslipp.  

 

Andre ledd inneholder også en eldre vurdering av avstandsforhold mellom avløp og vannkilder, 

som vi mener er viktig å presisere at denne fortsatt skal gjelde. Denne er hentet fra heftet 

«Retningslinjer for utforming og drift av separate avløpsanlegg». Den er grunnleggende for å 

vurdere hvor man skal sette opp ett avløpsanlegg. Tredje ledd er videreført fra 

Forurensningsforskriften.   

 

§ 12- 13 i Forurensningsforskriften til § 7 i lokal forskrift: 

 

§ 12-13 Utforming og drift av renseanlegget har endret tittel til «Utforming og drift av 

avløpsanlegget». Det er laget en prioriteringsliste av avløpsanlegg som vi ønsker å ha i denne 

kommunen og som vi vet fungerer. Det ønskes lukkende infiltrasjonsanlegg. Der godkjente 

foretak har dokumentert at forholdene ikke ligger til rette for infiltrasjon, kan alternativ 

løsninger brukes. Her er: 

• Alternativ 1: alternativløsninger biologisk- og/eller forbrenningstoalett i kombinasjon 

ved bruk av eget renseanlegg for gråvann. 

• Alternativ 2: minirenseanlegg med slamavskiller. 

• Alternativ 3: tett tank for fritidsboliger.  

Det er i tillegg oppført i denne paragrafen oppført andre krav som generelt er tilknyttet 

avløpsanlegg, punkt 1-5. 

 

De paragrafene vi ikke har valgt å endre på i forhold til forurensningsforskriften.  

 

Vi kunne ha endret på §§ 12-7 og 12-16 i forurensingsforskriften i lokal forskrift. 

• § 12-7 Avløpsnett. Forskriften handler om at avløpsnett som skal driftes, bygges, 

dimensjoneres og vedlikeholdes med utgangspunkt i det beste tilgjengelige teknologi og 

fagkunnskap. Vi ønsker at dette fortsatt skal være gjeldende.  

• §12-16 Forhold til eksisterende utslipp. Denne paragrafen tar for seg tillatelsen som er 

gitt til tidligere utslippstillatelser. Her kunne vi ha gått inn for å oppheve tidligere 

tillatelser, f.eks. de som var gitt før det ble krav om å ha utslippstillatelse til mindre 

avløpsanlegg. Vi har kommet frem til at det ikke er behov for dette. Dette på grunn av at 

vi i utgangspunkter ikke har ressurser nok til dette arbeidet, samt at det blir en belasting 

for eiere å måtte søke en utslippstillatelse på ny. Kommunen har heller ikke i 

utgangspunktet større problemer med denne type anlegg. Av den grunnen anser vi det 

ikke er grunn til å ta den med i lokal forskrift.   

• §§ 12-8 og 12-9 Utslipp til følsomt og normalt område/ Utslipp til mindre følsomt 

område tar for seg renseeffekten til anlegget. Disse paragrafene er oppdelt med 

områdeinndeling i kart. Vi ønsker at §§ 12-8 og 12-9 skal fortsatt være gjeldende og vi 

ser ikke behovet for å sette større krav i kommunen.  

Hva den lokal forskrift påvirker  

 



§§ 5-7 regulerer tilsammen hvor utslippet kan skje, hvilke typer utslipp og hvilke typer 

avløpsanlegg som kan brukes i Nordreisa kommune. Dette påvirker for eksempel miljømål for 

elver. Vi har pr i dag ikke egne miljømål for de enkelte elver i Nordreisa kommune. Elvene i 

Nordreisa er registrert som gode i dag og vi har mindre problemer med forurensning i elv. 

Lengre tilbake i tid forekom det utslipp til elv, men det er gradvis gått vekk ifra denne 

løsningen. For å sikre elver, bekker og vann i fremtiden, har vi gått inn for at slikt utslipp ikke 

skal tillates, bortsett fra til sjø. Andre kommuner kan ha store problemer med dette og har måtte 

gjennomgått alle avløpsanlegg i kommunen. Dette unngår vi, da problemet ikke er så stort i 

Nordreisa kommune. 

 

Ved godkjenning av lokal forskrift  

 

Vi har vurdert problemer som kan oppstå i ettertiden ved å vedta en lokal forskrift:  

• Det vil i fremtiden opprettes flere felles avløpsanlegg når større fritids- og boligfelter blir 

utbygd. Dette gjør at dagens kart som er lagt ved til lokal forskrift på ett tidspunkt 

behøves å bli oppdatert. Ny teknologi på sikt er også noe som vil gjøre at 

prioriteringslista av avløpsanlegg til kommunen vil kunne endre seg i fremtiden.  

• Det er også viktig at saksbehandlere og prosjekterende av anlegg følger opp systemet, 

slik at områder men dårligere grunnforhold for filtrering blir fulgt opp med 

dokumentasjon. Dette arbeidet er viktig at det tas seriøst for at den lokale forskriften skal 

ha sin virkning, samt forurensningsforskriften.  

 



FORSKRIFT OM UTSLIPP AV AVLØPSVANN FRA MINDRE 
AVLØPSANLEGG FOR BOLIG, FRITIDSBOLIG OG 
LIGNENDE, I NORDREISA KOMMUNE. 
§ 1. Hjemmel  

Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift og Forurensningsloven 13. Mars 1981 nr. 6  

§ 2. Formål.  

Det er kommunen som er lokal forurensningsmyndighet. 

Forskriftens formål: 

a) skal beskytte miljøet i Nordreisa kommune mot uheldige virkninger av utslipp av 
avløpsvann.   

b) gi Nordreisa kommune hjemmel for å kreve nødvendig forbedring av eksisterende 
utslipp og sette krav til tekniske avløpsløsninger og utslippssted som skal benyttes for 
etablering av nye utslipp 

§ 3. Virkeområdet for lokal forskrift. 

Forskriften gjelder utslipp av avløpsvann fra bolig-, fritidsbebyggelse og/eller annen 
bebyggelse med innlagt vann, hvor utslippet ikke overstiger 50 personenheter (pe) 
(forurensningsforskriftens kap. 12) eller inntil maksimalt 10 boenheter. Forskriften erstatter 
§§ 12-8 til 12-11, samt 12-13 i Forskrift om begrensing av forurensning 
(Forurensningsforskriften) og er utarbeidet i medhold av § 12-6 i samme lov.  

For bebyggelse som kun slipper ut gråvann, gjelder denne forskrift bare dersom det er 
innlagt vann.  

§. 4. Definisjoner 

 I denne forskriften menes med 

a) Svartvann: Alt av avløpsvann fra vannklosett   
b) Gråvann: Avløpsvann fra kjøkken, bad, vaskerom og etc.  
c) Avløpsvann: Er både svartvann og gråvann. 
d) Med innlagt vann menes:  

o Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom ledning er 
ført innendørs. Hageslanger omfattes av «rør og ledning». 

o Oppfylling av tank ved hjelp av regnvann fra taknedløp eller med hageslange, som 
blir distribuert via innvendig røropplegg, oppfattes som innlagt vann dersom 
tanken er over 25 liter.  

o Cisterneanlegg med tank inntil 25 liter regner ikke som innlagt vann.  

e) Slamavskiller: En eller flere kummer for atskilling av slam fra avløpsvann. 
f) Renseløsning: Anlegg som er installert for å rense avløpsvann. 
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g) Resipient: Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. For 
infiltrasjonsanlegg er det grunnvannet som er resipient. For alle andre typer anlegg er 
overflatevann (bekk, elv, sjø, tjern) resipient.  

h) Tot-P: er Total fosfor. Analysemetoden følger NS- EN 1899-1 eller NS- EN 1899-2, 
eller til enhver tid gjeldende standard.  

i) B0F5: er biokjemisk oksygenforbruk over fem døgn. Dette er mål på innhold av 
organisk stoff i vann. Analysemetoden følger NS-EN 1899-1 eller NS-EN 1899-2, 
eller til enhver tid gjeldende standard.  

j) Personekvivalent (PE): menes med den mengden organisk stoff som brytes ned 
biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g 
oksygen per døgn (NS 9426 eller til enhver tid gjeldende standard). Avløpsanleggets 
størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til 
renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året, med unntak av uvanlige forhold som for 
eksempel skyldes av kraftig nedbør. 1 pe tilsvarer i gjennomsnittlig utslipp fra en 
person.  

k) Grunnvannsspeilet: Grunnvannets overfalte kalles grunnvannsspeilet. Grunnvann er 
når alle porer og sprekker er fylt med vann i grunnen. Hvis porene ikke er fylt igjen, 
kalles det markvann.    

§ 5 Krav til dokumentasjon av rensegrad og utslipp  

Erstatter § 12-10 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Kommunekartet er delt opp i områder med ulike prioriteringer. Formålet med 
oppdeling av områder er for å kunne prioritere områder som har behov for høyere oppfølging 
gjennom saksbehandling av kommunen, og at det skal være veiledende for prosjekterende av 
avløpsanlegg. Det vises til kart i Vedlegg 1. 

Tabell 1: Kart med inndelte områder som har ulike krav til dokumentasjon og utslipp. 

Soner :  Klassifiserte områder med ulike 
prioriteter, Vedlegg 1: 

Utslipp til: Infiltrasjon må 
dokumenteres med 

jordprøve: 

Sone A  Områder der det er langgrunt i 
sjø og/eller områder med dårlige 
grunnforhold: 

Utslipp til terreng X 

Prioritet 1:   
Utslipp til sjø. 

--- Sone B  Kystområder med gode 
grunnforhold og som kan ha 
utslipp til sjø.   

Prioritet 2: 
Alternativt med 

utslipp til terreng. 

X 
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Sone C  Sentrumsområder og andre 
områder som skal tilknyttes 
felles kommunale 
avløpsløsninger.  

--- --- 

Sone D 

 

Områder som har større 
kapasitet for infiltrasjon i 
terreng:  

Utslipp til terreng Ingen jordprøver er 
nødvendige. 

Sone E Områder uten klassifisering og 
som ikke er markert i kart.  

Utslipp til terreng X 

 

a) Dersom det kun slippes ut gråvann, kan gråvannet slippet urenset til stedegne 
løsmasser eller til sjø. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra 
dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann.  

b) Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg ha dokumentasjon på at 
anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og 
grunnforholdene på stedet. Dette gjelder de områdene som det er satt av i tabell 1 med 
kryss. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon 
om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som 
rensemedium og risiko for forurensning.  

c) Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. Prøver skal analyseres av 
laboratorier som er akkreditert for de aktuelle analysene. Analysemetoder nevnt i 
vedlegg 2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften skal benyttes. Alternativt 
kan analysemetoder med dokumentert høy korrelasjon med analysemetodene i vedlegg 
2 punkt 2.2 til kapittel 11 i forurensningsforskriften benyttes. 

§ 6 Utslippssted  

Erstatter § 12-11 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at 

a) Utslipp til sjø lokaliseres minst 2 meter under laveste vannstand  
b) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser.  
c) Utslipp direkte til elv/bekk/vann skal ikke forekomme.  

Avstand til drikkevannskilder skal være minst 100 m hvis grunnvannsspeilet ved 
avløpsanlegget ligger på samme eller høyere enn ved vannkilden. Minsteavstanden mellom 
avløpsanlegget og bekk/ elv/ vann uten drikkevannsinteresser er 10 meter.   

Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at 
virkningene av utslippet på resipienten blir minst mulig og at brukerkonflikten unngås, 
herunder slik at utslippet ikke medfører fare for forurensning av drikkevann 

§ 7 Utforming og drift av avløpsanlegg   
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Erstatter § 12-13 i Forskrift om begrensning av forurensning. 

Avløpsanlegget skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har 
tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger. 
Ved utformingen av anlegget skal det tas hensyn til variasjoner i mengde sanitært avløpsvann 
i løpet av året. Kommunen krever avløpsanlegg som man vet fungerer i vårt klimamiljø. Det 
er avsatt i tabell 2 prioriteringsliste av avløpsanlegg.  

Tabell 2: Prioriteringsliste av type avløpsanlegg 

Prioritert 
avløpsanlegg  

Type anlegg  Krav  Nåværende 
miljøblad  

1 Slamavskiller med 
lukkende 
infiltrasjonsanlegg  

 Nr. 48- 
Slamavskiller 

Nr. 59- Lukkende 
infiltrasjonsanlegg  

Alternative 
avløpsanlegg;  

   

2 Biologisk - / 
Forbrenningstoalett 
for svartvann 

Forbrenningstoalett skal være i 
kombinasjon med biologisk filter 
for gråvann, eller i kombinasjon 
med infiltrasjonsanlegg   

Nr. 60- Biologisk 
filter for gråvann   

NB! Godkjennes bare for bolighus 
på grunn av manglende 
dokumentasjon og uttestingsnormer 
på ujevnt belastningsmønster 
grunnet betydelige 
sesongvariasjoner i bruk. 

Minirenseanlegg skal føres opp, 
slik at det er mulig å vedlikeholde 
anlegget året rundt.   

2 Slamavskiller med 
minirenseanlegg  

Minianlegg skal drives og 
vedlikeholdes i henhold til skriftlig 
drifts- og vedlikeholdsavtale, jf. 
Vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11 i 
forurensningsforskriften.  

Nr. 48- 
Slamavskiller  

Nr. 52- 
Minirenseanlegg  

Tanken skal være minimum 4 m3 3 Tett tank  

Tillates kun for 
fritidsboliger der 
annen 

Det skal monteres alarm som 
varsler om behov for tømming i god 
tid. 

NS-EN 12566 + 
NS 1545 pkt 9.2, 
9.3.7 og 9.3.8 
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avløpsløsning ikke 
kan benyttes.  

 

 Dimensjonering og utforming av avløpsanlegg skal også påse at de utformet og driftes 
i samsvar med disse punktene: 

1. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes etter lokal forskrift 
«Forskrift om for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS». 

2. Tanken skal plasseres maksimum 30 m fra helårsvei/ sommervei når den spesifikke 
tanken er belaget på tømming. Ansvarlig prosjekterende skal planlegge egnet adkomst 
og oppstillingsplass for tømmebil og dokumentere dette i søknad. 

3. Det er ikke tillatt å slippe ut avløpsslam eller ristgods i en vannforekomst, verken ved 
dumping fra skip, utslipp fra rørledninger eller på noen annen måte. 

4. Det er ikke tillatt å føre avløp fra bolig/fritidsbolig til gjødselkjeller. Det er tillatt å ha 
toalett på driftsbygning tilknyttet.  

5. Det skal tilstrebes å etablere fellesanlegg der flere hytter ligger i en klynge. For 
grupper av bolig/fritidsbolig/hytter med antall av 7 eller flere boenheter, hvor 
avstanden mellom hver eiendom ikke overstiger 100 meter, skal avløpsforholdet for 
området være helhetlig vurdert og avklart før nye utslipp eller vesentlige økning av 
eksisterende utslipp kan tillates. Der det er hytter i klynge skal det alltid søkes og løse 
tilkoblingen i felleskap før andre løsninger søkes. Også bolig/fritidsbolig/hytter uten 
innlagt vann skal tas med i betraktningen. Er tallet på antall bolig/fritidsbolig/hytter 
som ligger innenfor 100 meter grense lik eller mindre enn 7, kan det søkes for utslipp 
av hver enkelt eiendom. 

§22 Ikrafttreden 

Forskriften trer i kraft xx.xxxx.  

 

VEDLEGG I:  

Kart med områdeinndeling, tilknyttet § 5 Krav til dokumentasjon av rensegrad og 
utslipp. 
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Søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Vedlegg til søknad om å bli aktør under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Særutskrift Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges 

nasjonalparker 
  

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar vedlagte oversikt over kriterier for nasjonalparkkommuner og 
legger den til grunn i søknad om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker».  
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret behandlet 21.06.2018 sak om å bli aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker. Vedlegget til søknaden, som beskriver hvordan Nordreisa kommune skal 
oppfylle de kriteriene som er satt for å bli godkjent aktør i henhold til nye regler, var på det 
tidspunktet ikke ferdigstilt. Dette kriteriesettet er oppdatert i 2019, og en komplett søknad er nå 
klar for godkjennelse og innsending til Miljødirektoratet. Nærmere beskrivelse av kriteriene, se 
vedlagt sak fra juni 2018. 

 

Vurdering 
Miljødirektoratets nye kriteriesett krever at kommuner som ønsker å søke status som aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker skal oppfylle spesifikke krav knyttet til implementering i 
kommunens overordnede planer (kommuneplanens samfunnsdel og arealdel), kundereisen 
(legge tilrette for mer besøk til nasjonalparken og kommunen, økt verdiskapning og bedre vern) 
og kompetanse (øke kompetansen om nasjonalparkkommunen, verneområdene og gi god service 
til gjestene). Hvordan dette er foreslått gjort i Nordreisa kommune fremgår av vedlegget.  

Nordreisa kommune har allerede gjennomført en rekke tiltak for å kunne møte de nye krav som 
stilles til en nasjonalparkkommune som ønsker å drive under merkevaren. Kommunen har 

534



dessuten en plan for gjennomføring av andre tiltak som så langt ikke er på plass. Det fremgår av 
vedlegget. 

Med dette kriteriesettet er det administrasjonens oppfatning at Nordreisa kommune oppfyller 
kravene som stilles, og det anbefales at søknaden med vedlegg oversendes Miljødirektoratet.  

Kommunedirektøren anbefaler at søknaden nå sendes til Norges nasjonalparkkommuner. 
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KRITERIER FOR NASJONALPARKKOMMUNER UNDER MERKEVAREN NORGES NASJONALPARKER – NORDREISA KOMMUNE 
Nr. Kriterier Status Gjøremål Ansvarlig Frist 
1.0 Kommuneplan     

 Nasjonalparkkommunen skal forankre sin 
status som aktør under merkevaren Norges 
nasjonalparker i sitt planverk. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.0A Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.0.B Kommuneplanens arealdel Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Verneområdene blir vist som hensynssoner i arealplankartet Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS 

2023 

1.1 Nasjonalparkkommunens ansvar og rolle 
under merkevaren Norges nasjonalparker 
skal beskrives i kommuneplanen. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS og 
nasjonalparkforvalterne  
RB / AB  

2023 

1.2 I kommuneplanens samfunnsdel beskrives mål 
og strategier 
for kommunen som nasjonalparkkommune. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF 

2023 

1.3 I handlingsdelen beskrives konkrete tiltak og 
hvordan de skal gjennomføres i kommunal 
virksomhet og ved medvirkning fra andre 
offentlige organer, frivillige organisasjoner og 
private 
aktører. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen  Nordreisa kommune, ved 
sektorleder drift og 
utvikling DF  

2023 

1.4 I kommuneplanens arealdel skal det tas hensyn 
til verneområdene og verneverdiene i 
områdene. Det må komme fram hvordan 
kommunen gjør dette ved bruk av arealformål 
og eventuelt hensynssoner. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Verneområdene blir vist som hensynssoner I arealplankartet Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS 

2023 

1.5 Nasjonalparkens plass som attraksjon og 
satsingsområde skal beskrives i 
kommuneplanen. Kommuneplanen skal støtte 
opp om besøksstrategien for nasjonalparken(e) 
og de øvrige verneområdene i kommunen og 
slik bidra til en funksjonell overgang mellom 
verneområdene og områdene utenfor. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Ta inn kriteriene i samfunnsdelen til kommuneplanen. Nordreisa kommune, ved 
arealplanlegger BS og 
nasjonalparkforvalterne 
RB / AB    

2023 

1.6 Nasjonalparkkommunen skal gjennom et aktivt 
og kontinuerlig arbeid vurdere behov for 
endringer og forbedringer som bidrar til 
merkevarens målsetting om mer besøk, 
øktverdiskaping og bedre vern. Forslag til 
forbedringer tas opp under den årlige 
revisjonen av handlingsdelen. 

Etablere prosedyre som del av kommunens års-
hjul, budsjett, økonomiplan og handlingsplaner. 
 
Etablere Forum for bærekraftig besøksforvaltning 
i Nordreisa med to planlagte samlinger pr. år.  

Etablere prosedyre som del av kommunens års-hjul, budsjett, 
økonomiplan og handlingsplaner. 
 
Gjennomføre samlinger med Forum for bærekraftig besøks-
forvaltning i Nordreisa. Initiere og gjennomføre tiltak i sam-
arbeid med ulike interessentgrupper, samt aktuelle lag og 
foreninger. 

Nordreisa kommune ved 
næringsutvikler og 
nasjonaparklandsby-
koordinator JFF, 
nasjonalparkforvalterne 
RB / AB, samt Visit 
Lyngenfjord ved GS 

2020 

1.7 Nasjonalparkkommunene skal gjennomgå 
status på kriteriene hvert fjerde år i forbindelse 
med rullering av kommuneplanen. Statusen 
sendes NPKL. 

Kommuneplanen rulleres 2019-2023 Tas opp til politisk behandling i kommunestyret ved rullering av 
kommuneplanen 

Nordreisa kommune 
 
Kommunedirektør J-HS 
følger opp med å få 
saken på sakslista  

2023 
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2.0 Kundereisen 
Nasjonalparkkommunen skal som aktør 
under merkevaren Norges nasjonalparker 
være med å innfri merkevarens målsetting 
om mer besøk, økt verdiskaping og bedre 
vern. 

Nordreisa kommunes næringsutvikler bidrar med 
rådgivning til nye og etablerte bedrifter.  
 
Naturbasert reiseliv, aktivitets- og opplevelses-
tilbud er et prioritert satsningsområde innenfor 
kommunens satsning på næringsutvikling. 
 
Kommunen arrangerer jevnlig nettverks-
byggende møteplasser for næringslivet. 
 
Nordreisa kommune samarbeider blant annet 
med Nord-Troms studiesenter og Halti nærings-
hage, som tilbyr en rekke kompetansehevende 
kurs og andre type kompetansetilbud til til nye og 
etablerte bedrifter med henblikk på å kunne tilby 
aktivitetstilbud og opplevelser med stadig høyere 
kvalitetsstandard. 
 
Nordreisa kommune er medeier i destinasjons-
selskapet Visit Lyngenfjord AS, som jobber med 
områdemarkedsføring av hele Nord-Troms-
regionen. Reiselivsaktører i kommunen kan 
inngå egen medlemsavtale med selskapet, og 
får da bistand til produktpakking, salg m.m. 
Visit Lyngenfjord ble i 2018 tildelt merket for 
bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge. Dette 
arbeidet er kommunen aktivt med i. 
 
Nordreisa kommune har en egen landsby-
koordinator for Storslett nasjonalparklandsby, og 
samarbeider tett med nasjonalparkforvalterne / 
nasjonalparkstyrene og Halti nasjonalparksenter. 
Sammen har de tre aktørene etablert en felles 
informasjonsportal www.reisanasjonalpark.no. 
 
 

Kommunen skal ha et tilbud innenfor følgende områder: 
 
- rettlede og bistå etablerere i en etableringsfase,  
- bistå med å bygge nettverk mellom eksisterende bedrifter, 
- øke kunnskapsnivået i eksisterende bedrifter,  
- motivere til mer verdiskaping bygd på lokale ressurser 

gjennom fagturer og kurs 
- bistå til å bygge produktpakker mellom aktørene. 
 
Det årlige landsbymøtet som arrangeres i kommunens regi 
hver høst, samler 50-100deltakere som aktivt arbeider frem 
forslag til hvordan ulike utfordringer kan tilrettelegges bedre. 
Dette er Nordreisa kommunes årlige innovasjonsarena, som 
resulterer i en rekke konkrete tiltak som hever Nordreisas og 
Storsletts tilbud både til egen befolkning og tilreisende. 

Nordreisa kommune 
v/næringsutvikler og 
landsbykoordinator JFF 
 

Etablert 

2.1 Nasjonalparkkommunen er forpliktet til å delta i 
de arenaene nasjonalparkstyrene har etablert 
som faglig rådgivende utvalg og administrativt 
kontaktutvalg. 

Kommunens landsbykoordinator, samt en av 
kommunens arealplanleggere er medlem av 
Reisa nasjonalparks faglig rådgivende utvalg.  

Følge opp saker fra utvalget Nordreisa kommune 
 

Etablert 

2.2 Nasjonalparkkommunen skal ha minst en 
naturlig innfallsport til nasjonalparken i form av 
et tettsted. Tettstedet skal ha grunnleggende 
servicefunksjoner som dekker primære behov i 
et kundereiseperspektiv, herunder; 
informasjon, overnatting, matservering og 
dagligvarehandel. 

Storslett er kommunesenteret i Nordreisa, og har 
status som nasjonalparklandsby.   
Storslett har grunnleggende servicefunksjoner 
som dekker primære behov i et kundereise-
perspektiv, herunder; turistinformasjon, over-
natting, matservering og dagligvarehandel, i 
tillegg til en del andre servicetilbud. 
 
På samferdselssiden tilbyr Nordreisa flyplass i 
Sørkjosen, som p.t. trafikkeres flere ganger dag-
lig utenom lørdager til og fra Tromsø. I tillegg er 
det daglige bussavganger til og fra Tromsø og 
Alta fra Storslett og langs E6 gjennom 

Gjennom næringsarbeidet jobber kommunen for å ivareta 
ekisterende tilbud, samt bidra til at det skapes flere aktører 
innen lokal verdiskaping, særlig de som er bygd på lokale mat- 
og kulturopplevelser. 
 
Allerede arrangeres tilbud som Landsbymarked, hver høst, 
samt «Påskelandsbyen» med bl.a. det tradisjonelle treskirennet 
og tilbud til barna i påskeuken. I tillegg arrangeres Streetfood-
festivalen i sentrumsområdene av nasjonalparklandsbyen 
samme helg som Gorosofestivalen (musikkfestival) arrangeres 
utenfor Storsletts sentrumsområde. 
 

Nordreisa kommune med 
samarbeidspartnere på 
arrangementsiden. 
 
 

Igang-
satt 
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kommunen.  
 
I nasjonalparklandsbyen ligger Halti 
nasjonalparksenter, et autorisert besøkssenter 
for Reisa nasjonalpark. Halti nasjonalparksenter 
drifter innfallsporten Ovi Raishiin, som ligger i 
Reisadalen.  

2.3 Nasjonalparkkommunen skal ha en 
stedsutviklingsplan for tettstedet/tettstedene 
som er valgt som innfallsport til 
nasjonalparken. 

Nordreisa kommune har vedtatt 
stedsutviklingsplanen «Nye veger å gå». 
Det er utarbeidet reguleringsplaner for 
tettstedene Storslett, ferdig desember og 
Sørkjosen ferdig juni. 

Følge opp og revidere planen. Nordreisa kommune  2020 

2.4 Nasjonalparkkommunen skal ha 
turmuligheter og merkede stier. 

Nordreisa kommune har et stort utvalg mulig-
heter for ferdsel til fots, sykkel, båt og på ski.  
 
Ut i Nord i regi av Nord-Troms Friluftsråd 
produserer hvert år en brosjyre med turforslag i 
regionen, hvorav en rekke turmål er i Nordreisa. 
 
Gjennom nasjonalparken og ut i nasjonalparkens 
randsone finner vi både Nordkalottleden fra 
Kautokeino til Sulitjelma, samt E1 fra Nordkapp 
til Sicilia. Begge traséer går gjennom dette 
området, 
 
I tillegg er det opparbeidet et godt sti- og 
løypenett gjennom flere deler av kommunen. 
Særlig bør nevnes Saga skianlegg og det 
løypenettet NIL drifter med utgangspunkt i dette.  

Markedsføre alle aktivitetene bedre gjennom merkevaren 
Nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. 
 
Sørge for at det utarbeides nødvendig informasjon. Kommunen, 
nasjonalparksenteret, nasjonalparkstyrene, Visit Lyngenfjord og 
næringsaktører er involvert i dette arbeidet. 
 
Sikre at informasjon om turer og stier er tilgjengelig ved 
servicestedene i kommunen, særlig må denne informasjonen til 
enhver tid være tilgjengelig på turistinformasjonen på Halti. 
 
Jobbe med ivaretakelse/utbedring av eksisterende områder og 
stier, samt bidra til utvikling av nye områder og stier etter 
behov. 
 
Sørge for et tett samarbeid med øvrige aktører som 
tilrettelegger for friluftsliv i kommunen og i regionen forøvrig. 

Nordreisa kommune 
 

Igang-
satt 

2.5 Nasjonalparkkommunen skal legge til rette 
for stedsnære aktivitets-, friluftslivs- og 
opplevelsestilbud. 

Nordreisa kommune har over flere tiår jobbet 
med utvikling av stedsnære friluftsområder for 
lokalbefolkningen og tilreisende, herunder blant 
annet Kvænnes, Goppa, Saga og Elveparken. 
Store deler av disse områdene er universelt 
utformede, og inneholder et mangfold av stier, 
skiløyper, benker, bord, gapahuker, badstue, 
båthus, grillplasser, toalett, badeplasser m.m.  
 
Gjennom sitt næringsutviklingsarbeid og kontakt 
med lokalt næringsliv og frivillige lag og 
foreninger tilrettelegger kommunen for 
stedsnære aktivitets- friluftslivs- og 
opplevelsestilbud. 
 
Nordreisa kommune er medeier i Nord-Troms 
Museum, som i tillegg til sine faste lokaler og 
utstilling på Halti, også tilbyr omvisning og 
formidling av lokal kultur på uteanlegg på 
Tørfosstun.  
 
Sommerstid har Ut i Nord (Nord-Troms 
Friluftsråd) en lang rekke stier tilrettelagt for 
fotturer i kommunen. Det utgis en egen brosjyre 

Kommunen ivaretar og videreutvikler eksisterende områder, 
samt legge tilrette for og bidrar til utvikling av nye områder.  
 
Kommunen motiverer og bistår aktører som vil starte opp med 
aktivitets-, friluftslivs- og opplevelsestilbud, og særlig de som er  
koblet til lokal mat og kultur. 
 
I 2018 startet arbeidet med å lage en nærturbrosjyre for enkle 
fotturer med utgangspunkt i nasjonalparklandsbyen. Den vil 
være ferdigstilt innen halvårsskiftet 2020, og inneholder en 
beskrivelse av turer i Elveparken, med tre ulike traséer å velge 
mellom, Goppa med tre ulike traséer, Kvænnes med en rute, og 
Lundefjellet med to akternative traséer, totalt 9 ulike nærturer ut 
i fra nasjonalparklandsbyen.  
 
Parallelt med at brosjyren ferdigstilles, skal skilting i nasjonal-
parkdesignet utplasseres med informasjon om dette turtilbudet, 
samt generell informasjon om nasjonalparken og nasjonalpark-
landsbyen. Dette innebærer en kraftig opprustning av kom-
minikasjonen rundt Nordreisa som nasjonalparkkommune og 
Storslett som nasjonalparklandsby. Ikke minst oppgraderes i 
2020 Elveparken med utendørsmøblement flere steder langs 
bredden, og med belysning disse stedene, samt i forbindelse 
med gammelbrua. 
 

Nordreisa kommune med 
samarbeidspartnere 

Igang-
satt 
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over dette tilbudet, som revideres og oppdateres 
årlig. Særlig aktive deltakere belønnes med Ut i 
Nord koppen.  
 
Også Nord-Troms Turlag er aktive med å tilby 
organiserte turer, samt å vedlikeholde stinettet i 
kommunen. 
 
Vinterstid kjøres det opp løyper i flere deler av 
kommunen i regi av de lokale idrettslagene / 
grendelagene, samt enkelte andre dedikerte 
aktører. 

Nordreisa VGS har landslinje for skiidrett, med elever fra store 
deler av Nord-Norge. Løypenettet som stilles til disposisjon for 
disse dedikerte skiløperne er av vital betydning for dette tilbudet 
i Nordreisa.  
 
Visit Lyngenfjord har gjennom de seneste årene produsert en 
vandreguide, mountainbiking guide, samt en toppturguide (i 
samarbeid med Fri Flyt). Alle disse publikasjonene inkluderer 
en rekke attraktive turmål i Nordreisa.  
 
Nordreisa kommune har i 2018-2020 arbeidet med forprosjektet 
for etableringen av et Villaksenter på Storslett. Dersom dette 
blir realisert vil nasjonalparklandsbye få et nytt viktig 
trekkplaster overfor tilreisende. 

2.6 Nasjonalparkkommunen skal, i tett samarbeid 
med sitt respektive verneområde-/nasjonal-
parkstyre, informere om de nærliggende 
verneområdene og tilbudene i randsonen til 
disse. Dersom det skal informeres under 
merkevaren skal kommunens nasjonalpark-
kommunelogo benyttes, ikke respektivt 
kommunevåpen og det tilhørende malverket. 
All informasjon skal være i henhold til 
Designmanual for Norges nasjonalparker og 
holdes oppdatert. 

Storslett nasjonalparklandsby/Nordreisa 
kommune, Halti nasjonalparksenter og Reisa 
nasjonalparkstyre og nasjonalparkforvalterne har 
et tett samarbeid og har blant annet etablert 
informasjonsportalen www.reisanasjonalpark.no, 
som informerer om de nærliggende verne-
områdene og tilbudene i randsonene rundt disse.  
 
Storslett nasjonalparklandsby benytter seg av 
merkevaren per i dag.   
 
På en workshop på Halti 10/12 2019 orienterte 
nasjonalparkstyret v/nasjonalparkforvalter Asgeir 
Blixgård reiselivsnæringen om mulighetene for 
kommersiell bruk av merkevaren Norges 
nasjonalparker.  
 

Kommunen tar i bruk merkevaren for nasjonalparkkommune på 
alle infokanalene som brukes i dag.  
 
Kommunen har konkrete planer om å styrke sin tilstedeværelse 
på SoMe, og sørge for større oppmerksomhet på TripAdvisor 
etc. Likeledes har kommunen en klar plan på å bli mer aktive 
med å poste positive nyheter og tilbud til befolkningen på en 
annen plattform enn kommunens egen mer trauste nettside. 
Det skyldes et initiativ som ble forankret på Landsbymøtet 
2019, og som planlegges iverksatt i 2Q2020. 
 
Forslag til konkrete kriterier for kommersiell bruk av 
merkevaren skal presenteres for nasjonalparkstyret i mai, og 
deretter skal styret være klare til å behandle søknader fra 
næringslivet. 

Nordreisa  kommune/ 
Storslett nasjonalpark-
landsby, 
Halti nasjonalparksenter 
Reisa nasjonalparkstyre 

Igang-
satt 

2.7 Nasjonalparkkommunen skal være en 
aktiv pådriver og tilrettelegger for å 
høyne kvaliteten på alle punktene i 
kundereisen, innenfor sitt nedslagsfelt. 
Dette medfører tett dialog med 
kommersielle og ikke-kommersielle 
aktører. 

Det er per i dag god kontakt med kommersielle 
og ikke-kommmersielle aktører gjennom 
kommunens næringsutviklingsarbeid.  
 
Det gjennomføres bedriftsbesøk for å bli bedre 
kjent med tilbudene i kommunen.  
 
Møteplasser tilrettelegges for bedre 
informasjonsutveksling mellom kommunen og 
andre aktuelle aktører innenfor dette arbeidet. 

I denne sammenheng skal kommunen opprettholde og 
videreutvikle påbegynt arbeid  

Nordreisa kommune 
 

Igang-
satt 

3.0 Kompetanse 
Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap 
om nasjonalparkkommunen, verneområdene og 
god service til gjestene. 

I 2015/2016 ble det produsert et Vertskaps- og 
lokalkunnskapskursopplegg i regi av Nord-Troms 
Studiesenter og Visit Lyngenfjord, som begge er 
institusjoner deleid av Nordreisa kommune. I 
begge år ble det arrangert kurs med en rekke 
deltakere blant kommunens reiselivsaktører, 
samt de som da betjente turistinformasjonen på 
Storslett og Nord-Troms Museums formidlings-
tilbud i kommunen, i tillegg til enkelte spesielt 
interesserte innbyggere. 

Vertskaps- og lokalkunnskapskurset er klart til å tas i bruk igjen 
når dette etterspørres. Lokalkunnskapsdelen er produsert som 
webinarer som kan kjøres når som helst. Tilsvarende er tilfellet 
med den praktiske oppsøkende delen av opplegget. 
Vertskapsdelen kan også igangsettes etter avtale med 
kursleder. Etter de to første årene, viste det seg mer krevende 
enn antatt å rekruttere et tilstrekkelig antall deltakere til å 
forsvare å gjennomføre nye kurs. De som ønskes som 
deltakere er i betydelig grad engasjert i egne virksomheter, og 
har begrenset med tid til å sette inn i slike kompetansetiltak. 
Nye initiativ tas, og med flere nyetablerte aktører på plass, vil 
behovet igjen være til stede i kommunen.  

Nordreisa  kommune, 
Nord-Troms studiesenter 
og Visit Lyngenfjord 

Igang-
satt 
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3.1 Nasjonalparkkommunen skal gjennomføre eller 
bidra til tiltak som styrker kompetansen 
innen verdiskaping, besøksforvaltning, vern og 
vertskapsfunksjon i egen kommune. 

Nordreisa kommune skal bestille og gjennomføre 
Folkevalgtopplæringsmodulen til KS 
Verdiskaping med natur og kultur så snart det 
lar seg gjøre i 2020.  

Kurset vil arrangeres for folkevalgte, næringslivet og deler av 
administrasjonen. I forbindelse med dette må administrasjonen 
gjøre en innsats på følgende områder: 
- Motivere deltakere 
- Gjennomføre kurs 
- Følge opp tiltak i ettertid 
Særlig er det aktuelt å arrangere besøksforvaltningskurs for 
bedrifter innenfor naturbasert reiseliv og organisasjoner, lag og 
foreinger innenfor dette interessefeltet i Nordreisa kommune. 

Nordreisa kommune 2020 

 
Henvisninger til ansvarlig personer med initialer: 
- kommunedirektør J-HS: Jan-Hugo Sørensen 
- sektorleder drift og utvikling DF: Dag Funderud 
- arealplanlegger BS: Birger Storaas 
- nasjonalparkforvalterne RB / AB: Rune Benonisen og Asgeir Blixgård 
- næringsutvikler og nasjonaparklandsby-koordinator JFF: Jan F. Fjære 
- Visit Lyngenfjord ved GS: Georg Sichelschmidt, reiselivssjef 
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Saksfremlegg 
 

 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/18 Nordreisa næringsutvalg 07.06.2018 
50/18 Nordreisa kommunestyre 21.06.2018 

 

Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren Norges nasjonalparker 

1 Kriterier for aktører under merkevaren Norges nasjonalparker 
2 Merkevarestrategi Norges nasjonalparker 
3 Tildeling av status som nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby 

4 Vedtekter for Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer 
 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 07.06.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Rådmannens innstilling 
1. Nordreisa kommune vedtar å implementere kriterier for nasjonalparkkommuner i 

kommuneplanens samfunnsdel og øvrig planverk, jfr. vedlegg «Kriterier for 

nasjonalparkkommuner for å være aktører under merkevaren Norges nasjonalparker». 

2. Nordreisa kommune søker om å bli aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker». 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommune ble i 2008 tildelt status som nasjonalparkkommune. Statusen som 
nasjonalparkkommuner ble gitt fram til 2018. Miljødirektoratet vil nå forlenge statusen som 
nasjonalparkkommuner fram til 2021. 
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Fra 2021 vil en ny ordning for godkjenning av nasjonalparkkommunene som aktør under 
merkevaren Norges nasjonalparker være etablert og ordningen med nasjonalparkkommuner etter 
kriteriene fra 2008 vil bli avviklet. Nasjonalparkkommuner som ikke har gjort vedtak om å 
implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren 
Norges nasjonalparker» vil da ikke lenger ha status som nasjonalparkkommune. Videre betyr det 
at kommunen ikke lenger kan være medlem av Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer jfr. vedlagte vedtekters pkt. 4 og pkt. 6. 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker», som ble lansert 13. april 2015, har som målsetning at 
nasjonalparkene skal trekke flere besøkende og at verneområdene skal få et bedre vern, noe som 
igjen skal føre til større verdiskaping. Kommunenes oppgaver og roller gjør at de har gode 
forutsetninger for å kunne bli sentrale aktører under merkevaren «Norges nasjonalparker». 
Samtidig vil det kreve et målrettet arbeid med klare målsetninger og konkrete tiltak om 
målsetningene for merkevaren skal nås. Dette kan oppnås ved å implementere «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 

Vurdering 

Som nasjonalparkkommune og medlem i foreningen Norges nasjonalparkkommuner og 
nasjonalparklandsbyer (NPKL), har Nordreisa kommune vært en pådriver for at vi som forening 
og medlem skal få ta i bruk den nye merkevaren «Norges nasjonalparker». Det var ikke gitt at 
nasjonalparkkommunene skulle få ta i bruk merkevaren, da status som nasjonalparkkommune 
ble gitt etter kvantitative kriterier mens merkevarens aktører er godkjent etter kvalitative 
kriterier, herunder nasjonalparklandsbyene. Derfor har NPKL laget «Kriterier for 
nasjonalparkkommuner for å være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker». 
Kriteriene er godkjent av Miljødirektoratet. Det gjør det mulig for medlemmer med status som 
Nasjonalparkkommuner å søke om å bli en aktør under merkevaren. 
 
NPKL kjørte 2016-2017 en prosess for å få frem kriterier for nasjonalparkkommuner. Disse ble 
behandlet og vedtatt i styremøte 2. mai 2017. I brev fra Miljødirektoratet datert 31.05.2017, 
framgår blant annet at Miljødirektoratet mener kriteriene NPKL har utviklet er egnet for å 
vurdere om kommunene kan godkjennes som aktører under merkevaren «Norges 
nasjonalparker». 
Så snart kommunen er godkjent som aktør under merkevaren bør kommunen iverksette et 
systematisk arbeid for å nå målsettingene for merkevaren. 
De kan være ved at det det legges relevante tiltak i handlingsdelen i kommuneplanen, at det 
vedtas en kommunedelplan for temaet mm. Kriteriene skal være implementert i kommunenes 
planverk og virksomhet innen utløpet av kommunestyreperioden 2019-2023. 
 
Merkevaren «Norges nasjonalparker» sin rolle er å inspirere og invitere til besøk, og oppfordre 
besøkende til å ta del i vernet av nasjonalparkene. Det er satt kvalitetskrav til aktører som skal 
benytte merket. Alle som oppfyller kriteriene kan benytte merket. Siden Nordreisa kommune 
ikke er en aktør under merket, må vi implementere «Kriterier for nasjonalparkkommuner for å 
være aktører under Merkevaren Norges nasjonalparker» i kommuneplanen. Dette vil gi oss et 
godt grunnlag for å vurdere hvordan vi som kommune arbeider for å nå målsetningene for 
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merkevaren "Norges nasjonalparker". Kriteriene forutsetter videre at vi som kommune arbeider 
for å heve kvaliteten på kundereisen, jfr. nedenstående illustrasjon. 
Kundereisen 
 

 
 
Kundereisen betinger høy kvalitet i alle ledd og hos alle aktører, og merkestrategien skal bidra 
til å sikre denne kvaliteten. Det er i kvaliteten på kundereisen vi som kommune og vertskap kan 
innfri merkevarens lovnad om gode opplevelser. Samtidig kan kommunen i samarbeid med 
vernemyndighetene og andre aktører legge til rette slik at verdiene i verneområdene blir tatt vare 
på. Det vil blant annet bli gjort gjennom lokale tilpasninger av kundereisen. 
Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 
kompetanseoppbygging. Ved siden av å ivareta verneformålet, skal aktørene være vertskap for 
naturopplevelser. I det ligger det en klar intensjon om at besøkende skal føle seg velkommen 
uansett hvilke forutsetninger man har for å besøke nasjonalparkene. Besøkende skal føle seg 
velkommen og ivaretatt hele veien fra inspirasjon på nett til ekte naturopplevelser fra et 
utkikkspunkt. 
Som aktører under merkevaren kan nasjonalparkkommunene benytte logoen for sin 
nasjonalparkkommune og designmanualen. De andre aktørene under merkevaren er fra før 
nasjonalparker og øvrige verneområder representert ved sine styrer og forvaltere, besøkssentre 
for nasjonalpark, rovdyr, villrein, verdensarv og våtmark samt nasjonalparklandsbyene. 
Kriteriene forutsetter videre at kommunen arbeider for å heve kvaliteten på kundereisen. 
Tettstedsutvikling og konkrete tiltak vil være sentralt i dette arbeidet. Det samme vil 
kompetanseoppbygging. 

543



 

Nordreisa kommune 
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Flagging med prideflagg 

Henvisning til lovverk: 
 
Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Kommunestyret vedtar at det kan flagges med prideflagg ved rådhuset og andre kommunale 
bygg under Nord –Troms Pride 2020 og ved senere års arrangement. 
 
 

Saksopplysninger 
Nord-Troms Pride arrangeres for første gang 6. juni 2020 i Nordreisa. Etter utbruddet av korona, 
så må det planlagte arrangementet med parade mm utgå, men styret jobber videre for å få til et 
digitalt arrangement. De ønsker at kommunene i Nord-Troms heiser prideflagget utenfor 
rådhuset.  
 
Arrangementet setter fokus på mangfold, inkludering og toleranse, og skal bli et årlig 
arrangement. Nord-Troms Pride jobber for å fremme kjærlighet i alle former og farger. Et åpent 
samfunn med plass til alle, uavhengig av rase, kjønn eller seksuell legning. Nord-Troms Pride 
vil at alle kommuner i Nord-Troms skal være gode å bo i, uansett hvem du er og hvem du elsker 
(Ref.: Nord-Troms Pride på Facebook) 
 
Kommunen kan etter Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger § 1 1.punktum heise 
det norske og det samiske flagget. Kommunen kan etter 2.punktum heise andre flagg i 
forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse foran rådhuset 
og andre kommunale bygg.  
 
§ 1.På eller fra kommunenes offentlige bygninger, eiendommer og kommunale institusjoner må kun 
brukes flagg som nevnt i lov 10. desember 1898 nr. 1 om Norges Flag § 1 (uten splitt og tunge), det 
samiske flagget eller kommune- eller fylkesflagg. Som offentlige bygninger og kommunale 
institusjoner regnes bygninger med tilhørende grunn som kommunen råder over som eier, leier eller 
lignende og som hovedsakelig brukes i forbindelse med kommunens offentlige oppgaver eller av 
kommunale institusjoner.  
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Forbudet i første punktum gjelder ikke når bygninger med tilhørende grunn som nevnt i annet 
punktum brukes i forbindelse med idretts-, kultur- og lignende arrangement med allmenn interesse. 
Det samme gjelder frittstående kommunale flaggstenger på torg, bruer, plasser eller lignende som 
ikke framstår som en integrert del av et kommunalt bygningskompleks eller et bygningskompleks 
som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner.  
 
Spørsmålet om flagging under Nord Troms Pride ble under kommunestyret 19.12.2019 tatt opp 
av ungdomsrepresentant Ramona Soleng Thomassen, med sterk anbefaling om at kommunen 
flagger foran kommunehuset. 
Nord-Troms ungdomsråd har også drøftet saken og støtter arrangementet og har i møte 
26.11.2019 gjort vedtak om å delta og holde appeller. I møte 13.1.2020 ble det vedtatt å fremme 
felles saksfremlegg om flagging ved rådhusene under arrangementet.  
 
Ungdomsrådet mener at det er svært viktig å delta på arrangementet for å vise at Nord-Troms er 
en åpen og inkluderende region. Det er knyttet mange tabu rundt temaet seksuell legning som 
bidrar til at unge velger å flytte fra Nord-Troms. Ungdomsrådet vil at fremtidens Nord-Troms 
skal være positiv, inkluderende og åpen – for alle, uansett hvem du er og hvem du elsker!  
 
Ungdomsrådet mener det er viktig at kommunene viser et aktivt og tydelig standpunkt i saken. 
Kommunene i Nord-Troms er for alle – uansett hvem du er og hvem du elsker. Ungdomsrådet 
oppfordrer alle kommunene i Nord-Troms til å heise Pride-flagget 6. juni 2020. 
 
 

Vurdering 
Nordreisa kommune mener det er viktig å delta og markere Nord Troms pride 6.juni 2020 og 
mener heising av flagg for rådhuset en viktig del av denne markeringa, selv om det i år blir et 
digitalt arrangement. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det gjøres et vedtak om flagging foran rådhuset og 
andre kommunale bygg under Nord-Troms Pride i år og årene framover. 
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Felles forliksråd for Nord-Troms 

Henvisning til lovverk: 
Domstolloven 
 
Vedlegg 
1 Utredning om sammenslåing av forliksråd - fra politiet 

 

Kommunedirektørens innstilling 
1. Det opprettes ett felles forliksråd for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 

Kåfjord, Lyngen og Storfjord i hht Domstollovens § 27, syvende ledd. 
 

1. Det nye forliksrådet får navnet Nord-Troms forliksråd. 
 

2. I løpet av 2020 gjennomføres valg av 1 ny representant med 1 vara fra hver kommune til 
felles forliksråd i hht Domstollovens § 57, med oppstart av nytt felles forliksråd fra 
1.1.2021. Det fremmes særskilt sak om valg av forliksrådsmedlemmer og 
varamedlemmer etter følgende prinsipper: 
 
Nord-Troms forliksråd består av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, og av disse velges  
leder og nestleder 

 
- Nordreisa kommune og Skjervøy kommune: 

 Veksler annenhver valgperiode på leder og nesteleder vervet. 
 Den kommune som har ledervervet har 5. vara plass 
 Den kommune som har nestledervervet har 6. vara plass 
 er leder kvinne skal nestleder være mann  
 er leder mann skal nestleder være kvinne 

 
- Faste medlemmer for perioden 1: 

 Nordreisa kvinne/mann - leder  
 Skjervøy mann/kvinne - nestleder 
 Lyngen - Kvinne 
 Storfjord - Mann 
 Kåfjord - Kvinne 
 Kvænangen - Mann 
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- Varamannslisten perioden periode 1: 

1. vara Lyngen - Mann 
2. vara Storfjord - Kvinne 
3. vara Kåfjord - Mann 
4. vara Kvænangen - Kvinne 
5. vara Nordreisa kvinne/mann 
6. vara Skjervøy kvinne/mann 

 
- Fast medlemmer perioden 2: 

 Skjervøy mann/kvinne - leder 
 Nordreisa kvinne/mann - nestleder 
 Lyngen - Kvinne 
 Storfjord - Mann 
 Kåfjord - Kvinne 
 Kvænangen - Mann 

 
- Varamannslisten perioden 2: 

1. vara Lyngen - Mann 
2. vara Storfjord - Kvinne 
3. vara Kåfjord - Mann 
4. vara Kvænangen - Kvinne 
5. vara Skjervøy kvinne/mann 
6. vara Nordreisa kvinne/mann 

 
 

Saksopplysninger 
Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker og er en meklingsinstitusjon 
med begrenset domsmyndighet. Hovedoppgaven til forliksrådet er å legge til rette for at partene 
ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. 
 
Alle kommuner har et forliksråd bestående av tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Det er 
kommunestyret i den enkelte kommune som velger forliksrådsmedlemmene.  
 
Forliksrådets sekretariatsoppgaver ivaretas av politiet som en sivil oppgave.  
 
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD), ved Regionlensmann Ole Johan Skogmo, har bedt 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen kommune vurdere 
sammenslåing til et felles forliksråd. Politiet viser til skjevhet i saksmengden, habilitet og 
ressurser til sekretariats arbeidet som en vektig grunn til sammenslåing. 
 
Etter at saken har vært drøftet i møter 23.03.2020 i Nord-Troms regionråd og rådmannsutvalget 
ble Politiet bedt om å utarbeide en faktabasert utredning med fordeler og ulemper med ulike 
modeller. (Se vedlegg) I utreding konkluderes det med at det er mest ønskelig av Politiet med ett 
forliksråd for hele regionen. 
 
Domstollovens §27, 7. ledd gir kommuner samme sekretariat og som ligger i samme domssogn 
muligheten til å opprette felles forliksråd. 
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Vurdering 
Fordelene med et felles forliksråd er blant annet at sammenslåingen kan føre til økt kompetanse, 
erfaring og effektivitet som følge av økt saksmengde. Profesjonalitet og habilitet vil styrkes ved 
et felles forliksråd, og vil føre til en bedre bruk av ressursene. Et felles forliksråd vil medføre økt 
kvalitet, bedre rettsikkerhet og mer effektiv drift av sekretariatsfunksjonen. Disse fordeler veier 
opp for de ulemper lengre reisevei vil utgjøre for noen dommere og publikum. Møter kan også 
avvikles digitalt da det et krav om at representantene har egen PC som de kan bruke ved behov 
før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å bruke nødvendige 
programmer og nettsider. 
 
Domstollovens §27, 7. ledd gir kommuner samme sekretariat og som ligger i samme domssogn 
muligheten til å opprette felles forliksråd dersom kommunene samtidig er enige om hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det 
blant både medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. Felles forliksråd kan 
opprettes uavhengig av funksjonsperioden etter § 57. 
 
En eventuell skjevhet med tanke på størrelsesforhold mellom kommunene vil forhindres 
gjennom likeverdig representasjon i forliksrådet, som også vil avhjelpe eventuell inhabilitet. 
 
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019: 
Forliksråd:  Innbyggere Antall saker totalt:  Fraværsdommer:  Behandling i forliksrådet:  
Nordreisa  4 861 123  109  14  
Skjervøy  2 927 73  67  6  
Lyngen  2 794 47  37  10  
Storfjord  1 829 33  24  9  
Kåfjord  2 071 20  13  7  
Kvænangen  1 191 10  9  1  
 
En forutsetning for å opprette ett felles forliksråd er at de seks kommunene er enige hvor mange 
medlemmer og varamedlemmer hver kommune skal velge, og om hvordan det skal sikres at det 
blant medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn. 
 
Vedtak om opprettelse av et felles forliksråd krever 2/3 flertall i hver av kommunestyrene. 
 
Forliksrådet kan bestå av 6 medlemmer med like mange vara, og det må sikres at det blant både 
medlemmene og varamedlemmene er både kvinner og menn, jf. domstolloven § 27. Ved valg, 
velges forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer av kommunestyrene selv, jf. domstolloven § 
57, første ledd.  
 
Det fremmes likelydende sak i Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen.  
Opprettelsen av ett felles forliksråd er avhengig av at det fattes vedtak om dette i alle seks 
kommunestyrer.  
 
Etter at det foreligger en prinsippavgjørelse i saken, fremme en sak for de seks kommunestyrer 
vedrørende valg av forliksrådsmedlemmer med varamedlemmer. 
 
Ut fra kommunenes innbyggertall og antall saker som behandles i de seks forliksråd, synes det 
naturlig at Nordreisa kommune og Skjervøy kommune veksler på å inneha leder og 
nestledervervet.  
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TROMS POLITIDISTRIKT   

     
Post: Postboks 6132, 9291 Tromsø Tlf.: 77796000 Org. nr.: 974769425  
E-post: post.troms@politiet.no Faks: 77796001 www.politi.no 

SAMMENSLÅING AV FORLIKSRÅDENE I NORD-TROMS 

Det vises til oppdrag der Nord-Troms regionråd har bedt Politiet om å utarbeide en faktabasert 
utredning med fordeler og ulemper med de ulike modellene, jf. deres protokoll fra 
regionrådsmøte 24.03.20. 
 
Bakgrunn: 
Nord-Troms lensmannsdistrikt (NTLD) har sekretariatsfunksjon for seks forliksråd, ett i hver 
kommune i Nord-Troms. Hver kommune har ansvar for å få frivillige til å påta seg viktige verv 
som leder, medlem og vara til respektive forliksråd. Det vil si at kommunene må velge 6 
representanter til Forliksrådet hvert fjerde år. Det er til sammen 36 mennesker spredt om i 
distriktet. På grunn av frafall (flytting, endret livs-/arbeidssituasjon og lignende) i løpet av 
perioden kan kommunene være nødt til å velge nye representanter også underveis.  
 
I tillegg oppnevner kommunene faste møtefullmektiger som kan møte på vegne av en part i en 
forliksrådssak. Møtefullmektiger blir typisk brukt av større selskaper som har tilhold andre 
steder i landet. 
 
Arbeidsmengden i de ulike forliksrådene fremstår slik for 2019: 
 
 
Forliksråd: 

 
Antall saker totalt: 

 
Fraværsdommer: 

Behandling i 
forliksrådet: 

Nordreisa 123 109 14 
Skjervøy 73 67 6 
Lyngen 47 37 10 
Storfjord 33 24 9 
Kåfjord 20 13 7 
Kvænangen 10 9 1 
 
Som det fremgår av denne oversikten, er det kun et fåtall av sakene som ender opp med 
behandling i forliksrådet. Fraværsdommene blir behandlet av forliksrådssekretæren og 
signeres av forliksrådslederen, men blir aldri drøftet i forliksrådet.  
 

TROMS POLITIDISTRIKT  

 

Nord-Troms Regionråd DA  
Hovedveien 2 
9151 Storslett 
 

 

 

Deres referanse: 
Protokoll RR 24.03.20 
 
 
 

 Vår referanse: 
RWI005 
 

Sted, Dato 
Storslett, 06.04.20 
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   Side 2/3 
 

Ingen av forliksrådene anses å ha tilstrekkelig antall saker til at man får bygget opp 
kompetansen nevneverdig. Flere av forliksrådene har dyktige medlemmer som gjør en god 
innsats, enkelte har også hatt vervet i flere omganger og på den måten opparbeidet seg 
erfaring. Sakstilfanget er imidlertid avgjørende for at medlemmene skal kunne utvikle seg og 
bli gode i faget. 
 
Det tilbys et to dagers kurs for forliksrådsmedlemmene en gang hvert år, der kursavgift, 
reiseutgifter, kost og losji dekkes. NTLD har oppfordret samtlige forliksråd til å melde seg på 
opplæringen, men ser at langt fra alle deltar. Enkelte forliksrådsmedlemmer har hevdet at det 
er uaktuelt å delta så lenge tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes. Problemstillingen har vært 
behandlet politisk tidligere, og den klare beskjeden fra Politidirektoratet (POD) er at det 
foreløpig ikke vil komme endringer her. 
 
POD har satt som mål at forliksrådssakene behandles innen 90 dager fra mottak. For å unngå 
unødvendig mye administrasjon rundt behandling av forliksrådssaker, er det et ønske at man 
samler opp flere saker til møtene som berammes, slik at medlemmene ikke må møte så ofte. 
Sett hen til det antall saker som er behandlet i møte i 2019, er det klart at om man skal 
behandle sakene innen 90 dager, vil forliksrådet ikke kunne behandle mange saker i samme 
møte. Sakstilflyten er jevn gjennom hele året, men det er likevel ikke mulig å forutsi når de 
ulike sakene kommer. 
 
Forslag: 
På bakgrunn av det lave antall saker som behandles av hvert forliksråd, har NTLD ønsket å 
foreslå en sammenslåing av forliksrådene. To alternative modeller er trukket frem: Enten at 
alle seks forliksråd slås sammen til ett, eller at de tre nordligste kommunene går sammen 
(Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy) og de tre sørligste kommunene går sammen (Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen). 
 

 Ett forliksråd: 
Forliksrådet vil behandle cirka 50 saker i møte hvert år. Man vil kunne behandle 5 saker på 
hvert møte dersom man har møte hver måned og trekker fra ferieperioder, alternativt 10 saker 
på hvert møte dersom man har møte annenhver måned. Med ett forliksråd må man påregne 
noe lengre reisevei for partene. Kommunene skal i samråd kun oppnevne 6 representanter 
inkludert varamedlemmer. Møtefullmektiger kommer i tillegg. Representantene kan velges 
blant alle innbyggerne i hele Nord-Troms; sannsynligheten er derfor stor for at man får tak i 
gode kandidater som er motivert for vervet. Man vil også i større grad unngå inhabilitet ved at 
man har valgt representanter fra hele distriktet. 
 

 To forliksråd: 
Basert på 2019-tallene vil det nordligste forliksrådet behandle cirka 20 saker hvert år, mens 
det sørligste forliksrådet vil behandle cirka 25. Man må påregne noe lengre reisevei enn med 
dagens ordning, men likevel kortere enn om man opererer med ett forliksråd. Kommunene må 
i samråd velge 12 representanter, i tillegg til møtefullmektiger. Også med denne løsningen vil 
utvalget av potensielle representanter være større enn med dagens ordning, og man vil også 
her i større grad unngå inhabilitet.  
 

 Felles for begge forslagene: 
Siden partene normalt skal møte opp i forliksrådet når saken deres er berammet, jf. 
tvisteloven § 6-6, er nærhet til innbyggerne en viktig faktor. Behandling i forliksrådet skal 
legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken "enkelt, hurtig og billig", jf. 
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tvisteloven § 6-1. En lengre reisevei vil for enkelte både vanskeliggjøre og fordyre 
behandlingen av en sak i forliksrådet.  
 
NTLD er av den oppfatning at økt kompetanse i forliksrådet likevel veier tyngre enn hensynet 
til kort reisevei. Dette fordi enkeltmennesker normalt ikke benytter seg av forliksrådet "i det 
daglige". Å ha en sak i forliksrådet er noe som heldigvis skjer sjeldent, og når det først skjer 
skal man være trygg på at forliksrådet håndterer saken riktig, både faktisk og rettslig. Økt 
kompetanse i forliksrådet vil sikre det.  
 

 Valg av møtested: 
Forliksrådet kan i samråd med forliksrådssekretæren vurdere hvor forliksrådet skal avholde 
møtet. Det kan for eksempel opprettes to-tre ulike møteplasser på strategiske plasser i 
regionen der møtene kan avholdes. Møtested kan vurderes fra møte til møte, rullere fast eller 
velges på annet vis. Uansett foreslår vi at man benytter seg av møtested enten i politiets 
lokaler eller i kommunale lokaler, slik at man unngår store leiekostnader. 
Forliksrådsmedlemmene vil få dekket eventuelle reiseutgifter. Vi er kjent med at andre 
forliksråd i landet i langt større grad benytter seg av videomøter, slik at man sjelden trenger å 
tenke på avstander og geografi når møter berammes. En slik ordning er foreløpig ikke på plass 
i NTLD, men vi undersøker saken videre og vil implementere forenklende skritt der det er 
mulig. 
 

 Valg av representanter: 
Hvordan valget av representanter gjennomføres, er selvfølgelig opp til 
kommunene/regionrådet å vurdere. NTLD ønsker imidlertid å presisere at representantene 
som velges må være klar over at dette er et viktig verv der man anmodes om å delta i 
opplæring. Vervet er ikke egnet for personer som er mye på reise og sjelden har tid til å delta i 
møter. Vi ønsker så langt det er mulig å unngå utskiftninger i fireårsperioden. Motivasjon og 
evne er derfor etter vår mening viktigere enn geografi. Det er ingenting i veien for at 
hovedtyngden av medlemmene er fra samme kommune. På grunn av habilitet kan det være 
hensiktsmessig med noe geografisk spredning, men den trenger ikke være jevn. Dette antar vi 
uansett vil utjevnes over tid. Videre er det et krav om at representantene har egen PC som de 
kan bruke ved behov før, under og etter møter, og at de har tilstrekkelige kunnskaper til å 
bruke nødvendige programmer og nettsider.  
 
NTLDs anbefaling: 
NTLD har kommet frem til at ett forliksråd for hele regionen er det mest ønskelige. 
Medlemmenes kompetanse og motivasjon veier tungt, og vi mener et størst mulig sakstilfang 
vil sikre det.  
 
NTLD har tro på at Regionrådet i alle tilfeller finner en løsning som gjør forliksrådsarbeidet 
bedre rustet til å håndtere fremtidens saker, og ser frem til videre samarbeid med 
forliksrådene om det viktige arbeidet som nedlegges der. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Ragnhild With 
Seksjonsleder sivile oppgaver 
Nord-Troms lensmannsdistrikt
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/110-45 

Arkiv:                G01  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 16.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
38/20 Driftsutvalget 23.04.2020 
23/20 Nordreisa formannskap 23.04.2020 
50/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Ekstra vedlikehold pga koronakrisen 

Henvisning til lovverk: 
 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Harald Evanger (SP) fremmet følgende tillegg til driftsutvalgets innstilling: Utbygging av 
bredbånd og stabil mobildekning til alle i kommunen. 
 
Det ble stemt over driftsutvalgets innstilling og tilleggsforslaget under ett. Enstemmig vedtatt.  
 

Vedtak: 
Følgende liste anbefales for ekstra vedlikehold: 
 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak. 
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under listen med tak som trenger vedlikehold. 
 
Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 
 
Utbygging av bredbånd og stabil mobildekning til alle i kommunen. 
 
 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
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Behandling: 
Forslag fra Ola Dyrstad Sp 

Tillegg til Kommunedirektørens innstilling etter avsnitt om reparasjon av utvendige tak.  

Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 

Forslag fra Tore Yttregaard H, nytt punkt. Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under 
listen med tak som trenger vedlikehold. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Ola Dyrstad og Tore Yttregaard 
enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Driftsutvalget vil anbefale følgende liste for ekstra vedlikehold: 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak.  
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under listen med tak som trenger vedlikehold. 
 

Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 

 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Driftsutvalget vil anbefale følgende liste for ekstra vedlikehold: 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak.  
 
Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunestyret og formannskapet har i møter drøftet hvordan kommunen som stor eier av bygg 
og anlegg kan bidra i koronakrisen ved kjøpe av ekstra tjenester. Det er også forventninger om 
ekstra tilskudd fra Staten til ekstra vedlikehold. 
 
Kommunestyret gjorde 1.april følgende vedtak: 
Kommunestyret ber om at det blir planlagt for tiltak som kan iverksettes ved statlige 
tiltaksmidler foreks. Renovere Sonjatun, svømmehall, taket på Rotsundelvskole utbygging i Saga 
og Sentrumsutvikling.  
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Kommunen har en stor bygningsmasse og mange kommunale veier som sårt trenger ekstra 
vedlikehold og oppgradering. Et tydelig signal i de politiske diskusjonen har vært at dette må 
skape aktivitet for de lokale næringslivet, uten at det blir i strid med lov om offentlig 
anskaffelse. 
Innen bygningsdrift er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for alle kommunale bygg. Den gir 
status på byggene og lister opp behov for vedlikehold. 
Innen anleggsdrift er det utarbeidet en vedlikeholdsplan for veiene i distriktene, mens det jobbes 
med en oversikt over sentrumsveiene. Den gir status på veiene og lister opp behov for 
vedlikehold. 
 
Administrasjonen har gått gjennom planene og har følgende forslag til tiltak:  
 
 
 
Renovering av kommunale bygg: 
 
• Taket på gamle del av Halti I, må oljes/beises og skifte enkelte bord. 

Taket er ikke vedlikeholdt siden bygget var nytt i 2001.  
 
• Reparasjon av taket på Idrettshallen 

Dette prosjektet var satt inn på investeringsbudsjettet for 2018, men ble ikke gjort av 
kapasitetsmessige hensyn. Budsjettmidler kan overføres ved vedtak i kommunestyret. 

 
• Reparasjon av taklekkasje Rotsundelv skole  

Det er en lekkasje i taket over lærerfløya. Det må gjøres utbedringer av papp på taket. 
 
For en del av det det gamle taket med eternitt ble det satt i gang renovering i 2018, men 
utsatt pga asbest. I 2019 ble prosjektet stoppet av kommunestyret i påvente av et 
helhetlig prosjekt for skolen. I denne sammenhengen er prosjektet lite aktuelt for lokalt 
næringsliv siden ingen lokale bedrifter er registrert som godkjent firma for 
asbestsanering i Arbeidstilsynets register. 

 
• Tak Oksfjord skole 

Det er en lekkasje fra taket inn i et av klasserommene. Det skal gjøres nærmere 
undersøkelse til sommeren. 

 
• Vegger på gamle Halti I, beising 

Bygget er ikke beiset siden det var nytt i 2001. 
 
• Brannstasjon, ferdigstille garderobe og bygge om lokalene til Sivilforsvaret 

I investeringsbudsjettet for 2020 er det satt av en startbevilgning for å bygge ny 
garderobe til brannstasjonen slik at brannmannskapene får ren og skitten sone. Denne 
ombygginga berører areal for sivilforsvaret. Det kan derfor naturlig å tas i samme 
prosjekt.  

 
• Storslett skole skjerming luftinntak ventilasjon, snø kommer inn. 

Det må bygges en skjerming ved inntaket til ventilasjonen. Problemet varierer med 
snømengde og har vært stor i år. 

 
• Skifte panel og isolere gamle Solvoll skole 

554



Dette prosjektet var satt inn på investeringsbudsjettet for 2019, men etter at anbudet var 
langt over budsjettet som var satt av, så ble tiltaket utsatt. Budsjettmidler kan overføres 
ved vedtak i kommunestyret. 

 
• Oppussing av kantina idrettshallen.  

Kantina er ikke pusset opp siden idrettshallen var ny. Maling av lokalet vil gi en stor 
forbedring. 

 
• Fortsette oppussing av kommunehuset,  

Spesielt det elektriske anlegget er gammelt i store deler av bygget. Videre er det stort 
behov for oppussing av mange gulv og rom.  

  
 
• Sonjatun trenger omfattende vedlikehold som kan gi mange mindre oppdrag, men her 

avventer vi tilstandsrapporten. Arbeidet med den skulle vært i gang, men på grunn av 
koronakrisen er det satt på vent.   

 
 
 
 
Anleggsarbeid 
 
• Gruse kommunale veier 

Prioriterte veier for grusing med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring. 
 Hans Lillengs vei kr 84.000 
 Haugsethveien kr 533.400 
 Tørfossveien kr 212.700 
 Vaddasveien kr 1.227.400 
 Fossmoveien kr 374.800 inkludert grøfterensk (en av de dårligste veiene 

kommunen har, men ingen næring) 
 
• Skogrydding langs veier og under veilyslinjer 

Prioriterte veier for skogrydding med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring.   
 Latterveien  kr 111.000 
 Tømmernesveien kr 93.250 (trafikksikkerhet pga mye barn langs veien) 
 Røyelveien kr 44.000 
 Haugsethveien kr 129.750 
 Tørfossveien kr 29.250 
 Vaddasveien kr 280.750 
 Fossmoveien kr 50.650  (en av de dårligste veiene kommunen har, men ingen 

næring bare innbyggere) 
 
• Asfaltere kommunale veier  

Prioriterte veier for asfaltering med kostnadsberegning pr 2019, hensyntatt næring. 
 Løkenveien 0,9 km kr 260.000 
 Røyelveien kr 700.000 (trenger noe oppfresing) 

 
• Gruse gangvei langs havna og gruse moloen i Sørkjosen 

Det trengs et toppdekke med grus langs havna i Sørkjosen 
 
• Veilys, gamle kommunale veier uten veilys, Oksfjord, Storslett, Sørkjosen, Røyelveien  
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Dette tiltaket er tidligere lagt inn i investeringsbudsjettet, men det har ikke nådd opp. 
 
• Utbedring av Rotsundelv bru, sandblåsing oppretting fundament, overdekking armering 

mm. 
 Kostnad er beregnet til kr 1,04 mill pr 2017. MPU sak 2017/278 
 
• VA utskifting av nedstigningskummer 

Det er behov for utskifting av 4-5 nedstigningskummer for å ivareta HMS for våre 
ansatte. Til dette arbeidet er det mulig å bruke av VA fondet. 

 
 
 
 
 
 
Øvrig prosjekter 
 
• Bredbånd til innbyggere som ikke har tilgang til det.  

Kommunen jobber med søknad om utbygging til tre områder. Oksfjord, Straumfjord og 
Havnnes. Sak om egenandel og søknad er under utarbeiding. 

 
• Forskjønne kommunen (både sentrum og utenfor) 

Det er flere områder som kan forskjønnes, men det vil kreve endel planlegging, slik at 
det vil ikke være mulig å settes gang så raskt. 

 
• Opparbeide og asfaltere en rulleski løype i Saga. 

Kommunen sammen med idrettslaget jobber med reguleringsplan. Den må bli ferdig før 
arbeidet kan starte. 

 
• Bygge ny svømmehall.  

Dette prosjektet er stanset pga økonomi. Første steg i videre arbeid er prosjektering av ny 
hall. Dette er et prosjekt som ikke er aktuelt for lokale firma. 

 

Vurdering 
Det er gjort en gjennomgang av mulige prosjekter innen driftssektoren som kan settes i gang 
raskt og som passer for lokalt næringsliv. Listen er lang og omfattende, men behovet er enda 
større. Det er derfor gjort en prioritering. 
 
To av prosjektene er tidligere investeringsprosjekt som ikke er gjennomført, samt at tiltak innen 
VA kan dekkes av fond. De resterende tiltakene er krever ekstra kommunal bevilgning eller 
ekstra statlige midler.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2016/966-10 

Arkiv:                037  

Saksbehandler:  Ellinor Anja 
Evensen 

 Dato:                 02.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
51/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Endring av selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Henvisning til lovverk: 
Lov om interkommunale selskaper 
 
Vedlegg:  Selskapsavtale pr 01.01.2020 K-Sekretariatet IKS 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.1.2020 for K-Sekretariatet IKS 
 
 

Saksopplysninger 
K-Sekretariatet IKS eies av flere fylkes-/kommuner i Troms og nordre Nordland. Selskapet 
skal ivareta kommunelovens krav om at kontrollutvalgene til enhver tid har sekretariatsbistand 
som tilfredsstiller utvalgenes behov. Kontrollutvalgets sekretariat skal påse at de saker som 
behandles av kontrollutvalgene er forsvarlig utredet, og at utvalgenes vedtak blir iverksatt. 
Selskapet har tilgang på en bredt sammensatt kompetanse. 
 
Troms fylkeskommune (som har vært deltaker i K-Sekretariatet IKS) og Finnmark 
fylkeskommune er slått sammen til èn fylkeskommune fra 1.1.2020, og har navnet Troms og 
Finnmark fylkeskommune. Fellesnemnda har vedtatt at Troms og Finnmark fylkeskommune 
søker deltakelse i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020. 
 
Vågan kommune, Vestvågøy kommune, Flakstad kommune, Moskenes kommune, Værøy 
kommune og Røst kommune har vedtatt å delta i K-Sekretariatet IKS fra 1.1.2020. 
 
Som følge av disse endringene må deltaker(fylkes) kommunene vedta ny ajourført 
selskapsavtale , jf. vedlegg.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/809-19 

Arkiv:                B20  

Saksbehandler:  Edel 
Gulbrandsen 

 Dato:                 29.04.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
52/20 Nordreisa kommunestyre 07.05.2020 

 

Revidering av vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa 
kommune 

Henvisning til lovverk: 
Kommuneloven § 27 
 
Vedlegg: 
1 Reviderte vedtekter PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune 01.01.2020 
2 Vedtekter 2018 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Forslag til nye vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord- og Nordreisa kommune vedtas. 
 
 

Saksopplysninger 
Vedtektene er revidert på bakgrunn av at styret sin sammensetning er endret. Virksomheten 
Forebyggende tjenester ble omstilt og virksomhetslederstillingen ble tatt ned.  

PPT har økonomi- og personalansvar og rapporter direkte til sektorleder ved oppvekst og kultur. 

Endringene i vedtektene gjelder § 5, 6, 8 og 13.  
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Forslag til endringer etter styremøte 12.11.2019, og justeringer i styremøte 22.4.2020, behandles politisk i 
begge kommuner. 

Vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og Nordreisa kommuner  

 § 1 Samarbeide  

PP-tjenesten er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune og 
Kåfjord kommune er deltakere i samarbeidet.  

 § 2 Rettslig status  

PP-tjenesten er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar.  

 § 3 Vertskommune 

 Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen skaffer 
nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative oppgaver med lønn og 
regnskap og revisjon.  

 § 4 Formål 

 PP-tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å 
legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten skal sørge for at det blir 
utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.   

 § 5 Styret  

Styret består av sektorledere fra samarbeidskommunene, faglig leder PPT og representant for 
ansatte. Faglig leder er styrets sekretær. Ved avstemming har ikke fagleder stemmerett. 

 § 6 Ledelse 

PP-tjenesten ledes av vertskommunen ved fagleder for PPT, som er underlagt sektorleder oppvekst 
og kultur. Sektorleder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Fagleder administrerer 
virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med årlig 
virksomhetsplan utarbeidet av styret.  

Fagleder for PPT skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten. Vedkommende skal rapportere budsjett og fravær/ tilstedeværelse personale til 
vertskommunens sektorleder. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen.  

 § 7 Personvern og offentlighetsloven  

De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal 
gjelde for samarbeidet.  

 § 8 Arbeidsgiveransvar 

Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet.    

PP-tjenestes personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og 
fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. PP-tjenesten følger vertskommunens 
personalpolitikk.   

Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger.   
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Styret har ansettelsesmyndighet og vertskommunen har oppsigelsesmyndighet for PP-tjenestens 
personell.  

 § 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 

Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis.  

 § 10 Eiendeler  

Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for 
avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk.  

 § 11 Ved eventuell oppløsning 

 Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp 
sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det.  

 

 § 12 Regnskap og revisjon  

Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.   

Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor.  Et eventuelt overskudd i 
regnskapet tilbakebetales samarbeidspartnerne, mens eventuelt underskudd dekkes av deltakerne 
etter fordelingsnøkkelen i §9.   

 § 13 Endring av vedtektene 

Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2020. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret 
før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av 
kommunestyrene i deltakerkommunene. 
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Vedtekter for PP-tjenesten for Kåfjord og Nordreisa kommuner 
 
§ 1 Samarbeidet 
PP-tjenesten er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27. Nordreisa kommune og 
Kåfjord kommune er deltakere i samarbeidet. 
 
§ 2 Rettslig status 
PP-tjenesten er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 
 
§ 3 Vertskommune 
Nordreisa kommune er vertskommune og hovedkontoret ligger på Storslett. 
Vertskommunen skaffer nødvendig areal til kontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative 
oppgaver med lønn og regnskap og revisjon. 
 
§ 4 Formål 
PP-tjenesten skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 
å legge opplæringa bedre til rette for elever med særlige behov. PP-tjenesten skal sørge for at det 
blir utarbeidet sakkyndig vurdering der opplæringsloven krever det.  
 
§ 5 Styret 
Styret består av sektorleder og virksomhetsleder i vertskommunen og representant fra 
samarbeidskommunen. Faglig leder PPT er styrets sekretær. 
 
§ 6 Ledelse 
PP-tjenesten ledes av vertskommunen ved virksomhetsleder for Forebyggende tjenester, som er 
underlagt sektorleder oppvekst og kultur. Sektorleder er underlagt rådmannen i vertskommunen. 
Virksomhetsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave 
utføres i overensstemmelse med årlig virksomhetsplan utarbeidet av styret.  PP-tjenesten skal i 
tillegg ha en faglig leder. 
 
Virksomhetsleder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 
virksomheten. Vedkommende skal rapportere til vertskommunens sektorleder. Rapporteringer 
følger rutinene til vertskommunen. 
 
§ 7 Personvern og offentlighetsloven 
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern 
skal gjelde for samarbeidet. 
 
§ 8 Arbeidsgiveransvar 
Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i 
samarbeidet.  
 
PP-tjenestes personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og 
fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. PP-tjenesten følger vertskommunens 
personalpolitikk. 
 
Vertskommunens forhandlingsutvalg gjennomfører lokale lønnsforhandlinger og ivaretar 
samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. 
 
Vertskommunen har ansettelses- og oppsigelsesmyndighet for PP-tjenestens personell. 
 
§ 9 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering 
Kostnadene fordeles mellom kommunene etter innbyggertall. Vertskommunen fakturerer 
kvartalsvis. 
 
§ 10 Eiendeler 
Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand 
for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal 
regnskapsskikk. 
 
§ 11 Ved eventuell oppløsning 
Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Frister og bestemmelser om 
opphør følger av Kommunelovens § 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si 
opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 
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§ 12 Regnskap og revisjon 
Vertskommunen ved sektorleder har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det 
foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. 
 
Samarbeidets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor.  
Et eventuelt overskudd i regnskapet tilbakebetales samarbeidspartnerne, mens eventuelt 
underskudd dekkes av deltakerne etter fordelingsnøkkelen i §9.  
 
§ 13 Endring av vedtektene 
Disse vedtektene gjelder fra 1. januar 2018. Forslag om vedtektsendringer skal behandles av 
styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de 
er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene.
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Uttalelse om effektene av tiltak for næringslivet i forbindelse med 
Koronasituasjonen 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Uttalelser fra regsnkap, bank og næringshagen 

Saksprotokoll i Nordreisa næringsutvalg - 05.05.2020  
 

Behandling: 
Olaug Bergset (SP) fremmet følgende tilleggsforslag: Vi ber ordfører ta initiativ til et snarlig 
møte mellom regionrådet og Tromsbenken på Stortinget. Næringshagen, lokal bank og 
næringslivet må delta på møtet. Likviditetsstyrkende tilskott må prioriteres. 

Kommunedirektøren fremmet følgende endringsforslag: Tredje kulepunkt endres slik: 
Likviditetstilskudd til bedrifter som sitter med store varelager som følge av koronakrisen 
 
Kommunedirektørens endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Olaug Bergsets (Sp) tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens innstilling med endret kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i arbeidslivet 
som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er kartlagt i 
kommunen:  
 
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik: 
 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til størrelsen 

på faste kostnader  
 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer  
 Likviditetstilskudd til bedrifter som sitter med store varelager som følge av koronakrisen 
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Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
 
Vi ber ordfører ta initiativ til et snarlig møte mellom regionrådet og Tromsbenken på Stortinget. 
Næringshagen, lokal bank og næringslivet må delta på møtet. Likviditetsstyrkende tilskott må 
prioriteres. 
 
 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i arbeidslivet 
som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er kartlagt i 
kommunen:  
 
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik: 

 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til 
størrelsen på faste kostnader  

 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer  
 Rentefrie likviditetslån i forhold til bedrifter som sitter med store varelager  

 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
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Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Etter møtet i formannskapet har næringsutvikler innhentet uttalelser fra Sparebanken, 
regnskapsfirma og Halti næringshage om deres bilde av situasjonen. Uttaler ligger vedlagt. 
 
Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.04.2020  
 
Behandling:  
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Vi ber om at kommunedirektøren kvalitetssikrer tiltak i forhold til spesielt følgende 
problemstillinger:  
 Innkjøpskostnader til sesongvarer (som klær)  
 Tap av inntekt og avbestillinger i reiselivsbedrifter i perioden mars-mai 2020 som ikke 
dekkes av andre virkemidler  
 
Vi ber at Ordfører følger opp prosessen og har en dialog med de andre Nord-Tromskommunene om 
å gjøre tilsvarende vedtak.  
Vi ønsker saken opp i kommunestyrets møte 7. mai 2020.  
 
Kommunedirektør fremmet følgende tilleggsforslag:  
Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik:  

 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til 
størrelsen på faste kostnader  

 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer  
 Rentefrie likviditetslån i forhold til bedrifter som sitter med store varelager  

 
Det ble først stemt over tilleggsforslaget fra Bergset (Sp). Forslaget enstemmig vedtatt.  
 
Det ble deretter stemt over tilleggsforslaget fra kommunedirektøren. Forslaget enstemmig vedtatt.  
Tilslutt ble det stemt over innstillingen. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
Vi ber om at kommunedirektøren kvalitetssikrer tiltak i forhold til spesielt følgende 
problemstillinger:  
 Innkjøpskostnader til sesongvarer (som klær)  
 Tap av inntekt og avbestillinger i reiselivsbedrifter i perioden mars-mai 2020 som ikke 
dekkes av andre virkemidler  
 
Vi ber at Ordfører følger opp prosessen og har en dialog med de andre Nord-Tromskommunene om 
å gjøre tilsvarende vedtak.  
Vi ønsker saken opp i kommunestyrets møte 7. mai 2020.  
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Nordreisa kommune vil anbefale at staten justerer krisepakkene til næringslivet slik:  

 Bedrifter med stor omsetningssvikt kompenseres delvis, uten vilkår med hensyn til størrelsen 
på faste kostnader  

 Lønnstilskudd slik at bedrifter unngår/reduserer permitteringer  
 Rentefrie likviditetslån i forhold til bedrifter som sitter med store varelager  

 
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i arbeidslivet 
som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er kartlagt i 
kommunen:  
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
Nordreisa kommune ber sentrale myndigheter vurdere de ovennevnte gruppene bedrifters behov 
spesielt, når nye ordninger rettet mot næringslivet skal utformes.  
 
 
Kommunedirektørens innstilling  
Nordreisa kommune vedtar at følgende uttalelse sendes sentrale myndigheter og parter i arbeidslivet 
som innspill til hvordan krisetiltakene som hittil er iverksatt treffer de behov som er kartlagt i 
kommunen:  
 
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
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bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
Nordreisa kommune ber sentrale myndigheter vurdere de ovennevnte gruppene bedrifters behov 
spesielt, når nye ordninger rettet mot næringslivet skal utformes.  
 
Saksopplysninger  
Nordreisa kommune gjennomførte i slutten av mars 2020 en undersøkelse blant bedriftene om 
hvordan de opplever virkningene av koronakrisen for egen virksomhet. Resultatet av undersøkelsen 
følger vedlagt.  
Fredag 24. april gjennomførte kommunen et Teams-møte med reiselivsnæringen, der aktører 
innenfor overnatting, servering og aktivitetstilbydere var representert.  
Mandag 27. april gjennomførte kommunen et Teams-møte med næringslivet utenom 
reiselivsnæringen, med hovedvekt på detaljhandelsbedriftene.  
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
 
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
 
Vurdering  
Ovennevnte vil adressere de viktigste problemene for næringslivet i Nordreisa, som ikke i 
tilstrekkelig grad er ivaretatt innenfor de ordningene for å lette Koronakrisen for bedriftene som 
hittil har kommet.  
Tilbakemeldinger fra bedrifter i Nordreisa har gjort det klart at de ordningene og de 
tildelingskriteriene som er lansert til nå treffer en del bedrifter på en god måte. Imidlertid kommer 
det særlig frem fra reiselivsbedriftene at mange innenfor denne sektoren er svært sesongbaserte, noe 
som har slått negativt ut for mange av dem i forhold til tildelingskriteriene for de ordningene vi har 
sett til nå. Mange av bedriftene i Nordreisa har sin toppsesong gjennom sommermånedene. Fra å 
være fullbooket, har mange av bedriftene opplevd at alt er avbestilt i den perioden som skulle sikre 
brorparten av årets inntekter.  
I tillegg er reiselivet i sterk vekst i Nordreisa, med mange nyetablerte, små bedrifter som nettopp har 
gjennomført betydelige investeringer, men som ikke kan vise til sammenligningsbare tall fra 2019. 
Mange av de etterlyser tiltak som kan redde disse bedriftene fra å gå konkurs. Dette er en svært 
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sårbar gruppe, som lever som på en knivsegg i etableringsfasen. Få av disse har en buffer for å møte 
en slik krisesituasjon som vi nå opplever.  
Næringslivet i Nordreisa opplever at tiltakene fra sentrale myndigheter treffer tjenesteleverandører 
positivt, men i mindre grad vareleverandørene. Tilbakemeldinger fra detaljhandelen forteller om 
bedrifter som gjorde sine varebestillinger for lang tid tilbake, ikke minst er dette varer ment for 
konfirmasjon og 17. mai feiring. Dette er varer som nå er kommet til lager, og store regninger skal 
nå betales. Imidlertid er etterspørselen fraværende. Det er ingen tvil om at kundene er blitt svært 
forsiktige med å bruke penger på varer det ikke absolutt trenger. Mange frykter å bli permittert eller 
miste jobben, og da blir man forsiktig med forbruket. Likviditetsmessige effekter er mange 
bedrifters hovedutfordring, og innretningen på låneordningen i statlig regi har i liten grad fungert for 
disse.  
Nordreisa kommune ber sentrale myndigheter vurdere de ovennevnte gruppene bedrifters behov 
spesielt, når nye ordninger rettet mot næringslivet skal utformes. 
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Hege Olaussen, Banksjef, FS Nord-Troms, Sparebank1 Nord-Norge: 

Vi opplever for det første at flere av bedriftene i Nord-Troms ikke benytter seg av muligheten til å 
søke, hverken på likviditetslånet med statsgaranti (som går gjennom bankene) og heller ikke på 
kontantstøtten. 

Det kan virke som om mange synes det blir for mye styr med bl.a dokumentasjon, (de har f.eks ikke 
konkrete omsetningstall for de aktuelle mnd i fjor) og de tror at de ikke vil få innvilget en pakke. 

Ift spørsmål om tiltak treffer/evt mangler, så har vi følgende kommentarer: 

 Likviditetslånet ser ut til å treffe best for bedrifter som er veletablerte. Man forutsetter 
lønnsom bedrift under normale forhold, dvs positiv egenkapital ved utgang 2019 og positivt 
resultat før korona slo inn. Vår erfaring er at det kan ta tid før nyetablerte bedrifter klarer å 
bygge lønnsomhet, og ofte lengre enn de to årene som man har en overgangsordning for. 

 Det forutsettes at man har et dokumenterbart omsetningsfall ift fjoråret samme tid. Noen 
bedrifter får omsetningen inn på forskjellige tidspunkt, slik at å sammenligne f.eks april i fjor 
med april i år ikke nødvendigvis blir riktig, og kan gjøre at man ikke får innvilget støtte. 

 Vi ser at det kan være utfordrende for spesielt bedrifter med sesonginntekt som får 
hoveddelen av omsetningen sin inn i deler av året. 

 Likviditetslånet har gunstig rente, men kort løpetid (3 år) noe som gjør at terminene kan bli 
tøffe for bedriftene. Det forutsettes også at bedriftene skal evne å betjene lånet etter 
koronaen. 

 Vedr kontantstøtten så er et av vilkårene at man må ha ansatte (unntak ENK/ANS), noe som 
ekskluderer noen virksomheter fra å søke (f.eks eiendomsselskap som har andre faste 
kostnader enn ansatte). 

 

Maryann Mikkelsen, daglig leder, Atria regnskap & rådgivning: 

Tiltakspakkene hittil treffer ikke alle like godt. Særlig butikker som har gjennomført store varekjøp 
inkluderes ikke. Mange av de har beskjedne faste kostnader, som blir kompensert for. Vi har også 
eksempler på at ferskvarer må destrueres, f.eks. øl fra puben. Mange små virksomheter har små 
faste kostnader, de havner under grensen på kr. 5000. Det er uheldig for en sårbar gruppe. Som 
regnskapskontor har en effekt blitt at vi er forsinket med vårt arbeid, fordi ansatte må være hjemme 
med barn som ikke kunne gå på skole eller i barnehage. Vi er mye på etterskudd pga. dette. 

Jeg har to tilfeller til som ramler ut av kompensasjonsordninger: 

1. Selskapet har drevet med persontransport i flere år. I august 2019 utvidet de sin virksomhet til å 
drive på med turisme i tillegg til persontransport. Begge delene av virksomheten fikk brå stopp 
da korona inntraff. Når selskapene skal søke om kompensasjon, må de oppgi om de er etablerte 
før eller etter mars 2019. Selskaper som er etablerte før mars 2019 må oppgi inntekt for jan-mars 
2019 og jan-mars 2020. Disse tallene brukes for å beregne omsetningstap. Men turismedelen av 
selskapet hadde oppstart i august 2019, og kommer ikke med på omsetningstallene i jan-mars 
2019. Dermed får bedriften registrert et lavere omsetningstap enn det de virkelig har. 
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2. Selskapet er et ENK som driver treningsstudio og ble pålagt stenging. Problemet er at inntekt fra 
treningsstudio er ikke hovedinntektskilde til innehaver og dermed ramler dette selskapet utafor 
ordningen. De får ikke dekket noe av sine kostnader. De har store lokaler og dermed stor husleie 
+ andre faste kostnader som påløper. 

 

Odd Kristiansen, OK Bedriftsconsult: 

Ikke alle faste kostnader kan kompenseres for, som lisenser og pensjonsutgifter m.fl. I Nordreisa 
driver flere små reiselivsbedrifter med hundekjøring. De har store utgifter til hundefôr, men har 
ingen inntekter fra hundekjøringen. Små bedrifter får lite eller ikke noe ut av kontantstøtten pga. 
minimumsgrensen. Andre rammes av at de ble stengt ned av kommunen og ikke staten. For de som 
ikke er pålagt nedstengt av staten er det vanskelig å få kompensasjon. Butikker har klart å holde 
åpent, men med betydelig redusert omsetning.  

 

Anton Severinsen. Reisa Regnskap/Accountor: 

Bøygen er den store egenandelen. Det burde ikke være egenandel for de minste bedriftene. Butikker 
rammes, med fall i omsetning og inntekter, men de kompenseres ikke. Der ordninger har truffet har 
dette fungert svært greit.  

 

Johnny Mikkelsen, forretningsutvikler, Halti næringshage: 

Flere sier at de har falt utenfor de ordningens som har kommet. Egenandelen har gjort stort utslag 
for de små bedriftene. Mange bedrifter bruker denne tiden av året til å produsere for fremtidig salg, 
dvs. at de har bygget opp lager og store kostnader forbundet med det. Andre opplever at varer på 
lager går ut på dato og må kasseres, med den effekten det får. 
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