
Balsfjord kommune – for framtida

MØTEINNKALLING

Formannskapet

Dato: 25.01.2017

Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen

Tidspunkt: 14:00

Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte:
telefon 77 72 20 00 eller
SMS til møtesekretær Mette Toftaker tlf 400 20 575 eller på
e-post til postmottak@balsfjord.kommune.no

Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling.

Orientering fra rådmann vedrørende oppfølging av budsjettarbeidet

SAKSLISTE:



Offentlig saksliste:
Saksnr Innhold Arkivsaksnr
PS 1/17 Godkjenning av møteprotokoller  (de 2 siste 

møtene)
PS 2/17 Referatsaker
RS 17/1 Periodisk oppgjør november 2016 232
RS 17/2 Periodisk oppgjør desember 2016 232
RS 17/3 Balsfjord 89/81 - Svar på søknad om konsesjon på 

erverv av fast eiendom - innvilget
89/81

RS 17/4 Balsfjord 72/3 - svar på søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom som tilleggsjord - innvilget

72/3

RS 17/5 Balsfjord 36/7 - Svar på søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom som tilleggsjord - innvilget

36/7

RS 17/6 Balsfjord 44/2, 4, 10 og 12 og 45/5 - svar på 
søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
som tilleggsjord - innvilget

44/2

RS 17/7 Balsfjord 48/3 - søknad om ny avkjørsel 
omdisponering etter jordlovens § 9 - innvilget

48/3

RS 17/8 Balsfjord 43/51 - Søknad om deling av eiendom 43/51
PS 3/17 Delegerte saker
DS 17/1 103/150 - Rammetillatelse - Oppføring av 

fritidsbolig - Byggsøk Norge
103/150

DS 17/2 36/204 - Ferdigattest for tiltak - Bolig og garasje -
Nysted AS

36/204

DS 17/3 84/137 - Midlertidig brukstillatelse - Fritidsbolig -
Sigva Bygg

84/137

DS 17/4 43/52 - Igangsettingstillatelse - Påbygg og tilbygg 
til våningshus - Arkitekt Kjersti Jenssen AS

DS 17/5 90/29 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av 
kombinert garasje/bolig - Nysted AS

90/29

DS 17/6 47/417 - Ferdigattest for tiltak - Midlertidig 
plasthall - Nysted AS

47/417

DS 17/7 48/144 - Ferdigattest for tiltak - Tilbygg og 
påbygg - Eva Grete Karlsen

48/144

DS 17/8 21/31 - Ferdigattest for tiltak - Kombinert 
bolig/garasje - Nysted AS

21/31

DS 17/9 43/572 - Ferdigattest for tiltak -Bolig, garasje og 
sanitæranlegg - Nysted AS

43/572

DS 17/10 93/16 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til 
våningshus - Silje B. Jakobsen

93/16

DS 17/11 88/108 - Ferdigattest for tiltak - Fritidsbolig -
Idehytta AS

88/108

DS 17/12 26/41 - Ferdigattest for tiltak - Bruksendring av 
kjeller i bolig - Complettbygg AS

26/41

DS 17/13 29/287 - Ferdigattest for tiltak - Atrium A1 - Bolig 
- Nysted AS

29/258

DS 17/14 18/4 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til 
driftsbygning - Eilif Johansen

18/4

DS 17/15 103/165 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av 
fritidsbolig - CK Nor Bygg AS

103/165



DS 17/16 93/2 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av stall -
Arvid Slettli

93/2

DS 17/17 84/118 - Rammetillatelse - Oppføring av 
fritidsbolig - Trond Harald Hafstad

84/118

DS 17/18 29/94 - Ferdigattest for tiltak - Brakkerigg -
Complettbygg AS

29/94

DS 17/19 26/128 - Igangsettingstillatelse - Carport/Vedskjul 
- Vegard Olsrud

26/128

DS 17/20 91/14 - Igangsettingstillatelse - Lagerhall/Plasthall 
- Kanstad Mekaniske

91/14

DS 17/21 12/15 - Utslippstillatelse til bolig - Balsfjord VVS 
AS

12/15

DS 17/22 16/19 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til bolig -
Kenneth Johansen

16/19

DS 17/23 47/502 - Ferdigattest for tiltak - Del av 
tomannsbolig A3 - Nysted AS

47/504

DS 17/24 Søknad om ett-trinns behandling av fasadeendring 
bolig og ny garasje på 94/21

94/21

DS 17/25 26/188 - Ferdigattest for tiltak - Kombinert 
bolig/garasje - Nysted AS

26/188

DS 17/26 93/16 - Ferdigattest for tiltak - Tilbygg til 
våningshus - Silje B. Jakobsen

93/16

DS 17/27 84/119 - Rammetillatelse - Oppføring av 
fritidsbolig -Tegne & Byggeservice AS

84/119

DS 17/28 48/25 - Ferdigattest for tiltak - Oppføring av naust
- Kåre Holm og Inger Reiersen

48/25

DS 17/29 36/49 - Utslippstillatelse fra fritidsbolig -
Rørleggermester JYM AS

36/49

DS 17/30 93/56 - Ferdigattest for tiltak - Sanitært 
avløpsanlegg - Johnny Brunstrøm

93/56

DS 17/31 10/60 - Ferdigattest uthus og støttemur - Sondre 
Åsgård

10/60

DS 17/32 29/49 - Igangsettingstillatelse - Midlertidig 
kontorbrakker - Complettbygg AS

29/49

DS 17/33 36/4 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av 
driftsbygning/lager i landbruket - Anne-Lise 
Kongsli

36/4

DS 17/34 79/29 - Ferdigattest for tiltak - Naust - Jens 
Dagfinn Olsen

79/27

DS 17/35 Godkjenning - Endring av gnr 46 bnr 1 for 
tilleggsareal til gnr 46 bnr 41

46/1

DS 17/36 Godkjenning - Relokalisering av gnr 81 bnr 34 og 
endring av gnr 81 bnr 15 for tilleggsareal til gnr
81 bnr 34

81/15

DS 17/37 Godkjenning - Endring av gnr 39 bnr 92 med 
fradeling av eksisterende bolig

39/92

DS 17/38 Godkjenning - Endring av gnr 57 bnr 24  for 
sammenføyning med gnr 57 bnr 29

57/24



DS 17/39 Godkjenning - Dispensasjon for endring av gnr 99 
bnr 1 for tilleggsareal til fritidsformål gnr 99 bnr 
20 i regulert område

99/1

DS 17/40 Godkjenning - Endring av gnr 19 bnr 4 for 
etablering av tomt rundt eksisterende fritidsformål

19/4

DS 17/41 Godkjenning - Endring av 26/129 for salg av tomt 
nr 12 i Steinvollan boligfelt

26/129

DS 17/42 Godkjenning - Endring av 29/166 for tilleggsareal 
til boligformål 29/83

29/166

DS 17/43 Godkjenning - Endring av 29/166 for tilleggsareal 
til boligformål 29/82

29/166

DS 17/44 Godkjenning - Endring av 76/7 for punktfeste på 
eksisterende naust

76/7

DS 17/45 Godkjenning - Endring av 9/141 for matrikulering 
og salg av tomt nr 16 i Laksvatn boligfelt

9/141

DS 17/46 Godkjenning - Endring av 87/91 innen regulert 
område med oppretting av ny eiendom til uendret 
bruk

87/91

DS 17/47 Godkjenning - Endring av 87/91 for matrikulering 
av 2 hyttetomter innen A9

87/91

DS 17/48 Godkjenning - Endring av eiendommen 85/1 med 
oppretting av ny eiendom og arealbytte med 85/3 
til uendret bruk

85/1

DS 17/49 Godkjenning - Punktfeste for 2 eksisterende naust 
på eiendommen 90/18

90/18

DS 17/50 Godkjenning - Endring av 87/91 fro etablering av 
ny eiendom i henhold til reguleringsplan

87/91

DS 17/51 Godkjenning - Endring av 87/91 for etablering av 
ny eiendom i henhold til reguleringsplan

87/91

DS 17/52 Innvilget scooterdispensasjon - Atle Haugen K01
DS 17/53 Innvilget scooterdispensasjon - Asle Steinar Åsmo K01
DS 17/54 Avslag på søknad om scooterdispensasjon - John 

Nystuen
K01

DS 17/55 Korrigert - Innvilget scooterdispensasjon - Kåre 
Hårek Sørensen

K01

DS 17/56 Innvilget scooterdispensasjon - Harald Hilmar 
Lunde

K01

DS 17/57 Innvilget scooterdispensasjon - Hedley Per 
Oddmar Løvli

K01

DS 17/58 Innvilget scooterdispensasjon - Leif Arne Krokmo K01
DS 17/59 Innvilget scooterdispensasjon - Anette Nystuen K01
DS 17/60 Innvilget scooterdispensasjon - Stian Åsheim K01
DS 17/61 Innvilget scooterdispensasjon - Asbjørn Johansen K01
DS 17/62 Innvilget scooterdispensasjon - Ulf Nylund K01
DS 17/63 Innvilget scooterdispensasjon - Sigmund Nils 

Johansen
K01

DS 17/64 Innvilget scooterdispensasjon - Marianne Saus K01
DS 17/65 Innvilget scooterdispensasjon - Odd Reidar 

Skogmo
K01

DS 17/66 Innvilget scooterdispensasjon - Dagfinn Åsheim K01



DS 17/67 Svar på søknad om ressurser 2016-2017 ***** 
*****

011107

DS 17/68 Svar på søknad om ressurser skoleåret 2016-2017 
***** ***** ***** *****

090905

DS 17/69 Svar på søknad om ressurser 2016-2017 ***** 
***** *****

240604

PS 4/17 Søknad om dispensasjon for og kjøp av del av 
103/80 innen Setersletta reguleringsplan for 
tilleggsareal til hyttetomt 103/116

611

PS 5/17 Søknad om dispensasjon for endring av 11/1 for 
fradeling av tomt rundt eksisterende bolighus

11/1

PS 6/17 Søknad om endring av 57/6, 9 med opprettelse av 
tomt rundt eksisterende fritidsbolig

57/6

PS 7/17 Søknad om dispensasjon for endring av 26/53 for 
etablering av to nye boligtomter

26/53

PS 8/17 Delingssak 36/10 og 38/12 - arealdeling etter 
jordloven

36/10

PS 9/17 Klagesaksbehandling - søknad om etablering av 
skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12

36/12

PS 10/17 Søknad om omdisponering på eiendommen 46/1 
for etablering av høydebasseng

46/1

PS 11/17 Bebyggelseplan for Aursfjord Båthavn 103/169
PS 12/17 Søknad om dispensasjon for etablering av 

boligformål innen plankravområde B14 på 
eiendommen 90/18 og tilleggsareal til 
eksisterende boligformål 90/103

90/18

PS 13/17 1. gangs behandling detaljregulering Aspvika 
Hyttefelt 93/4

L13

PS 14/17 Søknad om endring av 43/173 for etablering av 
hyttetomt

43/173

PS 15/17 Områderegulering for Tamok fjellbygd - høring 
og offentlig ettersyn

L12

PS 16/17 Klage på vedtak om innvilget scooterdispensasjon 
- Atle Haugen

K01

PS 17/17 Ny behandling: Gressfôret kjøttproduksjon på 
Dexter - Storbukt gård

242

PS 18/17 Videreutvikling av Saga visefestival 242
PS 19/17 Informasjonsskilt på Heia - Tiltak i prosjektet 

Reiselivsutvikling i Balsfjord (2012-2015)
242

PS 20/17 Klagesaksbehandling - gnr 43 bnr 26, 
sommeroppstalling av polarhunder

43/26

PS 21/17 Tildeling av nydyrkingstilskudd 2016 V14
PS 22/17 Leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør 

Malangen Montessoriforening
A10

PS 23/17 Tilskudd til Hamnvåg familebarnehage A10
PS 24/17 Eventuelt
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Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
14.11.2016 2016/1369 -

14982/2016
Arkivkode: 89/81

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637

WEBOPPGJØR AS

Postboks 2454 Drotningsvik
5834 BERGEN

Balsfjord 89/81 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom -
innvilget

Saksopplysninger:

Aktuelle saksdokumenter:
1. Søknad med vedlegg / kart
2. Behandlingsgebyr kr 5000.

Beliggenhet: Nordby
Eiere: Helen Bergsrud, Vestskogen.

Plansituasjonen:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune.
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR).

Konsesjonssøker: John Alf Lian Erichsen, Tromsø
Kjøpesum: kr 230 000,-.

Bygninger:
Ubebygd

Boplikt:
Eiendommen er ubebygd slik at boplikt ikke er et tema i denne saken.

Driveplikt: Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8. Denne eiendommen vurderes 
ut fra sine arealressurser til ikke å være en eiendom egnet for landbruksformål. Den har ikke 
oppdyrkete arealer.
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Kart og arealopplysninger:

Fulldyrket jord 0 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 0 daa
Produktiv skog 3,9 daa
Totalareal 3,9 daa

Vurderinger:
Eiendommens arealressurser er så små, at denne eiendommen vanskelig vurderes å kunne brukes 
til landbruksformål. Søker har ikke oppgitt formålet med ervervet, men en kan lese ut fra 
søknaden at han eier nabotomta. Eiendommen erverves som tilleggsareal til denne.
Konsesjonssøknaden skal da vurderes og avgjøres mot konsesjonslovens § 1.

I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.”

Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009)

Tromsøregionens landbruksforvaltning kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med 
konsesjonslovens formålsparagraf. 

Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14:

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
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med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12.

Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen.

Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet.

Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.»

Administrasjonen vurderer at konsesjonseiendommen ikke har nevneverdige produksjonsarealer, 
og sånn sett er lite aktuell som tilleggsjord til et annet bruk. Tromsøregionens 
landbruksforvaltning har ikke registrert interesse for eiendommen.

Etter en totalvurdering av søknaden innvilges John Alf Lian Erichsen konsesjon på ervervet. 

VEDTAK ETTER DELEGASJON:

Rådmannen innvilger konsesjon til John Alf Lian Erichsen på eiendommen gnr./bnr.  
89/81 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens § 1. 

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
Landbruksavdelingen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, 
vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til 
fylkesmannen for klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
SNE EIENDOM AS Postboks 1063 9261 TROMSØ
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ
John Alf Erichsen Lanesvegen 22 B 9006 Tromsø



Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
15.11.2016 2016/1224 -

15114/2016
Arkivkode: 72/3

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 15.08.2016

Yngve With

Balsfjordveien 1874
9055 Meistervik

Balsfjord 72/3 - svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom som 
tilleggsjord - innvilget

Saksopplysninger:

Aktuelle saksdokumenter:
1. Søknad med vedlegg / kart
2. Behandlingsgebyr kr 5000.

Beliggenhet: Sletta
Eiere: Torbjørn Skogstad 

Plansituasjonen:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune.
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR).

Konsesjonssøker: Yngve With

Kjøpesum: kr 80 000,-.

Bygninger:
Bolighus/våningshus, bygd 1983, 2 etasjer, grunnflate 185 m2, god teknisk stand.
Hytte, bygd 1993, 1 etasje, grunnflate 50 m2, god teknisk stand.
Garasje/redskapshus, bygd 2006, 1 etasje, grunnflate 79 m2, dårlig teknisk stand.

Boplikt: Konsesjonssak, slik at boplikt oppstår som følge av evt vilkår hjemlet i 
konsesjonslovens § 11. Boplikten oppfylles på søkers driftsenhet.

Driveplikt: Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8. 

Eiendommen erverves som tilleggsjord til gnr 72 bnr 5.
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Kart og arealopplysninger:

Fulldyrket jord 25,7 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 17,2 daa
Produktiv skog 148,0 daa
Totalareal 1840,1 daa

Kart som viser den nye driftsenheten ved kjøp av tilleggsjord:

Arealtall for den nye driftsenheten
Fulldyrket jord 82,3 daa
Overflatedyrket jord 0,0 daa
Innmarksbeite 31,3 daa
Produktiv skog 755,2 daa
Totalareal 5187 daa

(With har nydyrket noe areal på eiendommene, slik at reel størrelse på fulldyrket jord er noe 
større. Det vil bli målt inn i kart på et senere tidspunkt)  
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Vurderinger:
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves som tilleggsjord til et aktivt gårdsbruk. Konsesjonssøknaden skal da 
vurderes og avgjøres mot konsesjonslovens §§ 1 og 9.

I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.”

Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009)

Tromsøregionens landbruksforvaltning kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med 
konsesjonslovens formålsparagraf.

Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14:

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12.

Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen.

Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet.

Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.»

Administrasjonen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett 
kan egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. 
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Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer”

”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
      

1. Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9. Det er først når prisen 
for konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes. Det er spesielt viktig at prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som 
gir mulighet til en brukbar økonomi også for den som skal overta eiendommen. I dette tilfellet 
gjelder det en landbrukseiendom hvor det ble gitt kr 80 000,-. Prisen er vurdert til å være 
innenfor en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

2. Søkers planer vil ivareta hensynet til bosetting i området. Oppkjøpet av eiendommen vil styrke 
ressursgrunnlaget på driftsenheten noe som er med på å danne grunnlag for videre bosetning.

3. Det anses som en god driftsmessig løsning at 72/5/7 inngår i driftsenhet med 72/3. 
Eiendommene grenser inntil hverandre.

4. Konsesjonssøker er en aktiv gårdbruker med et veldrevet gårdsbruk som anses som godt 
skikket til å drive eiendommen. 

5. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet. 

Etter en totalvurdering innvilges Yngve With konsesjon på ervervet.
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VEDTAK ETTER DELEGASJON:

Rådmannen innvilger konsesjon til Yngve With på eiendommen gnr./bnr.  72/3 i Balsfjord 
kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9. 

Gnr 72 bnr 3 inngår med dette i driftsenheten gnr 72 bnr 5.

Prisen er oppgitt til kr 80 000,- og godkjennes.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
! Yngve With bor på driftsenheten gnr 72 bnr 5 og 3 og driver den på en 

landbruksfaglig forsvarlig måte i minst fem år sammenhengende regnet fra 
overtakelsesdato.

! Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.

! Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen.

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
Landbruksavdelingen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, 
vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til 
fylkesmannen for klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ



Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
15.11.2016 2016/1331 -

15074/2016
Arkivkode: 36/7

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 09.10.2016

Elin Mari Hansvold

Sagelvvassveien 495
9050 Storsteinnes

Balsfjord 36/7 - Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom som 
tilleggsjord - innvilget

Saksopplysninger:

Aktuelle saksdokumenter:
1. Søknad med vedlegg / kart
2. Behandlingsgebyr kr 5000.

Beliggenhet: Stormoen
Eiere: Jan Seljevoll

Plansituasjonen:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune.
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR).

Konsesjonssøker: Elin Mari Hansvold

Kjøpesum: kr 2 000 000,-.

Bygninger:
Bolighus/våningshus, bygd 1983, 2 etasjer, grunnflate 185 m2, god teknisk stand.
Hytte, bygd 1993, 1 etasje, grunnflate 50 m2, god teknisk stand.
Garasje/redskapshus, bygd 2006, 1 etasje, grunnflate 79 m2, dårlig teknisk stand.

Boplikt: Konsesjonssak, slik at boplikt oppstår som følge av evt vilkår hjemlet i 
konsesjonslovens § 11. Boplikten oppfylles på søkers driftsenhet.

Driveplikt: Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8. 

Eiendommen erverves som tilleggsjord til gnr 44 bnr 3 og 20.
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Kart og arealopplysninger:

Fulldyrket jord 69,5 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 14,9 daa
Produktiv skog 923,9 daa
Totalareal 2374,9 daa

Kart som viser den nye driftsenheten ved kjøp av tilleggsjord:

Arealtall for den nye driftsenheten
Fulldyrket jord 231,9 daa
Overflatedyrket jord 4,0 daa
Innmarksbeite 37,3 daa
Produktiv skog 1545,8 daa
Totalareal 3409,4 daa
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Vurderinger:
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves som tilleggsjord til et aktivt gårdsbruk. Konsesjonssøknaden skal da 
vurderes og avgjøres mot konsesjonslovens §§ 1 og 9.

I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.”

Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009)

Tromsøregionens landbruksforvaltning kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med 
konsesjonslovens formålsparagraf.

Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14:

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12.

Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen.

Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet.

Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.»

Administrasjonen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett 
kan egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. 
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Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer”

”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
      

1. Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9. Det er først når prisen 
for konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes. Det er spesielt viktig at prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som 
gir mulighet til en brukbar økonomi også for den som skal overta eiendommen. I dette tilfellet 
gjelder det en bebygd landbrukseiendom hvor det ble gitt kr 2 000 000,-. Prisen blir ikke vurdert 
i denne saken.

2. Søkers planer vil ivareta hensynet til bosetting i området. Oppkjøpet av eiendommen vil styrke 
ressursgrunnlaget på driftsenheten noe som er med på å danne grunnlag for videre bosetning.

3. Det er i dag ikke selvstendig jordbruksdrift på gården Seljevoll, dyrket areal blir høstet som 
leieareal. Avstanden mellom Seljevoll og driftsenteret på 44/3 er ca 12 km etter vei. Isolert sett er 
ganske lang avstand mellom bruk i en driftsenhet, men på den andre siden så er det mange aktive 
bruk i området, og en ganske vanlig avstand til leiearealer. Det anses som en tilfredsstillende 
løsning at 36/7 inngår i driftsenhet med 44/3 og 20.

4. Konsesjonssøker er en aktiv gårdbruker med et veldrevet gårdsbruk som anses som godt 
skikket til å drive eiendommen. 

5. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet. 

Etter en totalvurdering innvilges Elin Mari Hansvold konsesjon på ervervet.



5 av 5

VEDTAK ETTER DELEGASJON:

Rådmannen innvilger konsesjon til Elin Mari Hansvold på eiendommen gnr./bnr.  36/7 i 
Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9. 

Gnr 36 bnr 7 inngår med dette i driftsenheten gnr 44 bnr 3 og 20.

Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer med beboelig bolighus.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
! Elin Mari Hansvold bor på driftsenheten gnr 44 bnr 3 og 20 og gnr 36 bnr 7 og 

driver den på en landbruksfaglig forsvarlig måte i minst fem år sammenhengende 
regnet fra overtakelsesdato.

! Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.

! Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen.

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
Landbruksavdelingen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, 
vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til 
fylkesmannen for klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ



Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
15.11.2016 2016/1472 -

15124/2016
Arkivkode: 44/2

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637 09.11.2016

Kim-Stian Nordgård

Sagelvvatn
9050 Storsteinnes

Balsfjord 44/2, 4, 10 og 12 og 45/5 - svar på søknad om konsesjon på erverv av 
fast eiendom som tilleggsjord - innvilget

Saksopplysninger:

Aktuelle saksdokumenter:
1. Søknad med vedlegg / kart
2. Behandlingsgebyr kr 5000.

Beliggenhet: Sagelvvatn (Myrhaug)
Eiere: Mathias Grindstein 

Plansituasjonen:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel og landbruksplan for Balsfjord kommune.
Den er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, natur- og reindriftsformål (LNFR).

Konsesjonssøker: Kim Stian Nordgård

Kjøpesum: kr 1 500 000,-.

Bygninger:
Bolighus, bygd 1949, 1 etasje, grunnflate 100 m2, middels teknisk stand.
Redskapshus, 1 etasje, grunnflate 134 m2, middels teknisk stand.
Fjøs, bygd 2005, 1 etasje, grunnflate 307 m2, god teknisk stand.
Eldre fjøs, 1 etasje, grunnflate 140 m2, dårlig teknisk stand.

Boplikt: Konsesjonssak, slik at boplikt oppstår som følge av evt vilkår hjemlet i 
konsesjonslovens § 11. Boplikten oppfylles på søkers driftsenhet.

Driveplikt: Driveplikten er varig og er hjemlet i jordlovens §8. 

Eiendommen erverves som tilleggsjord til gnr 45 bnr 10 og 30.
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Kart og arealopplysninger:

Fulldyrket jord 107,6 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 53,6 daa
Produktiv skog 521,7 daa
Totalareal 769,7 daa

Kart som viser den nye driftsenheten ved kjøp av tilleggsjord:

Arealtall for den nye driftsenheten
Fulldyrket jord 175,6 daa
Overflatedyrket jord 0,0 daa
Innmarksbeite 79,6 daa
Produktiv skog 546,4 daa
Totalareal 897,7 daa
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Vurderinger:
Eiendommen vurderes å kunne brukes til landbruksformål, på grunn av sine arealressurser. 
Eiendommen erverves som tilleggsjord til et aktivt gårdsbruk. Konsesjonssøknaden skal da 
vurderes og avgjøres mot konsesjonslovens §§ 1 og 9.

I konsesjonsloven § 1 (lovens formål) heter det
”Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.
2. landbruksnæringen.
3. behovet for utbyggingsgrunn.
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. hensynet til bosettingen.”

Loven gir en vid ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingene. Avgjørelse må 
treffes etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn til å avslå. (Rundskriv M-2/2009)

Tromsøregionens landbruksforvaltning kan ikke se at formålet med ervervet er i strid med 
konsesjonslovens formålsparagraf.

Balsfjord kommune har fattet følgende prinsippvedtak for behandling av konsesjonssaker i 
kommunestyresak 74/14:

«Balsfjord kommunestyre opphever herved prinsippet om at alle som søker 
konsesjon på grunn av manglende bosetning får innvilget konsesjon uten boplikt, 
med begrunnelse i søkers tilknytning. Samtidig oppheves prinsippvedtaket som ble 
fattet i kommunestyresak 93/12.

Balsfjord kommunestyre ønsker at kommunen, gjennom sin arealforvaltning etter 
jordloven og konsesjonslovens § 1, har som hovedformål å sikre bosetning og 
landbruksproduksjonen i kommunen.

Der konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer og et bolighus som har 
dårlig standard, bør behovet for tilleggsjord ha prioritet.

Det bør anses som kurant å fradele eventuell bolig på eiendommen for salg av 
restarealet som tilleggsjord til nabobruk i drift.»

Administrasjonen vurderer at konsesjonseiendommen har gode produksjonsarealer, og sånn sett 
kan egne seg som tilleggsjord til et annet bruk. Bolighuset på Myrhaug vil også bli brukt som 
bolig.
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Konsesjonsloven § 9 tar for seg ”Særlige forhold for landbrukseiendommer”

”Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det til fordel for søker legges særlig vekt på 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, og
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen.
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.
      

1. Særskilt for landbrukseiendommer er at prisen skal vurderes, jfr. § 9. Det er først når prisen 
for konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendom er høyere enn kr. 3 500 000 at prisen 
skal vurderes. Det er spesielt viktig at prisen på landbrukseiendommer blir holdt på et nivå som 
gir mulighet til en brukbar økonomi også for den som skal overta eiendommen. I dette tilfellet 
gjelder det en bebygd landbrukseiendom hvor det ble gitt kr 1 500 000,-. Prisen blir ikke vurdert 
i denne saken.

2. Søkers planer vil ivareta hensynet til bosetting i området. Oppkjøpet av eiendommen vil styrke 
ressursgrunnlaget på driftsenheten noe som er med på å danne grunnlag for videre bosetning. 
Bolighuset på Myrhaug er tenkt å bli bolighuset på driftsenheten for en periode.

3. Det anses som en god driftsmessig løsning at eiendommene gnr 44 bnr 2, 3, 10 og 12 og gnr 
45 bnr 5 inngår i driftsenhet med 45/10 og 30. Eiendommene ligger med kort avstand til 
hverandre.

4. Konsesjonssøker er en aktiv gårdbruker med et veldrevet gårdsbruk som anses som godt 
skikket til å drive eiendommen. 

5. Når det gjelder hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet i området, vil 
ervervet ikke føre til endringer av arealbruken. Kulturlandskapet vil i positiv grad bli påvirket da 
arealene vil bli høstet. 

Etter en totalvurdering innvilges Kim Stian Nordgård konsesjon på ervervet.
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VEDTAK ETTER DELEGASJON:

Rådmannen innvilger konsesjon til Kim Stian Nordgård på eiendommen Gnr 44 bnr 2, 3, 
10 og 12 og gnr 45 bnr 5 i Balsfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9. 

Gnr 44 bnr 2, 3, 10 og 12 og gnr 45 bnr 5 inngår med dette i driftsenheten gnr 45 bnr 10 og 
30.

Prisen er i dette tilfellet under grensen for prisvurdering for konsesjonspliktige 
landbrukseiendommer med beboelig bolighus.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det følgende vilkår:
! Kim Stian Nordgård bor på driftsenheten gnr 45 bnr 10, 5 og 30 og gnr 44 bnr 2, 4, 

10 og 12 og driver den på en landbruksfaglig forsvarlig måte i minst fem år 
sammenhengende regnet fra overtakelsesdato.

! Skogen må drives i samråd med skogoppsynet og eier må ikke motsette seg 
fellestiltak innen skog og utmarksnæringen.

! Eier må ikke motsette seg aktive gårdbrukeres tilgang på utmarksbeitene på 
eiendommen.

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
Landbruksavdelingen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, 
vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til 
fylkesmannen for klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ



Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
18.11.2016 2015/1281 -

15339/2016
Arkivkode: Q01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637

Oddvar Kåre Skogli

Strandveien 100
9050 Storsteinnes

Balsfjord 48/3 - søknad om ny avkjørsel omdisponering etter jordlovens § 9 -
innvilget

Eier/søker: Oddvar Kåre Skogli

Søknaden: 
Det søkes omdisponert ca 0,7 daa fulldyrket jord til gårdsvei inn til et 
vedproduksjonsområde på eiendommen gnr 48 bnr 3.

Planbestemmelser:
Plandokumenter: Kommuneplanens arealdel. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til 
LNFR.

Eiendommen, g/bnr.   48/3:
Eiendommen gnr 48 bnr 3 er en del av driftsenheten 55/14 mfl som har driftssenter ved Skjæret
og har et totalt areal på ca 3678 dekar

Fulldyrket jord 187,3 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 41,7 daa
Produktiv skog 2312,4 daa
Totalareal 3677,7 daa
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Omsøkt areal:

Parsell 1
gårdsveiformål

Fulldyrket jord 0,7 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 0 daa
Innmarksbeite dyrkbart 0 daa
Produktiv skog 0 daa
Produktiv skog dyrkbart 0 daa
Annet areal dyrkbart 0 daa
Totalareal 0 daa

Lovgrunnlaget:
«Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23. Sist endret med virkning fra 01.10.2015.
§ 1. Føremål

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 
frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut 
frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta 
vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og 
planter. 

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 

Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 

tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til 
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
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omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram 
alternative løysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til 
dei føremåla lova skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er 
sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. 

Vurdering: 
Tromsøregionens landbruksforvaltning finner at det er uheldig å omdisponere fulldyrka jord til 
veiformål, men i denne saken stenges eksisterende avkomst inn til området på grunn av at dagens 
avkjær vurderes som trafikkfarlig. Alternativene vil være å bruke avkjøret lenger nord og den 
eksisterende veien. Da må imidlertid søker over to eiendommer som han ikke eier, og det 
vurderes som en dårlig driftsmessig løsning. 

Som særlig grunn for å godkjenne omdisponering vektlegges at dagens avkjør og adkomst til 
området stenges, av trafikkmessige grunner. Arealet er på kart målt til 0,7 daa. Det inkluderer 
både inntegnet vei, samt en smal stripe som i praksis vil gå ut da det vil være vanskelig å høste 
denne maskinelt. Søker oppfordres til å trekke ny vei så nært opp til hovedveien og 
eiendomsgrensen som mulig for å spare mest mulig dyrka jord.

VEDTAK:
Rådmannen godkjenner omdispenering av ca 0,7 daa fulldyrket jord på g/bnr.  48/3, jf. 
jordlovens § 9. Arealet skal brukes til nytt avkjør, og ny driftsvei til området som brukes til 
produksjonsplass for ved. 

Det legges vekt på at dagens avkjør vil bli stengt, og at det er behov for ny adkomst til 
området.

Annet:
I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms, 
Landbruksavdelingen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, 
vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til 
fylkesmannen for klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk
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Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ

Intern kopi til:
Ylva Sneve Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Tromsøregionens landbruksforvaltning
Vår dato Vår referanse
21.12.2016 2016/1118 -

16998/2016
Arkivkode: 43/51

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Magne Haugstad, tlf 77722631 11.08.2016

Tore Østerås

Vollabakkveien 2
9040 Nordkjosbotn

Balsfjord 43/51 - Søknad om deling av eiendom

Eier/søker: 
Tore Østerås

Saksdokumenter: 
Høringsbrev med søknad. Kart
Behandlingsgebyr kr 1121,-

Søknaden: 
Det søkes fradelt en parsell g/bnr 43/51 på ca. 208 dekar med hovedsakelig skogs og 
utmarksareal fra g/bnr. 25/3  

Planbestemmelser:
Plandokumenter: Kommuneplanens arealdel.

Eiendommen, g/bnr.  25/3 og 43/51 i Balsfjord kommune:
Eiendommen har 4 teiger hvor 3 ligger noenlunde samlet på Nordkjosbotn, mens 43/51 ligger 
som egen utmarksteig i Kjusakdalen ca. 5,5 km unna. Eiendommen har et totalt areal på ca. 
451,6 dekar. Arealene fordeler seg på ca. 56,2 dekar fulldyrka jord, 4,2 dekar innmarksbeite, 
49,3 dekar høg bonitet skogsmark, 130 dekar middels bonitet skogsmark og 64,5 dekar lav 
bonitet skogsmark. 43/51 har ingen jordressurser, men ca. 118 dekar produktiv skog, samt 1/12 
andel av fellesteig i Kjusakdalen. Etter kartverket AR5 er fellesarealet på 4563 dekar.

Eiendommen har ikke driftsbygning eller våningshus. Dyrket jord høstes av Bomstad gård.

Lovgrunnlaget:
«Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23. Sist endret med virkning fra 01.10.2015.
§ 1. Føremål

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog 
og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest 
gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut 
frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og 
driftsmessig gode løysingar.
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Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut 
frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta 
vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og 
planter. 

§ 9. Bruk av dyrka og dyrkbar jord
Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 

Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 

tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til 
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram 
alternative løysingar.

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til 
dei føremåla lova skal fremja.

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er 
sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort.

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. 

§ 12. Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller 
bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp 
av eigaren (utleigaren). Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i 
sameige.

Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar 
jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til 
deling ikkje givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til 
rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna 
omsynet til vern av arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om 
delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast 
vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke 
givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som 
lova skal fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må 
reknast som ei driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela 
eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell 
samtykket bort.»
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Kart: 

Eiendom 43/51 og 43/558

Eiendom 25/3 og 43/51
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Vurdering: 
Teigene på g/bnr. 25/3 og g/bnr. 43/51 er pr i dag på samme eierhand og regnes som en 
driftsenhet selv om det ikke er våningshus eller driftsbygning på eiendommen. Fradeling av 
teigen vil gjøre eiendommen til landbrukseiendom med bare skogressurser og ingen dyrket eller 
dyrkbar mark. Teigen 43/51 er tilknyttet fellesareal inne i Kjusakdalen hvor 1/12 av arealet på 
43/558 tilhører 43/51. Etter kartverket AR5 er fellesarealet på 4563 dekar, men trolig større siden 
deler ligger utenfor matrikulert jord. Dette har f.eks. Tromsøregionens landbruksforvaltning lagt 
til grunn for tellende areal i elgforvaltningen. Fellesteig i Kjusakdalen og eiendommene rundt har 
eget elgvald som er vald nr. 22 i Balsfjord, hvor fellesarealet er en viktig del av valdet. 1/12 av 
fellesteig er ca. 380 dekar som kommer i tillegg til de 208 dekar som er søkt om. Hver
driftsenhet bør ha eget driftssenter og våningshus. Eiendommen 25/3 og 43/51 har fradelt 
våningshus og eiendommen egner seg å selge i helhet som tilleggsjord for å styrke 
landbrukseiendommer i drift.   

VEDTAK:
Tromsøregionens landbruksforvaltning avslår fradeling av ca. 208 dekar skog og utmark 
fra g/bnr. 43/51 og dens tilhørende fellesareal på g/bnr. 43/558 jf. jordlovens §§ 1 og 12. da 
eiendommen er sammen med g/bnr. 23/5 utgjør en driftsenhet som ikke kan deles.
Fradeling av teig g/bnr 43/51 vil gjøre den alene til en ressurssvak landbrukseiendom men 
kun skogarealer og svekke 23/5 som landbrukseiendom. Teigene under eiendommen kan
ikke fradeles uten en løsning som f.eks. styrker ressursene på en annen landbrukseiendom i 
drift.

Annet:
(Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Se vedlagte orientering.)

I henhold til forvaltningsloven §§ 28 og 29 har du klagerett på enkeltvedtak med frist innen tre -
3-uker fra du mottok svaret. Klagen sender du til Balsfjord kommune. I klagen skal du angi hva 
du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen i Troms. Før 
klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til 
å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til fylkesmannen for 
klagebehandling.

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk

Magne Haugstad
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.
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Ekstern kopi til:
FYLKESMANNEN I TROMS Postboks 6105 9291 TROMSØ
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Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
12.09.2016 2016/1065 -

11982/2016
Arkivkode: 103/150

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

BYGGSØK NORGE AS

Per Helgesens vei 94
8013 BODØ

103/150 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig - Byggsøk Norge

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/59 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Aursvika Gnr/Bnr: 103/150
Tiltakshaver: Martin Holm Adresse: Einevegen 38, 9102 

Kvaløysletta
Ansvarlig søker: Byggsøk Norge AS Adresse: Per Helgesens vei 94, 8013 

Bodø  
Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av 

fritidsbolig
Bruksareal:
H01:
H02:
Sum:

88,1 m²
41,6 m²
129,7m²

VEDTAK

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 
10.08.2016 for oppføring av fritidsbolig på gnr/bnr 103/150.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og godkjente erklæringer om 
ansvarsrett m.m.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det forutsettes at tiltakshaver tilegner seg de privatrettslige rettigheter for tilleggsarealet 
på gnr/bnr 103/179 før igangsetting med arbeider for omsøkte tiltak jf pbl § 21-6.
Privatrettslige forhold.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Byggsøk Norge AS
Org. nr. 813 181 282

SØK - Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
PRO - Ansvarlig prosjekterende innen arbeider med 
arkitektur, tiltakskl. 1.

Rusånes fabrikker AS
Org.nr. 928 759 393 

PRO/UTF - Ansvarlig prosjekterende og utførende innen
alle arbeider med byggesett på fabrikk og oppføringen,
Tiltaksklasse 1

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Reg.plan for «Bebyggelsesplan for del av Steinhaugen 103/85 i Malangen».

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

! Viser til vedlegg i sak om avtale for fellesavløp innen det regulerte området på 103/85

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. 
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp (kr)
4.2.1 b) fritidsbolig/rammesøknad 1 9 270,-
4.6 ansvarsrett – med sentral godkjenning (kr 437,-) 2 874,-
Totalt gebyr å betale 10 144,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1065.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
07.12.2016 2016/629 -

16262/2016
Arkivkode: 36/204/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 16.11.2016

NYSTED AS

Industriveien 3
9050 STORSTEINNES

36/204 - Ferdigattest for tiltak - Bolig og garasje - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/107 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Solsia boligfelt Gnr/Bnr: 36/204
Tiltakshaver: Camilla Fredheim og Robin 

Andre Loor
Adresse: Sørkjos, 9050 Storsteinnes  

Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 
Storsteinnes

Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av bolig og 
garasje

Bruksareal: Bolig: 113m²
Garasje: 46m2

Sum 159m2

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 16.11.2016 fra ansvarlig søker på gnr/bnr 36/204 for oppføring av bolig og garasje.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/629.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
18.11.2016 2013/1262 -

15278/2016
Arkivkode: 84/137/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 26.09.2016

SIGVA BYGG AS

Stakkevollvegen 15
9010 TROMSØ

84/137 - Midlertidig brukstillatelse - Fritidsbolig -Sigva Bygg

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/91 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Mortenhals, 9056 
MORTENHALS

Gnr/Bnr: 84/137

Tiltakshaver: Tom Espen Stormo Adresse: Tromsøysundveien 250 A, 
9024 TOMASJORD

Ansvarlig søker: Terje Smith-Meyer Adresse: Postboks 1460 
Tromsdalen, 9020
TROMSDALEN

Tiltakets art: Midlertidig brukstillatelse for 
nybygg - fritidsbolig

Bruksareal: 138m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
ferdigmelding mottatt 05.08.2016 ansvarlig søker for oppføring av fritidsbolig på gnr/bnr 84/137.
Siste dokumentasjon om ansvarsrett for SEBO AS var mottatt 26.09.2016.

Frist for å søke ferdigattest for omsøkte tiltak settes til 18.01.2017.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Evt tilleggsinformasjon:
Ifølge ansvarlig søker vil de resterende arbeidene gjøres ferdig i løpet av desember 2016.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/1262.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
18.11.2016 2016/1098 -

15338/2016
Arkivkode:

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 19.10.2016

ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS

Fjellfroskvatn
9334 ØVERBYGD

43/52 - Igangsettingstillatelse - Påbygg og tilbygg til våningshus - Arkitekt Kjersti Jenssen 
AS

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 § 21-4

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 2008/94

Saksnr: Behandlet i:
16/94 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Vassmoveien 20, 9050 
STORSTEINNES

Gnr/Bnr: 43/52

Tiltakshaver: Kristin Sørensen Adresse: Vassmoveien 20,, 9050
STORSTEINNES

Ansvarlig søker: Arkitekt Kjersti Jenssen AS Adresse: Fjellfroskvatn, 9334 
Øverbygd  

Tiltakets art: Tilbygg og påbygg på 
eksisterende våningshus

Bruksareal: 42m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse med siste dokumentasjon mottatt 19.10.2016 for oppføring av påbygg og 
tilbygg på eksisterende våningshus på gnr/bnr 43/52.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Arkitekt Kjersti Jenssen AS
Org.nr. 913 284 992

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering for hele tiltaket, tiltakskl. 1

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11 og 9-1 
gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Torgeir Frihetsli
Org. nr. 990 400 482

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen for hele tiltaket, tiltakskl. 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
LNFR

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
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Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.1 c) Igangsettingstillatelse 1 3 599,-
4.6 ansvarsrett med sentral godkjenning 1 437,-
4.6 ansvarsrett uten sentral godkjenning 1 2 181,-
Totalt gebyr å betale 6 217,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1098.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
24.11.2016 2016/1111 -

15471/2016
Arkivkode: 90/29/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

NYSTED AS

9050 STORSTEINNES

90/29 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av kombinert garasje/bolig - Nysted AS

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 §§§ 20-1, 20-3 og 21-4

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/95 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Meistervik Gnr/Bnr: 90/29
Tiltakshaver: Ingjerd Gamst Andersen Adresse: Malangsveien 875, 9055 

Meistervik  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industrivegen, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av 

kombinert garasje/bolig. 
Bruksareal:
BRA bolig:
BRA 
annet:
BYA:

154m²
71,3m2

82,7 m2

311m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse med siste dokumentasjon mottatt 15.11.2016 for oppføring av kombinert bolig 
garasje på gnr/bnr 90/29. Det vil også bli ført opp en carport og en forstøtningsmur i tilknytning 
til bygningen som omsøkt.
I tillegg er det gitt melding til kommunen om at omsøkte tiltak i 2010 for oppføring av garasje 
ikke ble ført opp (Sak ref 2010/484). Meldingen er mottatt pr e-post datert 25.11.2016 fra eier av 
eiendommen 90/29.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det stilles vilkår om at tiltaket utføres jfr preaksepterte ytelser jfr § TEK10 11-8 annet 
ledd – Garasje i byggverk for annet formål. 

3. Garasje med bruttoareal over 50 m 2 til og med 400 m 2, må være skilt fra 
resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Nysted AS
Org.nr. 976 074 580

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1

Balsfjord VVS
Org.nr. 987 520 515

PRO/KPR og UTF/KUT - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende for prosjektering, ansvarlig 
utførende og kontrollerende av utførelsen for alle arbeider med 
rørleggerarbeid, tiltakskl. 1

Sigbjørn Fagertun Taksering
Org.nr. 995 198 940

KTR – Ansvarlig kontrollerende for arbeider med lufftetthet, 
våtrom og sluk, tiltakskl 1.

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11 og 9-1 
gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Ivar Tollefsen
Org. nr. 870 315 112

PRO/KPR og UTF/KUT - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende for prosjektering, ansvarlig 
utførende og kontrollerende av utførelsen for alle arbeider 
med grunnarbeid, tiltakskl. 1

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Christian Hilstan for følgende 
godkjenningsområder og fagområder: 

- Ansvarlig prosjekterende (PRO) for arbeider med støping av grunnmur, samt alle 
tømrerarbeider, tiltakskl 1.

- Ansvarlig utførende (UTF) for arbeid med støping av grunnmur og alle tømrerarbeid, 
tiltakl 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:



3 av 5

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Kommuneplanens arealdel. Bebyggelsesområde i Meistervik A3.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
! Viser til brev datert 22.08.2016 fra Statens vegvesen og godkjent dispensasjon fra 

byggegrense mot Fv 858 og medhørende vilkår.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Ifølge karttjenesten NVE atlas befinner tiltaket seg i område med morenegrunn. 

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
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eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:
Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.2 Bolig (Tilbygg/påbygg) 1 10 360,-
4.2.9 Øvrig – Støttemur >1,5 m. 1 3 599,-
4.6 ansvarsrett med sentral godkjenning 3 1 311,-
4.6 ansvarsrett selvbygger 1 2 181,-
4.6 ansvarsrett uten sentral godkjenning 1 2 181,-
Totalt gebyr å betale 19 632,-
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Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1111.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
18.11.2016 2015/1652 -

15307/2016
Arkivkode: 47/417

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 28.10.2016

NYSTED AS

9050 STORSTEINNES

47/417 - Ferdigattest for tiltak - Midlertidig plasthall - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/93 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Storsteinnes Gnr/Bnr: 47/417
Tiltakshaver: Stormo Maskin & Transport AS Adresse: Veiskifte 32, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industrivegen, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av 

midlertidig plasthall
Bruksareal: 297,6m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 28.10.2016 fra ansvarlig søker for oppføring av midlertidig plasthall på bnr/bnr 47/417.

Tillatelsen for omsøkte tiltak gjelder frem til 01.11.2019.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1652.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2015/722 -

16115/2016
Arkivkode: 48/144/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

EVA GRETE KARLSEN

Myrvegen 26
9020 TROMSDALEN

48/144 - Ferdigattest for tiltak - Tilbygg og påbygg - Eva Grete Karlsen

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/96 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Storsteinnes Gnr/Bnr: 48/144
Tiltakshaver: Roy Kenneth Larsen Adresse: Sjånes, 9050 Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Eva Grete Karlsen Adresse: Myrvegen 26, 9020 

Tromsdalen  
Tiltakets art: Tilbygg og påbygg med garasje 

og utvidet boareal i tilknytning 
til eksisterende bolig

Bruksareal:
Nytt BRA:
Sum BRA:

104,9m²
120,2m²
225,1m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 11.04.2016 ansvarlig søker for oppføring av tilbygg og påbygg i tilknytning til 
eksisterende bolig på eiendommen gnr/bnr 48/144.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Evt tilleggsinformasjon:
Viser til søknad om igangsettingstillatelse jfr pbl § 20-1 datert mottatt 11.04.2016. Samtidig ble 
det også lagt med vedlegg for søknad om ferdigattest jfr pbl § 21-10.
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Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi saksnummer 2015/722.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

Ekstern kopi til:
Roy Kenneth Larsen Petersborgveien 159 9050 Storsteinnes

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2016/381 -

16156/2016
Arkivkode: 21/31/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 09.11.2016

NYSTED AS

9050 STORSTEINNES

21/31 - Ferdigattest for tiltak - Kombinert bolig/garasje - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/99 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Solhav boligfelt Gnr/Bnr: 21/31
Tiltakshaver: Bjørn Ove Emaus Adresse: Myrveien 5, 9040 

Nordkjosbotn  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Nybygg – Kombinert 

enebolig/garasje på tomt nr 23
Bruksareal: 305,6m² (Sum)

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 18.11.2016 fra ansvarlig søker på gnr/bnr 21/31 for oppføring av kombinert bolig/garasje.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
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at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/381.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2016/630 -

16161/2016
Arkivkode: 43/572/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 16.11.2016

Nysted AS

Industriveien 3
9050 STORSTEINNES

43/572 - Ferdigattest for tiltak - Bolig, garasje og sanitæranlegg - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/100 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Sagelvatn boligfelt Gnr/Bnr: 43/572
Tiltakshaver: Anne Line Brynlund og Chris 

Andre Iselvmo
Adresse: Grønnvoll, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Nybygg for oppføring av 

enebolig med frittstående 
garasje og etablering av 
avløpsanlegg.

Bruksareal:

Anlegg: 

Bolig: 113m²
Garasje: 74m2

Sum: 187m2

Infiltrasjon

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 16.11.2016 fra ansvarlig søker på gnr/bnr 43/572 for oppføring av bolig, garasje og 
sanitæranlegg.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/630.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
06.12.2016 2016/1114 -

16175/2016
Arkivkode: 93/16

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 24.08.2016

Silje Benedicte Jakobsen

Malangsveien 527
9055 Meistervik

93/16 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til våningshus - Silje B. Jakobsen

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/101 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Malangen Gnr/Bnr: 93/16
Tiltakshaver: Silje B. Jakobsen Adresse: Malangsveien 527, 9055 

Meistervik
Tiltakets art: Oppføring av tilbygg i 

tilknytning til eksisterende 
våningshus.

Bruksareal: 21m² (Nytt tilbygg)

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 24.08.2016 for oppføring av tilbygg i tilknytning til eksisterende 
våninghus på gnr/bnr 93/16.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Planstatus:
LNFR

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl. 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
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Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.1 Mindre tiltak 1 3 599,-
Totalt gebyr å betale 3 599,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1114.
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Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
07.12.2016 2013/738 -

16253/2016
Arkivkode: 88/108/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 28.10.2016

IDEHYTTA AS

Postboks 66
7551 HOMMELVIK

88/108 - Ferdigattest for tiltak - Fritidsbolig - Idehytta AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/104 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Skutvik, 9056 MORTENHALS Gnr/Bnr: 88/108
Tiltakshaver: Arvid Tørresen Adresse: Wanny Woldstadsveg 31, 

9013 TROMSØ
Ansvarlig søker: Idehytta AS Adresse: Postboks 66, 7551

HOMMELVIK
Tiltakets art: Nye bygg og anlegg - Oppføring 

av fritidsbolig
Bruksareal: 115m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 22.09.2016 ansvarlig søker på gnr/bnr 88/108 for oppføring av fritidsbolig. Siste 
dokumentasjon i saken var datert mottatt 28.10.2016.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/738.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Ekstern kopi til:
Arvid Tørresen Wanny Woldstads Veg 31 9013 Tromsø

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
06.12.2016 2012/92 -

16187/2016
Arkivkode: 26/41/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 10.08.2016

COMPLETTBYGG AS

Ringveien 20
9040 NORDKJOSBOTN

26/41 - Ferdigattest for tiltak - Bruksendring av kjeller i bolig - Complettbygg AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/102 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Nordkjosbotn Gnr/Bnr: 26/41
Tiltakshaver: Belinda Fosland Karlsen Adresse: Moveien 5, 9040 

Nordkjosbotn  
Ansvarlig søker: Complettbygg AS Adresse: Ringveien 20, 9040 

Nordkjosbotn  
Tiltakets art: Bruksendring av kjeller i 

eksisterende bolig fra tilleggsdel 
til hoveddel.

Bruksareal: 85m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 26.04.2016 fra ansvarlig søker på gnr/bnr 26/41 for bruksendring av kjeller i eksisterende 
bolig fra tilleggsdel til hoveddel.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Evt tilleggsinformasjon:
Viser til brev datert 10.08.2016 for melding om endring av ansvarsrett fra ansvarlig søker. 
Tidligere foretak Complettbygg Limited har opphørt og bygningsmyndigheten har godkjent 
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endring av ansvarsrett for hele tiltaket til nytt foretak Complettbygg AS jfr pbl §§§ 20-1, 20-3 og 
21-4. 

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/92.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Ekstern kopi til:
Belinda Karlsen Moveien 5 9040 Nordkjosbotn

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
18.11.2016 2014/379 -

15301/2016
Arkivkode: 29/258/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 13.10.2016

Nysted AS

9050 STORSTEINNES

29/287 - Ferdigattest for tiltak - Atrium A1 - Bolig - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/92 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Nordkjosbotn Gnr/Bnr: 29/287
Tiltakshaver: Nysted J. Eiendom AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Ferdigstilling av nybygg – Del 

av tomannsbolig Atrium A1
Bruksareal: 101,9m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 31.10.2016 fra ansvarlig søker for oppføring av ny bolig på gnr/bnr 29/287.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
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at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/379.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
07.12.2016 2016/1226 -

16254/2016
Arkivkode: 18/4

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 24.10.2016

Eilif Karle Johannessen

Seljelvnesveien 667
9040 Nordkjosbotn

18/4 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til driftsbygning - Eilif Johansen

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/105 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Seljelvnes Gnr/Bnr: 18/4
Tiltakshaver: Eilif Johannessen Adresse: Seljelvnesveien 667, 9040 

Nordkjosbotn
Tiltakets art: Nytt tilbygg med stall og lager i 

tilknytning til eksisterende 
driftsbygning.

Bruksareal:
Eksist:
Sum:

91m²
190m2

281m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 12.09.2016 for oppføring av tilbygg med stall og lager i tilknytning til 
eksisterende driftsbygning. Siste dokumentasjon angående vurdering av grunnforhold var datert 
mottatt 24.10.2016.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, bilder og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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! Følgende ytelser må minst være oppfylt: Husdyrrom med bruttoareal mindre enn 300 m2

må være avgrenset fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst 
EI 30 [B 30] jfr TEK10 § 11-6 Brannceller.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Planstatus:
LNFR

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl. 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

!Ifølge karttjenesten NVE Atlas befinner omsøkte tiltak seg innenfor område med marin 
strandavsetning. Tiltaket driftsbygning plasseres i hht. SAK 10 § 7-3 innen 
sikkerhetsklasse for skred, S2 og tiltakskategori K1. Dette innebærer at det må 
gjennomføres en vurdering av sikkerhet og utredning områdestabilitet ved tiltak i områder 
med fare for kvikkleireskred.

! Søker har utført prøvegravinger og lagt ved beskrivelse av jordmassene på byggetomta. 
Bilder er også lagt ved som dokumentasjon. Søker har vurdert det som tilstrekkelig 
sikkert å føre opp tilbygget siden fundamentet vil bli lagt på fjellgrunn i hht. 
bildedokumentasjon. 

!    Gravearbeid utover denne tillatelsen må følge NVE sine veiledere: 
- Om det skal utføres vesentlige grunnarbeider må dette gjøres i henhold til 

anbefalingene i «veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner» som ligger åpent 
tilgjengelig på NVEs hjemmeside om arealplanlegging.

- Videre vises det til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Denne 
ligger åpent tilgjengelig på deres hjemmesider. Denne er i samsvar med veiledningen i 
Teknisk forskrift av 2010 (TEK10).

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.2 Alminnelige driftsbgn, 100m2 < BRA > 500m2 1 5 453,-
Totalt gebyr å betale 5 453,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1226.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
14.12.2016 2016/1461 -

16642/2016
Arkivkode: 103/165/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 07.11.2016

CK NOR BYGG AS
Att. Chris Cabral
Postboks 8
2909 AURDAL

103/165 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av fritidsbolig - CK Nor Bygg AS

IGANGSETTINGSTILATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 § 21-4

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 56/08

Saksnr: Behandlet i:
16/110 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Aursfjord Gnr/Bnr: 103/165
Tiltakshaver: Rune Johansen Adresse: Eidkjosvegen 29, 9105 

Kvaløya  
Ansvarlig søker: CK Nor Bygg AS Adresse: Postboks 8, 2909 Aurdal  
Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av 

fritidsbolig i regulert hyttefelt 
103/45

Bruksareal:
BYA:
Sum:

88,6m² (Hytte)
18m2 (Parkering)
106,6m2 (T-BRA ihht plan)

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse med siste dokumentasjon mottatt 08.11.2016 for oppføring av fritidsbolig på 
gnr/bnr 103/165. 
Omsøkte tiltak har en takvinkel som er 20 høyere tillatte takvinkel i hht. reguleringsplanen sine 
bestemmelser. Dette anses som en mindre vesentlig endring og dispensasjon fra 
enkeltbestemmelse i planen er derfor ikke nødvendig. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
CK Nor Bygg AS
Org.nr. 912 418 804

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1

Balsfjord VVS AS
Org.nr. 987 520 515

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering av sanitærinstallasjoner, 
tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen av sanitærinstallasjoner, tiltakskl. 1

Lato Bygg AS
Org.nr. 997 459 903

UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen av tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner, tiltakskl. 1

Tegne&Byggeservice AS
Org.nr. 937 207 549

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering av murarbeid, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen av murarbeid, tiltakskl. 1

Rusånes Fabrikker AS
Org.nr. 928 759 393

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering arkitektur, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen med tømrerarbeid og montering av 
trekonstruksjoner, tiltakskl. 1

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11 og 9-1 
gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Arnt-Erik Hansen Maskineier
Org. nr. 964 959 447

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                    for prosjektering av veg, uteareal, 
landskapsutforming og utvendig VA-ledninger, tiltakskl. 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen med graving, oppfylling, 
planering og komprimering. VA til innvendig grunnmur, 
tiltakskl. 1.

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Rune Johansen for følgende 
godkjenningsområder og fagområder:
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering av oppmålingstekniske 
beregninger, utarbeidelse av stikningsplan. Tiltakskl 1.
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering av grunnmur og plate 
på mark, tiltakskl 1.
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PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering for arbeider med pipe 
og ildsted tiltakskl 1.
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for prosjektering av radonsikring, 
tiltakskl 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen med innvendig tømrerarbeider, 
tiltakskl 1. 
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen for utsetting av punkter etter
målangivelse påtegnet situasjonsplan, samt høydeplassering, tiltakskl 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen av arbeider med ildsted- og 
skorstein og radonsikring, tiltakskl 1.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende av utførelsen av grunnmur og plate på mark, 
tiltakskl 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Reg.plan Aursvik 103/45

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.
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Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2. 

! Viser til godkjent vedtak om utslippstillatelse av sanitært utslippsvann for hyttefeltet 
gnr/bnr 103/45 i sak 2008/150.

! Vanntilførsel til hytta hentes fra felles brønn i planområdet. 

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
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Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.1 b) Fritidsbolig 1 16 359,-
4.6 ansvarsrett med sentral godkjenning (kr 437,-) 5 2 185,-
4.6 ansvarsrett uten sentral godkjenning 1 2 181,-
4.6 ansvarsrett selvbygger 1 2 181,-
Totalt gebyr å betale 22 906,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1461.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
06.12.2016 2016/1332 -

16213/2016
Arkivkode: 93/2

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

Arvid Bernhard Georg Slettli

Malangsveien 485
9055 Meistervik

93/2 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av stall - Arvid Slettli

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/103 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Malangen Gnr/Bnr: 93/2
Tiltakshaver: Arvid Slettli Adresse: Malangsveien 485, 9055 

Meistervik
Tiltakets art: Nybygg – Oppføring av stall Bruksareal:

BYA:
76,5m²
96,5 m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 11.10.2016 for oppføring av stallbygning på gnr/bnr 93/2. Siste 
dokumentasjon i sak var datert mottatt 14.10.2016.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Planstatus:
LNFR

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl. 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.2 Alminnelig driftsbygning 1 5 453,-
Totalt gebyr å betale 5 453,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1332.
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Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
22.12.2016 2016/1254 -

17029/2016
Arkivkode: 84/118

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

Trond Harald Hafstad

Langnesvegen 73
9016 Tromsø

84/118 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig - Trond Harald Hafstad

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4.
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/113 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Sand Gnr/Bnr: 84/118
Tiltakshaver: Trond Harald Hafstad Adresse: Langnesvegen 73, 9016 

Tromsø  
Ansvarlig søker: Trond Harald Hafstad -

Selvbygger
Adresse: ,  

Tiltakets art: Nybygg - Oppføring av 
fritidsbolig på gnr/bnr 84/118 
innen reg.planområde 84/48.

Bruksareal:
BYA: 

149m²
192,2m2

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt
22.09.2016 for oppføring av ny fritidsbolig på gnr/bnr 84/118.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og godkjente erklæringer om 
ansvarsrett.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Ved søknad om igangsettingstillatelse må følgende opplysninger vedlegges jfr SAK10 § 
5-4:
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- Det skal erklæres ansvarsrett for alle ansvarsområder i tiltaket. Søknadsfunksjonen 
(SØK) behøver ikke leveres inn på nytt. Benytt gjerne blankett 5181 og/evt andre
nødvendige blanketter for foretak som skal ha ansvar i forbindelse med oppføringen 
av tiltaket. Blanketter kan hentes fra dibk.no

- Det må sendes gjennomføringsplan som viser inndeling av alle ansvarsretter i tiltaket. 
Benytt gjerne blankett 5185.

- Ny situasjonsplan må sendes inn med målsatte avstander til tomtegrense, veg og/evt 
nærmeste bygning. Tilsendte plan mangler dette eller av dårlig/uleselig kvalitet. 

- Situasjonsplanen må også vise adkomst til eiendommen og parkeringsareal som skal 
nyttes.

- Benytt gjerne Kommunekart Midt-Troms for å lage situasjonsplan.
- Planløsningen har påtegnet romangivelse men mangler areal for hver enkelt rom.

Dette må sendes inn som eget vedlegg.
- Blankett 5176 - boligspesifikasjon må sendes inn slik at bygningen kan 

matrikkelføres. 
- Det må også sendes med terrengprofil med inntegnet kotehøyder på planlagte tiltak.

! Mangler i søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kap 12 vil bli besvart 
i eget brev. Før søknad om igangsettingstillatelse må eiendommen være sikret lovlig 
vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. 

(Nedenfor er lagt inn hva rammetillatelsen kan omfatte:

Sak10 § 6-4. Rammetillatelse

      Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte 
a) tiltakets art og formål 
b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting 
c) avklaring i forhold til plangrunnlaget 
d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming 
e) sikkerhet mot fare 
f) forholdet til utvalgte naturtyper 
g) sikkerhet for godkjent veg-, vann- og avløpsløsning 
h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon 
i) avklaring av forholdet til naboene. 

      Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Godkjenning av personlig ansvarsrett for selvbygger:
Med hjemmel i SAK10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til: Trond Harald Hafstad for følgende 
godkjenningsområder og fagområde:
SØK – Ansvarlig søker for tiltaket, tiltakskl 1.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht. plan- og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Reg.plan Bjørn Sand 84/48

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.
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Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.1 b) fritidsbolig med rammetillatelse 1 12 542,-
4.6 ansvarsrett – selvbygger 1 2 181,-
Totalt gebyr å betale 14 723,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1254.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2016/992 -

16128/2016
Arkivkode: 29/94

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

COMPLETTBYGG AS

Ringveien 20
9040 NORDKJOSBOTN

29/94 - Ferdigattest for tiltak - Midlertidig brakkerigg - Complettbygg AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/97 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Nordkjosbotn Gnr/Bnr: 29/94
Tiltakshaver: Statnett SF Adresse: Nydalen Allè 33, 0484

Oslo  
Ansvarlig søker: Complettbygg AS Adresse: Ringveien 20, 9040 

Nordkjosbotn  
Tiltakets art: Oppføring av midlertidig 

brakkerigg
Bruksareal: 232m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 25.10.2016 fra ansvarlig søker for oppføring av midlertidig brakkerigg på gnr/bnr 29/94.

Vilkår gitt i tillatelse datert 29.07.2016 skal følges for omsøkte tiltak:
! Det skal fremmes søknad om riving/fjerning av brakkerigg innen 3 år. Ved utløpet av

perioden som tillatelsen angir skal også området/terrenget så langt det lar seg gjøre
tilbakeføres til sin opprinnelige stand.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.
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Evt tilleggsinformasjon:
Viser til søknad om midlertidig brukstillatelse jfr pbl § 21-10 datert mottatt 06.10.2016 sendt inn 
av ansvarlig søker. Søker har vist til at plasthallen som er godkjent ført opp i hht. vedtak om 
igangsettingstillatelse datert 29.07.2016 muligens ikke vil bli ført opp. Bygningsmyndigheten tar 
meldingen foreløpig til orientering.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved senere henvendelse vedrørende saken, vennligst oppgi saksnummer 2016/992.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2015/1365 -

16151/2016
Arkivkode: 26/128/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121

Vegar Olsrud

Steinvollan 1
9040 Nordkjosbotn

26/128 - Igangsettingstillatelse - Carport/Vedskjul - Vegard Olsrud

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/98 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Steinvollan Gnr/Bnr: 26/128
Tiltakshaver: Vegar Olsrud Adresse: Steinvollan 1, 9040 

Nordkjosbotn  
Tiltakets art: Oppføring av carport/vedskjul Bruksareal:

Eksisterend
e:
Sum BRA:

48,2m²

51m²
99,2m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 14.04.2016 for oppføring av tilbygg med carport og vedskjul i tilknytning 
til eksisterende garasje på gnr/bnr 26/128. Siste dokumentasjon i saken var datert mottatt 
05.10.2016.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, samtykkeerklæring og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Planstatus:
Reg.plan Steinvollan boligfelt

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.
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ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.1 Mindre tiltak § 20-4 a) 1 3 599,-
Totalt gebyr å betale 3 599,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/1365.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



4 av 4



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
12.12.2016 2016/1641 -

16510/2016
Arkivkode: 91/14/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

KANSTAD MEKANISKE AS

Mestervik
9055 MEISTERVIK

91/14 - Igangsettingstillatelse - Lagerhall/Plasthall - Kanstad Mekaniske AS

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 §§§ 20-1, 20-3 og 21-4

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 56/16.

Saksnr: Behandlet i:
16/108 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Meistervik Gnr/Bnr: 91/14
Tiltakshaver: Kanstad Mekaniske AS Adresse: Meistervik, 9055 

Meistervik  
Ansvarlig søker: Kanstad Mekaniske AS v/Elin 

Kanstad
Adresse: Meistervik, 9055 

Meistervik    
Tiltakets art: Oppføring av lagerhall/Plasthall 

i tilknytning til virksomhet
Bruksareal: 160m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse med siste dokumentasjon mottatt 12 for oppføring

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente erklæringer om 
ansvarsretter.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Tiltak som omsøkt forutsettes ført opp i hht. krav i TEK10 kap 11 Sikkerhet ved brann.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

O.B. Wiik AS
Org.nr. 934 122 224

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering av prefabrikert stålkonstruksjon 
med duk, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende 
og kontrollerende
                    av utførelsen med montasje av prefabrikert 
stålkonstruksjon, tiltakskl. 1

Borg Technology
Org.nr. 853 305 812

PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering av betongfundament, tiltakskl. 1

Foretak uten sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, §§ 22-3 og 23-3, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) §§ 11 og 9-1 
gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak uten sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Kanstad Mekaniske AS
Org. nr. 936 245 698

SØK – Ansvarlig søker, tiltakskl. 1
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen betongarbeid og fundament, 
tiltakskl. 1

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Ifølge Balsfjord kommune sine planbestemmelser til arealformål etter § 11-7, nr 1, 2, 3 og 4.

- Tiltak må være i hht til bestemmelse pkt 2.2 Eksisterende næringsbebyggelse.
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

! Nabovarsling fra sak ref 2016/408 er benyttet.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)
Ifølge karttjenesten NVE Atlas befinner omsøkte tiltak seg i området med hav- og fjordavsetning, 
tykt dekke. Kommunen kjenner ikke til fare ved omsøkte byggeområde, men ansvalrig søker 
gjøres oppmerksom på NVE sine veiledere i områder hvor det potensielt kan oppstå 
leirskred/kvikkleire. I tillegg befinner omsøkte tiltak seg innenfor aktsomhetsområde for flom.

! Om det skal utføres vesentlige grunnarbeider må dette gjøres i henhold til anbefalingene i 
«veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner» som ligger åpent tilgjengelig på NVEs
hjemmeside om arealplanlegging.

! Videre vises det til NVEs veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Denne ligger
åpent tilgjengelig på deres hjemmesider. Denne er i samsvar med veiledningen i Teknisk 
forskrift av 2010 (TEK10).

! Sikkerhetsklasse for lagerbygning plasseres i sikkerhetsklasse F1. Dette omfatter 
byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 
konsekvenser.

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.
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Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.3 Andre bygg 120m2 < BRA < 300m2 1 9 543,-
4.6 Ansvarsrett med sentral godkjenning (kr 437,-) 2 874,-
4.6 Ansvarsrett uten sentral godkjenning 1 2 181,-
Totalt gebyr å betale 12 598,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.
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Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1641

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
22.12.2016 2014/469 -

17009/2016
Arkivkode: 12/15/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 19.04.2016

BALSFJORD VVS AS

Grindbakken 20
9050 STORSTEINNES

12/15 - Utslippstillatelse til bolig - Balsfjord VVS AS

UTSLIPPSTILLATELSE
Utslipp av sanitært avløpsvann under 50 pe
I hht. Forurensningsforskriften 2004 § 12-5 

Plan- og bygningsloven 2008 §§§ 20-1, 20-3 og 21-4
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/112 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Slettmo Gnr/Bnr: 12/15
Tiltakshaver: Agnes Rafaelsen Adresse: Slettmo, 9040 

Nordkjosbotn
Ansvarlig søker: Balsfjord VVS AS Adresse: Grindbakken 20, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Bygging av sanitært renseanlegg 

for avløpsvann

VEDTAK

Tillatelse:
Med hjemmel i forurensningsforskriften 2004 § 12-5 og pbl § 20-1 gis det tillatelse til bygging av
avløpsanlegg for utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr/bnr 36/49. Søknaden var 
datert mottatt 19.04.2016.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, anleggstype med beskrivelse, situasjonskart 
og godkjent(e) erklæring om ansvarsrett(er).

I følge Forurensningsforskriften § 12-4 skal søknaden inneholde opplysninger om interesser som 
antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon 
eller næringsvirksomhet. Det er vurdert at anlegget ikke kan medfører konflikter i forhold til 
lokale drikkevannskilder.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det stilles vilkår om at anlegget føres opp i hht. preaksepterte ytekser VA-miljøblad 59.

! Dersom privat eller offentlig fellesanlegg bygges i nærheten, vil eiendommen bli krevd 
tilknyttet dette anlegget. Utgiftene må dekkes av eieren selv, jfr. forurensingslovens § 23 
og Plan- og bygningslovens § 27-2.

! Slamavskilleren må plasseres slik at den kan tømmes med tankbil, dvs. maksimum 50 m 
fra kjørbar veg, og maksimum høydeforskjell 7 m. Tømming av tanken skal skje i h.h.t. 
kommunale renovasjonsforskrifter kap. 3.

! Tillatelsen kan senere endres og omgjøres, jfr. forurensingslovens § 18.

Selv om vilkårene i denne tillatelsen er fulgt, plikter den som volder forurensing å svare for 
erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Balsfjord VVS AS
Org.nr 987 520 515

SØK – Ansvarlig søker, tiltakskl 1.
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
LNFR
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet i hht Forurensningsforskriften 12-4 annet og tredje ledd.

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold).

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jf §§ 8-12.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.6 Utslippstillatelse 1 3 599,-
4.6 ansvarsrett med sentral godkjenning 1 437,-
Totalt gebyr å betale 4 036,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Klageadgang:  
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Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/469 .

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
22.12.2016 2016/1560 -

17091/2016
Arkivkode: 16/19

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 24.11.2016

Kenneth Johansen

Oteren
9046 Oteren

16/19 - Igangsettingstillatelse - Tilbygg til bolig - Kenneth Johansen

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/114 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Dalveien Gnr/Bnr: 16/19
Tiltakshaver: Kenneth Johansen Adresse: Oteren, 9046 Oteren  
Tiltakets art: Oppføring av tilbygg til 

eksisterende bolig
Bruksareal: 43,7m²

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 25.11.2016 for oppføring av tilbygg til bolig på gnr/bnr 16/19.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
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nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Planstatus:
LNFR

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl. 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.1 Mindre tiltak pbl § 20-4 1 3 599,-
Totalt gebyr å betale 3 599,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1560.
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Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
23.12.2016 2015/998 -

17101/2016
Arkivkode: 47/504/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 01.12.2016

NYSTED AS

9050 STORSTEINNES

47/502 - Ferdigattest for tiltak - Del av tomannsbolig A3 - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/115 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Storsteinnes Gnr/Bnr: 47/502
Tiltakshaver: J. Nysted Eiendom AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Oppføring av del av 

tomannsbolig A3.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 01.12.2016 fra ansvarlig søker for oppføring av del av tomannsbolig A3 på gnr/bnr 
47/502.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2015/998.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning







Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
07.12.2016 2016/1018 -

16257/2016
Arkivkode: 26/188

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 09.11.2016

NYSTED AS

9050 STORSTEINNES

26/188 - Ferdigattest for tiltak - Kombinert bolig/garasje - Nysted AS

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/106 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Steinvollan Gnr/Bnr: 26/188
Tiltakshaver: J. Nysted Eiendom AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Nysted AS Adresse: Industriveien, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Nybygg - Oppføring av 

kombinert bolig/garasje
Bruksareal: Bolig: 113m²

Garasje: 46m2

Sum: 159m2

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 09.11.2016 fra ansvarlig søker på gnr/bnr 26/188 for oppføring av kombinert 
bolig/garasje i Steinvollan boligfelt.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

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

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1018.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
23.12.2016 2016/1114 -

17102/2016
Arkivkode: 93/16

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 09.12.2016

Silje Benedicte Jakobsen

Malangsveien 527
9055 Meistervik

93/16 - Ferdigattest for tiltak - Tilbygg til våningshus - Silje B. Jakobsen

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Byggested: Malangen Gnr/Bnr: 93/16
Tiltakshaver: Silje B. Jakobsen Adresse: Malangsveien 527, 9055 

Meistervik  
Tiltakets art: Oppføring av tilbygg i 

tilknytning til eksisterende 
våningshus

Bruksareal: 21m2

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 09.12.2016 fra tiltakshaver for oppføring av tilbygg til våningshus på gnr/bnr 93/16.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1114.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
11.01.2017   - 412/2017

Arkivkode: 84/119

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121000

TEGNE & BYGGESERVICE AS

Postboks 3524 Stakkevollan
9277 TROMSØ

84/119 - Rammetillatelse - Oppføring av fritidsbolig -Tegne & Byggeservice AS

RAMMETILLATELSE
Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) § 21-4 og 

Byggesaksforskriften (SAK10) § 6-4. 
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre 08.06.16 sak 56/16.

Formannskapet delegerte saker bygg saknr 17/6

Byggested: Sand, Mortenhals Gnr/Bnr: 84/119
Tiltakshaver: Per Clausen Adresse: Tønsnesvegen 34, 9020 

Tromsdalen
Ansvarlig søker:
Org. nr. 

Tegne & Byggeservice
937 207 549

Adresse: Postboks 3524 Stakkevollan, 
9277 Tromsø

Tiltakets art: Oppføring av fritidsbolig Bruksareal 
(BRA)

122m2

Registreringsdato 
for søknaden: 

10.11.2016 Bebygd areal 
(BYA

Fritidsbolig: 118m2

Parkering: 25m2

VEDTAK:

Tillatelse:
I medhold av plan- og bygningsloven 2008 § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse mottatt 
10.11.2016 for oppføring av fritidsbolig på gnr/bnr 84/119.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og godkjente erklæringer om 
ansvarsrett.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det er ikke innkommet søknad om utslippstillatelse jf forurensningsforskriften § 12-4 for 
denne eiendommen. Inntil det er behandlet og godkjent søknad om utslippstillatelse etter 
forurensningsforskriften kap 12, vil ikke igangsettingstillatelse etter pbl kunne 
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godkjennes. Før søknad om igangsettingstillatelse må eiendommen være sikret lovlig 
vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 27-1 og 27-2. 
Kommunen er gjort oppmerksom på at «Hyttevannlaget på Sand» har anlagt et vann- og 
avløpssystem på eiendommen gnr/bnr 84/1 innenfor det regulerte hyttefelt Bjørn Sand 
gnr/bnr 84/48. Kommunen kan ikke se at det er registrert noen søknad om tillatelse i vårt 
arkiv for bygging av et slikt anlegg som det refereres til. Vi kan heller ikke se noen 
tinglyst rett i søknaden din for tilkobling til et slikt anlegg.

Bygningsmyndigheten ber om å få dokumentert godkjenningen for det anlagte vann- og 
avløpssystemet som skal være oppført. Inntil de nødvendige opplysninger etter 
forurensingsforskriften § 12-4 er dokumentert og godkjent av kommunen vil ikke søknad 
om tillatelse til tiltak etter pbl kunne behandles. Det er søkers ansvar å skaffe korrekte og 
tilstrekkelige opplysninger slik at kommunen kan behandle søknaden.

Kommunen vil samtidig tilskrive Hyttevannlaget på Sand og grunneier for å be om en 
redegjørelse for nevnte forhold.

! Søknaden mangler boligspesifikasjon til matrikkel. Denne må fylles ut og sendes inn 
samtidig som det søkes om igangsettingstillatelse for oppføring av fritidsboligen.

! Situasjonsplanen må oppdateres med hvor avkjørsel skal anlegges og hvor 
parkeringsarealet inne på tomten blir. 

! Plantegningen må oppdateres med utvendig takhøyde jf TEK10 § 5-9 bygningers høyde. 
Dette er nærmere beskrevet i veilederen «grad av utnytting». Dersom terrenget er
skrånende hvor omsøkte tiltak planlegges ført opp ber vi om at takhøyde oppgis fra 
gjennomsnittlig terrengnivå og ikke høyeste punkt på møne/gesims.

! Ifølge bygningsopplysningene for tiltaket er BRA oppgitt til å være 122m2 mens BYA er 
oppgitt til å være 118m2. Tegningene viser at det er kun et plan på omsøkte byggverk. 
Kan det være en feil med arealberegningen? Vi ber om forklaring på hvordan 
arealberegningen er utført. 

! Administrasjonen har tidligere behandlet og godkjent søknad om dispensasjon fra krav
om saltak og takvinkel i dette hyttefeltet. Omsøkte tiltak behøver derfor ingen 
dispensasjon fra nevnte bestemmelser.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Tegne & Byggeservice
Org.nr. 937 207 549

SØK - Ansvarlig søker: Tiltakskl. 1
PRO/KUT - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende for 
prosjektering innen arbeider med arkitektur og situasjonsplan, 
tiltakskl. 1
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Reg.plan 84/48 Bjørn Sand.

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

! Grunneier på 84/1 har samtykket til plassering av tiltak 0,5m fra sin grenselinje. 
Ansvarlig søker er ansvarlig for at tiltaket ikke føres opp hvor det kommer i konflikt med 
kabler eller rør som ligger i bakken. 

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.1 b) Fritidsbolig rammesøknad 1 12 542,-
4.6 ansvarsrett sentral godkjenning 1 437,-
Totalt gebyr å betale 12 979,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
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at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1483

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Ekstern kopi til:
Per Clausen Tønsnesvegen 34 9020 Tromsdalen



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
23.12.2016 2012/484 -

17125/2016
Arkivkode: 48/25/L42

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 20.12.2016

Kåre Olav Holm

Lanesvegen 15 C
9006 Tromsø

48/25 - Ferdigattest for tiltak - Oppføring av naust - Kåre Holm og Inger Reiersen

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/118 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Fjelly/Josefvatn Gnr/Bnr: 48/25
Tiltakshaver: Kåre Holm og Inger Reiersen Adresse: Lanesvegen 15 c, 9006 

Tromsø
Tiltakets art: Oppføring av naust. Bruksareal:

BYA:
31,5m²
35,1m2

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 20.12.2016 fra tiltakshaver for oppføring av naust på gnr/bnr 48/25.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.
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Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/484.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
22.12.2016 2016/467 -

17005/2016
Arkivkode: 36/49

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 11.04.2016

RØRLEGGERMESTER JAN-YNGVE MATHISEN AS

Veiskifte 36
9050 STORSTEINNES

36/49 - Utslippstillatelse fra fritidsbolig - Rørleggermester JYM AS

UTSLIPPSTILLATELSE
Utslipp av sanitært avløpsvann under 50 pe
I hht. Forurensningsforskriften 2004 § 12-5 

Plan- og bygningsloven 2008 §§§ 20-1, 20-3 og 21-4
Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/111 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Strupen Gnr/Bnr: 36/49
Tiltakshaver: Oddvar Olavsen Adresse: Strupveien 111, 9050 

Storsteinnes  
Ansvarlig søker: Rørleggermester JYM AS Adresse: Veiskifte 36, 9050 

Storsteinnes  
Tiltakets art: Bygging av sanitært renseanlegg 

for infiltrasjon

VEDTAK

Tillatelse:
Med hjemmel i forurensningsforskriften 2004 § 12-5 og pbl § 20-1 gis det tillatelse til bygging av
avløpsanlegg for utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig på gnr/bnr 36/49 Søknaden var 
datert mottatt 11.04.2016.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, anleggstype med beskrivelse, situasjonskart 
og godkjent(e) erklæring om ansvarsrett(er).

I følge Forurensningsforskriften § 12-4 skal søknaden inneholde opplysninger om interesser som 
antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning, rekreasjon 
eller næringsvirksomhet. Det er vurdert at anlegget ikke kan medfører konflikter i forhold til 
lokale drikkevannskilder.
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Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det stilles vilkår om at anlegget føres opp i hht. preaksepterte ytekser VA-miljøblad 59.

! Dersom privat eller offentlig fellesanlegg bygges i nærheten, vil eiendommen bli krevd 
tilknyttet dette anlegget. Utgiftene må dekkes av eieren selv, jfr. forurensingslovens § 23 
og Plan- og bygningslovens § 27-2.

! Slamavskilleren må plasseres slik at den kan tømmes med tankbil, dvs. maksimum 50 m 
fra kjørbar veg, og maksimum høydeforskjell 7 m. Tømming av tanken skal skje i h.h.t. 
kommunale renovasjonsforskrifter kap. 3.

! Tillatelsen kan senere endres og omgjøres, jfr. forurensingslovens § 18.

Selv om vilkårene i denne tillatelsen er fulgt, plikter den som volder forurensing å svare for 
erstatning som måtte følge av alminnelige erstatningsregler.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Rørleggermester Jan-Yngve 
Mathisen
Org. nr. 986 692 002

SØK – Ansvarlig søker, tiltakskl 1.
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og
                    kontrollerende
                    for prosjektering, tiltakskl.
UTF/KUT - Ansvarlig utførende og kontrollerende
                    av utførelsen, tiltakskl. 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
LNFR
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Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret iht pbl 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold).

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jf §§ 8-12.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.6 Utslippstillatelse 1 3 599,-
4.6 ansvarsrett med sentral godkjenning 1 437,-
Totalt gebyr å betale 4 036,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Klageadgang:  
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
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at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/467.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
23.12.2016 2016/804 -

17109/2016
Arkivkode: 93/56

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 05.12.2016

Johnny Brunstrøm

Norselvegen 5
9020 Tromsdalen

93/56 - Ferdigattest for tiltak - Sanitært avløpsanlegg - Johnny Brunstrøm

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10 og forurensingsforskriften 2004 kap. 12

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
17/1 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Meistervik, Eliasnes Gnr/Bnr: 93/56
Ansvarlig søker: Johnny Brunstrøm Adresse: Norselvegen 5, 9020 

Tromsdalen  
Tiltakets art: Utslipp av sanitært avløpsvann –

Svart- og gråvann.
Anlegg: Jets vakuumtoalett med tett 

tank og gråvannstank.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 og forurensingsforskriften 2004 kap. 12 gis 
ferdigattesten i henhold til ferdigmelding mottatt 05.12.2016 fra ansvarlig søker for bygging av 
sanitært avløpsanlegg på gnr/bnr 93/56.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.
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Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/804.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
23.12.2016 2012/1539 -

17123/2016
Arkivkode: 10/60

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 11.12.2016

Sondre Åsgård

Seljelvnesveien 1775
9042 Laksvatn

10/60 - Ferdigattest for tiltak - Uthus og støttemur - Sondre Åsgård

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Saksnr: Behandlet i:
16/117 Formannskapet delegerte saker bygg

Byggested: Laksvatn Gnr/Bnr: 10/60
Tiltakshaver: Sondre Åsgård Adresse: Laksvatn, 9042 Laksvatn  
Tiltakets art: Oppføring av uthus og støttemur Bruksareal: 14m²

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 11.12.2016 fra tiltakshaver for oppføring av uthus og støttemur på gnr/bnr 10/60.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.
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En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2012/1539.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
03.01.2017 2016/1683 - 47/2017

Arkivkode: 29/49

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 22.12.2016

COMPLETTBYGG AS

Ringveien 20
9040 NORDKJOSBOTN

29/49 - Igangsettingstillatelse - Midlertidig kontorbrakker - Complettbygg AS

IGANGSETTINGSTILLATELSE
Etter Plan- og bygningsloven 2008 §§§ 20-1, 20-3 og 21-4

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre 08.06.16 sak 56/16.

Byggested: Nordkjosbotn Gnr/Bnr: 29/49
Tiltakshaver: Skogveien 19 AS Adresse: Tonas veg 22, 9021 

Tromsdalen
Ansvarlig søker:
Org. nr. 

Complettbygg AS
813 549 522

Adresse: Ringveien 20, 9040 
Nordkjosbotn

Tiltakets art: Midlertidig plassering av 6 stk 
kontorbrakker

Bruksareal 
(BRA)

155m2

Registreringsdato 
for søknaden: 

22.12.2016 Bebygd areal 
(BYA

169,3m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§§ 20-1, 20-3 og 21-4 godkjennes søknad 
om byggetillatelse mottatt 22.12.2016 for oppføring av midlertidig brakkerigg for kontor. 
Bygningene som omsøkt skal benyttes midlertidig i forbindelse med planlegging av nytt bygg til 
samme formål. Brakkeriggen gis med dette tillatelse til plassering i inntil 2 – to år. 

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsretter.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Det skal fremmes søknad om riving/fjerning av brakkerigg innen 2 år fra dato for dette 
vedtaket. Ved utløpet av perioden som tillatelsen angir skal også området/terrenget så 
langt det lar seg gjøre tilbakeføres til sin opprinnelige stand.
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Godkjenning av foretak for ansvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

Complettbygg AS
Org.nr. 813 549 522

SØK/PRO/UTF – Ansvarlig søker, prosjekterende og 
utførende for alle ansvarsområder, Tiltaksklasse 1.

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl 
2008 § 22-1 og SAK10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf pbl § 23-4.

Planstatus:
Reg.plan Nordkjosbotn industriområde. 

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf pbl 2008 § 21-2, og SAK10 § 5-3

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
! Viser til brev fra Arbeidstilsynet datert mottatt 14.12.2016 om samtykke for midlertidig 

plassering av tiltaket som omsøkt.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl 2008 §§ 
27-1 og 27-2.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.2.3 Andre bygg (Sum av areal legges til grunn for 
begge bygg) 120m2 < BRA <300 m2

1 9 543,-

4.6 Sentral godkjenning (kr 437,-) 1 437,-
Totalt gebyr å betale 9 980,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1683

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
06.01.2017 2016/1515 -

249/2017
Arkivkode: 36/4

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 24.11.2016

Anne Lise Kongsli

Sørkjosen
9050 Storsteinnes

36/4 - Igangsettingstillatelse - Oppføring av redskapshus - Driftsbygning i landbruket -
Anne-Lise Kongsli

BYGGETILLATELSE
Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 2008, § 20-4 

Vedtak hjemlet i delegeringsreglement vedtatt av kommunestyre 08.06.16 sak 56/16.

Byggested: Sørkjos Gnr/Bnr: 36/4
Tiltakshaver: Anne-Lise Kongsli Adresse: Sørkjos, 9050 Storsteinnes
Tiltakets art: Oppføring av ny driftsbygning/lager Bruksareal 

(BRA)
240m2

Registreringsdato 
for søknaden: 

14.12.2016 Bebygd areal 
(BYA

266m2

VEDTAK:

Tillatelse:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-4 og 21-4 godkjennes søknad om 
byggetillatelse mottatt 14.12.2016 for oppføring av redskapshus/garasje med landbruksformål på 
gnr/bnr 36/4.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart.

I byggesøknader etter pbl 2008, § 20-4, er det tiltakshaver som er ansvarlig for at tiltaket utføres i 
tråd med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og bestemmelser.

Vilkår:
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:

! Dersom det skal føres vann eller avløp (f.eks. olje-fettutskiller) i bygningen må det søkes 
om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften 2004 kapittel 4 - Avløp.
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SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv utfører, eller har
nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om at innleid foretak
tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har kontrollsystemet på plass.

Planstatus:
LNFR

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht. pbl 2008 § 21-3 og SAK10 § 5-2. 

Byggegrunn, miljøforhold mv:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl. 2008 § 28-1
(flom- og rasfare, forurenset grunn, natur- og miljøforhold)

! Ifølge karttjenesten NVE atlas indikerer denne marin strandavsetning på omsøkte 
eiendom. Ifølge e-post datert 17.11.2016 fra NVE har de uttalt følgende; «På gårdstunet 
Kongsli gård, er det ikke påtruffet kvikkleire eller leire med slike egenskaper at større 
skred kan oppstå. Problemet knyttet til utglidninger og erosjon vil således være avgrenset 
til selve skråningen og arealet helt ut mot skråningskanten».
Bygningsmyndigheten anser dermed byggegrunnen som tilstrekkelig sikker for å kunne gi 
tillatelse til omsøkte tiltak jfr pbl § 28-1. 

! Dersom det skal utføres vesentlige grunnarbeider må dette gjøres i henhold til 
anbefalingene i «veiledning ved små inngrep i kvikkleiresoner» som ligger åpent 
tilgjengelig på NVEs hjemmeside om arealplanlegging.

Naturmangfold 
Tiltak ansees å ikke være i strid med naturmangfoldloven jfr §§ 8-12.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl 2008 § 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Bygning som omsøkt skal ikke ha innlagt vann eller avløp.

Beliggenhet og plassering:
Tiltak anses for å være i samsvar med krav om plassering, høyde og avstand jfr pbl § 29-4.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. (pbl 2008 § 21-5, 
SAK10 § 6-2).
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Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende/tiltakshaver må være 
oppmerksom på:

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i pbl 2008 § 28-2.

Avfall:
Tiltak etter pbl 2008 kap 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering i eller i 
medhold av loven. Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 
må leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med eventuell beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan 
for plassering og tegninger skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Ferdigattest:
Tiltak kan ikke tas i bruk før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Det 
er heller ikke adgang til å la andre ta tiltaket i bruk. Ferdigattest markerer avslutningen av 
byggesaken. Kommunen skal gi ferdigattest når det dokumenteres at tiltaket er prosjektert og 
utført i samsvar med tillatelser og bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og at nødvendig 
kontroll er utført jfr. pbl. § 21-10 og SAK 10 § 8-1. Skjema for søknad om ferdigattest kan 
fremskaffes hos kommunen, eller kan lastes ned fra nettstedet dibk.no eller ved å søke 
elektronisk via nettstedet dibk.no/byggsok.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:
Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl 2008 § 21-10 og SAK10 § 8-1. Ved 
endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Gebyr:
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i hht til kommunens gebyrregulativ. Faktura vil følge i eget 
brev.

Beskrivelse Antall Beløp
4.3.2 Alminnelig driftsbygning, 100m2 < BRA > 500m2 1 5 453,-
Totalt gebyr å betale 5 453,-

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf pbl 2008 § 21-9.

Klageadgang:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
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Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem. Viser til Forvaltningslovens § 28.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/1515

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
13.01.2017 2016/646 - 543/2017

Arkivkode: 79/27

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Åmund Rognli, tlf 77722121 26.12.2016

Jens Dagfinn Olsen

Gammelgårdvegen 39
9020 Tromsdalen

79/29 - Ferdigattest for tiltak - Naust - Jens Dagfinn Olsen
FERDIGATTEST

Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret i sak 143/12.

Byggested: Rørbakk og Rognlia 
naustområde

Gnr/Bnr: 79/27

Tiltakshaver: Jens Dagfinn Olsen Adresse: Gammelgårdvegen 39,
9020 Tromsdalen  

Tiltakets art: Oppføring av naust Bruksareal:
BYA:

32,5m2

35m2

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
mottatt 26.12.2016 fra tiltakshaver for oppføring av naustet på gnr/bnr 79/29.

Saksutredning/begrunnelse for vedtaket:

I innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf 
Byggesaksforskriften § 8-1.

Klagerett:
Vedtaket kan påklages til Balsfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Partene i saken har rett til innsyn i sakens dokument etter forvaltningsloven § 18, jf. § 19.

En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.
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Parter i saken har rett til innsyn i sakens dokumenter.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2016/646.

Ylva Sneve
enhetsleder

Åmund Rognli
byggesaksbehandler

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi til:
Fredrik Jakobsen Plan og forvaltning
Veronica Davo Larsen Økonomi og intern



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
01.11.2016 2016/734 -

14345/2016
Arkivkode: 46/1

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 31.05.2016

Lars-Ivar Fause

Veiskifte 4
9050 Storsteinnes

Godkjenning - Endring av driftsenhet gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57  for
tilleggsareal til boligformål gnr 46 bnr 41

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 46 1
Balsfjord 47 57

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Lars-Ivar Fause Veiskifte 4 9050 Storsteinnes
Erverver Mauritz Fause Grindbakken 4 9050 Storsteinnes

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Tilleggsareal til boligtomt gnr 46 bnr 41 Ca 1600 m2
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Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Storsteinnes nedre

Fig 2 viser reguleringsplan 
Storsteinnes nedre. Svart boks 
tilsvarer ca detalj for 
eiendomsendringen i fig 3.

Fig 3 viser markert ca areal og 
figur av omsøkte endring av 
eiendommen gnr 46 bnr 1 for 
matrikulering av tilleggsareal til 
boligformål gnr 46 bnr 41.

Arealtransaksjonen er lokalisert i 
område med boligformål innen 
reguleringsplanen.

Omsøkte tilleggsareal er oppmålt 
ifm jordskiftesak 1900-2015-0030

Det tas forbehold om feil i 
eiendomskart og matrikkel.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2013



3 av 3

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vurderinger:
Den omsøkte eiendomsendringen er i samsvar med stadfestet reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse for eiendommen gnr 46 bnr 1.

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
I henhold til stadfestet reguleringsplan Storsteinnes nedre godkjenner rådmannen endring 
av driftsenhet gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57 med matrikulering av ca 1600 m2 

tilleggsareal til boligtomt gnr 46 bnr 41 slik det framkommer av fig 3.

Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år 
etter fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vilkår:
! Tilleggsarealet kan sammenføyes med gnr 46 bnr 41.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og vedtak i Balsfjord 
kommunestyre i sak 8/96 den 13.2.1996 Storsteinnes nedre med bestemmelser datert 14.12.1994. 
og med godkjenning av mindre reguleringsendring «Strandveien Park» sak med referanse 
2014/978-11803/2014.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Mauritz Fause Grindbakken 4 9050 Storsteinnes



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
02.11.2016 2016/1351 -

14462/2016
Arkivkode: 81/15 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 05.10.2016

Arne Ivar Karlsen

Malangsveien 2581
9056 Mortenhals

Godkjenning - Relokalisering av gnr 81 bnr 34 og endring av gnr 81 bnr 15 
for tilleggsareal til gnr 81 bnr 34

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 81 15
Antall teiger 2
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Arne Ivar Karlsen Malangsveien 2581 9056 Mortenhals

Erververe Kjell Halfdan Theodorsen
Åse Lillian Theodorsen Malmveien 102 9022 Krokelvdalen

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Relokalisering av gnr 81 bnr 34 og endring av gnr 81 bnr 15 for 
tilleggsareal til gnr 81 bnr 34 Ca 300 m2
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av relokalisering og oppdatering av fritidseiendommen gnr 81 
bnr 34 inkludert et ca 50 m2 tilleggsareal fra gnr 81 bnr 15. 

Gnr 81 bnr 34 er markert i fig 2. Tomten, opprettet i 1969, har både feil geometri, geografi og areal. I matrikkel er gnr 
81 bnr 34 oppgitt med et historisk areal på 250 m2. Ny omsøkt tomt (hvitskravert) er derfor ca 300 m2.

I vedlegg til søknad skriver hytteeier at den nye tomten skal følge gjerde rundt hytta.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Omsøkt tilleggsareal (ca 50 m2) ved endring av gnr 81 bnr 15, er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR 
(landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).
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Gnr 81 bnr 15; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, omfattes areal 
for relokalisering av gnr 81 
bnr 34 ikke dyrkbar, anna 
jorddekt fastmark.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 81 bnr 15; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart
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Gnr 81 bnr 15; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Fig 4 Planstatus og tidligere eiendomsendringer (matrikkeldata) 

Areal som omfattes av denne søknad har i 
henhold til arealdel til kommuneplan, 
planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv 
og reindrift). 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og 
matrikkel.

Fig 4 viser, med forbehold om feil i kart og 
matrikkel, tidligere fradeling gnr 81 bnr 41 til 
boligformål.

Omsøkte relokalisering av hyttetomt med 
tilleggsareal framstår hvitskravert.

Gnr 81 bnr 15: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

Arrondering Driftsenheten er normalt, godt arrondert.

Jordbruk

Selvstendig jordbruksdrift med blandet dyrebesetning opp hørte 
på begynnelsen av 1980-tallet. Fjøs er bygd ca 1958 og det gamle 
våningshuset er i dårlig forfatning. Grunneier bor i nytt 
våningshus på eiendommen.

Skogbruk Det hogges litt ved i skogen.

Dyrka mark Det foreligger ikke langsiktig leiekontrakt for dyrka mark. 
Kontrakt for utfylling er sendt søker og grunneier for signering og 
retur til Balsfjord kommune.

Atkomst
Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Omsøkte arealendringen medfører ikke endrede avkjørselsforhold fra/til offentlig veg. 

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i 
konflikt med reindriftsutøvelse. 

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Omsøkt relokalisering av eiendommen gnr 81 bnr 34 med tilleggsareal fra gnr 81 
bnr 15 er til uendret bruk;

Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.
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Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eksisterende bygg og eiendom i LNFR- område til 
uendret bruk
I LNFR-områder er det tillatt å etablere tomt rundt eksisterende bebyggelse og/eller 
gi omdisponering til uendret bruk uten dispensasjon eller planendring. Den faktiske 
situasjon for LNFR-kategorien endres ikke, fordi man gjennom endringen stadfester 
den eksisterende arealsituasjon. 

Omsøkte tilleggsareal til gnr 81 bnr 34 ligger i område som i kommuneplanens 
arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til 
LNFR-område.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, vil arealtransaksjonen bli registrert for 
oppmålingsforretning og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, 
Matrikkellova.

Vurderinger:

Landbruk
Relokalisering av 81/34 til historisk oppgitt tomteareal på 250 m2 inkludert et lite tilleggsareal på 
ca 50 m2 vil ikke endre forholdet mellom fritidsformålet og planstatus LNFR. Omsøkte 
arealtransaksjon vil derfor ikke gi drifts og/eller miljømessige ulemper for planstatus LNFR.
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Planfaglige forhold
Opprettelse av korrekt geometri og lokalisering av 81/34 endrer ikke fritidstomtens bruk i 
forhold til omkringliggende planstatus LNFR.
Omsøkte tilleggsareal på ca 50 m2 representerer fritidsformålets eksponering over lang tid.
Hele arealtransaksjonen vurderes derfor å være til uendret bruk.

Vedtak:
Rådmannen innvilger omsøkte endring av gnr 81 bnr 15 med ca 50 m2 tilleggsareal til 
fritidsformålet gnr 81 bnr 34, med utgangspunkt i oppgitt historisk matrikkelareal på 250 
m2 slik gnr 81 bnr 34 framstår i fig 2 (hvitskravert), relokalisert med ny geometri og 
korrekt areal inkludert tilleggsarealareal. 

Omsøkte relokalisering av gnr 81 bnr 34 inkludert tilleggsarealet er til uendret bruk. 
Transaksjonen vil ikke endre den aktivitet hytta har eksponert innen planstatus LNFR.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket ikke 
tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR. 
Jf deling etter jordloven, vil arealtransaksjonen ikke påvirke drifts og miljømessige 
forhold i landbruket på en negativ måte. 

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom 
det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. 

Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er 
gjennomført oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 8 Driveplikt (jordleieavtale)
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse
x § 9 Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 
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I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Kjell Halfdan Theodorsen Malmvegen 102 9022 Krokelvdalen
Åse Lillian Theodorsen Malmvegen 102 9022 Krokelvdalen



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
09.11.2016 2016/1079 -

14719/2016
Arkivkode: 39/92

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 11.08.2016

Gudmund Gulbrandsen

Åsveien 20
9050 STORSTEINNES

Godkjenning - Endring av gnr 39 bnr 92 med fradeling av eksisterende bolig

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 39 92
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Gudmund Gulbrandsen Åsveien 20 9050 Storsteinnes
Erverver Ingeborg Lovise Gulbrandmoen Alaskasvingen 8 B 9013 Tromsø

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Fradeling av tomt rundt eksisterende bolig 345 m2
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for fradeling av tomt rundt 
eksisterende bolig.
Gnr 39 bnr 92 har planstatus utbyggingsområde.

Gnr 39 bnr 92 ble opprettet i 1974 etter vedtak i Troms fylkeslandbruksstyre sak 292/74. 
Vedtaket var hjemlet i jordloven § 55 hvor arealet ble omdisponert fra landbruk til 
utbyggingsområde. Vedtaket omfattet også boligen som i denne sak omsøkes fradelt.

I Formannskapets sak 08/6 av 11.6.2008 ble tilleggsareal til gnr 39 bnr 92 godkjent og hele 
eiendommen framstår slik det framkommer av fig 2.
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Eier av gnr 39 bnr 92 og søker i denne sak, er også grunneier av landbrukseiendom gnr 39 bnr 5. 
Dyrka mark på denne eiendommen, drives av nabobruk i drift på langsiktig jordleieavtale. Den 
gamle driftsbygningen benyttes av jordleier til lager av landbruksredskap med mere. 
Gnr 39 bnr 92 og gnr 39 bnr 5 er to uavhengige eiendommer.

I forbindelse med vedtaket om tilleggsareal til gnr 39 bnr 92 foreligger skriftlig at grunneier vil 
selge resten av eiendommen så snart tomta er utgått. Dette er datert 31.3.2008. 

Gnr39 bnr 92; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Statens vegvesen har med konkrete vilkår gitt avkjørselstillatelse i forbindelse med 
omsøkte eiendomsendring datert 5.12.2016.

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Omsøkt fradeling av tomt rundt eksisterende bolig er til uendret bruk;

Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.
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Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eksisterende bygg og eiendom i LNFR- område til 
uendret bruk
I LNFR-områder er det tillatt å etablere tomt rundt eksisterende bebyggelse og/eller 
gi omdisponering til uendret bruk uten dispensasjon eller planendring. Den faktiske 
situasjon for LNFR-kategorien endres ikke, fordi man gjennom endringen stadfester 
den eksisterende arealsituasjon. 

Salget av resten av eiendommen til nabobruk i drift krever ikke særskilt 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel med begrunnelse i henhold til Plan og 
bygningslov § 19-2. Det skal særlig legges vekt på å forbedre forholdet mellom 
eiendomsstruktur og bruksstruktur, jf presisering i brev datert 25.6.2010 fra 
Landbruks og Matdepartementet vedrørende praktisering av delingsbestemmelsen i 
jordloven § 12.

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til utbyggings-område.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, vil arealtransaksjonen bli registrert for 
oppmålingsforretning og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, 
Matrikkellova.
Ved byggetiltak på omsøkte eiendomsendring, kreves egen byggesøknad til kommunen, jf plan-
og bygningsloven § 20-1 eller § 20-2.

Vurderinger:

Landbruk
Det ble i tilleggsarealsaken til gnr 39 bnr 92 (2008) stilt vilkår om at resten av eiendommen gnr 
39 bnr 5 selges til nabobruk i drift. Dette er også dokumentert skriftlig av grunneier (2008).

Rådmannen håper og oppfordrer derfor til at denne saks fradeling bidrar til at eiendommen gnr 
39 bnr 5 overdras til aktivt gårdsbruk.

Planfaglige forhold
Omsøkte tomteetablering rundt eksisterende bolighus er fradeling til uendret bruk. Eiendommen 
gnr 39 bnr 92 er i vedtak av 1974 og 2008 omgjort fra planstatus LNF til utbyggingsområde med 
hjemmel i jordlov og plan og bygningslov.
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Vedtak:
Rådmannen innvilger omsøkte endring av gnr 39 bnr 92 med fradeling av ca 345 m2 tomt 
rundt eksisterende bolig slik det framkommer av fig 2.  

Fradelingen er i samsvar med tillatt arealbruk og planstatus for gnr 39 bnr 92, jf arealdel 
til kommuneplan med bestemmelser.

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom 
det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet.

Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er 
gjennomført oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og: 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Ingeborg Lovise Gulbrandmoen Alaskasvingen 8 B 9013 TROMSØ
Mats Vegar Kongsli Sagelvvatn 9050 Storsteinnes



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
15.11.2016 2016/1237 -

15094/2016
Arkivkode: 57/24

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 15.09.2016

Jens Asbjørn Nysted

Tennesveien 278
9050 Storsteinnes

Godkjenning - Endring av gnr 57 bnr 24 for tilleggsareal til næringsformål 
gnr 57 bnr 29

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 57 24

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Jens Asbjørn Nysted Tennesveien 278 9050 Storsteinnes

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Fradeling av del av gnr 57 bnr 24 for tilleggsareal til gnr 57 bnr 29 Ca 417 m2
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Fig 2 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2013

Fig 2 viser 
hvitskravert ca 
areal og figur 
av omsøkte 
endring av 
eiendommen 
gnr 57 bnr 24
(markert rød) 
for 
matrikulering 
for 
tilleggsareal til
næringsformål
gnr 57 bnr 29
(markert).

Fylkesvei 859 
deler gnr 57 
bnr 24.

Det tas 
forbehold om 
feil i 
eiendomskart 
og matrikkel.

Den del av gnr 57 bnr 24 (hvitskravert) som omsøkes som tilleggsareal til næringsformål gnr 57 
bnr 29, har vært en del av næringsformålet sør av fylkesveien, og ikke fungert som del av 
boligformålet nord av fylkesveien.
Omsøkte endring av gnr 57 bnr 24 for tilleggsareal til gnr 57 bnr 29 er derfor i samsvar med 
planstatus.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.
Eiendomstransaksjonen gjennomføres som arealoverføring.



3 av 3

Vurderinger:
Omsøkte eiendomsendring er i samsvar med arealdel til kommuneplan med bestemmelser om 
arealformål.

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
Rådmannen godkjenner endring av gnr 29 bnr 24 med fradeling av ca 417 m2 tilleggsareal 
til næringsformål til gnr 57 bnr 29 slik det framkommer av fig 2.

Endringen er til uendret bruk og i samsvar med arealbruk innen planområdet. 

Vilkår:
! Tilleggsarealet kan sammenføyes med gnr 57 bnr 29.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og kommuneplanens arealdel 
med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-2023 vedtatt av Balsfjord kommunestyre i 
sak 48/2011 den 21.9.2011.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
16.11.2016 2016/617 -

15156/2016
Arkivkode: 99/1/L33

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 10.05.2016

Arild Kristen Eide

Hamnvåg
9055 Meistervik

Godkjenning - Dispensasjon for endring av gnr 99 bnr 1 for tilleggsareal til 
fritidsformål gnr 99 bnr 20 i regulert område

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 99 1

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Arild Kristen Eide Hamnvåg 9055 Meistervik

Erververe Fred Emil Bjerke Skavstien 41 9102 Kvaløysletta
Helga Marie Bjerke

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Tilleggsareal til hyttetomt gnr 99
bnr 20

Ca 300 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan «Hytteplan Lundberg gnr 99 bnr 1» Fig 2 viser reguleringsplan 

«Hytteplan Lundberg gnr 99 bnr 
1». Svart boks tilsvarer ca detalj 
for eiendomsendringen i fig 3.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2011 Fig 3 viser hvitskravert ca areal 
og figur av omsøkte endring av 
eiendommen gnr 99 bnr 1 for 
matrikulering av tilleggsareal til 
gnr 99 bnr 20 (markert), slik 
hyttetomta er kartfestet.

Hytteeier hevder jf vedlagt 
skylddelingsforretning av 1968, 
at tomtefiguren er mere lik 
rødskravert figur i fig 3.
Denne figur er utgangspunktet 
for tilleggsarealsøknaden.

Gulaktig arealfigur 
representerer 
utbyggingsområdet slik det 
foreligger i stadfestet 
reguleringsplan for gnr 99 bnr 1.
Matrikulert hyttetomt gnr 99 bnr 
20 er asymmetrisk i forhold til 
fastsatt utbyggingsområde.

Det tas forbehold om feil i 
eiendomskart og matrikkel.

Omsøkte tilleggsareal omfattes av både områder som er definert som
«område for jord og skogbruk» (grønt område i fig 2) og «utbyggingsområde» (gulaktig 
område). 
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Delegasjonsrutine
For at en sak skal defineres som kurant, eller uten prinsipiell betydning, må følgende være 
oppfylt (delegasjonsreglementet pkt 1.5.6):

- Avgjørelsen medfører ikke fremtidige ikke-budsjetterte kostnader
- Avgjørelsen medfører ikke avvik i forhold til tidligere praksis i lignende saker
- Sakens avgjørelse medfører ikke endring for en større del av kommunens virksomhet 

på området.
I tillegg må saken ha en eller flere av følgende karakteristika:

- Sak av lignende karakter har tidligere vært behandlet av politisk organ
- Det er etablert kommunal sedvane i denne type saker
- Saken er av en slik karakter at det kan forventes allmenn tilslutning fra overordnet 

organ.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Relokalisering av gnr 99 bnr 20 i henhold til skylddelingsforretning av 1968 er en kart og 
matrikkelteknisk endring som del av matrikkelforretning for omsøkte tilleggsareal.

Vurderinger:
Omsøkte tilleggsareal utløser dispensasjon for den del av tilleggsarealet som er definert som jord 
og skogbruksareal som i tilleggsarealet er lokalisert i strandsonen definert som område for «jord 
og skogbruk».
At omsøkte tilleggsareal tar med seg en del av strandsonen utløser vurdering av 100-
metersregelen og strandsonen i forhold til fri allmenn ferdsel.

Dispensasjonsvurderingen gjelder ikke den del av tilleggsarealet som er identisk med 
utbyggingsområde innen planområdet.

Hyttetomta gnr 99 bnr 20 har eksistert siden 1968 og eksponert områdene rundt bygningen og til 
strandsonen. Det framgår av tomtefigur jf skylddelingsforretning at tomta har et hjørne i 
vannkontur mot fjorden. Omsøkte tilleggsareal vil i tillegg beslaglegge ca 8 meter av 
strandsonen. Tilleggsarealet vil etter rådmannens vurdering ikke utgjøre nevneverdig forskjell i 
forhold til fri allmenn ferdsel i denne del av strandsonen. 

Tilleggsarealet kan sammenføyes med gnr 99 bnr 20.

Vedtak:
Rådmannen innvilger dispensasjon fra reguleringsplan for hytteplan Lundberg gnr 99 bnr 
1 med totalt ca 300 m2 tilleggsareal til hyttetomt gnr 99 bnr 20 med figur og areal som 
framkommer i fig 3. 

Dispensasjon etter plan og bygningsloven § 19-2 gis på bakgrunn av at tilleggsarealet i 
hovedsak er en del av planens utbyggingsområde og en del influensarealet for gnr 99 bnr 
20 slik den framstår i henhold til skylddelingsforretning av 1968.
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Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år 
etter fradelingsvedtak.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunes delegasjonsreglement og stadfestet reguleringsplan 
«Hytteplan Lundberg gnr 99 bnr 1» med plankart og planbestemmelser vedtatt i Balsfjord 
kommunestyre sak 53/99 den 26.10.1999.  

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Fred Emil Bjerke Skavstien 41 9102 Kvaløysletta
Helga Marie Bjerke Skavstien 41 9102 Kvaløysletta



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
29.11.2016 2016/430 -

15708/2016
Arkivkode: 19/4/L33 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 04.04.2016

Oddleif Nikolai Moen

Seljelvnesveien 535
9040 Nordkjosbotn

Godkjenning - Endring av gnr 19 bnr 4 for etablering av tomt rundt 
eksisterende fritidsformål

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 19 4
Balsfjord 17 7
Antall teiger 4
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Oddleif Nikolai Moen Seljelvnesveien 535 9040 Nordkjosbotn

Erververe Kåre Johnsen Seljelvnesveien 537 9040 NordkjosbotnAda Moen

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Tomt rundt eksisterende fritidsformål 400 m2
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2013

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for etablering av tomt rundt 
eksisterende fritidsformål. 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Areal som søkes fradelt er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).

Fritidsformålet var i utgangspunktet en campingvogn med spikertelt som i 2011 fikk godkjent omdisponering av ca 400 
m2 i formannskapet sak 11/60. 
I sak 2011/490 ble det på samme lokalitet gitt byggetillatelse for hytte. Hytta har godkjent vannforsyning og avløp. Til 
hytta hører også et lite lagerbygg. Det er dette fritidsformålet som nå omsøkes tomt rundt.
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Gnr19 bnr 4 og gnr 17 bnr 7; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3 b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart tunareal (rosa farge).

Rødt kulepunkt i fig 3 b 
markerer eiendommens tun.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)
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Tabell 1 Gnr 19 bnr 4 og gnr 17 bnr 7; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart

Gnr 19 bnr 4 og gnr 17 bnr 7: Areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

Arrondering De to teigene ligger med stor avstand seg imellom.

Jordbruk Selvstendig jordbruksdrift opphørte i ca 1989. Dyrka mark blir 
ikke høstet.

Skogbruk Det hogges ved til eget bruk.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.

Kommunen som veimyndighet, gir avkjørselstillatelse til Seljelvnesveien etter 
eksisterende gårdsvei som utvidet bruk.

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i 
konflikt med reindriftsutøvelse. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Omsøkte tomt rundt eksisterende fritidsformål er til uendret bruk;

Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.
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Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eksisterende bygg og eiendom i LNFR- område til 
uendret bruk
I LNFR-områder er det tillatt å etablere tomt rundt eksisterende bebyggelse og/eller 
gi omdisponering til uendret bruk uten dispensasjon eller planendring. Den faktiske 
situasjon for LNFR-kategorien endres ikke, fordi man gjennom endringen stadfester 
den eksisterende arealsituasjon. 

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, vil arealtransaksjonen bli registrert for 
oppmålingsforretning og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, 
Matrikkellova.

Vurderinger:

Landbruk
Omsøkte transaksjon ligger i ytterkant av tunarealet for eiendommen og vil ikke påvirke 
tunaktivitet. Omsøkte tomt rundt fritidsformålet vil derfor ikke utgjøre drifts og/eller 
miljømessige ulemper for framtidig drift på tunet.

Naturmangfold
I biologisk mangfoldregister, naturbasen og artsdatabanken, finnes ingen kjente naturverdier for 
tiltaksområdet. Tomteopprettelsen vil ikke endre det forhold hytta har hatt til naturmiljøet på 
stedet. 

Planfaglige forhold
Omsøkte tomteetablering rundt eksisterende fritidsformål er ikke en dispensasjonssak etter plan 
og bygningsloven. Eiendomsendring til uendret bruk er tillatt uten dispensasjon eller 
planendring.  Da det ikke er omsøkt bruksendring på boligen, har den krav på en høvelig tomt 
rundt seg. Omsøkte areal og arrondering tilfredsstiller dette slik at tomten ikke vil medføre drifts 
og/eller miljømessige ulemper for utøvelse av landbruk eller ha negativ innvirkning på tunet som 
bærekraftig, framtidig produksjonssenter på eiendommen.
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Vedtak:
Rådmannen innvilger omsøkte endring av gnr 19 bnr 4 med opprettelse av en ca 400 m2

tomt rundt eksisterende fritidsformål, slik det framkommer av fig 2.  

Balsfjord kommune gir avkjørselsrett som utvidet bruk til Seljelvnesveien.

Rådmannen finner at deling etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller miljømessige 
ulemper for landbruket på eiendommen og/eller i området, og er derfor forsvarlig.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket ikke 
tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR. 
Tomteopprettelsen er til uendret bruk.

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom 
det under arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. 

Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er 
gjennomført oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv
x § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
x § 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Kåre Johan Johnsen Seljelvnesveien 535 9040 Nordkjosbotn
Ada Helene Moen Seljelvnesveien 535 9040 Nordkjosbotn



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
30.11.2016 2016/1482 -

15768/2016
Arkivkode: 26/129 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 «REFDATO» «REF»

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

Godkjenning - Endring av 26/129 for salg av tomt nr 12 i Steinvollan boligfelt

Saksopplysninger:
Mathias Sørbøe Dahl og Charlotte Tollefsen søker om å kjøpe tomt nr 12 i Steinvollan boligfelt.

Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 26 129

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Balsfjord kommune v/Ordfører 9050 Storsteinnes

Erververe Mathias Sørbøe Dahl Ballblomveien 15 9102 Kvaløya
Charlotte Tollefsen Gammelgårdveien 1 9020 Tromsdalen

Formål 
Ant Kategori Ca Areal

1 Boligformål 1060 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Steinvollan boligfelt

Fig 3 Detalj omsøkt matrikulering og eiendomssalg, ortofoto 2013

Fig 3 viser hvitskravert tomt nr 12 
i Steinvollan boligfelt gnr 26 bnr 
129 for matrikulering og salg.

Det tas forbehold om feil i 
eiendomskart og matrikkel.
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Pris
Areal tomt nr 12 jf fig 3 i Steinvollan boligfelt er beregnet til 1060 m2.
Tomtepris er 25 kr/m2.
Kostnader kommunal opparbeidelse er kr 67 kr/m2.

Tomtepris 26 500,00
Opparbeidelseskostnader 71 020,00
Kjøpesum som faktureres 97 520,00

Kjøper dekker i tillegg følgende kostnader:
! Saksbehandlingsgebyr kr 2 656 (fakturert)
! Oppmålingsgebyr (egen faktura)
! Tinglysingsgebyr kr 525
! Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum.

Saksbehandlingsrutine
Når dette vedtak foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning og behandlet og 
matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vurderinger:
Omsøkte kjøp og eiendomsendring er i samsvar med reguleringsplan m/reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse for Steinvollan boligfelt.

Avkjørsel skal utformes i forhold til nytt trafikkvolum i henhold til reguleringsplanens 
bestemmelser om trafikkområdene i planen. Avkjørsler følger retningslinjer/instruks for 
utforming av avkjørsler til kommunal veg, «Krav til avkjørsel».

Rådmannen har utover dette ingen merknader til salg og matrikulering av tomt nr 12 fra gnr 26
bnr 129.

Vedtak:
Rådmannen godkjenner endring av gnr 26 bnr 129 for matrikulering og salg av tomt nr 
12 på ca 1060 m2 i Steinvollan boligfelt som det framkommer i fig 3 detalj.

Balsfjord kommune gir avkjørselstillatelse til kommunal vei Steinvollan.

Kjøpesummen er kr 97 520,-. 
I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke gebyr saksbehandling, oppmålingsforretning, 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
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Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 
år etter fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vilkår:
Når kjøpesummen er registrert innbetalt og oppmålingsforretning er gjennomført, vil 
Balsfjord kommune utstede skjøte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og vedtak i Balsfjord 
kommunestyre i sak 09/63 den 17.6.2009 om reguleringsplan for Steinvollan boligfelt med 
reguleringskart datert 6.2.2009 og reguleringsbestemmelser datert 7.5.2009

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen. 
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
30.11.2016 2016/1481 -

15782/2016
Arkivkode: 29/166/L33

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 08.11.2016

Walter Emaus

Skoleveien 9
9040 Nordkjosbotn

Godkjenning - Endring av 29/166 for tilleggsareal til boligformål 29/83

Saksopplysninger:
Mellom  nylig stadfestet Kvienskogen reguleringsplan og den gamle reguleringsplan for 
Nordkjosbotn sentrum, er det lagt inn en reguleringsendring mot boligområder til boligformål.
Denne endringen gir nærmeste boligrekke mulighet for utvidelse av sine tomter. 
Boligtomt 29/83 har søkt om tilleggsareal fra 29/166.

Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 26 166

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Balsfjord kommune v/Ordfører 9050 Storsteinnes
Erverver Walter Emaus Skoleveien 9 9040 Nordkjosbotn

Formål 
Ant Kategori Ca Areal

1 Tilleggsareal til boligformål 29/83 230 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplanene Nordkjosbotn sentrum og Kvienskogen

Fig 3 Detalj omsøkt matrikulering og eiendomssalg, ortofoto 2013

Fig 3 viser hvitskravert del av kommunal 
eiendom gnr 29 bnr 166 som er omsøkt som 
tilleggsareal til 29/83.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og 
matrikkel.
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Pris
Tilleggsareal er beregnet til 230 m2.
Tomtepris er 25 kr/m2.

Tomtepris tilleggsareal 5 750,00

Kjøper dekker i tillegg følgende kostnader:
! Saksbehandlingsgebyr kr 2 656 (fakturert)
! Oppmålingsgebyr (egen faktura)
! Tinglysingsgebyr kr 525
! Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum.

Saksbehandlingsrutine
Når dette vedtak foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning og behandlet og 
matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Tilleggsarealet kan sammenføyes med 29/83.

Vurderinger:
Omsøkte kjøp og eiendomsendring er i samsvar med reguleringsplanene
m/reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for Kvienskogen. 

Rådmannen har utover dette ingen merknader til salg og matrikulering av tilleggsarealet.

Vedtak:
Rådmannen godkjenner endring av gnr 29 bnr 166 for matrikulering og salg av 
tilleggsareal på ca 230 m2 til boligformål 29/83 som det framkommer i fig 3 detalj.

Kjøpesummen er kr 5 750,00. 
I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke gebyr saksbehandling, oppmålingsforretning, 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 
år etter fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vilkår:
Når kjøpesummen er registrert innbetalt og oppmålingsforretning er gjennomført, vil 
Balsfjord kommune utstede skjøte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og reguleringsplan for 
Kvienskogen gnr 29 bnr 166, 255, 94, 202 datert 25.1.2016 med tilhørende planbeskrivelse og 
planbestemmelser datert 1.2.2016.
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I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
30.11.2016 2016/1479 -

15800/2016
Arkivkode: 29/166/L33

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 08.11.2016

Bård Helge Pedersen

Skoleveien 11 -  pb 49
9040 Nordkjosbotn

Godkjenning - Endring av 29/166 for tilleggsareal til boligformål 29/82

Saksopplysninger:
Mellom nylig stadfestet Kvienskogen reguleringsplan og den gamle reguleringsplan for 
Nordkjosbotn sentrum, er det lagt inn en reguleringsendring mot boligområder til boligformål.
Denne endringen gir nærmeste boligrekke mulighet for utvidelse av sine tomter. 
Boligtomt 29/82 har søkt om tilleggsareal fra 29/166.

Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 26 166

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Balsfjord kommune v/Ordfører 9050 Storsteinnes
Erverver Bård H Lydersen Pedersen Pb 49 9049 Nordkjosbotn

Formål 
Ant Kategori Ca Areal

1 Tilleggsareal til boligformål 29/82 115 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplanene Nordkjosbotn sentrum og Kvienskogen

Fig 3 Detalj omsøkt matrikulering og eiendomssalg, ortofoto 2013

Fig 3 viser hvitskravert del av kommunal 
eiendom gnr 29 bnr 166 som er omsøkt som 
tilleggsareal til 29/82.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og 
matrikkel.
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Pris
Tilleggsareal er beregnet til 115 m2.
Tomtepris er 25 kr/m2.

Tomtepris tilleggsareal 2 875,00

Kjøper dekker i tillegg følgende kostnader:
! Saksbehandlingsgebyr kr 2 656 (fakturert)
! Oppmålingsgebyr (egen faktura)
! Tinglysingsgebyr kr 525 
! Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum.

Saksbehandlingsrutine
Når dette vedtak foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning og behandlet og 
matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Tilleggsarealet kan sammenføyes med 29/82.

Vurderinger:
Omsøkte kjøp og eiendomsendring er i samsvar med reguleringsplanene 
m/reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse for Kvienskogen. 

Rådmannen har utover dette ingen merknader til salg og matrikulering av tilleggsarealet.

Vedtak:
Rådmannen godkjenner endring av gnr 29 bnr 166 for matrikulering og salg av 
tilleggsareal på ca 115 m2 til boligformål 29/82 som det framkommer i fig 3 detalj.

Kjøpesummen er kr 2 875,00. 
I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke gebyr saksbehandling, oppmålingsforretning, 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift.

Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 
år etter fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vilkår:
Når kjøpesummen er registrert innbetalt og oppmålingsforretning er gjennomført, vil 
Balsfjord kommune utstede skjøte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og reguleringsplan for 
Kvienskogen gnr 29 bnr 166, 255, 94, 202 datert 25.1.2016 med tilhørende planbeskrivelse og 
planbestemmelser datert 1.2.2016.
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I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
07.12.2016 2015/992 -

16296/2016
Arkivkode: 76/7/L33

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Gerd Magna Kjeholt

Malangsveien 3871
9056 Mortenhals

Godkjenning - Endring av 76/7 for punktfeste av eksisterende naust

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 76 7
Antall teiger 7
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Bortfester Gerd Kjeholt Malangsveien 3871 9056 Mortenhals
Erverver/Fester Ruth Lindbæk Tomasjordnes 61 B 9024 Tomasjord

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Punktfeste eksisterende naust -



2 av 7

Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2011

Fig 2 viser markert lokalisering av eksisterende naust for oppretting av punktfeste.

Avkjørsel fra offentlig veg og atkomst til naustet følger stiplet, hvit linje.

Naustet er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.
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Gnr 76 bnr 7; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser naustet som er omsøkt 
punktfestet.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart, skrinn, uproduktiv 
mark.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 76 bnr 7; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart
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Gnr 76 bnr 7: Areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring
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Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.

Statens vegvesen har med konkrete vilkår gitt avkjørselstillatelse i forbindelse med 
omsøkte eiendomsendring datert 26.8.2015.

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i 
konflikt med reindriftsutøvelse. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Omsøkt punktfeste av eksisterende naust er til uendret bruk;

Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.

Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eksisterende bygg og eiendom i LNFR- område til 
uendret bruk
I LNFR-områder er det tillatt å etablere tomt rundt eksisterende bebyggelse og/eller 
gi omdisponering til uendret bruk uten dispensasjon eller planendring. Den faktiske 
situasjon for LNFR-kategorien endres ikke, fordi man gjennom endringen stadfester 
den eksisterende arealsituasjon. 

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.



6 av 7

Kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer 2011-2023.

Bestemmelsen kan ses i sin helhet 
på; 
http://www.balsfjord.kommune.no
/kommuneplanens-
arealdel.4968823-186995.html

(Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord 
kommunestyre den 21.9.2011) 

Retningslinjer (relevant for denne sak)

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger vil arealtransaksjonen matrikuleres etter Lov 
om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Tomtefeste
Partene, det vil si fester (erverver) og bortfester (selger – grunneier), forestår selv tinglysing av 
nødvendige kontrakter og avtaler (festekontrakt)

Vurderinger:

Landbruk
Naustet som er omsøkt punktfestet er lokalisert i område med planstatus LNFR. Tiltaksområdet 
er ifølge arealdata fra skog og landskap ikke dyrkbar, uproduktiv mark.
Eksisterende naust har vært en del av planstatus LNFR i lengre tid.
Tiltaket vil landbruksmessig sett ikke gi negative effekter for bærekraftig landbruksproduksjon 
på eiendommen og/eller i området.

Naturmangfold
I biologisk mangfoldregister, naturbasen og artsdatabanken, finnes ingen kjente naturverdier for 
området.
Opprettelse av punktfeste for naustet vil ikke endre det forhold naustet har hatt til 
omkringliggende naturmiljø. 

Planfaglige forhold
Matrikulering gjennom tomtefestelov endrer ikke planstatus LNFR og tiltaket er til uendret bruk.

Vedtak:
Rådmannen innvilger for eiendommen gnr 76 bnr 6 ny matrikulering for punktfeste av 
eksisterende naust slik det framkommer av fig 2.

Rådmannen finner at deling etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller miljømessige 
ulemper for landbruket på eiendommen og/eller i området, og er derfor forsvarlig.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket ikke 
tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR. 
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Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og:  
X § 1 Jordlov, formålsparagraf
X § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
X § 1 Plan- og bygningsloven, formål
X § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
X § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
X § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
X § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
X § 6 a, 10 12 Matrikkellova; festegrunn, vilkår og matrikkelføring
X § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 

Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er 
gjennomført oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem.

Ylva Sneve
Enhetsleder

Gudmund Forseth
Rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Ruth Lindbæk Tomasjordnes 61 B 9024 Tomasjord



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
30.11.2016 2016/1396 -

15809/2016
Arkivkode: 9/141

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 19.10.2016

Tine Enoksen

Ørnesveien 17
9042 Laksvatn

Godkjenning - Endring av 9/141 for matrikulering og salg av tomt nr 16 i 
Laksvatn boligfelt

Saksopplysninger:
Tine Berg Enoksen har søkt om å få kjøpe tomt nr 16 i Laksvatn boligfelt.

Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 9 141

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Balsfjord kommune v/Ordfører 9050 Storsteinnes
Erverver Tine Berg Enoksen Ørnesveien 17 9042 Laksvatn

Formål 
Ant Kategori Ca Areal

1 Matrikulering av tomt nr 16 i Laksvatn boligfelt 804 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Laksvatn boligfelt

Fig 3 Detalj omsøkt matrikulering og eiendomssalg, ortofoto 2013

Fig 3 viser hvitskravert tomt nr 16 i Laksvatn 
boligfelt som søkes matrikulert for slag.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og 
matrikkel.
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Pris
Areal tomt nr 16 jf fig 3 i Laksvatn boligfelt er beregnet til 804 m2.
Tomtepris er 30 kr/m2.
Kostnader kommunal opparbeidelse er kr 112kr/m2.

Tomtepris 24 120,00
Opparbeidelseskostnader 90 048,00
Kjøpesum som faktureres 114 168,00

Kjøper dekker i tillegg følgende kostnader:
! Saksbehandlingsgebyr kr 2 656 (fakturert)
! Oppmålingsgebyr (egen faktura)
! Tinglysingsgebyr kr 525
! Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum.

Saksbehandlingsrutine
Når dette vedtak foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning og behandlet og 
matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.
Ved byggetiltak på omsøkte eiendomsendring, kreves egen byggesøknad til kommunen, jf plan-
og bygningsloven § 20-1 eller § 20-2.

Vurderinger:
Omsøkte kjøp og eiendomsendring er i samsvar med reguleringsplan m/reguleringsbestemmelser 
og planbeskrivelse for gnr 9 bnr 141 i Laksvatn boligfelt.

Avkjørsel skal utformes i forhold til nytt trafikkvolum i henhold til reguleringsplanens 
bestemmelser om trafikkområdene i planen. Avkjørsler følger retningslinjer/instruks for 
utforming av avkjørsler til kommunal veg, «Krav til avkjørsel».

Rådmannen har utover dette ingen merknader til salg og matrikulering av tomt nr 16 fra 
eiendommen gnr 9 bnr 141.

Vedtak:
Rådmannen godkjenner endring av gnr 9 bnr 141 for matrikulering og salg av tomt nr 16
på ca 804 m2 i Laksvatn boligfelt som det framkommer i fig 3 detalj.

Kjøpesummen er kr 114 168,-. 
I tillegg til kjøpesummen skal kjøper dekke gebyr saksbehandling, oppmålingsforretning, 
tinglysingsgebyr og dokumentavgift.
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Delingstillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 
år etter fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vilkår:
Når kjøpesummen er registrert innbetalt og oppmålingsforretning er gjennomført, vil 
Balsfjord kommune utstede skjøte.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og bestemmelser og plankart 
for Laksvatn boligfelt vedtatt i Balsfjord kommunestyre den 21.5.2007, revidert den 22.7.2007. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
19.12.2016 2016/1398 -

16858/2016
Arkivkode: 87/91/L33

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 07.12.2016

MALANGEN UTVIKLING AS

Postboks 1230
9262 TROMSØ

Godkjenning - Endring av 87/91 innen regulert område med oppretting av ny 
eiendom til uendret bruk

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 87 91

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Malangen Utvikling AS Postboks 1230 9262 Tromsø
Erverver J Nysted Eiendom AS Industriveien 9050 Storsteinnes

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Endring av 87/91 til uendret bruk i henhold til reguleringsplan 19,5 daa
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Skutvik hyttefelt

Fig 2 viser 
reguleringsplan for
Skutvik hyttefelt. 

Svart boks tilsvarer ca 
detalj for 
eiendomsendringen i 
fig 3.

Fig 3 viser hvitskravert 
ca areal og figur av 
omsøkte endring av 
eiendommen 87/91 for 
oppretting av ny 
eiendom. 

Det tas forbehold om 
feil i eiendomskart og 
matrikkel.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2011
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Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vurderinger:
Den omsøkte eiendomsendringen er i samsvar med stadfestet reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse for eiendommen 87/91.

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
I henhold til stadfestet reguleringsplan Skutvik hyttefelt godkjenner rådmannen endring 
av gnr 87 bnr 91 med oppretting av ca 19,5 daa ny eiendom slik det framkommer av fig 
3.

Endringen er til uendret bruk og i samsvar med arealbruk innen planområdet. 

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter 
fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement samt reguleringsplan for gnr 
87 bnr 91, Skutvik hyttefelt i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 08/108 den 17.9.2008 med 
plankart og planbestemmelser av 30.6.2008, siste revidert den 2.4.2012.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
J NYSTED EIENDOM AS 9050 STORSTEINNES



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
05.12.2016 2016/1433 -

16139/2016
Arkivkode: 87/91

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 02.11.2016

MALANGEN UTVIKLING AS

Postboks 1230
9262 TROMSØ

Godkjenning - Endring av 87/91 for matrikulering av 2 hyttetomter innen A9

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 87 91

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Malangen Utvikling AS Postboks 1230 9262 Tromsø

Formål 
Ant Kategori Ca Omsøkt areal

1 Matrikulering av 2 tomter innen A9 tomt nr 3 669 m2

1 Matrikulering av 2 tomter innen A9 tomt nr 4 665 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan for Skutvik Hyttefelt

Fig 2 viser reguleringsplan for 
eiendommen 87/91 «Skutvik 
hyttefelt». 

Svart boks tilsvarer ca detalj 
for eiendomsendringen i fig 3.

Fig 3 viser hvitskravert ca areal 
og figur av omsøkte endring av 
eiendommen gnr 87 bnr 91 for 
matrikulering av to hyttetomter 
innen utbyggingsområde A9.

Det tas forbehold om feil i 
eiendomskart og matrikkel.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2011

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.
Ved byggetiltak på omsøkte eiendomsendring, kreves egen byggesøknad til kommunen, jf plan-
og bygningsloven § 20-1 eller § 20-2.
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Vurderinger:
Omsøkte matrikulering er i samsvar med plankart og planbestemmelser for eiendommen 87/9, 
«Skutvik Hyttefelt».

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
I henhold til stadfestet reguleringsplan Skutvik Hyttefelt, godkjenner rådmannen endring 
av gnr 87 bnr 91 med ca 669 m2 for tomt nr 3 og ca 665 m2 for tomt nr 4 til fritidsformål
slik det framkommer av fig 3.

Endringen er i samsvar med arealbruk innen planområdet. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement samt reguleringsplan for gnr 
87 bnr 91, Skutvik hyttefelt i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 08/108 den 17.9.2008 
med plankart og planbestemmelser av 30.6.2008, siste revidert den 2.4.2012.

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter 
fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
28.12.2016 2015/1406 -

17167/2016
Arkivkode: 85/1

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 06.12.2016

Nord-Troms Jordskifterett

Postboks 6602
9296 TROMSØ

Godkjenning - Endring av eiendommen 85/1 med oppretting av ny eiendom 
og arealbytte med 85/3 til uendret bruk

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 85 1
Antall teiger 5

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Feriehjemmet Sandsvik c/o Tore Åsli Planetvegen 275 9024 Tomasjord
Erverver Jonny Reinholdtsen Malangsveien 2199 9056 Mortenhals

Arealbytte Feriehjemmet Sandsvik c/o Tore Åsli Planetvegen 275 9024 Tomasjord
Kirsten Amundsen Petersborggata 19 9009 Tromsø
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Formål 
Ant Omsøkt kategori jf fig 2 Ca omsøkt areal m2

1 Matrikkelmessig justering av 85/18 ihht skylddelingsforretning av 17.10.1946 2162
1 Arealbytte fra 85/3 til 85/1 2376
1 Arealbytte fra 85/1 til 85/3 2393
1 Justert areal av 85/1 selges som tilleggsareal til 85/7 -

Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, skifteplan sak nr 16-072942RFA Nord-Troms jordskifterett

Balsfjord kommune har fra Nord-Troms jordskifterett mottatt følgende jordskifteløsning for eiendommene 85/1, 85/18, 
85/3 og forholdet til nabobruk 85/7 og fritidseiendom 85/19, 36.

Fig 2 viser markert;
Grønn arealfigur er eksisterende 85/18
Rosa arealfigur er arealbytte fra 85/1 til 85/3
Svak rosa arealfigur er arealbytte fra 85/3 til 85/1.

Nord-Troms jordskifterett fremmer følgende jordskifteløsning (skjermdump):
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Jordskifterettens slutning er (skjermdump):
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Vurderinger:
Landbruk
Med forbehold om kjent feil i matrikkelkart og matrikkelareal for eiendommen 85/1 vil netto 
arealvirkning for resten av 85/1 justert for arronderingsendring for 85/18 og arealjusteringen 
mellom 85/1 og 85/3, være i størrelsesorden 1175,2 daa.
Nabobruket er i NIBIO arealdata registrert med 1773,8 daa. Med et arealmessig pluss for 
nabobruket på ca 1175,2 daa vil produksjonsgrunnlaget styrkes betydelig. Se fig 3 under.

Gnr 85 bnr 1 og gnr 85 bnr 7; Eiendommenes arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3 Oversiktskart 85/1 sammenstilt med 85/7

Overføringen av 85/1 til naboeiendom 85/7 har utelukket positiv effekt. I en helhetsvurdering vil 
landbruksformålet på nabodriftsenheten ivaretas og styrkes. Tilleggsarealet er direkte med på å 
etablere en mer rasjonell og mer robust driftsenhet. Arealtransaksjonen gir også økt 
harmonisering av både eiendomsstruktur og bruksstruktur.

Planfaglige forhold
Alle arealtransaksjoner framført av Nord-Troms jordskifterett er til uendret bruk og 
eiendomsendringene endrer derfor ikke forholdet til andre arealaktører innen område med 
planstatus LNFR. Slik utløser transaksjonene ikke dispensasjon etter plan og bygningslov.

Rådmannen legger til grunn at jordskifterettens løsning, i forholdet mellom angjeldende 
eiendommer, utelukkende er en positiv endring av eiendomsstruktur i området samt en positiv 
drifts og miljømessig gevinst for naboeiendom 85/7.
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Når endelig dom foreligger i Nord-Troms jordskifterett vil kommunen behandle og matrikulere 
arealtransaksjonene etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vedtak:
Rådmannen i Balsfjord kommune godkjenner jordskifteløsning med slutning fra Nord-
Troms jordskifterett vedrørende framlagte eiendomsendringer for 85/1, 85/3, 85/18 samt 
tilleggsareal til 85/7 som framkommer i jordskiftesak 16-072942 RFA som illustrert i 
skifteplankart, jf fig 2. 

Eiendomsstruktur harmoniseres og planstatus opprettholdes. Arealtransaksjonene er i 
henhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer.

Ved salg av resten av eiendommen 85/1til nabobruk 85/7 vektlegges hensynet til økt 
harmonisering mellom bruksstruktur og eiendomsstrukturen i landbruket. Salget av resten 
av eiendommen er til uendret bruk og LNFR-formålet opprettholdes og nabobrukets 
driftsgrunnlag styrkes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og: 
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 
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I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Kirsten Amundsen Petersborggata 19 9009 Tromsø
Jonny Reinholdtsen Malangsveien 2199 9056 Mortenhals
Feriehjemmet Sandsvik c/o Tore Åsli Planetvegen 275 9024 TOMASJORD



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
10.01.2017 2016/1366 -

362/2017
Arkivkode: 90/18

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 17.10.2016

Paul Valter Jensen

Meistervik
9055 Meistervik

Godkjenning - Punktfeste for 2 eksisterende naust på eiendommen 90/18

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 90 18
Antall teiger 2
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Paul Valter Jensen Oldervikneset 9055 Meistervik

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

2 Punktfeste av 2 eksisterende naust Det areal naustene opptar
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser markert og nummerert fra 1 til 3 eksisterende naust som omsøkes punktfestet. Denne sak omfattes kun av 
punktfeste for naust nr 2 og 3.

Omsøkte punktfeste for naust nr 1 kan ikke behandles. Bildemateriale fra Skråfoto 2007 og «KomTek Besiktiger» 
(fotografering av bygningsmasse i Balsfjord for eiendomsskatt) viser at bygningen har flere formål enn 
naust-/båthusformål.

Atkomst til/fra naust nr 2 og 3 følger privat vei på 90/18 som munner ut i kommunal vei Oldervikneset.

Areal som søkes fradelt er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).



3 av 4

Planfaglige forhold

Opprettelse - og/eller endring av eksisterende bygg og eiendom i LNFR- område til 
uendret bruk
I LNFR-områder er det tillatt å etablere tomt rundt/matrikulere eksisterende 
bebyggelse og/eller gi omdisponering til uendret bruk uten dispensasjon eller 
planendring. Den faktiske situasjon for LNFR-kategorien endres ikke, fordi man 
gjennom endringen stadfester den eksisterende arealsituasjon. 

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, vil arealtransaksjonen bli registrert for 
oppmålingsforretning og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, 
Matrikkellova.

Vurderinger:

Arealfaglige forhold
Oppretting av punktfestet til naustformål er til uendret bruk uten å påvirke drifts og miljømessige 
landbruksforhold utover det areal og funksjon naustene opptar og har eksponert. Punktfestene for 
naust nr 2 og 3 endrer ikke arealsituasjonen i planstatus LNFR. 

Denne vurdering legges også til grunn for andre plan og arealfaglige vurderinger knyttet til 
planstatus LNFR.

Planfaglige forhold
Omsøkte punktfester for eksisterende naust nr 2 og 3 er ikke en dispensasjonssak etter plan og 
bygningsloven. Eiendomsendring til uendret bruk er tillatt uten dispensasjon eller planendring.  
Eksisterende naust nr 2 og 3 er allerede en del av arealkategorien LNFR. 

Naust nr 1 jf fig 2
Bildematerialet fra Skråfoto 2007 og nyere bilder fra KomTek/Besiktiger (bilder knyttet til 
grunnlag for eiendomsskatt), viser at naust nr 1 har flere formål enn bare naust. Bildene viser 
sannsynlig strømforsyning, gardiner i vinduer, antenne med mer. Det kan synes som at 
naustfunksjonen av bygningen er så liten, at den neppe kan karakteriseres som naust/båthus. 
Naust nr 1 (jf fig 2) kan derfor ikke behandles som naustformål som omsøkt. I egen henvendelse 
ber rådmannen om nærmere redegjørelse av nevnte bygning. 

Vedtak:

Rådmannen innvilger omsøkte endring av gnr 90 bnr 18 med opprettelse av punktfeste
for naust nr 2 og 3, slik det framkommer av fig 2.

Punktfeste av naust nr 2 og 3 vil ikke endre det forhold naustene har representert i lang 
tid i forhold til andre arealaktører innen LNFR.
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I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil matrikulering av 
naust nr 2 og 3 ikke endre planstatus LNFR. 

Jf deling og omdisponering etter jordloven, vil arealtransaksjonen ikke påvirke drifts og 
miljømessige forhold i landbruket på en negativ måte. Arealet er i nærområdet til 
avfallsplassen og allerede påvirket av virksomheten.

Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er 
gjennomført oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement og:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 1-8 Plan- og bygningslov, forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 6 a, 10 12 Matrikkellova; festegrunn, vilkår og matrikkelføring
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
11.01.2017 2016/1718 -

408/2017
Arkivkode: 87/91

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 15.12.2016

MALANGEN UTVIKLING AS

Postboks 1230
9262 TROMSØ

Godkjenning - Endring av 87/91 for etablering av ny eiendom i henhold til 
reguleringsplan

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 87 112

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Malangen Utvikling AS Postboks 1230 9262 Tromsø

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Opprettelse av ny eiendom i henhold til reguleringsplan Ca 685 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Skutvik hyttefelt

Fig 2 viser 
reguleringsplan Skutvik 
hyttefelt. Svart boks 
tilsvarer ca detalj for 
eiendomsendring i fig 3.

Fig 3 viser hvitskravert ca 
areal og figur av omsøkte 
endring av eiendommen 
87/91 for opprettelse av 
ny eiendom i henhold til 
reguleringsplan for 
område B4 tomt nr 6.

Det tas forbehold om feil i 
eiendomskart og 
matrikkel.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2011



3 av 3

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vurderinger:
Den omsøkte eiendomsendringen er i samsvar med stadfestet reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse for Skutvik hyttefelt.

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
I henhold til stadfestet reguleringsplan Skutvik hyttefelt godkjenner rådmannen endring 
av gnr 87 bnr 91 med oppretting av ca 685 m2 ny eiendom innen B4 nr 6 slik det 
framkommer av fig 3.

Endringen er til uendret bruk og i samsvar med arealbruk innen planområdet. 

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter 
fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement samt reguleringsplan for gnr 
87 bnr 91, Skutvik hyttefelt i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 08/108 den 17.9.2008 
med plankart og planbestemmelser av 30.6.2008, siste revidert den 2.4.2012.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
11.01.2017 2016/1719 -

424/2017
Arkivkode: 87/91

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 15.12.2016

MALANGEN UTVIKLING AS

Postboks 1230
9262 TROMSØ

Godkjenning - Endring av 87/91 for etablering av ny eiendom i henhold til 
reguleringsplan

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 87 91

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Malangen Utvikling AS Postboks 1230 9262 Tromsø

Formål 
Ant Kategori Omsøkt areal

1 Opprettelse av ny eiendom i henhold til reguleringsplan Ca 838 m2
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Søknaden
Fig 2 Oversiktskart reguleringsplan Skutvik hyttefelt

Fig 2 viser 
reguleringsplan 
Skutvik hyttefelt. 
Svart boks tilsvarer 
ca detalj for 
eiendomsendring i 
fig 3.

Fig 3 viser 
hvitskravert ca areal 
og figur av omsøkte 
endring av 
eiendommen 87/91 
for opprettelse av ny 
eiendom i henhold 
til reguleringsplan 
for område C1 tomt 
nr 3.

Det tas forbehold 
om feil i 
eiendomskart og 
matrikkel.

Fig 3 Detalj omsøkt eiendomsendring, ortofoto 2011
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Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, blir saken registrert for oppmålingsforretning 
og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Vurderinger:
Den omsøkte eiendomsendringen er i samsvar med stadfestet reguleringsplan med tilhørende 
bestemmelser og planbeskrivelse for Skutvik hyttefelt.

Rådmannen har utover dette ingen merknader til den omsøkte eiendomsendring.

Vedtak:
I henhold til stadfestet reguleringsplan Skutvik hyttefelt godkjenner rådmannen endring 
av gnr 87 bnr 91 med oppretting av ca 838 m2 ny eiendom innen C1 nr 3 slik det 
framkommer av fig 3.

Endringen er til uendret bruk og i samsvar med arealbruk innen planområdet. 

Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter 
fradelingsvedtak, jf plan og bygningslov § 21-9.

Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunens delegasjonsreglement samt reguleringsplan for gnr 
87 bnr 91, Skutvik hyttefelt i medhold av kommunestyrets vedtak i sak 08/108 den 17.9.2008 
med plankart og planbestemmelser av 30.6.2008, siste revidert den 2.4.2012.

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
28.11.2016 2016/1499 -

15699/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 15.11.2016

Atle Haugen
Malangsveien 765
9055 Meistervik

Innvilget scooterdispensasjon - Atle Haugen

Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel er ikke søknadspliktig, og tillatt etter § 3g i “Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag”. Dersom deler av kjøretraséen 
berører annen manns grunneiendom, må søknaden behandles etter § 5 e jfr. nasjonal forskrift.

Vedtak:
Atle Haugen gis tillatelse til å benytte snøscooter for transport av ved mellom egne eiendommer 
og til fast bopel, etter kjøretrasé i henhold til vedlagte kart datert 28.11.2016. Fra eiendom 91/6 
til 91/2 og 91/9. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. 
Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 15.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 e.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke 

grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på 
forlangende.

! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder i tillegg til søker, også Frank Haugen som fører eller medfølger av 

snøscooteren. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes 

under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring 

innstilles til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
02.12.2016 2016/1493 -

16052/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 14.11.2016

Asle Steinar Åsmo
Fagerfjellveien 747
9309 Finnsnes

Innvilget scooterdispensasjon - Asle Steinar Åsmo

Vedtak:
Asle Steinar Åsmo gis tillatelse på grunn av funksjonshemming, til å benytte snøscooter for 
transport av bagasje/utstyr til privat hytte og for å komme seg ut i naturen for rekreasjon og for 
isfiske, etter kjøretraséer i henhold til vedlagte kart datert 02.12.2016. Fra Åsmo og til hytte på 
eiendommen 43/342, og fra hytte og ut på Fjellfrøsvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr 
vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 14.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan 

sitte på. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
08.12.2016 2016/1647 -

16349/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 06.12.2016

John Nystuen
Planetvegen 12
9024 Tomasjord

Avslag på søknad om scooterdispensasjon - John Nystuen

Viser til din søknad om scooterdispensasjon for transport av bagasje/utstyr og ved til hytte ved 
Omasvarrivatnet.

§ 5 c i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag sier:
«..dispensasjon kan gis til eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte 
som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg..»

Du står ikke registrert som tinglyst eier av hytte på eiendommen 38/28.

Vedtak:
Søknad om scooterdispensasjon for transport av bagasje/utstyr og ved til hytte avslås da 
søknaden ikke tilfredsstiller dispensasjonskravene for bruk av snøscooter etter nasjonale 
forskrifter. Det vises også til at eier av hytte kan få dispensasjon for transport av 
bagasje/utstyr og ved dersom hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, og personer kan 
sitte på dersom persontransporten ikke medfører ekstra kjøring.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 06.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 c.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
14.12.2016 2016/445 -

16453/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 08.04.2016

Kåre Hårek Sørensen
Øverliveien 117
9050 Storsteinnes

Korrigert - Innvilget scooterdispensasjon - Kåre Hårek Sørensen

Denne dispensasjonen erstatter tidligere innvilget dispensasjon datert 01.11.16.

Vedtak:
Kåre Hårek Sørensen gis på grunn av funksjonshemming, tillatelse til å benytte snøscooter for å 
komme seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske etter kjøretraseer i henhold til vedlagte kart 
datert 01.11.16 og 14.12.16. Fra bopel til Sagelvvatn, fra bopel til Takvatnet, fra bopel til 
Reinvegvatnan, fra bopel til Juksavatnet og fra Luneng til Småvatnan ved Fugltind. Tillatelsen 
gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 
31.12.2019. 

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 08.04.16 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke 

grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på 
forlangende.

! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes 

under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring 

innstilles til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
01.12.2016 2016/1521 -

15904/2016
Arkivkode: K01/&00

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 18.11.2016

Harald Hilmar Lunde
Hølen
9050 Storsteinnes

Innvilget scooterdispensasjon - Harald Hilmar Lunde

Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel er ikke søknadspliktig, og tillatt etter § 3g i “Nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag”. Dersom deler av kjøretraséen 
berører annen manns grunneiendom, må søknaden behandles etter § 5 e jfr. nasjonal forskrift.

Vedtak:
Harald Hilmar Lunde gis tillatelse til å benytte snøscooter for transport av bagasje/utstyr og ved 
til privat hytte ved Storvatnet i Hølen, og for å drive vedhogst på egen eiendom 36/20. Tillatelsen 
er gitt etter kjøretrasé i henhold til vedlagte kart datert 01.12.2016. Fra bopel og til eiendommen 
36/20 ved Storvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. 
Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 18.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 c
og 5 e.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan 

sitte på. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
01.12.2016 2016/1512 -

15896/2016
Arkivkode: K01/&01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 17.11.2016

Hedley Per Oddmar Løvli
Hølveien 9
9050 Storsteinnes

Innvilget scooterdispensasjon - Hedley Per Oddmar Løvli

Vedtak:
Hedley Per Oddmar Løvli gis tillatelse på grunn av funksjonshemming, til å benytte snøscooter 
for transport av bagasje/utstyr og ved til privat hytte ved Steinbakken i Hølen, og for å komme 
seg ut i naturen for rekreasjon og isfiske. Tillatelsen er gitt etter kjøretraséer i henhold til 
vedlagte kart datert 01.12.2016. Fra parkering i Hølen til hytte på eiendommen 36/146, og fra 
parkering i Hølen via Tverrelvveien til Juksavatnet og herfra etter vanlig benyttet løype til 
Andorvatn. Fra Juksavatnet og over Strupskaret til Takvatnet, og fra Juksavatnet via Strupen og 
til Reinvegvatnan. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. 
Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 17.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder i tillegg til søker som fører av snøscooter, også Berit Holten som medfølger av 

snøscooteren.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan 

sitte på. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
01.12.2016 2016/1533 -

15918/2016
Arkivkode: K01/&00

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 22.11.2016

Leif-Arne Krokmo
Tamokveien 2395
9334 Øverbygd

Innvilget scooterdispensasjon - Leif-Arne Krokmo

Vedtak:
Leif-Arne Krokmo gis tillatelse på grunn av funksjonshemming, til å benytte snøscooter for å 
komme seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske. Tillatelsen er gitt etter kjørétraseer i 
henhold til vedlagte kart datert 01.12.2016. Fra bopel og til Fjellfrøsvatnet og fra bopel og til 
tuft av en gamme ved foten av Hattavarre, mot Akselfjellet. Tillatelsen gjelder inntil 10 turer pr 
vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 22.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke 

grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på 
forlangende.

! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes 

under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring 

innstilles til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
02.01.2017 2016/1735 - 20/2017

Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 25.12.2016

Anette Nystuen
Måneveien 9
9024 TOMASJORD

Innvilget scooterdispensasjon - Anette Nystuen

Vedtak:
Anette Nystuen gis tillatelse til å benytte snøscooter for transport av bagasje/utstyr til privat 
hytte ved Omasvarrivatnet etter kjøretrasé i henhold til vedlagte kart datert 02.01.2017. Fra 
Strupen og til Omasvarrivatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal 
benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 25.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 c.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder i tillegg til søker, også Kent-Are Jakobsen som fører eller medfølger av snøscooteren.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan 

sitte på. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg:
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
17.01.2017 2015/206 - 623/2017

Arkivkode: K01/&00

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 28.12.2016

Stian Åsheim
Åsheimveien 24
9334 ØVERBYGD

Innvilget scooterdispensasjon - Stian Åsheim

Vedtak:
Stian Åsheim gis tillatelse pga funksjonshemming, til å benytte snøscooter for å komme 
seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske, etter to alternative kjøretraséer i henhold til 
vedlagte kart datert 17.01.2017. Fra Åsheim og til Øvre Lombola, etter skogsbilvei til 
Fisktjørna og ut på Fjellfrøsvatnet, og fra Åsheim rundt Åsen og ut på Fjellfrøsvatnet.
Tillatelsen gjelder for kjøring på hele Fjellfrøsvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr 
vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 28.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b).

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg:
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
30.11.2016 2016/1504 -

15227/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 15.11.2016

Asbjørn Andreas Johansen
Tamokveien 2375
9334 Øverbygd

Innvilget scooterdispensasjon - Asbjørn Andreas Johansen

Vedtak:
Asbjørn Andreas Johansen gis tillatelse på grunn av funksjonshemming, til å benytte snøscooter 
for å komme seg ut i naturen for rekreasjon og isfiske, etter kjøretraséer i henhold til vedlagte 
kart datert 30.11.16. Fra bopel til Fjellfrøsvatnet og fra bopel til offentlig snøscooterløype for 
isfiske som går fra Harkinn i Tamokdalen til Finndalsvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr 
vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 15.11.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å 

unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke 

grunneiers rett til å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på 
forlangende.

! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes 

under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring 

innstilles til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg:
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
16.01.2017 2016/1736 -

608/2017
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 28.12.2016

Ulf Nylund
Hølveien 132
9050 STORSTEINNES

Innvilget scooterdispensasjon - Ulf Nylund

Vedtak:
Ulf Nylund gis tillatelse til å benytte snøscooter for transport av ved etter kjøretrasé i 
henhold til vedlagte kart datert 16.01.2017. Fra hogstfelt på eiendom 36/3 nedenfor 
Element nor og til fast bopel. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer, kjørebok skal benyttes. 
Tillatelsen er gyldig tom 30.04.2017. Søker må påse at det er trygt å krysse bilveg, og 
sørge for at snøskavl er måkket slik at kryssing av bilveg kan skje på en tilfredsstillende 
og trafikksikker måte. 

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 28.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 e).

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Ved transport av ved, skal kjelke benyttes.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.
! Søker plikter å gjøre seg kjent med «Forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel på offentlig 

veg» §§ 1 - 6, og er ansvarlig for at kryssing av bilveg skjer på en trafikksikker måte.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
20.12.2016 2016/1659 -

16903/2016
Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 09.12.2016

Sigmund Nils Johansen
Sørkjosen
9050 Storsteinnes

Innvilget scooterdispensasjon - Sigmund Nils Johansen

Vedtak:
Sigmund Nils Johansen gis på grunn av funksjonshemming, tillatelse til å benytte snøscooter for 
å komme seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske, og for transport av bagasje/utstyr til 
privat hytte på Slettfjellet etter kjøretraséer i henhold til vedlagte kart datert 06.01.2017. Fra 
Hølen og til hytte på eiendommen 36/3 på Slettfjellet, og fra Hølen og etter vanlig benyttet løype 
til Juksavatnet og videre til Andorvatnet, og til Bjørnevatnet og Svartvatnet. Tillatelsen gjelder 
inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 09.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b 
og 5 c.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen for trasé til fiskevann gjelder kun søker som fører av snøscooter. Tillatelsen for transport av 

bagasje/utstyr til hytte gjelder i tillegg til søker, også Johan Karl Johansen, som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Jfr. § 4 i kommunal forskrift, skal kjelke brukes ved transport av utstyr/bagasje til privat hytte. Personer kan 

sitte på. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok.



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
16.01.2017 2017/6 - 620/2017

Arkivkode: K01/&00

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 02.01.2017

Marianne Saus
Hansbrevegen 16
9013 TROMSØ

Innvilget scooterdispensasjon - Marianne Saus

Vedtak:
Marianne Saus gis tillatelse pga funksjonshemming, til å benytte snøscooter for å komme 
seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske, etter traséer i henhold til vedlagte kart 
datert 16.01.2017. Fra hytte på eiendommen 96/77 og ut på Ytre Fiskelausvatn, fra hytte 
og via Indre Fiskelausvatn, Vassvoll og til Kalvevatnet på Nordfjordheia og Henrikvatnet 
på Furudalsheia. Merk at kjøring innenfor skytefelt ikke er tillatt. Tillatelsen gjelder 
inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 
31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 02.01.2017 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b).

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder i tillegg til søker, også Lasse Jensen-Aaris, som medfølger/fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg: Kart med inntegnet kjørerute og kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
05.01.2017 2012/80 - 193/2017

Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 13.12.2016

Odd Reidar Skogmo
Sørkjosveien 265
9050 STORSTEINNES

Innvilget scooterdispensasjon - Odd Reidar Skogmo

Vedtak:
Odd Reidar Skogmo gis tillatelse på grunn av funksjonshemming, til å benytte snøscooter 
for å komme seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske, etter traséer i henhold til 
vedlagte kart datert 05.01.2017. Fra Strupen og til Juksavatnet, og herfra etter vanlig 
benyttet løype til Andorvatnet. Tillatelsen gjelder inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok 
skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 13.12.2016 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b.

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder av sikkerhetshensyn, i tillegg til søker, også Trond Skogmo eller Kristin Skogmo som 

fører eller medfølger av snøscooteren. Persontransporten skal ikke medføre ekstra kjøring.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg:
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune – for framtida

Økonomi og intern
Vår dato Vår referanse
17.01.2017 2017/35 - 626/2017

Arkivkode: K01

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Postgiro Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 7878 06 50353 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Therese Pettersen, tlf 77722039 07.01.2017

Dagfinn Åsheim
Hølen
9050 Storsteinnes

Innvilget scooterdispensasjon - Dagfinn Åsheim

Vedtak:
Dagfinn Åsheim gis tillatelse pga funksjonshemming, til å benytte snøscooter for å 
komme seg ut i naturen for rekreasjon og for isfiske, etter to alternative kjøretraséer i 
henhold til vedlagte kart datert 17.01.2017. Fra Åsheim og til Øvre Lombola, etter 
skogsbilvei til Fisktjørna og ut på Fjellfrøsvatnet, og fra Åsheim rundt Åsen og ut på 
Fjellfrøsvatnet. Tillatelsen gjelder for kjøring på hele Fjellfrøsvatnet. Tillatelsen gjelder 
inntil 20 turer pr vintersesong, kjørebok skal benyttes. Tillatelsen er gyldig tom 
31.12.2019.

Vedtaket er fattet på bakgrunn av Deres søknad av 07.01.2017 med hjemmel i delegasjonsvedtak i 
formannskapet og “Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag” § 5 b).

Vilkår: 
! All motorferdsel i utmark og på islagte vatn og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 

skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.
! Grunneiers tillatelse må foreligge før kjøring finner sted. Dispensasjonen tilsidesetter ikke grunneiers rett til 

å forby eller begrense kjøringen. Grunneiertillatelse må kunne forevises på forlangende.
! De gis grunneiertillatelse for de deler av kjøretraseen som berører kommunal eiendom.
! Tillatelsen gjelder på snødekt mark t.o.m. 30.04. hvert år i dispensasjonsperioden. 
! Tillatelsen gjelder kun søker som fører av snøscooter.
! Førerkort, vognkort, dispensasjon, kart med inntegnet kjørerute og kjørebok skal medbringes under kjøring.
! Det skal tas nødvendig hensyn til reindriftsutøvelse. Finnes tamrein i utfartsområdet, skal kjøring innstilles 

til reinen har trekt ut av området.
! Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning.

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder

Therese Pettersen
Kontormedarbeider

Vedlegg:
1 Kart med inntegnet kjørerute
2 Kjørebok



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 06.12.2016 Referanse

2015/1556 -
Arkivkode: 611

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
4/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om dispensasjon for og kjøp av del av 103/80 innen Setersletta 
reguleringsplan for tilleggsareal til hyttetomt 103/116

Vedlegg:
1 Søknad om kjøp av tomt - 103/80

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 22.09.2015 Søknad om kjøp av tomt - 103/80 Annie Pedersen Lieng
I 07.06.2016 Vedrørende kjøp av tilleggstomt til 103/116 - purring Annie Pedersen Lieng

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 103 80
Antall teiger 3
Eierforhold Balsfjord kommune

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Balsfjord kommune Rådhusgata 11 9050 Storsteinnes
Erverver Annie Pedersen Lieng Demma 8 8015 Bodø

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Dispensasjon for tilleggsareal til fritidsformål 103/116 200 m2



Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2011

Fig 2 viser rødskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring på 103/80 for tilleggsareal til
fritidsformål 103/116. 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Eier av fritidsformål 103/116 søker om kjøp av ca 200 m2 tilleggsareal fra kommunens eiendom 103/80, Setersletta.
Arealet som omsøkes er lokalisert innen reguleringsplan «Aursfjord gnr 103 bnr 80». Reguleringsformålet for omsøkt 
tilleggsareal er «Friområde». Se fig 4.

Tilleggsarealet skal benyttes til tilbygg på eksisterende hytte. 

I søknaden framgår påstand om feile grenser i kartet. Se fig 5.

Søker har vært i god tro med hensyn til hyttetomtens og hytta beliggenhet utgått fra eiendommen 103/115, og søker 
derfor om å få dekket alle kostnader med behandling av tilleggsarealet.

103/80



Gnr 103 bnr 80; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  
Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart med påstående 
lauvskog med bonitet B 6-8. 

Tilleggsarealet er lokalisert 
innen regulert område. Se fig 
4.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 103 bnr 80; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart



Gnr 103 bnr 80; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Fig 4 Planstatus og tidligere eiendomsendringer 
(matrikkeldata) 

Areal som omfattes av denne søknad er lokalisert innen regulert 
område «Aursfjord gnr 103 bnr 80» - Setersletta, hvor det kan 
oppføres boliger innen angitte utbyggingsområder.

Markert grønt innen reguleringsplanen er i henhold til 
planbestemmelser, friområder som skal brukes til parkområder, 
lekeplasser og anlegg for idrett/sport.

Fig 4 viser, med forbehold om feil i kart og matrikkel, 
matrikkelførte og tidligere fradelinger til boligformål markert innen 
planområdet: 

Gnr Bnr Formål
103 76

Alle til boligformål.

103 77
103 124
103 122
103 104
103 125

Fig 5 Matrikkelforhold

Kommunen har verifisert ny grense mellom blant annet 103/80 og 
103/115. Hyttetomten 103/116 har dermed fått en justering i 
forhold til tomtas nordre grense.
Reguleringsgrense framstår svartstiplet.

Av dette framgår at ca 50 % av eksisterende hyttebygg er plassert 
på kommunens eiendom 103/80.
Det tas forbehold om feil i matrikkelkartet.

Det er framsatt påstand om at geometrien til hyttetomta også er feil. 
Dette vil verifiseres gjennom eventuell kartforretning på omsøkte 
tilleggsareal.

103/80

103/115



Vurdering:
Omsøkte tilleggsareal utløser dispensasjonsvurdering fordi planformål innen planområde Setersletta må 
endres fra friområde til utbyggingsområde.
Denne delen av planområdet ligger mellom grense 103/80 og 103/115 og høgspenttrase (se fig 4 og 5).

Denne del av friområdet innen reguleringsplan Setersletta er derfor avsondret fra resterende del av 
friområdet innen planområdet. 

Rådmannen legger derfor til grunn at omsøkte tilleggsareal ikke vil tilsidesette arealformålet i planen 
nevneverdig og gi positiv løsning for eier av fritidseiendommen 103/116 med hensyn til videre utbygging 
på fritidseiendommen. 

Betalingssatser
Kommunens betalingssatser legges til grunn for omsøkte tilleggsareal jf satsene for 
dispensasjonsbehandling (pt kr 4052,00).
Eier av 103/116 betaler i tillegg: 

! Matrikulering av tilleggsarealet (200 m2) inkludert tinglysning av skjøte og dokumentavgift.
! Grunnpris for tilleggsarealet er fastsatt til 25 kr pr m2.  

Ved ikrafttreden av tidligere Delingslov i 1980, opphørte grunneiers betalingsplikt for matrikkelfeil. 
Før 1980 må grunneier selv betale for matrikulering.
Både oppretting av ny geometri for fritidseiendommen 103/116 og grenselinje mellom 103/80 og 103/115 
er opprettet etter 1980, og kommunen står for matrikkelkostnadene.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord Formannskap innvilger dispensasjon for endring av reguleringsbestemmelser innen 
reguleringsplan Aursfjord gnr 103 bnr 80 ved matrikulering og salg av ca 200 m2 tilleggsareal til 
fritidsformål 103/116, slik det framkommer av fig 2.

Arealformålet friområde er inneklemt mellom høgspentlinje og eiendomsgrense. Med hjemmel i 
plan og bygningsloven § 19-2 vil arealtransaksjonen derfor ikke tilsidesette planformål innen det 
regulerte området Aursfjord gnr 103 bnr 80.

Balsfjord Formannskap legger kommunens betalingssatser til grunn for saken. 
Betalingsplikten gjelder ikke endring av eksisterende matrikkelforhold knyttet til 103/116.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder









Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 07.12.2016 Referanse

2016/293 -
Arkivkode: 11/1

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
5/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om dispensasjon for endring av 11/1 for fradeling av tomt rundt 
eksisterende bolighus

Vedlegg:
1 Søknad om dispensasjon for endring av gnr 11 bnr 1 ved fradeling av tomt rundt eksisterende 

bolighus

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 01.03.2016 Søknad om deling av 11/1 til boligformål Kjell Anstein Hansen
U 28.10.2016 Søknad om dispensasjon for endring av 

gnr 11 bnr 1 ved fradeling av tomt rundt 
eksisterende bolighus

NORGES VASSDRAGS- OG 
ENERGIDIREKTORAT (NVE) m.fl.

I 27.10.2016 Ang. søknad om dispensasjon for endring 
av gnr. 11 bnr. 1 ved fradeling av tomt 
rundt eksist. bolighus

Troms Fylkeskommune

I 18.11.2016 NVE har ingen merknader til - Søknad om 
fradeling av tomt til bolighus på 11/1 -
Balsfjord kommune

NVE

Saksopplysninger:
Saks - og fakta opplysning for sak 2016/293 finnes i vedlegg 1 som er rådmannens høringsbrev datert 
24.10.2016. 

Rådmannen hadde følgende, foreløpige uttalelse til saken i høringsbrevet (skjermdump);



Endring i faktaopplysning i høringsbrev
! Jf fig 2, tekstdel siste setning «….avsatt i arealplan til industriformål N4», strykes.

Høringsuttalelser
2 av høringsinstansene har avgitt uttalelse.
Sammendrag uttalelser

Troms fylkeskommune
Kulturetaten I brev av 25.10.2016 framgår ingen merknader til saken.

NVE;
Norges vassdrags og 
energidirektorat

NVE skriver i sin uttalelse datert 18.11.2016;
«Fradelingen innebærer så fremt vi kan se ikke noen nye bygninger. NVE har derfor ikke noen 

merknader til saken.»

Vurdering:
Omsøkte eiendomsendring med fradeling av tomt rundt eksisterende bolig er vurdert av Tromsøregionens 
landbruksforvaltning, som konkluderer med at fradelingen ikke vil påvirke produksjonssenteret på 
eiendommen. Tiltaket vil således ikke gi drifts og/eller miljømessige ulemper for et framtidig bærekraftig 
landbruk på eiendommen eller i området.

Tiltaket er derfor heller ikke i strid med arealplanbestemmelse 3.1. som sier at det ikke er tillatt med 
opprettelse av tomter/nye eiendommer på gårdstun. 

Omsøkte tomt rundt eksisterende bolig omfatter boligens eksponeringsområde og transaksjonen er derfor 
opprettelse av ny eiendom til uendret bruk.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap innvilger endring av 11/1 for opprettelse av ca 2 daa tomt rundt 
eksisterende bolig slik det framkommer i fig 2 i høringsbrev av 24.10.2016.

Eiendomsendringen er til uendret bruk og vil ikke gi drifts og/eller miljømessige ulemper i forhold 
til produksjonssenteret på eiendommen 11/1.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, vil tiltaket 
ikke tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR.

Vedtaket er fattet med hjemmel i: 
X § 1 Jordlov, formålsparagraf
X § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
X § 1 Plan- og bygningsloven, formål
X § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
X § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
X § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 



I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  

Ellen Beate Lundberg
Rådmann

Ylva Sneve
Enhetsleder



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
24.10.2016 2016/293 -

14008/2016
Arkivkode: 11/1

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 «REFDATO» «REF»

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

Søknad om dispensasjon for endring av gnr 11 bnr 1 ved fradeling av tomt 
rundt eksisterende bolighus

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 11 1
Antall teiger 3
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Kjell Anstein Hansen Malangsveien 296 9055 Meistervik

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Tomt rundt eksisterende bolig 2 daa
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2013

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for tomt rundt eksisterende 
bolighus.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Areal som søkes fradelt er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift), 
avsatt i arealplan til industriformål N4.

I vedlegg til dispensasjonssøknad heter det (skjermdump):
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Gnr 11 bnr 1; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart tunareal.

Svart pil markerer 
produksjonssenteret på gnr 11 
bnr 1 med påstående 
driftsbygninger og våningshus.

Dyrka mark er konsentrert nær 
driftssenteret mellom gammel 
og ny E8.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 11 bnr 1; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart
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Gnr 11 bnr 1; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Planstatus og tidligere eiendomsendringer 
(matrikkeldata) 
Fig 4 

Areal som omfattes av denne søknad har i henhold til arealdel til 
kommuneplan, planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og 
reindrift). 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Fig 4 viser, med forbehold om feil i kart og matrikkel, 
matrikkelførte og tidligere fradelinger markert innen eiendommen 
gnr 11 bnr 1.

Jf fig 4:
Gnr Bnr Formål
11 32 Boligformål på tunet
11 41,58 Fritidsformål
11 26 Bygdehus til «Løkta bygdelag»

Gnr 11 bnr 1: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

Arrondering Driftsenheten er godt arrondert.

Jordbruk

Selvstendig jordbruksdrift med sau opphørte ca 1993. Fram til ca 
1990 ble det drevet med melkeproduksjon ca 20000 liter. 
Fjøset, bygd 1954, er ikke egnet for moderne dyrehold. 
Våningshuset på produksjonssenteret er bygd i 1950 og godt 
vedlikeholdt.

Skogbruk Skogen drives aktivt med hogst av ved til egen og familiens 
brenselsbehov.

Dyrka mark
i drift

Det foreligger langsiktig leiekontrakt for dyrka mark med 
nabobruk i drift.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Statens vegvesen har med konkrete vilkår gitt avkjørselstillatelse i forbindelse med 
omsøkte eiendomsendring datert 3.7.2016.

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i 
konflikt med reindriftsutøvelse. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.
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Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Se Norges geologiske undersøkelser, 
kvartærgeologisk kart m/marin grense; 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Se også hjemmeside NVE; 
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/
og 
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer
=nveatlas

I henhold til kvartærgeologisk kart er omsøkte eiendomsendring lokalisert i område 
med marin strandavsetning med fare for mulig marin leire i dypet;
Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge-
og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet 
og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er 
vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller 
andre sedimenter.
I henhold til NVE Atlas ligger omsøkte eiendomsendring innen aktsomhetsområde 
for potensiell fare for snøskred (utløpsområde).
Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.

Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 2008 nr 71 og 

Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. Vedtak i Balsfjord 

kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eiendom i LNFR-områder (landbruk-, natur-, friluftsliv- og 
reindriftsområder) ved nyetablering
Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord kommunestyre den 21.9.2011 om Kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-2023.

Dispensasjon – Plan og bygningsloven § 19-2

Vilkår 1
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

Vilkår 2 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper.

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
samme lov. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis “dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt”. I tillegg må “fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering”. Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi 
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.
Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.
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Foreløpig vurdering:
Rådmannen i Balsfjord kommune ønsker i samsvar med bestemmelse 3.1 i arealdel til 
kommuneplan å bidra til at det ikke skjer fradelinger på produksjonssenter/gårdstun, heller ikke 
på denne saks eiendom gnr 11 bnr 1.

Omsøkte opprettelse av tomt rundt eksisterende bolighus ligger perifert i forhold til 
produksjonssenteret. Se fig 3 b. Rådmannen legger derfor til grunn at tiltaket ikke berører 
produksjonssenteret på gnr 11 bnr 1. Landbruksfaglig vil tiltaket derfor ikke påvirke drifts 
og/eller miljøfaglige forhold negativt.

Omsøkt tomt er identisk med det areal eksisterende bolig har eksponert over mange år. 
Opprettelse av tomt vil derfor ikke utgjøre en forskjell i forhold til tidligere, og søknaden 
vurderes derfor å være fradeling til uendret bruk. 

Saken sendes eksterne og nødvendige høringsinstanser for uttalelse, med kopi til søkere og 
kjøper i saken. 
Frist for uttalelse i saken settes til 4 uker i henhold til Plan og bygningsloven § 21-5. 
Dersom noe i saken skulle være uklart, bes dere kontakte kommunens saksbehandler.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Kjell Anstein Hansen Malangsveien 296 9055 Meistervik

Intern kopi til:
Jørgen Bjørkli Tromsøregionens landbruksforvaltning



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 07.12.2016 Referanse

2016/579 -
Arkivkode: 57/6

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
6/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om endring av 57/6, 9 med opprettelse av tomt rundt 
eksisterende fritidsbolig

Vedlegg:
1 Søknad om endring av gnr 57 bnr 6, 9 med opprettelse av tomt rundt eksisterende fritidsbolig -

Høring

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 03.05.2016 Balsfjord 57/6 - Nabovarsel Petter A. Pettersen
I 29.12.2015 Fornyet godkjenning av eksisterende 

avkjørsel - kopi av brev til Petter A. 
Pettersen

Statens vegvesen

I 18.08.2016 Søknad om deling av eiendom - 57/6 Petter A. Pettersen og Jan-Ole Pettersen
U 28.10.2016 Søknad om endring av gnr 57 bnr 6, 9 

med opprettelse av tomt rundt 
eksisterende fritidsbolig - Høring

TROMS FYLKESKOMMUNE 
KULTURETATEN m.fl.

I 14.11.2016 Uttalelse til søknad om endring av 57/6 
med opprettelse av tomt rundt 
eksisterende fritidsbolig

Troms Fylkeskommune

Saksopplysninger:
Saks - og fakta opplysning for sak 2016/579 finnes i vedlegg 1 som er rådmannens høringsbrev datert 
25.10.2016. 

Rådmannen hadde følgende, foreløpige uttalelse til saken i høringsbrevet (skjermdump);



Høringsuttalelser
1 av høringsinstansene har avgitt uttalelse.

Sammendrag uttalelse

Troms fylkeskommune
Kulturetaten

Troms fylkeskommune har i brev datert 10.11.2016 ingen merknader til søknaden, og videre:
«Dersom det ved jordarbeid skulle dukke opp arkeologiske gjenstander eller strukturer må 
kulturminneforvaltning kontaktes, jf kulturminneloven § 3.»

Vurdering:
Omsøkte eiendomsendring med fradeling av tomt rundt eksisterende fritidsbolig er vurdert av 
Tromsøregionens landbruksforvaltning, som konkluderer med at fradelingen ikke vil påvirke 
produksjonssenteret på eiendommen 57/6, 9. Tiltaket vil således ikke gi drifts og/eller miljømessige 
ulemper for et framtidig bærekraftig landbruk på eiendommen eller i området.

Tiltaket er derfor heller ikke i strid med arealplanbestemmelse 3.1. som sier at det ikke er tillatt med 
opprettelse av tomter/nye eiendommer på gårdstun. 

Omsøkte tomt rundt fritidsbolig omfatter boligens eksisterende eksponeringsområde og transaksjonen er 
derfor opprettelse av ny eiendom til uendret bruk.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap innvilger endring av 57/6, 9 for opprettelse av ca 511 m2 tomt rundt 
eksisterende fritidsbolig slik det framkommer i fig 2 i høringsbrev av 25.10.2016.

Eiendomsendringen er til uendret bruk og vil ikke gi drifts og/eller miljømessige ulemper i forhold 
til produksjonssenteret på eiendommen 57/6, 9.
I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, vil tiltaket 
ikke tilsidesette viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR.

Vedtaket er fattet med hjemmel i: 
X § 1 Jordlov, formålsparagraf
X § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
X § 1 Plan- og bygningsloven, formål
X § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
X § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
X § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  



Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.

Ellen Beate Lundberg
Rådmann

Ylva Sneve
Enhetsleder



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
25.10.2016 2016/579 -

14051/2016
Arkivkode: 57/6/L33 

Postadresse E-post/internett Telefon Telefaks Bankgiro
Rådhuset postmottak@balsfjord.kommune.no 77 72 20 00 77 72 20 01 4710 04 00126
9050 Storsteinnes www.balsfjord.kommune.no 77 72 22 00(Malangstun)      77 72 20 02(helsesenteret)
Org.nr. 940 208 580 77 72 10 35(legekontor)

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse
Gudmund Forseth, tlf 77722126 «REFDATO» «REF»

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

Søknad om endring av gnr 57 bnr 6, 9 med opprettelse av tomt rundt 
eksisterende fritidsbolig - Høring

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 57 6, 9
Antall teiger 5
Eierforhold Flereie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eiere Jan Ole Pettersen Tennesveien 328 9050 Storsteinnes
Petter Arnulf Pettersen Workinntoppen 26 9016 Tromsø

Erverver Petter Arnulf Pettersen Workinntoppen 26 9016 Tromsø

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Tomt rundt eksisterende fritidsbolig inkludert hele gnr 57 bnr 37 511 m2
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for tomt rundt eksisterende
fritidsformål. Fritidsformålet innbefatter også gnr 57 bnr 37.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Avkjørsel fra offentlig veg og atkomst til omsøkte tomt følger eksisterende avkjørsel (hvit linje til fylkesvei 859).

Areal som søkes fradelt er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).
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Gnr 57 bnr 6, 9; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart med påstående 
lauvskog med bonitet G14. En 
del av tilleggsarealet til 
boligtomten er allerede en del 
av boligarealet til gnr 36 bnr 
127.

Piler markerer driftsenhetens 
produksjonssenter.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)
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Tabell 1 Gnr 57 bnr 6, 9; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart

Gnr 57 bnr 6, 9; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Fig 4 Planstatus og tidligere eiendomsendringer 
(matrikkeldata) 

Areal som omfattes av denne søknad har i henhold til arealdel til 
kommuneplan, planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og 
reindrift). 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Fig 4 viser markert, med forbehold om feil i kart og matrikkel, 
matrikkelført gnr 57 bnr 20 til boligformål. 

Omsøkte tiltak framtrer hvitskravert.

Gnr 57 bnr 6, 9: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

Arrondering Driftsenheten er spredt på flere teiger.

Jordbruk
Det er kombinasjonsdrift på driftsenheten. Det drives med 35
vinterfora sauer. All dyrka mark drives samt noe areal til 
grønnsakproduksjon; poteter og gulrot.

Skogbruk Skogen har vært drevet aktivt med hogst og foryngelse. I dag 
hogges ved til eget og familiens brenselsbehov.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Statens vegvesen har med konkrete vilkår gitt avkjørselstillatelse i forbindelse med 
omsøkte eiendomsendring datert 11.12.2015.

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i 
konflikt med reindriftsutøvelse. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner
Fig 5

Det finnes kulturminner i nærheten av omsøkte tiltak (jf fig 5). Tiltaket er markert 
med svart kulepunkt. 

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.
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Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 

Se Norges geologiske undersøkelser, 
kvartærgeologisk kart m/marin grense; 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Se også hjemmeside NVE; 
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/

og NVE Atlas 
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer
=nveatlas

I henhold til kvartærgeologisk kart er omsøkte eiendomsendring lokalisert i område 
med marin strandavsetning med fare for mulig marin leire i dypet.

Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge-
og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller. Materialet er ofte rundet 
og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er 
vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller 
andre sedimenter.

Omsøkte tomt rundt eksisterende fritidsformål er til uendret bruk;

Kravet om geoteknisk undersøkelse innen aktsomhetsområder gjelder ikke for deling 
til uendret bruk og deling som bare omfatter eksisterende bebyggelse samt deling 
der det ikke er aktuelt med nye byggetiltak. Jf Teknisk forskrift (TEK10), kapittel 7 
om sikkerhet mot naturpåkjenninger.
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Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eiendom i LNFR-områder (landbruk-, natur-, 
friluftsliv- og reindriftsområder) ved nyetablering
Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord kommunestyre den 21.9.2011 om 
Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-
2023.

Dispensasjon – Plan og bygningsloven § 19-2

Vilkår 1
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

Vilkår 2 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper.

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av samme lov. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan 
gis “dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt”. I tillegg må “fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”. 
Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi 
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Foreløpig vurdering:
Rådmannen i Balsfjord kommune ønsker i samsvar med bestemmelse 3.1. i arealdel til 
kommuneplan å bidra til at det ikke skjer fradelinger på produksjonssenter/gårdstun.

Omsøkte opprettelse av tomt rundt eksisterende fritidsformål ligger perifert i forhold til 
produksjonssenteret. Se fig 3 b. Rådmannen legger derfor til grunn at tiltaket ikke berører 
produksjonssenteret på gnr 57 bnr 6, 9. Landbruksfaglig vil tiltaket derfor ikke påvirke drifts 
og/eller miljøfaglige forhold negativt.

Omsøkte tomt er identisk med det areal eksisterende bygning har eksponert over mange år. 
Opprettelse av tomten vil derfor ikke utgjøre en forskjell i forhold til tidligere, og søknaden 
vurderes derfor å være fradeling til uendret bruk.
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Saken sendes eksterne og nødvendige høringsinstanser for uttalelse, med kopi til søkere og 
kjøper i saken. 
Frist for uttalelse i saken settes til 4 uker i henhold til Plan og bygningsloven § 21-5. 
Dersom noe i saken skulle være uklart, bes dere kontakte kommunens saksbehandler.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Jan Ole Pettersen Tennesveien 328 9050 Storsteinnes
Petter A Pettersen Workinntoppen 26 9016 TROMSØ

Intern kopi til:
Jørgen Bjørkli Tromsøregionens landbruksforvaltning



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 14.12.2016 Referanse

2016/1007 -
Arkivkode: 26/53

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
7/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om dispensasjon for endring av 26/53 for etablering av to nye 
boligtomter og overføring av areal fra 26/53 til hovedeiendom 26/8

Vedlagte dokument: 
Ingen.

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 14.07.2016 Svar på søknad om fradeling av 2 stk. tomter og 

utvidet bruk av avkjørsel til 26/53
Statens Vegvesen, Region nord

I 06.10.2016 Tilleggsopplysninger vedr fradeling av tomt på 
26/53

Leif Kristiansen

I 17.11.2016 Søknad om deling av eiendom 26/53 Bomstad Birgit Kristiansen

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 26 53
Antall teiger 1
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Birgit K Kristiansen Øvergårdveien 176 9040 Nordkjosbotn



Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Opprettelse av boligformål merket 1 (se fig 2) 2517 m2

1 Opprettelse av boligformål merket 2 (se fig 2) 2671 m2

1 Overføring av areal til hovedeiendom 26/8 merket 3 (se fig 2) 2358 m2

Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser rødskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for etablering av 2 boligtomter 
merket 1 og 2 på eiendommen 26/53.
Hvitskravert, merket 3, er det areal av 26/53 som omsøkes overført til hovedeiendommen 26/8 (markert).

26/53 ble i 1949 utgått av 26/8 med tanke på å stille området til disposisjon for lokalisering av skole. Dette ble imidlertid
ikke realisert. 
26/53 er i dag en egne juridisk eiendom uavhengig av hovedeiendommen.

Areal som søkes fradelt er i arealplanen definert planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).

I fig 2 framgår også markert eksisterende boligformål 26/78, 157.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Avkjørsel fra offentlig veg og atkomst til omsøkte nye boligtomter 1 og 2 er markert med stiplet rød linje.
Veien er også atkomstmulighet til de elvenære områder av 26/8. Veien er delvis etablert gjennom vannledningstrase.



Gnr 26 bnr 53 og gnr 26 bnr 8; Eiendommenes arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen 
dyrkbart innmarksbeite som 
ikke er i bruk lengre. Skog på 
området er avvirket.

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 26 bnr 53 og gnr 26 bnr 8; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart



Gnr 26 bnr 53 (26/8): Areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

En del av området mellom Bruelva og E8 tilhører i dag hovedeiendommen 26/8. I 
denne omsøkte arealtransaksjon vil denne delen av hovedeiendommen bli tilført areal 
fra 26/53. 

26/8 ble drevet fram til ca 1980. I dag er eiendommens dyrka mark igjengrodd med 
skog og de nærmeste arealer tatt i bruk til bygg og anlegg.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Statens vegvesen har med konkrete vilkår gitt avkjørselstillatelse i forbindelse med 
omsøkte eiendomsendring datert 30.6.2016.

Reindrift
Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart er omsøkte eiendomsendring ikke i konflikt 
med reindriftsutøvelse. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte 
eiendomsendring. I tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

Byggegrunn, miljøforhold mv 
Se Norges geologiske undersøkelser, 
kvartærgeologisk kart m/marin grense; 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Se også hjemmeside NVE; 
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/

og NVE Atlas: 
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer
=nveatlas

I henhold til kvartærgeologisk kart er omsøkte eiendomsendring lokalisert i område 
med mektig elveavsetning.

I henhold til NVE Atlas ligger omsøkte eiendomsendring ikke innen 
aktsomhetsområde for potensiell fare for fjellskred. 



Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål», § 9 «Bruk av dyrka og dyrkbar 

jord» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eiendom i LNFR-områder (landbruk-, natur-, 
friluftsliv- og reindriftsområder) ved nyetablering
Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord kommunestyre den 21.9.2011 om 
Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-2023.

Dispensasjon – Plan og bygningsloven § 19-2

Vilkår 1
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

Vilkår 2 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper.

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller i 
medhold av samme lov. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis 
“dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt”. I tillegg må “fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”. Vilkårene er 
kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom 
begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer 2011-2023.

Bestemmelsen kan ses i sin 
helhet på; 
http://www.balsfjord.kommune.
no/kommuneplanens-
arealdel.4968823-186995.html

(Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord 
kommunestyre den 21.9.2011) 

Bestemmelsene er knyttet til plankart datert 7.9.2011. Kommuneplanens arealdel 
med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til § 11-6 i plan- og 
bygningsloven (heretter PBL), rettslig bindende for all arealdisponering i Balsfjord 
kommune. 
Arealbruken i kommuneplanens arealdel er ikke endelig avklart i forhold til Lov om 
kulturminner av 1978.

Retningslinjer (relevant for denne sak)
5.1 Spredt boligbygging i LNFR-områder – dispensasjonspraksis:
Søknader om enkelttomter i LNFR-områder utenfor avsatte områder for spredt boligbygging 
behandles etter følgende retningslinjer:
! Fordelen ved spredt boligetablering i LNFR-området anses normalt som større enn ulempene, 

dersom lokaliseringskriteriene nedenfor er hensyntatt. 
! Ved fradeling av nye boligeiendommer i LNFR-områdene eller tillegg til eksisterende 

eiendommer, skal tomtestørrelsen totalt ikke overstige 3 dekar. 
! Slik spredt boligbygging kan tillates dersom forutsetningene som er nevnt nedenfor er oppfylt 

så langt det lar seg gjøre:
o Avkjørselstillatelse til offentlig vei skal være gitt av tilhørende myndighet. Eksisterende 

adkomster skal fortrinnsvis benyttes
o Tomta skal ikke være lokalisert i byggeforbudssone langs sjø eller vassdrag, eller i 

nedslagsfelt for drikkevann
o Tomta skal ikke berøre eller skjemme automatisk fredede kulturminner. Tiltaket skal 

sendes på høring til kulturminnemyndighetene ved Troms fylkeskommune og Sametinget, 
jfr Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 3 og § 8, 1 ledd. 

o Tomta skal ikke berøre viktige områder for biologisk mangfold eller naturvernområder
o Tomta skal ikke berøre drivbar dyrka eller dyrkbar mark og produktiv skog av høg til 

middels bonitet
o Tomta skal ikke være lokalisert i viktige beiteområder, trekk- og drivingsleder for 

reindriften
o Tomta skal fortrinnsvis ligge inntil eksisterte bebygde boligeiendommer. 
o Eksisterende naturlige stier eller gjennomgangsveier skal ikke stenges uten at fullgod 

erstatning foreligger



Vurderinger:

Landbruk
Eiendommen 26/53 er en liten eiendom avsondret av Bruelva og E6. Omsøkte arealtransaksjon tilfører 
hovedeiendommen areal. Dette medfører at strandsoneforvaltning til Bruelva styrkes i forhold til 
hovedeiendommen. Atkomsten til disse områder er sikret. Se fig 2. 
At det E6-nære området av 26/53, som omsøkes til 2 boligtomter, er dyrkbart, kan i denne sak ikke 
tillegges særlig vekt, fordi det dyrkbare området er lite og ikke egnet for framtidig, rasjonell 
landbruksproduksjon. Arealet ligger heller ikke i sammenheng med større, dyrkbare jordvidder i området. 

Planfaglige forhold
Planfaglig vil riktig arealbruk være å ta arealet til omsøkte 2 boligtomter ut av planstatus LNFR, fordi 
areal ellers ikke har verdi for annen arealanvendelse. De omsøkte fradelinger er derfor i forhold til de 
kumulative vilkårene i plan og bygningsloven § 19-2 annet ledd, ikke i konflikt med andre arealinteresser 
og tilsidesettes ikke arealformål vesentlig med fordeler tydelig større enn ulemper. 

For området vil rådmannen sette søkelyset på en planmessig videreutvikling av tilstøtende arealer nord av 
E6, på hovedeiendommen 26/8. Sett i denne sammenheng, har arealanvendelser skjedd over flere år 
gjennom 4 enkeltfradelinger. Med denne saks 2 omsøkte boligtomter på 26/53, vil området ha 6 
enkeltfradelte boligtomter. Det e\vil derfor være naturlig å stille plankrav for ytterligere boligetableringer 
i området inkludert 26/8.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon og gir tillatelse til endring av 26/53 med 2 
boligtomter samt overføring av areal fra 26/53 til 26/8, slik det framkommer av fig 2.

I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer vil tiltaket ikke tilsidesette 
viktige arealinteresser vesentlig i området med planstatus LNFR. På bakgrunn av dette legges til 
grunn at fordelene med tiltaket er større enn ulempene jf de kumulative vilkår i plan og 
bygningslov § 19-2, og dispensasjon innvilges. 

Jf deling og omdisponering etter jordloven, vil arealtransaksjonen ikke påvirke drifts og 
miljømessige forhold i landbruket på en negativ måte. 

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom det under 
arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. 

Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. 
Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er gjennomført 
oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er fattet med hjemmel i:   



x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 9 Jordlov, bruk av dyrka og dyrkbar jord
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
x § 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv
x § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse
x § 9, 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 12.01.2017 Referanse

2016/1497 -
Arkivkode: 36/10

Vår saksbehandler
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
8/17 Formannskapet 25.01.2017

Delingssak 36/10 og 38/12 - arealdeling etter jordloven

Vedlegg:
1 Søknad om arealdeling - 36/10 og 38/12
2 Kart
3 Forslag N6 - Industriområde ved Tømmerelv sør
4 Intensjonsavtale mellom 36/10 m.fl og 36/19 og 36/26

Saksopplysninger:
Eier/søker: Oddvar Olavsen eier driftsenheten gnr 38 bnr 12 som består av flere grunneiendommer.

Søknaden: 
Det søkes fradelt en parsell av gnr 36 bnr 10 på ca 143 dekar til uendret formål. Bakgrunnen for 
søknaden var at Oddvar Olavsen kjøpte gnr 36 bnr 10 i 2005 fra Hedley Løvlid. Avtalen ble inngått 
under forutsetning at ny eier ikke skulle selge deler av eiendommen senere, men beholde den i sitt eie 
i sin helhet. Forutsetningen som nevnes er en muntlig avtale. Olavsen og Renate Andreassen ønsker 
å bytte noe av arealene på sine driftsenheter 38/12 og 36/19. Det forutsetter at Løvlid er villig til å 
annulere muntlig del av avtale om å ikke dele opp eiendommen. Løvlid har sagt seg villig til å 
annulere den, dersom han får beholde en skogsparsell ved Hølvatnet (omsøkt parsell).

Planbestemmelser:
Plandokumenter: Kommuneplanens arealdel. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.

Driftsenheten, g/bnr.  38/12:
Driftsenheten ligger i området Strupen, Sørkjosen og Hølen og har et totalt areal på ca 7484 dekar. 
Driftsenheten består av gårds- og bruksnumrene 36/10 og17 og 38 /1 og 12 med driftssenteret på 38/12.



Fulldyrket jord 216,9 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 33,6 daa
Produktiv skog 1909,2 daa
Totalareal 7483,6 daa

Omsøkt areal:

Parsell 1
Lnfr-formål

Fulldyrket jord 0 daa
Overflatedyrket jord 0 daa
Innmarksbeite 0 daa
Innmarksbeite dyrkbart 0 daa
Produktiv skog 141 daa
Produktiv skog dyrkbart 0 daa
Annet areal dyrkbart 0 daa
Totalareal 142,7 daa

Lovgrunnlaget:
«Lov om jord (jordlova) 12. mai 1995 nr. 23. Sist endret med virkning fra 01.10.2015.
§ 1. Føremål

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell 
og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet 
og dei som har yrket sitt i landbruket.

Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur ut frå 
samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og driftsmessig gode 
løysingar.

Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå 
framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera miljøforsvarleg og mellom 
anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som 
grunnlag for liv, helse og trivsel for menneske, dyr og planter. 

§ 12. Deling
Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast av 

departementet. Det same gjeld forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom 
når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Med 
eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige.



Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord 
takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje 
givast utan at det er gitt samtykke til omdisponering etter § 9.
Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for 
ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av 
arealressursane, om delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn 
under formålet i jordlova.

Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke givast 
dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.
Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremåla som lova skal 
fremja.

Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining.

Samtykke til deling er ikkje nødvendig når særskild registrert del av eigedom vert seld på 
tvangssal. Det same gjeld dersom det i samband med offentleg jordskifte er nødvendig å dela eigedom.

Dersom deling ikkje er rekvirert innan tre år etter at samtykke til deling er gitt, fell samtykket 
bort.»

Vurdering:
Rådmannen finner at fradelingen vil kunne utløse heldige effekter med at de to aktive gårdsbrukene 38/12 
og 36/19 får arealer som ligger nærmere sine driftssentre. Saken vil likevel kunne gi en uheldig presedens 
da en større eiendom deles opp i to mindre landbrukseiendommer, noe som vil være på tvers av dagens 
arealpolitikk for landbrukseiendommer i Balsfjord, hvor en etterstreber å få større og mer robuste 
driftsenheter. En slik deling vurderes derfor å kunne gi driftsmessige ulemper for landbruket i kommunen, 
da det åpner for å fradele parseller med landbruksarealer, uten at disse går inn som tilleggsareal og styrker 
et nabobruk. På sikt vil derfor mange driftsenheter kunne få svekket sitt avkastningsgrunnlag.

Den tenkte løsningen mellom gnr 38/12 og 36/19 vurderes som god, og rådmannen oppfordrer partene til å 
gå i dialog om saken kan løses på en annen måte enn gjennom fradeling av den omsøkte skogsparsellen.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord avslår fradeling av ca 143 skogsareal fra g/bnr. 36/10, jf. jordlovens § 12. 

Avslaget begrunnes i at den omsøkte fradelingen vil åpne for en uheldig praksis med fradeling av 
landbruksarealer til mindre selvstendige driftsenheter, og på sikt svekkelse av avkastningsgrunnlaget på 
mange landbrukseiendommer i Balsfjord kommune.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Jørgen Bjørkli



Enhetsleder landbruk















Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 12.01.2017 Referanse

2015/1317 -
Arkivkode: 36/12

Vår saksbehandler
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
9/17 Formannskapet 25.01.2017

Klagesaksbehandling - søknad om etablering av skogsbu på eiendommen 
gnr 36 bnr 12

Vedlegg:
1 Særutskrift: Søknad om etablering av skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12
2 Balsfjord 36/12 - Klage - søknad om bygning på eiendommen
3 Skogsbu 36.12

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter

S 12.01.2017 Klagesaksbehandling - søknad om 
etablering av skogsbu på eiendommen gnr 
36 bnr 12

I 22.07.2015 Balsfjord 36/12 - Søknad om tillatelse til 
tiltak uten ansvarsrett - oppføring av 
skogsbu - Ronny Edvardsen

Ronny Edvardsen

U 30.07.2015 Ang. søknad om oppføring av skogsbu Ronny Edvardsen
I 30.07.2015 Oversendt kart Ronny Edvardsen
I 04.08.2015 Oversendt nytt kart Ronny Edvardsen
U 25.08.2015 Angående søknad om oppføring av 

skogsbu
Ronny Edvardsen

I 30.11.2015 Driftsplan 36/12 - oppføring av skogsbu Ronny Edvardsen
U 24.11.2015 Søknad om etablering av skogsbu på 

eiendommen 36/12 - Høring
Fylkesmannen i Troms m.fl.

I 27.07.2015 Søknad om deling av 36/12 Ronny Edvardsen
U 03.09.2015 Ad søknad om etablering av midlertidig 

skogsbu
Ronny Edvardsen

I 08.09.2015 Driftsplan for eiendommen 36/12 Ronny Edvardsen
U 09.09.2015 Vedrørende søknad om midlertidig 

skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12 -
Anmodning om vurdering i henhold til 
skoglov og jordlov

Balsfjord kommune, Tromsøregionens 
landbruksforvaltning

I 15.12.2015 Dispensasjonssøknad om etablering av 
tiltak - 36/12

Fylkesmannen i Troms, landbruksavd

S 02.02.2016 Søknad om etablering av skogsbu på 
eiendommen gnr 36 bnr 12

X 25.01.2016 Midlertidig skogsbu på 36/12 - Ronny 
Edvardsen

Gudmund Forseth

U 12.02.2016 Særutskrift: Søknad om etablering av 
skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12

Rådgiver Gudmund Forseth



U 17.02.2016 Melding om vedtak om skogsbu på 
eiendommen gnr 36 bnr 12

Fylkesmannen i Troms m.fl.

I 07.03.2016 Balsfjord 36/12 - Klage - søknad om 
bygning på eiendommen

Fylkesmannen i Troms

N 30.06.2016 Skogsbu 36.12 Gudmund Forseth

Saksopplysninger:
Ronny Edvardsen fikk først avslag på søknad om fritidsbolig ved Hølvatnet ved gnr 36 bnr 12. 

Han har nå søkt om en skogsbu i samme området, men bua er nå innenfor bestemmelsene til 
arealplan pkt 3.1.3. Gjeterbu/skogsbu mtp størrelse. Søker hevder også at skogsbua nå er flyttbar. 
I samme bestemmelser pkt 3.1 står det at det skal gjøres en særskilt vurdering av behovet for 
kårbolig, våningshus og gjeterbu/skogsbu før bygging tillates. Vurderingen skal gjøres i henhold 
til aktuelle sektorlover som styrer slike tiltak, jfr jordlov og skoglov.

Formannskapet i Balsfjord vedtok 10.02.2016 i sak 9/16 å innvilge søknaden. Melding om 
vedtaket er datert 16.2.2016. Vedtaket er påklaget av Fylkesmannen i Troms i brev journalført i 
kommunen 03.03.2016. Klagen er sendt innenfor 3-ukers klagefrist, jfr forvaltningsloven.

Momenter i klagen:
- Høringsbrev 11.11.2015, med negativt høringssvar fra Fylkesmannen.
- Kommuneplanens arealdel med planstatus lnfr. Det er ikke lagt opp til spredt 
fritidsbebyggelse i bestemmelsene.
- Søknad om oppføring av skogsbu. Klager er uenig i definisjonen og peker på at det ikke er 
dokumentert faglig eller driftsmessige behov for denne type bygg for å drive skogen i Balsfjord 
kommune.
- Klager kan ikke se at ressursgrunnlaget og distribusjonen av denne på eiendommen er av et 
slikt omfang og karakter at det er nødvendig med skogsbu for en rasjonell drift av skogen.
- Klager påpeker at det ikke er nødvendig med skogsbu for å utføre en rasjonell drift av 
skogen på aktuell eiendom.
- Klager oppfatter tiltaket som en søknad om oppføring av en fritidsbebyggelse. Tiltaket er i 
strid med arealplanen. De kumulative vilkårene i plan og bygningslovens § 19-2 annet ledd er 
ikke oppfylt. Tiltaket er lokalisert i vinterbeiteområdene for Mauken og Tromsdalen 
reinbeitedistrikt, og tiltaket vil vesentlig tilsidesette arealformålet LNFR. Fylkesmannen kan 
ikke se at det foreligger samfunnsinteresser av en slik vekt at de forhold plansituasjonene skal 
ivareta bør vike.
- Kommunen bør ikke gi dispensasjon når statlig myndighet, innenfor sitt ansvarsområde, har 
uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden, jfr plan og bygningslovens § 19-2 4 ledd annet 
punktum.

Balsfjord kommune er underinstans i klager på delingsaker og Fylkesmannen er klageinstans,. 
Rettslig grunnlag for Balsfjord kommune som underinstans er forvaltningslovens § 29 første 
ledd første punktum, § 33 annet ledd og § 33 fjerde ledd første punktum:
§ 29 første ledd første punktum: «Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning 
om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.»
§ 33 annet ledd: «Underinstansen skal foreta de undersøkelser som klagen gir grunn til. Den kan 
oppheve eller endre vedtaket dersom den finner klagen begrunnet. Dersom vilkårene for å 
behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen avvise saken, jfr. Dog §31»
§ 33 fjerde ledd første punktum: «Blir det ikke truffet avgjørelse som nevnt i annet ledd, skal 
sakens dokumenter sendes klageinstansen så snart saken er tilrettelagt.»



2 av 4

Problemstillingen blir om klagen kom inn til kommunen innen klagefristen og om saken 
inneholder nye momenter som gjør at kommunen bør endre sitt vedtak.

Tolkningsspørsmålet blir ordet «kan» i forvaltningslovens § 33 annet ledd. Det åpner i 
utgangspunktet for skjønn om at kommunen selv velger om de endrer vedtaket eller ikke. Men 
det må nok tolkes som «skal» dersom klagens begrunnelse viser at vedtaket var feil, dette ut fra 
hensynet til partens rettsikkerhet og hensynet til forvaltningens effektivitet.

Det fremgår av forvaltningsloven § 28 første ledd at «parter og andre som har rettslig 
klageinteresse i saken» kan klage på enkeltvedtaket. Hvem som er å anse som part, er nærmere 
definert i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e: «person som en avgjørelse retter seg mot 
eller som saken ellers direkte gjelder».
Fylkesmannen i Troms representerer sektormyndigheter og må anses å ha rettslig klageinteresse
med klagerett. Klagen er sendt innen 3 ukers frist, og tas til realitetsbehandling.

Kart: Pilene illustrert tre plasseringer som er tenkt for den mobile skogsbua.
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Vurdering:

Saken blir en vurdering om kommunen kan vedta at tiltaket ikke er søknadspliktig jfr § 20-5, eller om
tiltaket må ses som en fritidsbebyggelse og behandles som en dispensasjonssak. I plan og bygningslovens 
§ 20-5 står det om tiltak som er unntatt for søknadsplikt:
For følgende tiltak som nevnt i § 20-1, er søknad og tillatelse ikke nødvendig dersom disse er i samsvar 
med plan:

c) mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, skogbruks- og reindriftsområder

Et vilkår for å bruke denne paragrafen i plan og bygningsloven er at tiltakene er i samsvar med plan. 
Bestemmelsene til arealplanen åpner for skogsbu (bygninger knyttet til næringsaktivitet basert på gårdens 
ressursgrunnlag) innenfor definerte rammer av størrelse, maksimalt antall bygg og maks gesimshøyde. 
Det står også i bestemmelsene at det skal gjøres en særskilt vurdering av behovet før bygging tillates.

Rådgiver innenfor skogbruk i Balsfjord kommune har utarbeidet et notat datert 7.12.15. Han skriver:
«Mengden av skogsveier gjør arealet lettere tilgjengelig slik at man raskt kan forflytte seg fra skogen og 
heim. Det er i dag lite aktuelt bl. a. av økonomiske årsaker å føre opp særlige skogsbuer f.eks som 
kvilebuer. De bør fortsatt være mobile i forhold til hvor den skoglige aktiviteten i området foregår. Men 
det er fortsatt slik at arbeidstakere i tilknytning til skogbruk vil ha krav på spise-/kvilebrakker/leskur.»

Han skriver videre: «Eiendommen er på ca 1500 daa hvorav tresatt areal er ca 1200 fordelt på 4 teiger. 
Det produktive arealet er ca 600 daa men en god del er låg bonitet og impediment pga blokkmark. 
Skogeieren har utstyr for skogsdrift og er knytta til skognæringa som transportør.»

Rådmannen vil peke på at arbeidstakere i skogbruket har krav på spise-kvilebrakker/leskur. Kravet viser 
at det vil kunne være nødvendig med ei kvilebu/skogbu for å drifte skogen på landbrukseiendommen. 
Ideelt sett bør kvilebua/skogsbua være mobil. Edvardsen påpeker at han kan flytte skogsbua ved behov. 
På en annen side er det ikke satt krav i bestemmelsene til arealplanen at skogsbua skal være mobil. Det er 
også brukt ordet «bygging» av skogsbu, noe som indikerer at det ikke er tenkt på ei vogn som kan fraktes.
Kommuneplanens arealdel med bestemmelser var ute på høring til sektormyndighetene uten at dette 
forholdet ble kommentert. Planen med bestemmelser er vedtatt. Tiltaket må derfor kunne vurderes å være 
et nødvendig tiltak i landbruket, jfr plan og bygningslovens § 11-7 nr 5, og bestemmelsene til arealplanen 
punkt 3.1 og 3.1.3.

Eventuelle presiseringer/innskjerpinger av kravet til skogsbu med tanke på størrelse og mobilitet bør tas i 
revidering av kommuneplanens arealdel.

Rådmannens innstilling:
Klagen ansees som fremmet i tide, jfr. forvaltningslovens § 29, og klagen tas derfor til 
realitetsbehandling. 

Formannskapet i Balsfjord viser til saksutredningen og tar ikke klagen til følge, og 
opprettholder sitt vedtak datert 10.2.2016 formannskapssak 9/16.

Saken sendes til fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.
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Ellen Beate Lundberg
rådmann

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk



Balsfjord kommune – for framtida

Plan og forvaltning
Vår dato Vår referanse
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Vedlegg:
1 Søknad om etablering av skogsbu på eiendommen 36/12 - Høring
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3 Klage vedr oppføring av hytte gnr 36 bnr 12
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vurdering i henhold til skoglov og jordlov
5 Dispensasjonssøknad om etablering av tiltak - 36/12

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
S 12.01.2016 Søknad om etablering av skogsbu på 

eiendommen gnr 36 bnr 12
I 22.07.2015 Balsfjord 36/12 - Søknad om tillatelse til 

tiltak uten ansvarsrett - oppføring av 
skogsbu - Ronny Edvardsen

Ronny Edvardsen

U 30.07.2015 Ang. søknad om oppføring av skogsbu Ronny Edvardsen
I 30.07.2015 Oversendt kart Ronny Edvardsen
I 04.08.2015 Oversendt nytt kart Ronny Edvardsen
U 25.08.2015 Angående søknad om oppføring av 

skogsbu
Ronny Edvardsen

I 30.11.2015 Driftsplan 36/12 - oppføring av skogsbu Ronny Edvardsen
U 07.12.2015 Søknad om etablering av skogsbu på 

eiendommen 36/12 - Høring
Fylkesmannen i Troms m.fl.

I 27.07.2015 Søknad om deling av 36/12 Ronny Edvardsen
U 03.09.2015 Ad søknad om etablering av midlertidig 

skogsbu
Ronny Edvardsen

I 08.09.2015 Driftsplan for eiendommen 36/12 Ronny Edvardsen
U 09.09.2015 Vedrørende søknad om midlertidig 

skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12 -
Balsfjord kommune, Tromsøregionens 
landbruksforvaltning
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Anmodning om vurdering i henhold til 
skoglov og jordlov

I 15.12.2015 Dispensasjonssøknad om etablering av 
tiltak - 36/12

Fylkesmannen i Troms, landbruksavd

Saksopplysninger:
Saks - og fakta opplysning for sak 2015/1317 finnes i vedlegg 1 som er rådmannens høringsbrev 
datert 24.11.2015. Høringsbrevet ble sendt til høring 1.12.2015. Til høringsbrevet finnes 3 
vedlegg (for denne sak jf vedlegg 2, 3 og 4);

Vedlegg 2 Tilsvarende sak om skogsbu for gnr 102 bnr 1, som i settefylkesmannssak hvor søknad om 
skogsbu ble avslått. Vår referanse er 2014/153. Se også høringsbrev side 7.

Vedlegg 3 For omsøkt fritidsbolig på gnr 36 bnr 12 ble dispensasjon ikke innvilget av 
settefylkesmann. Vår referanse 2011/1189. Se også høringsbrev side 7.

Vedlegg 4 I brev datert 9.9.2015 ber rådmannen om faglig vurdering hos Tromsøregionens i forhold 
til arealplanbestemmelse 3.1. 

Vedlegg 5 er høringsuttalelse fra fylkesmannen i Troms datert 9.12.2015. Høringsuttalelsen 
følger i sin helhet også her (foto);
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Fra landbrukskontorets notat i sak 2014/153, skogsbusaken for gnr 102 bnr 1 (foto for del av 
notatet relevant for denne sak);
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For gnr 36 bnr 12 foreligger følgende notat fra Tromsøregionens landbrukskontor;
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Vurdering:
Landbruksbebyggelse
Rådmannen setter søkelyset på arealplanbestemmelse 3.1 (se vedlegg 4) hvor begrepet skogsbu 
er definert som landbruksbebyggelse og i siste avsnitt i 3.1; «Det skal gjøres en særskilt 
vurdering av behovet for» blant annet skogsbu. Vurderingen skal gjøres i henhold til aktuelle 
sektorlover jf jordlov, skoglov.
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Erfaringene fra skogsbu fra 1980-tallet, under datidens planregime eller heller mangel på sådant, 
er at innvilgede skogsbuer utelukket har fritidsformål i dag. 
Ingen skogeiendom i kommunen er av en slik størrelse, verken areal – eller kvantumsmessig, at 
skogforvaltning tilsier en fast skogsbu. 
Løsningen i forhold til skogsbu er at dette defineres som hvilebu. En hvilebu må derfor være 
mobile og kunne hektes på traktor/skogsmaskin og transporteres rundt omkring i skogen i 
forhold til der hvor aktiviteten skjer til enhver tid. Den teknologiske utvikling i skogbruket har 
også overflødiggjort fast lokalisert skogsbu. I tidligere tider med manuell hogst kunne kanskje 
fast skogsbu forsvares. Men ikke i dag med stor grad av mekanisert skogbruk med flerprosess 
skogsmaskiner hvor maskina også benyttes til pauseopphold i arbeidet.

Jf fig 2 i høringsbrev; Eiendommen gnr 36 bnr 12 består av 4 usammenhengende teiger. 
Omsøkte skogsbu er tenkt flyttet mellom 3 lokaliteter på teig 3 (se fig 3 i høringsbrev). Teig 2 og 
4 ligger i stor avstand fra teig 3. Teig 3 er ca 277 daa. 

Av dette utleder rådmannen at både i forhold til eiendomsstruktur og i forhold til bruksstruktur 
(skogforvaltning) ikke finnes behov for skogsbu på eiendommen gnr 36 bnr 12.
Fylkesmannen kan heller ikke se at det finnes faglige eller driftsmessige behov for denne type 
bygg for å drive i skogen i Balsfjord. 
Omsøkte skogsbu anses derfor å være fritidsbebyggelse i strid med plansituasjonen. 
Fylkesmannen sier også at tiltaket er lokalisert i vinterbeiteområde til Mauken/Tromsdal 
reinbeitedistrikt, og at vinterbeite er en minimumsfaktor for reindrifta i Troms fylke. 

Dette betyr at begrepet skogsbu og ordlyden i arealplanbestemmelse 3.1. er noe misvisende i 
forhold til den funksjon denne type bygg skal tjene. Sett i lys av faglige vurderinger om skogsbu, 
tyder på at det skal svært mye til å får godkjent denne type bygg som fast installasjon i Balsfjords 
skoger.

Plansituasjon
Rådmannen kan ikke se at det foreligger arealfaglige forskjeller i de landbruksfaglige 
vurderinger for disse to skogsbu-sakene. 
Skogsbua er vurdert til å ha i seg en stor del fritidsformål noe som også henspiller på at gnr 36 
bnr 12 fikk avslag på omsøkt fritidsformål med omtrent samme lokalisering. Teigen hvor 
skogsbua alternativt skal ha 3 lokasjoner, har planstatus LNFR. Spredt hyttebygging i LNFR er 
ikke tema i Balsfjord kommunes arealdel til kommuneplan.

Når omsøkte lokalisering av skogsbua ligger i et område hvor arealformålet er LNFR uten 
bestemmelser om fritidsbebyggelse, samt at den ligger innenfor byggeforbudet i 100-
metersbeltet ved Hølvatnet, vil oppføring av fritidshytten klart medføre en vesentlig 
tilsidesettelse av arealformålet LNFR.

I følge fylkesmannens høringsuttalelse tilsidesettes planstatus LNFR i forhold til arealinteresse 
reindrift. Uavhengig av fordeler vil derfor dispensasjon ikke kunne gis fordi vilkår 1 ikke er 
innfridd. Det hevdes fra søker at en skogsbu vil ha store fordeler for skogforvaltningen på 
eiendommen. 
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Fordelene som nevnes (se søkers begrunnelse gjengitt i sin helhet i høringsbrev side 4) vil i dette 
tilfelle ikke gi dispensasjonsgrunn fordi planstatus LNFR tilsidesettes, jf de kumulative vilkår i 
plan og bygningslov § 19-2. 

Naturmangfold og byggegrense til Hølelva
Jf planfaglig vurdering om at skogsbu sjeldent kan la seg forsvare etablert i Balsfjords skoger, er 
omsøkte skogsbu å betrakte som et fritidsformål. Jf side 9 i høringsbrevet er to av de 3 
plasseringslokaliteter for skogsbua innen 100-metrsgrense til Hølelva/Hølvatnet som har en 
byggeforbudssone på 100 meter. Byggeforbudet mot vassdraget knytter seg til forholdet til 
biologisk mangfold og artsdiversitet. Byggeforbudet handler også om forholdet til fri allmenn 
ferdsel langs vassdraget. Skogsbu/hytte innen 100-metersbeltet, er derfor i strid med 
byggeforbudet  

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap imøtekommer ikke søknad om etablering av skogsbu på 
eiendommen gnr 36 bnr 12.

Omsøkte tiltak er i strid med plansituasjonen LNFR hvor arealinteresse reindrift 
tilsidesettes. Til tross for at det kan hevdes fordeler med skogsbu vil ikke disse fordelene 
ha avgjørende betydning for å gi dispensasjon så lenge planstatus LNFR tilsidesettes. 
Jf de kumulative vilkår i plan og bygningslov § 19-2, kan ikke dispensasjon innvilges. 

Vedtaket er fattet med hjemmel i;  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
x § 19-2 Plan- og bygningslov, dispensasjonsvedtaket
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og 
bygningslovsbehandling i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak 
og/eller klagebehandling etter jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at 
klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når 
denne melding kommer frem.
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Behandling i Formannskapet - 10.02.2016:
AP v/Odd Ronald Nilsen fremmer slikt forslag:

Balsfjord formannskap vedtar at søknaden om etablering av skogsbu ikke behandles som 
dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-2, men etter bestemmelsene i § 20-5 Tiltak 
som er unntatt søknadsplikt «mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, 
skogbruks- og reindriftsformål».
Formannskapet forholder seg til søknaden om formål skogsbu.

Det ble votert over rådmannens innstilling mot forslaget fra Odd Ronald Nilsen.
Odd Ronald Nilsens forslag ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens innstilling falt.

Vedtak i Formannskapet - 10.02.2016:

Balsfjord formannskap vedtar at søknaden om etablering av skogsbu ikke behandles som 
dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-2, men etter bestemmelsene i § 20-5 Tiltak 
som er unntatt søknadsplikt «mindre frittliggende byggverk knyttet til drift av jordbruks-, 
skogbruks- og reindriftsformål».
Formannskapet forholder seg til søknaden om formål skogsbu.

Etter fullmakt

Torunn Guleng
sekretær









Tromsøregionens landbruksforvaltning

Internt dokument

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato:
2015/1317-
9412/2016

Gunnar Kvaal, 77722636 36/12/L42 29.06.2016

Til:
Plan og forvaltning Plan og forvaltning

Skogsbu 36.12

Bakgrunn.
Fylkesmannen har påklaget vedtak om godkjenning av søknad om skogsbu på  teig av 36/12 
tilhørende Ronny Edvardsen, med henvisning til at den skogbruksfaglige begrunnelsen var for svak, 
det hevdes ikke å være behov for ei skogsbu på eiendommen/teigen. 

Skogen på eiendommen.
Skogarealet på eiendommen er iflg jordregistret på 978 daa hvorav 469 daa produktivt. 
Eiendommen består av 4 teiger.  En betydelig del av arealet som er angitt som  impediment,  har 
likevel en viss skogproduksjon. I et tidligere notat er angitt et produktiv skogareal på 600 daa. Det er 
over gjennomsittet for skogeiendommer i Balsfjord.  

Skogteigen ved Hølvatnet,
hvor den aktuelle skogsbua søkes oppført,  er i alt på  274,5 daa, herav  er 115,5 daa angitt som 
produktive. Hele teigen er skogkledd. Det vi si at det også vokser  en god del furu også på den 
impedimente delen. Arealet  er dominert av store blokker, men i mellom og under er godt 
produktive  masser.  Det er anlagt en enkel traktorveg inn til teigen.

Avstanden 
fra gårdstunet til skogsteigen er ca 5 km etter bilveg og ca 0,5 km etter traktorveg/terreng. 
Avstanden fra skogeierens  transportfirma  til skogsteigen  er vel 3km. 

Eieren
Ronny Edvardsen eier transportfirma  og er sentral i skognæringa i Troms som transportør av 
energiflis til varmesentralen i Breivika i Tromsø. Han har skogsmaskin. 

Behovet for skogsbu.
Det er tidligere redegjort for det generelle behov et for skogsbuer og også for ei bu på den aktuelle 
eiendommen/teigen.   Landbruks- og miljøfaglig bør det være små motforestillinger mot etablering 
av ei skogsbu som omsøkt. Ei skogsbu vil være til fordel  for eierens bruk og utnytting av skogteigen. 



Behovet for skogsbu må også sees i sammenheng med krav i  arbeidsmiljølov og tariffavtaler om 
kvile-/spisefasiliteter.  De som arbeider med skogsarbeid og skogkultur bør ha tilgang på dette, sjøl 
om kravet over tid er noe svekket.  En arbeidsgiver kan kompensere « seg bort» fra kravet.
I forhold til en skogeiendom på 4 teiger, burde jo ei transportabel skogsbu være et bedre alternativ. 
Nå har skogeieren  tilgang til hus på 2 av de øvrige teigene. Den aktuelle saken gjelder  teig. 3.  
Den 4 teigen ligger i betydelig avstand fra bilveg og er pr i dag ikke drivbar.

Storsteinnes, 29.4.16

Gunnar Kvaal
Rådgiver

Med hilsen

Gunnar Kvaal
Konsulent



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 20.12.2016 Referanse
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Arkivkode: 46/1

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
10/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om omdisponering på driftsenheten 46/1 og 47/57 for etablering 
av høydebasseng på 46/1

Vedlagte dokument: 
Ingen.

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
S 20.12.2016 Søknad om omdisponering på driftsenheten 46/1 og 47/57 for 

etablering av høydebasseng på 46/1
I 03.10.2016 Søknad om fradeling fra 46/1 - høydebasseng til Storvatn Vannverk Lars-Ivar Fause
I 08.12.2016 Gjenpart av nabovarsel 46/1 - Fradeling av tomt for høydebasseng Lars-Ivar Fause

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 46 1
Balsfjord 47 57
Antall teiger 3
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Lars-Ivar Fause Veiskifte 4 9050 Storsteinnes
Erverver Storvatn Vassverk SA Hølen 9050 Storsteinnes



Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Omdisponering for etablering av høydebasseng Det areal anlegget beslaglegger

Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2013

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering av omsøkte omdisponering for etablering av høydebasseng for Storvatn Vassverk 
SA. 

Avkjørsel fra offentlig veg og atkomst til omsøkte høydebasseng følger stiplet, hvit linje på eksisterende Balsokken
skogsbilveganlegg fra kommunal vei Balsokkveien. 

Areal som søkes omdisponert er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og 
reindrift).

Til søknaden opplyses at høydebasseng etableres av flere årsaker. Her er noen gitt av rørleggermester Jan Yngve 
Mathisen AS;

! Sikkerhet i forhold til hovedkilde (Storvatnet i Hølen) og hovednett vannforsyning
! Høydebassenget skal gi en sikkerhet for vannforsyning i tilfelle skade på hovedvannledning eller forhold 

knyttet til hovedkilden i en gitt tidsperiode
! Høydebassenget skal gi balanse i anlegget ved trykkforskjeller innen hele vannleveranseområdet slik at 

næringsbedrifter, offentlige tilbud, slokkevatn ved brann og private husstander sikres vannforsyning når 
hendelser inntreffer.



Gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart

Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 
kartutsnitt i fig 3b.

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
omsøkte omdisponering for 
etablering av høydebasseng.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbar skogsmark med 
bonitet G14. 

Rødt kulepunkt i fig 3a
markerer driftsenhetens 
produksjonssenter.  

Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Tabell 1 Gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart



Gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte omdisponering

Planstatus og tidligere eiendomsendringer (matrikkeldata) 

Areal som omfattes av denne søknad har i henhold til arealdel til 
kommuneplan, planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og 
reindrift). 

Driftsenhetens østre del er til dels en del av kommunesenteret 
Storsteinnes og har således en rekke tidligere eiendomsendringer 
knyttet til bolig- og næringsformål og sentrumsmessig infrastruktur.

Ved Balsokkvatnet, for 46/1 vestre del, foreligger 2 tidligere 
fradelinger til fritidsformål.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Gnr 46 bnr 1 og gnr 47 bnr 57: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte omdisponering

Landbruksfaglige forhold

Arrondering Driftsenheten er godt arrondert.

Jordbruk

Driftsenheten drives aktivt med ca 170 vinterfora sauer. I tillegg 
til driftsenhetens egen dyrka mark på ca 170 daa, leies ca 200 
daa dyrka mark for å dekke driftens grovforbehov. Leiejorda 
ligger nær driftsenhetens produksjonssenter.

Skogbruk Skogen drives aktivt med hogst og foryngelse. Det hogges ved til 
eget og familiens brenselsbehov.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.

Balsfjord kommune gir avkjørselstillatelse fra kommunal vei Balsokkveien. 
Tillatelsen gjelder både for anlegg og drift av høydebassenget.

Reindrift Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart (se fig5) ligger omsøkt eiendomsendring 
helt i østre randsone av høstvinterbeite og vinterbeiteområde for rein. 
Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.
Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Kommunen har ikke kjennskap til spesielle naturverdier for omsøkte tilleggsareal. I 
tillegg hentes opplysninger om biologisk mangfold fra: 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Ingen kjente, registrerte verdier. 

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.



Byggegrunn, miljøforhold mv 

Se Norges geologiske undersøkelser, 
kvartærgeologisk kart m/marin grense; 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Se også hjemmeside NVE; 
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/

og NVE Atlas: 
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer
=nveatlas

I henhold til kvartærgeologisk kart er omsøkte eiendomsendring lokalisert i område 
med forvitringsmateriale over marin grense;

«Løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller kjemisk nedbryting av 
berggrunnen. Gradvis overgang til underliggende fast fjell. Brukes når en 
ikke skiller mellom sammenhengende og usammenhengende dekke av denne 
avsetningstypen.»

I henhold til NVE Atlas ligger omsøkte eiendomsendring ikke innen 
aktsomhetsområde for skred. 

Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. juni 

2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eiendom i LNFR-områder (landbruk-, natur-, 
friluftsliv- og reindriftsområder) ved nyetablering
Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord kommunestyre den 21.9.2011 om 
Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-
2023.

Dispensasjon – Plan og bygningsloven § 19-2

Vilkår 1
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

Vilkår 2 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper.

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i eller 
i medhold av samme lov. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan gis 
“dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt”. I tillegg må “fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”. Vilkårene er 
kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi dispensasjon dersom 
begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Vurderinger:

Landbruk
Omsøkte omdisponering er lokalisert til ikke dyrkbart, produktivt skogareal. 
Lokaliteten er helt i østre kant av utmarksdelen til 46/1 og høydebassenget vil arronderingsmessig derfor 
ikke skape mosaikkpreget struktur i framtidig utmarksforvaltning på 46/1.
Totalt vil omsøkte tiltak derfor ikke gi negative effekter for bærekraftig landbruksproduksjon på 
eiendommen og/eller i området.

Reindrift
Omsøkte høydebasseng ligger helt i østre randsone av et større høst og vinterbeiteområde som også er
sentrumsnært Storsteinnes. Det er derfor vanskelig å se at tiltaket kan ha særlig negativ innvirkning på 
reinens beitevaner.

Naturmangfold
I biologisk mangfoldregister, naturbasen og artsdatabanken, finnes ingen kjente naturverdier for 
tunområdet på eiendommen gnr 16 bnr 3. Naturmiljøet vil i noe grad, avhengig av årstid, kunne bli 
påvirket i en anleggsperiode. Utover dette vil et ferdig anlegg ikke medvirke til nevneverdig, større 
aktivitet, og forholdet til naturmiljøet forblir det samme.  



Friluftsliv
Området Orrhønebakken defineres som «bymark» til Storsteinnes sentrum. I særlig grad gjelder dette 
nærområde til offentlige funksjoner på Moan – skole, barnehage og idrettsaktivitet.
Det må unngås at høydebassenget blir til hinder for allmenn, fri ferdsel i området. Stier må holdes åpne 
og legges om, dersom anlegget krever det.

Planfaglige forhold
Området Orrhønebakken ligger sentrumsnært til Moanområdet av Storsteinnes. Området har mange 
offentlige tjenestetilbud innen skole og barnehage samt større boligkonsentrasjoner.

Omdisponeringen er en planendring i område med planstatus LNFR. Tiltaket krever at det gis 
dispensasjon. 
Dispensasjon reguleres av § 19-2, annet ledd. I følge denne bestemmelsen er det to vilkår som skal være 
oppfylt, etter en samlet vurdering, for å kunne gi dispensasjon. 
Det første vilkåret omfatter hensynene bak at loven det dispenseres fra (planstatus LNFR) og 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering – en samlet vurdering av vilkårene nr 1 og nr 2. 
Det må altså foreligge en vesentlig eller betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i forhold 
til de hensyn som taler mot dispensasjon.
Ordlyden, vesentlig tilsidesatt, tilsier at ulemper eller skadevirkninger dispensasjonen skal ivareta, må 
være betydelige, sett i forhold til hensynene som det dispenseres fra, jf § 19-2, annet ledd.

Høydebassenget vil være lokalisert i østre randsone av et større område med planstatus LNFR. Denne 
randsonen er sentrumsnær. Påvirkningen på planstatus LNFR vil derfor være marginal.

Vannforsyning er viktig for all samfunnssikkerhet og beredskap. Høydebassenget øker denne sikkerheten 
i forhold til viktige samfunnssikkerhet og beredskap. Om det skjer hendelser i selve vannkilden eller på 
hovedvannledning, vil et høydebasseng gi vannsikkerhet i kritiske perioder. 

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon og gir omdisponering for etablering av 
høydebasseng slik det framkommer av fig 2.

Balsfjord formannskap finner at omdisponering etter jordloven ikke vil gi drifts og/eller 
miljømessige ulemper for bærekraftig landbruk på driftsenheten og/eller i området, og er derfor 
forsvarlig.

I forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende retningslinjer overskygger 
samfunnssikkerhet og beredskap arealinteresser i området med planstatus LNFR. 

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom det under 
arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. 

Dersom omdisponeringen ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller omdisponeringen 
bort. 



Vedtaket er fattet med hjemmel i:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
x § 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv
x § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse
x § 9, 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 02.01.2017 Referanse

2016/1519 -
Arkivkode: 103/169

Vår saksbehandler
Helga Gåre, tlf 77722112

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
11/17 Formannskapet 25.01.2017

Bebyggelseplan for Aursfjord Båthavn

Vedlagte dokument: 
Journalposter
S 02.01.2017 Bebyggelseplan for Aursfjord Båthavn
I 18.11.2016 Bebyggelsesplan for hyttefelt H1 -

103/169 - Aursfjord Båthavn og 
Kystkultursenter

Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS

Saksopplysninger:
Gnr 103 bnr 169 ble etter avtalte kjøpt av Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter AS i fra Balsfjord 
kommune i 2012. Området er i nær tilknytting til Ausfjordsaga og det kommunale boligfeltet Sætersletta. 
Området ble regulert første gang i 1994, og detaljplanen ble vedtatt i sak 05/912 i kommunestyret 
16.06.2010. 

Det som nå skal behandles er bebyggelseplanen for område H1 i detaljplanen av 2010. Det vil si at det er 
mindre endringer i bestemmelsene som bare gjelder for H1 og endring av beliggenheten til
parkeringsarealet. Det er tidligere gitt tillatelse til øking av størrelsen på hyttene i fra 50m2 til 150m2 i 
sak 14/312. Der ble dette behandlet som en mindre vesentlig reguleringsendring.  

For å lette etableringen av parkeringsplassen ønskes den flyttet nedenfor adkomstveien. Noe som ansees 
som uproblematisk og det gir en bedre utnyttelse av området. 

Vurdering:
Området er tidligere regulert slik at avklaringene i bebyggelsesplanen ansees som mindre endringer og at 
saken ikke trenger full saksbehandling med høring eller behandling i kommunestyret. Hvis saken går 
igjennom formannskapet er den klar for søknad om fradeling og oppmåling.

Bebyggelsesplanen for H1 avklarerer ca plassering av tomtene, endelig avklaring kommer i 
oppmålingsforretningen. Plasseringen av vann- og avløptraseer vil være i tilknytting til tilkomstvei og 
således ikke komme i konflikt med andre byggetiltak.

Rådmannens innstilling:

Ihht pbl § 12-13 godkjenner Balsfjord kommune bebyggleseplan/detaljregulering av H1 i 
reguleringsplanen for Aursfjord Båthavn og Kystkultursenter. 



Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder





















Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 09.01.2017 Referanse

2016/1366 -
Arkivkode: 90/18

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
12/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om dispensasjon for etablering av boligformål innen 
plankravområde B14 på eiendommen 90/18 og tilleggsareal til 
eksisterende boligformål 90/103

Vedlagte dokument: 
Ingen.

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
S 09.01.2017 Søknad om dispensasjon for etablering av boligformål innen 

plankravområde B14 på eiendommen 90/18 og tilleggsareal til 
eksisterende boligformål 90/103

I 19.10.2016 Søknad om deling av eiendom - 90/18 - overføring til 90/103 Paul Jensen
I 19.10.2016 Søknad om deling av eiendom - 90/18 - punktfeste sjøbu og naust Paul Jensen

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 90 18
Antall teiger 2
Eierforhold Eneeie



Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier/Erverver Paul Valter Jensen Oldervikneset 9055 Meistervik

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Tilleggsareal til eksisterende bolig 90/103 (fig 2, hvitskravert) 690 m2

1 Endring av 90/18 for etablering av ny eiendom (fig 2, rødskravert) 1300 m2

Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto

Fig 2 viser ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring
! hvitskravert for tilleggsareal til eksisterende boligtomt 90/103 (markert)
! rødskravert for nyetablering av boligtomt.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Atkomst (rød stiplet linje) for omsøkte ny eiendom er til kommunal vei «Oldervikneset» som utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel.

Omsøkte tilleggsareal til eksisterende bolig 90/103 er areal tatt i bruk til parkering, snødeponi med mer. Arealet ble 
beholdt av grunneier i sak hvor areal av 90/18 ble godkjent fradelt til kommunalteknisk anlegg (i dag 90/145), jf 
delegert vedtak i sak med referanse 2015/954-7983/2015.

Omsøkte nyetablering av boligtomt er lokalisert innen arealkategori og planstatus B14 som er område for boligbygging 
med krav om detaljregulering (plankrav), avsatt i arealdel til kommuneplan.



Gnr 90 bnr 18; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3 NIBIO gårdskart Område markert med ring i fig 

3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Jf fig 3 er omsøkte 
tilleggsareal til 90/103 
(markert med svart pil), 
definert som dyrka mark. 
Arealet har imidlertid vært i 
bruk til annet formål over lang 
tid.

Omsøkte nyetablering av 
boligformål er i fig 3 markert 
med rød ring. Markslaget er 
svak skogsmark i hovedsak 
innen arealplanavsetning B14.  

Tabell 1 Gnr 90 bnr 18; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart



Gnr 90 bnr 18; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Fig 4 Planstatus og tidligere eiendomsendringer 
(matrikkeldata) 

Areal som omfattes av denne søknad har er henhold til arealdel til 
kommuneplan avsatt til boligformål med plankrav B14.
B14 omfatter del av Meistervik sentrum. Bare den søndre del av 
B14 omfatter eiendommen 90/18.

Fig 4 viser, med forbehold om feil i kart og matrikkel, 
matrikkelførte og tidligere fradelinger markert for eiendommen 
90/18 (inkludert søkers bolig):

Jf fig 4:
Gnr Bnr Formål
90 145 Balsfjord kommunalteknikk
90 84 Boligformål
90 57,125,112 Boligformål
90 95,124 Boligformål
90 103 Boligformål, søkers boligtomt

Omsøkte etablering av ny boligeiendom framstår rødskravert.
Tilleggsarealet til 90/103 framstår hvitt, øst av kommunalvei 
Oldervikneset.

Gnr 90 bnr 18: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold
Eiendommen 90/18 ble i delegert vedtak 2015/1197-8095/2015 vedtatt delt for å avgi 
tilleggsareal til nabobruk (med hjemmel i jordloven og til uendret bruk)
Restarealet for 90/18 er lokalisert til Meistervik sentrum. 

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Kommunen gir avkjørselstillatelse til kommunal vei Oldervikneset som utvidet bruk 
av eksisterende avkjørsel.



Tabell 2 Gnr 90 bnr 18: Konsekvensvurdering nr 170 for B14

Risikovurdering



Kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer 2011-2023.

(Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord 
kommunestyre den 21.9.2011)

Bestemmelsene er knyttet til plankart datert 07.09.2011. Kommuneplanens arealdel 
med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til § 11-6 i plan- og 
bygningsloven (heretter PBL), rettslig bindende for all arealdisponering i Balsfjord 
kommune.
Arealbruken i kommuneplanens arealdel er ikke endelig avklart i forhold til Lov om 
kulturminner av 1978.

Bestemmelser (relevant for denne sak):
Bestemmelsene ses i sin helhet på; 
http://www.balsfjord.kommune.no/kommuneplanens-arealdel.4968823-186995.html

Dersom vilkårene i § 19-2 er oppfylt kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens 
krav om reguleringsplan. Dette er også forutsatt i § 19-1 siste setning, der det fremgår 
at «Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 
1-8.»

For B14 gjelder konsekvens - og risikovurdering tilhørende arealdel til 
kommuneplan, KU nr 170.

Saksbehandlingsrutine
Når vedtak i omsøkte eiendomsendring foreligger, vil arealtransaksjonen bli registrert for 
oppmålingsforretning og behandlet og matrikulert etter Lov om eiendomsregistrering, Matrikkellova.

Ved byggetiltak på omsøkte eiendomsendring, kreves egen byggesøknad til kommunen, jf plan- og 
bygningsloven § 20-1 eller § 20-2.

Vurdering:
Arealfaglige vurderinger innen B14
Konsekvensvurdering nr 170 (B14) konkluderer med at andre arealaktører og interesser ikke blir 
skadelidende ved en detaljregulering til boligformål innen B14. Jf tabell 2.
Det er ikke påvist negative konsekvenser av planlagt arealbruk, ved at landskap og bebyggelsens særpreg 
kan videreføres. Samlet sett vurderes arealbruken å gi større positive enn negative konsekvenser.



Planfaglig vurdering
Omsøkte nyetablering av boligformål er lokalisert i område i arealplanens område B14, og er i henhold til 
arealplanbestemmelse 1.1 underlagt plankrav. Se faktaboks B14.
Plankravet i arealplanbestemmelse 1.1 forutsetter at det for omsøkte tomt finnes dispensasjonsgrunner. 
Dispensasjonsbegrunnelsen i denne sak for B14, ligger i at omsøkte tomt ligger i ytterkant av B14 og kant 
i kant med eksisterende boligformål 90/103.
Rådmannen legger derfor til grunn at tiltaket ikke vil være til ulempe for en framtidig og helhetlig 
detaljregulering for resten av B14. 

Omsøkte tilleggsareal ligger ikke innen B14. Størsteparten av denne del av 90/18, øst av kommunal vei 
Oldervikneset, er godkjent og matrikulert til kommunalteknisk anlegg (90/145). Jf delegert vedtak i sak 
med referanse 2015/954-7983/2015. Restareal av 90/18, øst av kommunal vei, er lik omsøkte tilleggsareal 
til 90/103. Dette arealet er allerede tatt i bruk til parkering og snødeponi. 
Formålet i omsøkte tilleggsareal samsvarer derfor med dagens bruk. Arealtransaksjonene vurderes derfor 
å være til uendret bruk.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap innvilger dispensasjon fra plankravet i arealplanbestemmelse 1.1 og gir 
tillatelse til endring av gnr 90 bnr 18 med opprettelse av ca 1300 m2 stort boligformål innen 
arealplanavsetting B14, slik det framkommer av fig 2.

Formannskapet innvilger også ca 690 m2 tilleggsareal til eksisterende boligformål 90/103 til 
uendret bruk, slik det framkommer av fig 2.

Endringen av 90/18 vil ikke gi ulemper for videreutvikling av B14 gjennom helhetlig 
detaljregulering til boligformål.
Jf deling etter jordloven, vil arealtransaksjonen er B14 vurdert å ikke inneha landbruksinteresser. 

Tiltakshaver gjøres oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8-2 dersom det under 
arbeid i marken skulle avdekkes spor etter tidligere tiders menneskelig aktivitet. 

Dersom dispensasjon ikke er benyttet senest 3 år etter tillatelse er gitt, faller dispensasjonen bort. 
Oppmålingsforretning er rekvirert. Tillatelse faller likevel bort dersom det ikke er gjennomført 
oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt.

Vedtaket er hjemlet i:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
x § 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv
x § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 



I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder



Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 11.01.2017 Referanse

2016/250 -
Arkivkode: L13

Vår saksbehandler
Helga Gåre, tlf 77722112

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
13/17 Formannskapet 25.01.2017

1. gangs behandling detaljregulering Aspevika Hyttefelt 93/4

Vedlagte dokument: 
I 30.11.2016 Forslag til detaljregulering for Aspevika 

Hyttefelt
ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 30.11.2016 Ettersending av vedlegg 8-3 og 8-4 - forslag 

detaljregulering Aspevika Hyttefelt
ARKITEKT KJERSTI JENSSEN AS

I 23.02.2016 Varsel om oppstart av detaljregulering av 
hyttefelt i Aspevika 93/4, 11 og 15 - Arnulf 
Hole

Arkitekt Kjersti Jenssen AS

I 30.03.2016 Innspill til varsel om oppstart av 
detaljregulering av hyttefelt i Aspevika 93/4, 
11 og 15

Fylkesmannen i Troms

I 31.03.2016 Uttalelse til oppstart av hyttefelt i Aspevika 
93/4, 11 og 15 - Arnulf Hole

Statens vegvesen

Saksopplysninger:
Detaljreguleringsplan for Aspevika Hyttefelt berører en del av gnr 93 bnr 4 og ligger mellom fjorden og 
RV 858 ca 4,5 km fra Nordfjordbotn i retning Mestervik. Planområdet er pr januar 2017 bebygd med to 
hytter og et bolighus (brukes som hytte) som er fradelt med egne tomter. Ved sjøen er det fire 
eksisterende naust hvor en ikke tilhører hovedbruket, men ligger på den ene hyttetomta. Området består 
av skogkledte bergknauser i lett kupert terreng. Arealet er fysisk delt i fra hovedbruket av fylkesveien.

Detaljplanen som legges fram nå består av fire nye hyttetomter og en ny boligtomt. De eksisterende 
naustene og hyttene innarbeides også i planen. Atkomst til planområde skjer fra fylkesvei, og det 
etableres parkering i tilknytting til alle hyttene bortsett ifra BFF5 som parkerer på gjesteparkeringen på 
område SPA.

Oppstartsmøte med Balsfjord kommune ble gjennomført 03.06.2015. Varsel om oppstart ble sendt til 
grunneiere, høringsinstanser og andre berørte 22.02.2016 og annonsert i Nye Troms 23.02.2016. 

Planområdet ligger inne som felt F4, KU154 Henriksnes. Bebyggelsesområde, fritidsboliger i 
kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyret i Balsfjord 21.september 2011, sak 48/11.
Detaljplanen har endret navn til Aspevika Hytteområde gnr 93 bnr4, noe som er uproblematisk og helt 
kurant.



I forbindelse med varsel om oppstart for planarbeidet mottok forslagsstiller merknader til planforslaget fra 
følgende berørte parter:

! Fylkesmannen i Troms
! Statens vegvesen
! UIT Norges arktiske universitet/ Tromsø museum
! Troms Fylkeskommune
! Troms kraft
! Kystverket
! Direktoratet for mineralforvaltning

Merknadene fra de ulike aktørene er referert og håndtert i planbeskrivelsen, kap 8.

Vurdering:
Det aktuelle området som det fremmes detaljregulering for, er avsatt til bebyggelsesområde, fritidsboliger 
i arealplanen til Balsfjord kommune og det er stilt plankrav før utbygging.

Planen medfører en fortetting i et området der det er en del hytter fra før. Det er påvist få negative 
konsekvenser av planlagt arealbruk. Landskap og bebyggelsens særpreg kan videreføres. Gode produktive 
jordbruksområder blir ikke berørt. Det er ikke påvist kulturminner, verdifulle arter eller andre 
naturverdier som kan trues av tiltaket. Reindriftsinteresser blir ikke berørt. Planområdet ligger i
strandsonen, men det er stedvis svært bratt og ulendt terreng langs denne. De to slake og tilgjengelige 
områdene består av et variert friområde med naust og en eksisterende bebygd hytteeiendom. Det er 
mulighet for et variert friluftsliv eller i nærområdet.

Etter en samlet vurdering anbefaler rådmannen at kommunens faste utvalg for plansaker legger 
detaljreguleringsplan for Aspevika Hyttefelt gnr 93 bnr 4 ut til offentlig ettersyn og høring.

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan og bygningslovens § 12-11, legger Balsfjord kommune detaljreguleringsplan 
for Aspevika Hytteområde gnr 93 bnr 4 ut til offentlig ettersyn og høring. Videre behandling 
følger § 12-10 i plan og bygningsloven. 

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder
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1. Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 
Forslagsstiller ønsker å få utarbeidet en detaljplan for et hyttefelt på fire tomter på sin 
eiendom gnr 93, bnr, 4,11 og 15. Den ligger mellom Nordfjorden og fylkesveg 858 ca 4,5 
km fra Nordfjordbotn i retning Mestervik.  
 
En hytte og et bolighus (brukt til hytte) er fradelt fra før. Det er fire eksisterende naust 
ved havet, ett tilhører gården. Forslagsstiller ønsker også ei boligtomt i tilknytning til 
eksisterende bolig nord for planområdet.  

1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Arnulf Hole er forslagsstiller og eier eiendommen. Arkitekt Kjersti Jenssen AS og Hemsa 
ved Iris Hallen er utførende konsulenter. 



1.3 Tidligere vedtak i saken 
Planområdet ligger inne som felt F4 i kommuneplanens arealdel, vedtatt i kommunestyret 
i Balsfjord 21.september 2011, sak 48/11. 

1.4 Vurdering av behovet for konsekvensutredning 
Balsfjord kommune har vurdert krav om konsekvensutredning i forbindelse med 
oppstartsmøtet, og har konkludert med at det ikke foreligger noen momenter som tilsier 
at det kreves en konsekvensutredning. Tiltaket faller verken inn under KU-forskriftens §2, 
planer som alltid skal behandles etter forskriften, eller §3, planer som skal vurderes 
nærmere. 

2. Planprosessen 

2.1 Oppstartsmøte 
Det ble avholdt oppstartsmøte med Balsfjord kommune 03.06.2015. 

2.2 Medvirkning, varsel om oppstart 
Varsel om oppstart ble sendt til grunneiere, høringsinstanser og andre berørte 
22.02.2016 og annonsert i Nye Troms 23.02.2016. Høringsfristen var satt til 4.april 2016. 

3. Planstatus og rammebetingelser 

3.1 Kommuneplanens arealdel 
Området ligger inne i arealdelen til kommuneplanen som område F4 (154). I 
konsekvensutredningen er det konkludert med få negative konsekvenser av planlagt arealbruk. 
Landskap og bebyggelsens særpreg kan videreføres. Gode produktive jordbruksområder blir ikke 
berørt. Samlet sett vurderes arealbruken å gi større positive enn negative konsekvenser for miljø 
og samfunn.  
 
Det opprinnelige forslaget var på 3-6 tomter. I planprosessen ble forslaget om området for 
fritidsbebyggelse på Henriksnes/Aspvika opprettholdt, men antall tomter begrenset til 3-4. Det er 
videre anført at svært bratt terreng ned mot sjøen gjør at det ikke er naturlig å holde 
strandsonevernet i hevd akkurat her. Landbruks- og reindriftsinteresser blir heller ikke berørt. 
(Ref tekstdel til andre utkast av arealplankartet, sist redigert 17.11.10) 

Det er gitt generelle bestemmelser til områder med plankrav (punkt 1 Generelle 
bestemmelser i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel). Disse er av betydning for 
denne detaljreguleringen: 

• For krav til infrastruktur gjelder til en hver tids gjeldende reglement for Balsfjord 
kommune ad vann, avløp og renovasjon.  

• For krav til veg gjelder Statens Vegvesens vegnormaler.  
• I områder avsatt til byggeområder kan ikke ytterligere tiltak etter PBL § 20-1 

igangsettes før tekniske anlegg, veg, vann- og avløpsnett er etablert, med mindre 
annet blir bestemt i reguleringsplan, samt at avkjørsel fra offentlig vei må være 
godkjent av vedkommende vegmyndighet.  

• Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages bestemmelser om universell 
utforming. Byggeområder med tilhørende uteareal skal planlegges utformet med 
tilfredsstillende adkomst til alle bygninger, og med veier og gangveier som gir god 
fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.  



• Ved planlegging skal det påses at snarveier, tråkk og adgang til turløyper ikke 
forsvinner eller blokkeres, med mindre det skaffes en fullgod erstatning.  

• Der hvor offentlig vei er nærmere sjø enn 100 meter danner veien byggegrensen. I 
områder nærmere enn 100 meter til sjø avsatt til utbygging i kommuneplanen 
fastsettes byggegrensen i reguleringsplanen. Inntil stadfestet reguleringsplan 
foreligger gjelder hovedregel med unntak der hvor offentlig vei er nærmere enn 
100 meter fra sjø.  

• Gjeldende bestemmelse i vegloven fastsetter byggegrense mot offentlig vei. 
• Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle reguleringsplaner som omfatter 

vassdrag. Ved prosjektering av alle nye tiltak etter § 20-1 må det tas hensyn til 
mulig flomfare langs alle typer vassdrag.  

• Ved arealsaksbehandling og ved større utbyggingsprosjekter skal det redegjøres 
for håndtering av overvann.  

• I området under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved 
utarbeidelse av reguleringsplaner og søknadspliktige tiltak gjennomføres en 
geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i 
planområdet må områdestabiliteten dokumenteres. Eventuelle risikoreduserende 
tiltak må beskrives og virkningen av dem dokumenteres.  

• Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i samspill 
med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, kulturlandskapet og den 
tradisjonelle byggeskikken.  

• Ny bebyggelse skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig 
form-, farge og volumoppbygging samt fremme gode uterom.  

• Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke bryter med 
horisontlinjer (åsprofiler, bakkekanter) eller kommer i konflikt med andre 
markerte landskapstrekk.  

• I forbindelse med plan- og byggesaker skal man søke å bevare verdien til 
kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk betydning.  

I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, punkt 5.6 Utarbeidelse av 
reguleringsplaner,  er det satt opp følgende retningslinjer for fritidsbebyggelse: 
 

• Fritidsboliger skal ha en klar lengderetning som følger høydekotene.   
• Maksimal gesimshøyde skal ikke overstige 4 m fra målt terrengs 

gjennomsnittsnivå.  Opprinnelig terreng bør ikke endres mer enn 1 meter.   
• Maksimal BYA= 160 m2. 
• Takvinkel skal ikke overstige 35 grader 
• Maksimalt 3 bygninger per fritidseiendom.   
• Samlet areal for terrasser og verandaer skal ikke overstige 30 m2. Terrasser og 

verandaer  skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det 
tillates ikke etablering  av frittliggende terrasser og verandaer.   

• Det skal ikke gjøres mer inngrep i terrenget enn nødvendig for å realisere 
byggeprosjektet.  Det skal ikke opparbeides plener og hager for hytter som ligger 
i utmarken. Tomtene skal i størst mulig grad fremstå som naturtomter, og tilpasses 
landskapet og terrenget.   



3.2 Oppstartsmøtet 
I oppstartsmøtet ble det informert om at rammebetingelsene i kommuneplanens arealdel 
(se forrige punkt)må legges til grunn for den videre planprosessen.  Dessuten ble følgende 
kommunaltekniske tema spesifikt for planområdet diskutert: 

• Veg: Forutsetter godkjent atkomst fra fylkesveg 858  
• Vann: Ikke kommunalt anlegg. Brønn, alternativt påkobling privat anlegg om det 

er kapasitet. 
• Avløp: Ikke kommunalt anlegg, infiltrasjon, kjøperne må eventuelt ordne det selv 
• Renovasjon: Kommunal renovasjon, hytteeiere får utdelt sekker som de setter ved 

veien 
• Annet: Slukkevann må utredes 

4. Beskrivelse av planområdet 
Arealet som detaljreguleres ligger mellom fjorden og rv 858 ca 4,5 km fra Nordfjordbotn i retning 
Mestervik. Planområdet er i hovedsak del av landbrukseiendommen 93/4, og består av skogkledte 
bergknauser i lett kupert terreng.  Arealet er fysisk delt fra hovedbruket av Fylkesvegen.  
Arealbruken fordeler seg slik:  
 

Type areal Eiendom 
93/4 

Eiendom 
93/15 

Eiendom  
93/11 

Sum 
land-
bruk 

Andre: 
93/30,3
1,32,65 
og fv 858 

Reguleres 

Fulldyrka 15,9 7,1 0 23,0  0 
Overflatedyrka 3,0 0 0 3,0  0 
Innmarksbeite 9,0 0 8,8 17,8  0 
Skog, høy bonitet 88,6 4,6 0,2 93,4  4,8 
Skog, middels bonitet 321,8 2,1 0,3 324,2  9,7 
Skog, lav bonitet 250,3 5,9 0 256,2  26,6 
Uproduktiv skog 462,1 11,7 2,3 476,1  5,3 
Myr 91,8 0 0 91,8  0 
Jorddekket fastmark 0,5 0 1,1 1,6  0 
Skrinn fastmark 21,6 0,1 0,2 21,9  0 
Bebygd/samferdsel/
vann 

10,9 2,8 2,6 16,3 17,5 17,5 

Ikke klassifisert 0,1 0 0 0,1  0 
Sum 1275,6 34,3 15,5 1325,4 17,5 63,9 

 



5 Beskrivelse av planforslaget 

 
 
Planområdet ligger sørvestvendt.  I sørenden er det bratte fjellskrenter ned mot sjøen, mens det 
flater litt mer ut mot vest, får så å gå over i en slak fin bukt.  Vegetasjonen er variert med 
blandingsskog og enkelte store trær, både osp og furu.  Det er en hovedadkomst inn i området, og 
flere stier og eldre småveger. 
 
Her ligger det fire eksisterende naust som er gruppert slik at det dannes et naturlig samlingspunkt 
mellom disse.  I planen legges dette til friområde med mulighet for mindre installasjoner.  
 
Naustene er i varierende forfatning, og for noen må det påventes restaurering/ gjenoppbygging. 
To naust står på hovedbruket, hvorav ett får eget punktfeste, et naust får egen tomt, og det siste 
ligger innenfor en eksisterende hyttetomt. 
 
Planområdet har tre eksisterende fritidseiendommer hvorav den ene er et tidligere bolighus som 
har sin adkomst utenfor planområdet i øst. Naustene og hytten nede ved sjøen har adkomst via en 
traktorveg som er delvis utbedret.  I planforslaget legges denne inn som hovedakomst med to 
avstikkere. Den første avstikkeren er ny, og går inn til en eksisterende hytte.  Den andre følger en 
gammel traktorveg, og gir adkomst til to av de nye hyttetomtene, helt i sør.  Disse ligger ovenfor 
det bratte partiet ned mot sjøen.   
 
En tredje ny hyttetomt legges i svingen inntil hovedadkomsten, og den fjerde hyttetomten legges 
oppå en rygg, og får ikke kjørbar adkomst.  Denne hytten får sin parkering på parkeringsplassen 
ved avkjørselen ut på Fylkesvegen,   
 
Nord for planområdet ligger det et eldre tun med fast bosetning.  Her er det lagt inn en ny 
boligtomt som får felles adkomst med dette tunet.  
 
Noen av hyttene har i dag tilkoblet sommervann.  Det er ønskelig at det planlegges et felles anlegg 
for vann, eventuelt boring til felles brønn.  Avløp må etableres på den enkelte tomt. 



6. Konsekvensutredning/ROS-analyse 

6.1 Kommunens vurdering av planområdet: 
I forbindelse med utarbeidelse av arealdelen til kommuneplanen ble det gjort en 
konsekvensutredning for området.  
 
Området ligger i landskapsregion 32, fjordbygdene i Nordland og Troms. I vurderingen 
konstateres det at ny bebyggelse vil være synlig i landskapet. Det bør derfor kun bygges i en etasje 
og med et fargevalg som harmonerer med omgivelsene.  
 
Avstanden til varehandel/kommunesenter medfører økt transportbehov, og er tatt med som 
negativ konsekvens. På den positive siden er muligheten for variert tur- og friluftsaktivitet og økt 
kundegrunnlag for næringslivet i området.  
 
ROS-analysen i forbindelse med kommuneplanens arealdel avdekker ikke faremomenter bortsett 
fra byggegrunn/sigevann som må utredes nærmere. Prosjektgitte ROS-forhold må klareres i 
forbindelse med reguleringsprosessen. 

6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

1. Tema Kontrollert Merknad 
Naturgitte forhold   

a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) 

(skrednett.no) 

OK Ingen registrert skredfare 

b) Flom http://www.nve.no  OK Ikke aktuelt 

c) Tidevann/havnivåstigning OK  

d) Radon ngu.no  UN Området har moderat/lav og usikker aktsomhetsgrad 

Ivaretas gjennom TEK 10 i byggesaken. 

 

e) Værforhold (lokale fenomener) OK Ingen kjente spesielle lokale fenomener 

 

Infrastruktur   

a) Kraftlinjer og transformatorer 

(nærhet til elektromagnetiske felt) 

OK Trygg avstand til 64kV overføringslinje, bare 22 kV 

distribusjonslinjer i nærheten av planområdet 

 

b) Trafikk  OK Atkomst skal være opparbeidet, med etterfølgende 

kontroll og godkjenning av Statens Vegvesen, før det 

igangsettes bygging i planområdet.  

 

c) Industri og næringsliv i 

nærmiljøet/næringskonflikter 

(farlig industri, eksplosiver, 

fryserier, olje, bensinstasjoner , 

propan og gass, syrer, 

avfallsdeponier/fyllplasser) 

OK Ingen konflikt i forhold til øvrig næringsliv 

d) Byggegrunn/sigevann 

(forurenset grunn og 

sjøsedimenter) 

UN Fagkyndig vurdering må innhentes om det ikke er 

grunt til fjell, jf innspill fra NVE 

I kommuneplanens arealdel er det stilt krav om 
geoteknisk vurdering av kvikkleireskredfaren i 
områder under marin grense. Dersom det påvises 
kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten 
dokumenteres. Eventuelle risikoreduserende tiltak 
må beskrives og virkningen av dem dokumenteres. 
 

Prosjektgitte forhold   

http://www.nve.no/
http://radon.nrpa.no/


Forklaring: IA= Ikke aktuelt, UN= Utredes nærmere, OK= Sjekket og i orden 
 
 
Det er ikke gjort funn i tromsatlas.no, atlas.nve.no eller artskart.artsdatabanken.no.  

7 Virkninger av planen 
Planen medfører en fortetting i et området der det er en del hytter fra før. Det er påvist få negative 
konsekvenser av planlagt arealbruk. Landskap og bebyggelsens særpreg kan videreføres. Gode 
produktive jordbruksområder blir ikke berørt.  
 
Det er ikke påvist kulturminner, verdifulle arter eller andre naturverdier som kan trues av 
tiltaket. Reindriftsinteresser er heller ikke berørt. 
 
Planområdet ligger i strandsonen, men det er stedvis svært bratt og ulendt terreng langs denne.  
De to slake og tilgjengelige områdene består av et friområde med naust og en eksisterende bebygd 
hytteeiendom. Det er muligheter for et variert friluftsliv ellers i nærområdet. 
  

a) Utbyggingsrekkefølge IA  

b) Friområder og lekeområders 

plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk, 

kraftlinjer/transformatorer) 

OK  

c) Adgang til kollektivtrafikk OK  

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt 

trafikkmønster) 

OK  

e) Reguleringsbestemmelser OK  

f) Tilrettelegging for nødetatene – 

brannvannsforsyning – ajourføring 

av beredskapskart 

OK Brannberedskapen i Meistervik består av sju 
deltidsmannskaper som går på utkalling uten fast 
vaktordning. De har til rådighet en brannbil med 
2000 liter vann. Utrykningstida er maks 10 minutter, 
i og med at brannstasjonen er lokalisert på 
Malangstun. 
 
Det kan imidlertid oppstå en situasjon der ingen har 
anledning til å stille selv om de blir utkalt. I så fall 
må mannskaper rykke ut fra hovedstasjonen på 
Storsteinnes, der det er fast vaktordning. Da må man 
regne med en utrykningstid på 30-35 minutter. 
 
Det anbefales at det etableres felles uttak for 
slukkevann med minimum 20 liter pr. sekund.  Dette 
er ikke lovpålagt. 

g) Drikkevannsforsyning og 

plassering i forhold til potensiell 

fare (selve kilden og objekters 

plassering ved dette) 

IA  

h) Skjæringer og fyllinger – høyder 

og terrengvinkler – autovern og 

gjerder 

IA  



8 Innkomne innspill 

8.1 Fylkesmannen i Troms 
• Viser til at plan- og bygningsloven som utgangspunkt gir kommunen myndighet til 

å bestemme arealbruken innenfor sitt geografiske område forutsatt at dette skjer 
etter lovens bestemmelser og i tråd med retningslinjer som er gitt av nasjonale og 
regionale myndigheter.  

• Viser videre til kommuneplanens arealdel for Balsfjord kommune. 

8.2 Statens Vegvesen 
• Forutsetter at det ikke etableres nye atkomster mot fylkesvegen og at eksisterende 

atkomster er utformet og opparbeidet i henhold til dagens krav til utforming og 
sikt, jf håndbok N100. Ber om at det blir tatt inn i bestemmelsene at det ikke 
igangsettes utbygging i planområdet før atkomsten til fylkesvegen er kontrollert 
og godkjent av dem. 

• Ber om at planområdet utvides slik at hele fylkesvegen innlemmes i planen. 
• Viser til at det er fastsatt byggegrense til Fv 858 på 50 m fra senter fylkesveg 
• Eventuell felles parkeringsplass må ikke lokaliseres nærmere enn 10 m fra vegkant 

på fylkesvegen 
• Det må sørges for at området er tilgjengelig for alle, universell utforming 
• Det bør gjennomføres geoteknisk vurdering som dokumenterer at utbyggingen 

ikke svekker eller påvirker stabiliteten til fylkesvegen. 
Kommentar: Det tas inn i bestemmelsene at avkjørselen må godkjennes av Statens Vegvesen 
før utbygging. Hele fylkesvegen er tatt med i planen. Etter å ha vært i kontakt med 
saksbehandler, har vi fått aksept for at byggegrensen i dette tilfellet settes til 15 m.  

8.3 UIT Norges arktiske universitet / Tromsø museum 
• Tromsø museum er rette myndighet for forvaltning av kulturminner under vann i 

Nord-Norge. I og med at plangrensen følger strandlinjen antar de at det ikke blir 
noen direkte tiltak i sjø, og har derfor ingen merknader til planforslaget.  

• Minner om at dersom det i forbindelse med tiltaket skulle dukke opp automatiske 
vernete kulturminner eller funn av kulturhistorisk betydning, så skal de varsles. 

8.4 Troms Fylkeskommune 
• Innenfor planområdet ligger det et Sefrak-registrert naust, som i følge 

registreringen skal være oppført i 1935. Forutsetter at denne bygningen blir 
vurdert i forhold til verneverdi. 

8.5 Troms Kraft 
• Troms Kraft Nett as har ledig kapasitet i området, og noe nett i planområdet. De 

bes kontaktet ved oppstart av gjennomføringen. Utover dette har de ingen 
kommentarer. 

8.6 Kystverket 
• Kystverket minner om at tiltak i sjøen skal ha tillatelse etter havne- og 

farvannsloven, ellers ingen merknader.  Ikke aktuelt. 
 

8.7 Direktoratet for mineralforvaltning 
• Ingen merknader til planarbeidet. 
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1 Formål 

I medhold av plan- og bygningsloven § 11 – 8 og § 12 – 5 er arealet regulert med 
formålsgrenser til følgende: 

Pbl § 11-8 Hensynssone, a. Sikringssone     

H140 Frisikt     

Pbl § 12 - 5. ledd nr.1, Bebyggelse og anlegg 

Bolig, frittliggende småhusbebyggelse, BFS 
Fritidsbebyggelse, frittliggende, BFF1, BFF2, BFF3, BFF4,  
BFF5, BFF6 og BFF7 
Uthus/naust/badehus, BUN1 og BUN2 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.2, Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Kjøreveg, SKV1, SKV2, SKV3 og SKV4 
Annen veggrunn – teknisk anlegg 
Parkering, SPA 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.3, Grønnstruktur 

Friområde, GF 

Pbl § 12 - 5. ledd nr.5, Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift,  

Landbruksformål, LL 
Friluftsformål, LF1, LF2, LF3 og LF4 

 

2 Fellesbestemmelser 

2.1 Rekkefølgebestemmelser 

• Atkomstene skal tilfredsstille kravene til utforming og sikt, jfr. Håndbok N100 
«Veg- og gateutforming» og være opparbeidet, kontrollert og godkjent av 
Statens Vegvesen før det igangsettes videre utbygging i planområdet. 

2.2 Kulturminner  

Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet kulturminner, skal arbeide stanses, og 
melding sendes til Samediggi / Sametinget og Kulturetaten, Troms Fylkeskommune 
for videre vurdering. 

2.3 Universell utforming 

Kjøreveg og adkomst til boligtomten skal utarbeides med utgangspunkt i 
framkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder også for de 
hyttetomtene som har kjørbar adkomst.  

2.4 Utnyttelsesgrad og byggegrenser. 

Utnyttelsesgrad er angitt under det enkelte formål. Byggegrenser er vist på plankart.   

2.5 Byggeskikk, utforming og møne-/ gesimshøyde 

Bebyggelsen skal gis en harmonisk og helhetlig utforming innenfor planområdet, og 
det må tilstrebes en sammenheng i byggeform mellom tomtene.  Det skal benyttes 
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naturmaterialer for utvendig kledning, og tak skal tekkes med ureflekterende 
materiale. Bygninger skal tilpasses opprinnelig terreng, og dette skal vises ved snitt i 
søknad om tiltak.  Bygningens lengderetning skal ligge langsetter kotene.  Møne/ 
gesimsretning skal følge bygningens lengderetning.  Møne-/ gesimshøyde er angitt 
under det enkelte formål og regnes fra gjennomsnitt opprinnelig terreng.  

2.6 Parkering og adkomst til tomt 

Der det er kjørbar adkomst, skal nødvendig parkeringsareal opparbeides innenfor 
den enkelte tomt med min. 1 parkeringsplass pr. enhet.  For boligen skal det 
opparbeides gjesteparkering i tillegg.   

2.7 Strøm, vann og avløp 

Det kan legges inn strøm, vann og avløp i hyttene.  Strømkabel føres i luftspenn.  
Vanntilførsel for hyttene løses ved felles anlegg.  Avløp etableres på den enkelte tomt.   
For boligen etableres det vannforsyning og avløp på egen tomt. 

3  Hensynssone 

3.1  H140 Frisikt 

Området er avsatt til frisiktsone.  Vegetasjon eller andre elementer innenfor 
områdene skal ikke hindre fri sikt, og vegetasjon skal ikke være høyere enn 0,5 meter. 

4 Bebyggelse og anlegg  

4.1 Bolig, frittliggende småhusbebyggelse, BFS  

Området er satt av til enebolig med garasje og uthus. Boligene kan ha utleiedel og 
oppføres i 2 etasjer med loft.  Maks møne-/gesimshøyde skal ikke overstige 8,5 m for 
boligen.  Garasje og uthus skal bygges i én etasje.  

4.2 Fritidsbebyggelse, BFF1 og BFF2 

Innenfor området er det en eksisterende fritidsbolig. Ved gjenoppbygging/ utvidelse 
gjøres bestemmelsene i BFF5 – BFF7 gjeldende.    

4.3 Fritidsbebyggelse, BFF3  

Innenfor området er det en eksisterende fritidsbolig og et naust.  Ved 
gjenoppbygging/ utvidelse gjøres bestemmelsene i BFF5 – BFF7 gjeldende.   Ved 
gjenoppbygging av naust skal plasseringen justeres slik at naustet kommer innenfor 
eiendomsgrensen.  Naustet skal ha samme størrelse.  

4.4 Fritidsbebyggelse, BFF4 

Området er satt av til hytte med inntil to uthus.  Hytten skal ha en etasje med 
mulighet for loft. Utnyttelsesgraden er 160m2 BYA.  Maks møne-/gesimshøyde skal 
ikke overstige 5,5 m for hytten.  For uthus er maks møne-/gesimshøyde 3,5 meter.  
Adkomst til hytten er via sti, og det er satt av plass for en bil på Parkering, SPA. 

4.5 Fritidsbebyggelse, BFF5, BFF6 og BFF7  

Området er satt av til hytte med inntil to uthus.  Hytten skal ha en etasje med 
mulighet for loft. Utnyttelsesgraden er 180m2 BYA inkludert biloppstillingsplass.  
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Maks møne-/gesimshøyde skal ikke overstige 5,5 m for hytten.  For uthus er maks 
møne-/gesimshøyde 3,5 meter. 

4.6 Naust, BUN1 og BUN2  

Områdene er satt av til eksisterende naust. Ved gjenoppbyggelse skal naustene ha 
samme størrelse og plassering. Maks møne-/gesimshøyde skal ikke overstige 3,5 
meter. 

5 Samferdselsanlegg  

5.1 Kjøreveg, SKV1  

Området er satt av til Fylkesveg 858.  

5.2 Kjøreveg SKV2  

Området er satt av til eksisterende adkomst inn til eksisterende bolig utenfor 
planområdet, og til boligtomt BFS.  

5.3 Kjøreveg SKV3 

Området er satt av til eksisterende adkomst inn i hytteområdet.   

5.4 Kjøreveg SKV4 

Området er satt av til etablering av ny adkomst til eksisterende hytte innenfor BFF1.  

5.5 Annen veggrunn 

Områdene er satt av til grøfter og frisiktsoner. 

5.6 Parkering, SPA 

Området er avsatt til gjesteparkering og parkering for BFF5. 

6 Grønnstruktur 

6.1 Friområde, GF  

Området er satt av til friområde. Innenfor området kan det etableres mindre 
installasjoner, bord, benker og bålplass som fremmer bruken som friområde.  Skjøtsel 
av stedlig vegetasjon skal utføres varsomt.   

7 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 

7.1 Friluftsformål, LF1, LF2, LF3 og LF4 

Området er satt av til friluftsområde.  Skjøtsel av stedlig vegetasjon skal utføres 
varsomt.   
 
 
 
 





Balsfjord kommune Saksframlegg
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Arkivkode: 43/173

Vår saksbehandler
Gudmund Forseth, tlf 77722126

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
14/17 Formannskapet 25.01.2017

Søknad om endring av 43/173 for etablering av hyttetomt

Vedlegg:
1 Søknad om endring av gnr 43 bnr 173 for etablering av ny hyttetomt - Høring
2 43/173  - dispensasjon - etablering ny hyttetomt
3 Reinbeitedistriktets uttalelse

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
I 24.05.2016 Balsfjord 43/173- Søknad om deling av 

eiendom for oppføring av fritidsbolig
Arvid Åsmo

I 05.07.2016 Ettersending av skylddelingsforretning og 
kart

Arvid Åsmo

U 15.11.2016 Søknad om endring av gnr 43 bnr 173 for 
etablering av ny hyttetomt - Høring

FYLKESMANNEN I TROMS m.fl.

I 23.11.2016 Uttalelse om Söknad om endring av 43/173 
for etblering av hyttetomt

Nils O. H. Vasara-Hammare

I 28.11.2016 Uttalelse til søknad om endring av 43/173 for 
etablering av ny hyttetomt

Mauken Tromsdalen Reinbeitedistrikt

I 24.05.2016 Søknad om endring av 43/173 for 
matrikulering av nytt fritidsformål

Arvid Åsmo

I 13.12.2016 43/173  - dispensasjon - etablering ny 
hyttetomt

Fylkesmannen i Troms

Saksopplysninger:
Saks - og fakta opplysning for sak 2016/692 finnes i vedlegg 1 som er rådmannens høringsbrev datert 
14.11.2016. 

Rådmannen hadde følgende, foreløpige uttalelse til saken i høringsbrevet (skjermdump);



Høringsuttalelser
3 av høringsinstansene har avgitt uttalelse, se vedlegg 2 og 3.

Sammendrag uttalelser

Fylkesmannen i 
Troms

Fylkesmannen i Troms sin uttalelse datert 6.12.2016, som følger i vedlegg 2 i sin helhet, refereres 
punktvis slik:
! Tiltaket ligger innen vinterbeite for rein og i umiddelbar nærhet til flyttveier for rein
! Ytterligere fradelinger, inkludert omsøkte tiltak, må skje gjennom reguleringsplan

Fylkesmannen i Troms kan ikke se at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon i denne 
saken, eller at fordelene ved dispensasjon er vist å være klart større enn ulempene.

Fylkesmannen peker også på varslet oppstart av regulering på 43/167 ved Fjellfroskvatnet (red anm 
rådmann: eiendom ca 300 meter sør av denne søknads eiendom). Fylkesmannen har i denne 
reguleringssak vurdert tiltaket til å komme i konflikt med viktige reindriftsinteresser og at tiltaket 
dermed faller inn under kravet om reindriftsfaglig konsekvensutredning.

Fylkesmannen i Troms tilrår at søknad om dispensasjon fra plansituasjonen avslås. Dersom 
kommunen kommer til at reindriften blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket, ber vi om at 
dette begrunnes. Om ikke vil vi vurdere å påklage et vedtak hvor søknaden innvilges. Vi ber derfor 
om å få tilsendt avgjørelsen når den foreligger.

Mauken –
Tromsdalen 
reinbeitedistrikt

Mauken-Tromsdalen reinbeitedistrikt refererer i høringsuttalelse datert 25.11.2016 distriktets vedtak i 
saken (se vedlegg 3):
Reindbeitedistriktet er i utgangspunktet negativ til hytter i reinbeiteområder. Distriktet synes 
imidlertid det er bedre å ha hytter i et konsentrert område hvor det allerede er hytter. Distriktet ønsker 
befaring for å se nærmere på det omsøkte området slik at vi kan se om dette berører dagens flytt- og 
trekkvei.

Könkämä sameby Samebyen skriver i sin uttalelse (epost av 22.11.2016);
Könkämä sameby tillstyrker ansökan.

Vurdering:
Landbruk
Tiltaket er lokalisert i område med planstatus LNFR. Tiltaksområdet er ifølge arealdata fra skog og 
landskap ikke dyrkbart og noe svak skogsmark.
Området er i arealdelen til kommuneplanen definert med planstatus LNFR hvor det ikke er tilrettelagt for 
spredt hyttebygging. Med til sammen 7 enkeltfradelinger til fritidsformål over lang tid, hvorav 4 bebygde, 
vil rådmannen karakterisere arealutviklingen på eiendommen som lite forutsigbar for planstatus LNFR. 
Denne forutsigbarheten kan kun innfris gjennom et plankrav for videre hytteformål på eiendommen.

Reindrift
Med utgangspunkt i fylkesmannens uttalelse, anser rådmannen at omsøkte tiltak er godt nok belyst i 
forhold til reindriftsnæringen. Tiltaket befinner seg i beiteområde for rein og er lokalisert i umiddelbar 
nærhet til drivingslei. Dette indikerer at planstatus LNFR blir vesentlig tilsidesatt ved å gjennomføre 
tiltaket. 
En befaring, som foreslås fra Mauken-Tromsdalen reinbeitedistrikt, vil ikke endre forholdet til områdets 
planstatus. Den eneste måte å gi reindriftsnæringen forutsigbarhet i området, som for landbruk, er å gå 
veien gjennom en detaljregulering.
Könkämä sameby, som ikke har særlige interesser for områdene Fjellfroskvatnet vest, har anbefalt 
tiltaket.



Matrikkelforhold
Av fig 2 i høringsbrev av 14.11.2016 er 43/343 justert (rødskravert) i forhold til søkers egen oppfatning 
av tomtens korrekte geografi, hvor omsøkte, nye tomt (hvitskravert) ligger i søndre kant av denne med 
felles grense. Denne matrikkelmessige feil for 43/343, er ikke en del av den planfaglige vurdering lagt til 
grunn for omsøkte nyetablering.
Justering og oppretting av 43/343 i henhold til tinglyst skylddelingsforretning av 21.11.1978 kan utføres 
ved særskilt henvendelse hit til Plan og Forvaltning.

Planfaglige forhold
Omsøkte tomteopprettelse er en planendring i område med planstatus LNFR. Tiltaket krever at det gis 
dispensasjon. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelser gitt i plan det dispenseres fra, eller 
hensynene formålsparagrafen i plan og bygningsloven blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved 
å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Dispensasjon reguleres av § 19-2, annet ledd. I følge denne bestemmelsen er det to vilkår som skal være 
oppfylt, etter en samlet vurdering, for å kunne gi dispensasjon.
Det første vilkåret omfatter hensynene bak at loven det dispenseres fra (planstatus LNFR) og 
formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering – en samlet vurdering av vilkårene nr 1 og nr 2. 
Det må altså foreligge en vesentlig eller betydelig overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i forhold 
til de hensyn som taler mot dispensasjon.

I henhold til vår arealplan med bestemmelser og retningslinjer er verken omfang eller lokalisering av 
nyetablering av spredte fritidsformål i områder med planstatus LNFR, angitt i kommuneplanens arealdel. 
Opprettelse av nye matrikkelenheter for fritidsformål og bygging av hytter i LNFR-området, er derfor i
strid med arealplanen med bestemmelser, og kan derfor ikke tillates uten dispensasjon.

Med en konsentrasjon av 7 enkeltfradelinger i perioden 1966 til 1994, med 3 fradelinger i 1978, er 5 av 
fradelingene konsentrert i 100-metersbeltet til Fjellfroskvatnet. I arealplanbestemmelse 3.5. er det forbud 
mot bygge og anleggsvirksomhet inntil 100 meter langs Fjellfroskvatnet. Omsøkte tomt ligger ca 100 
meter fra vannkontur.

Forholdet til allment friluftsliv og ferdsel langs Fjellfroskvatnet samt forholdet til areal og næringsaktører 
innen planstatus LNFR ligger til grunn for rådmannens vurdering om å stille plankrav for videre 
utbygging av området. Gjennom en detaljregulering vil forholdet til LNFR inkludert allment friluftsliv og 
ferdsel langs Fjellfroskvatnet, kunne avstemmes på en planmessig måte og gi alle interesser en
forutsigbarhet i forhold til utvikling av arealene på vestsida av Fjellfroskvatnet.

Rådmannens planfaglige ståsted i foreløpig vurdering støttes av fylkesmannen i høringsuttalelse av 
6.12.2016. Fylkesmannen peker i sitt høringssvar på at tiltaket vil komme i konflikt med reindriftsnæring 
i området. Tiltaket er derfor i konflikt med planstatus LNFR.

Når tiltaket er i konflikt med planstatus LNFR, vil eventuelle positive faktorer knyttet til vilkår nr 2, 
fordeler og ulemper med tiltaket, ikke ha noen betydning, fordi begge vilkår skal være innfridde uten 
konfliktmomenter jf plan og bygningslov § 19-2, annet ledd.  

Rådmannens innstilling:



Balsfjord formannskap innvilger ikke omsøkte eiendomsendring på eiendommen 43/173 for 
nyetablering av hyttetomt som framkommer i fig 2 i høringsbrev av 14.11.2016.
Videre arealanvendelse i det strandnære området til Fjellfroskvatnet av eiendommen 43/173, 
underlegges plankrav.

Balsfjord formannskap kan ikke se at det i denne sak foreligger dispensasjonsgrunn i forhold til 
Plan og bygningslovens bestemmelser, samt i forhold til kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023 hvor det ikke er tilrettelagt for spredt hyttebygging og 
ved at søknaden er i konflikt med viktig reindriftsinteresser innen planstatus LNFR.

Etter jordlovens bestemmelser er ikke omsøkte deling forsvarlig ut i fra ønsket om planmessighet i 
arealdisposisjoner i områder med planstatus LNFR.

Vedtaket er hjemlet i:  
x § 1 Jordlov, formålsparagraf
x § 12 Jordlov, deling, forpaktning, tomtefeste med mer 
x § 1 Plan- og bygningsloven, formål
x § 19-1 Plan- og bygningsloven, Søknad om dispensasjon
x § 19-2 Plan- og bygningsloven, Dispensasjonsvedtaket
x § 1-6 Plan- og bygningslov, tiltak
x § 1-8 Plan- og bygningslov, forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag
x § 20-1, m) Plan- og bygningslov, tiltak som krever søknad og tillatelse
x § 27-4 Plan- og bygningslov, atkomst
x § 28-1 Plan- og bygningslov, Byggegrunn, miljøforhold mv
x § 7, 8, 9, 10, 12 Naturmangfoldloven, kap II
x § 21-9 Plan og bygningslov, Bortfall av tillatelse
x § 12 Jordloven; Bortfall av tillatelse

Dette vedtaket er et samlevedtak for jordlovsbehandling og plan- og bygningslovsbehandling 
i Balsfjord kommune. Søker kan kreve særskilt vedtak og/eller klagebehandling etter 
jordlovens bestemmelser. 

I henhold til forvaltningslov §§ 28 og 29 om klagerett og klagefrist, kan vedtaket påklages til kommunen.  
Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat.  Det er tilstrekkelig at klagen er 
postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som 
ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.  
Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne 
melding kommer frem.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder
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Søknad om endring av gnr 43 bnr 173 for etablering av ny hyttetomt - Høring

Saksopplysninger:
Beliggenhet
Fig 1 Beliggenhet i Balsfjord kommune

Eiendom 
Gnr Bnr

Balsfjord 43 173
Antall teiger 2
Eierforhold Eneeie

Parter 
Navn Adresse Postnr Poststed

Eier Arvid Åsmo Marikåpevegen 14 9102 Kvaløysletta
Erverver Espen Åsmo Tønsnesvegen 19 9020 Tromsdalen

Formål 
Ant Omsøkt kategori Ca omsøkt areal

1 Nyetablering av hyttetomt Ca 1000 m2
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Søknaden
Fig 2 Situasjonskart eiendomsendringer, ortofoto 2011

Fig 2 viser hvitskravert ca lokalisering, areal og arealfigur av omsøkte eiendomsendring for nyetablering av 
fritidsformål. 

Markert i fig 2 framstår eksisterende, ubebygde fritidseiendom gnr 43 bnr 343. Denne eiendommen er ifølge søker 
feilplassert i kartet. Rødskravert figur er søkers egen oppfatning av riktig tomtefigur basert på vedlagt tinglyst 
skylddelingsforretning av 21.11.1978.

Denne høring omfatter kun etableringen av ny hyttetomt (hvit skravur i fig 2). Relokalisering av gnr 43 bnr 343 er kun 
av matrikkelmessig og kartteknisk karakter.
Ny, omsøkt hyttetomt er plassert i forhold til tomtebeskrivelse for gnr 43 bnr 343 i skylddelingsforretning (rødskravert 
arealfigur). 

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og matrikkel.

Areal som søkes fradelt er lokalisert innen arealkategori og planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv og reindrift).
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Vedlegg til søknad 
Søker har vedlagt dispensasjonsbegrunnelse til søknad (skjermdump):

Søker har også gjort gjennomgang på tilgjengelige databaser og konkluderer med at omsøkte 
tiltak ikke er i konflikt med andre arealinteresser innen planstatus LNFR. 
Se rådmannens gjennomgang av «Andre planfaglige forhold knyttet til omsøkte 
eiendomsendring»

Gnr 21 bnr 3; Eiendommens arrondering og markslagsfordeling, NIBIO gårdskart
Fig 3a Oversiktskart Svart utsnitt i fig 3a er ca lik 

kartutsnitt i fig 3b.

Rød skravur i fig 3a og b viser 
dyrkbar jord. 
Dette er areal som ved 
oppdyrking vil oppfylle 
kravene til fulldyrka jord.  

Dyrkbar jord har etter 
jordloven, samme vernestatus 
som allerede oppdyrka jord 
(sterk, gul farge).
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Fig 3b Detalj (jf markert utsnitt i oversiktskart)

Område markert med ring i fig 
3b viser ca lokalisering av 
område for denne 
arealtransaksjon.

Jf fig 3b detalj, er markslaget 
for arealtransaksjonen ikke 
dyrkbart med påstående 
blandingsskog med bonitet F6. 

Tabell 1 Gnr 43 bnr 173; Nøkkeltall i dekar, arealdata nibiohttp://www.nibio.no/temaer/gardskart
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Gnr 43 bnr 173; Areal og planfaglige forhold knyttet til den omsøkte eiendomsendring
Fig 4 Planstatus og tidligere eiendomsendringer (matrikkeldata) Areal som omfattes av denne søknad har i 

henhold til arealdel til kommuneplan, 
planstatus LNFR (landbruk, natur, friluftsliv 
og reindrift). 

Omsøkte nyetablering av hyttetomt framstår 
med svart omriss sør av gnr 43 gnr 343.

Tunet på gnr 43 bnr 173 er markert med svart 
oval ring, hvor våningshuset benyttes til 
fritidsformål.

Det tas forbehold om feil i eiendomskart og 
matrikkel.

Fig 4 viser, med forbehold om feil i kart og 
matrikkel, matrikkelførte og tidligere 
fradelinger markert innen eiendommen gnr 43
bnr 173.

Jf fig 4
Gnr Bnr Formål
43 343 Ubebygd fritidseiendom. 

Omfattes av denne sak (eies av 
grunneier og søker denne sak).

1) 43 425 Ubebygd fritidseiendom 
eiendom (eies av grunneier og 
søker denne sak)

43 253 Bebygd Fritidsformål
43 285 Bebygd Fritidsformål
43 342 Bebygd Fritidsformål
43 344 Bebygd Fritidsformål
43 290 Bebygd Fritidsformål

1) Gnr 43 bnr 425 ble i 1992 godkjent opprettet som fritidseiendom (vedtak i hovedstyret for 
teknisk sektor sak 189/92). 
I vedtaket ble stilt vilkår om at gnr 43 bnr 343 skulle sammenføyes med hovedeiendommen gnr 
43 bnr 173 «Den tidligere fradelte tomt 43/343 skal sammenføyes med hovedbruket før 
målebrevet over den nye tomta tinglyses».

Sammenføyningen har aldri funnet sted og gnr 43 bnr 425 er i dag en tinglyst eiendom.

Opprettelsen av gnr 43 bnr 425 ble også godkjent av Fylkeslandbruksstyret, sak 113/92 i 
Balsfjord landbruksnemnd 26.11.1992.
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Gnr 43 bnr 173: Andre areal og planfaglige forhold knyttet til omsøkte eiendomsendring

Landbruksfaglige forhold

Arrondering Eiendommen er liten men godt arrondert.

Jordbruk Selvstendig jordbruksdrift med sauer opphørte ca 1990. Fjøset er 
i dårlig stand. Våningshus benyttes til fritidsformål.

Skogbruk Det hogges ved til eget og familiens brenselsbehov.
Dyrka mark
i drift

Dyrka mark høstes av nabobruk i drift på langsiktig 
jordleieavtale.

Atkomst

Endring og opprettelse av eiendom betinger atkomst til offentlig veg jf Plan og 
bygningsloven § 27-4.
Kommunen som veimyndighet til kommunal vei Myrvangveien, vil gi 
avkjørselstillatelse til ny hyttetomt som utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Reindrift
Fig 5 Reindriftskart

Ihht reindriftsforvaltningens reinbeitekart (se fig5) ligger omsøkt eiendomsendring 
(ca markert rød stjerne) i vinterbeiteområde for rein. Det går flere 
drivingsleier/flyttleier i nærheten av omsøkte tiltak.

Se http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/reindrift.jsp

Kulturminner

Balsfjord Kommunen kjenner ikke til automatisk fredede kulturminner innen omsøkt 
areal.

Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens §§ 8 og 9. pålegger tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til Sametinget og Troms fylkeskommune 
dersom det likevel oppdages gjenstander eller andre levninger som viser eldre 
aktivitet i området.

Naturmangfold

Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 –
12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet: 

§ 8 Kunnskaps -
krav

Krav om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold 
til sakens karakter og omfang. 
Den kunnskap som finnes, skal vektlegges.

§ 9 Føre-var-
prinsipp

Det skal vurderes om det kan foreligge sannsynlighet 
for reell risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet.

§ 10 Samlet 
belastning

Helhetsvurdering av hvilken samlet belastning et 
økosystem vil bli - og er utsatt for i nå- og framtid

§ 12 Miljøteknikk 
og lokalisering

Hensyntagen til tidligere, nåværende og framtidig 
bruk av naturmangfoldet som gir de beste 
samfunnsmessige resultater 

Naturbasen
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/

Tiltaket ligger i nedslagsfeltet til verneplan 
for Målselva.

Artsdatabanken
http://www.artsdatabanken.no Ingen kjente, registrerte verdier.

I henhold til Plan og bygningslov § 1-8 heter det at i 100-metersbeltet langs sjøen 
og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur og kulturmiljø, friluftsliv og 
landskap.

Omsøkte tomt ligger ca 110 meter fra vannkontur Fjellfroskvatnet.
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Byggegrunn, miljøforhold mv 
Se Norges geologiske undersøkelser, 
kvartærgeologisk kart m/marin grense; 
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/

Se også hjemmeside NVE; 
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/

og NVE Atlas: 
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer
=nveatlas

I henhold til kvartærgeologisk kart er omsøkte eiendomsendring lokalisert i område 
med tykk morene over marin grense.

Tiltaket er lokalisert utenfor aktsomhetssone i forhold til flom.

Planfaglige forhold

Rettslig grunnlag
! Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningslov) av 27. 

juni 2008 nr 71 og Lov om jord av 12.5.1995 nr 23 med endring av 19.6.2009.
! Lov om jord 1995-05-12 nr 23; Jf § 1 «Formål» og § 12 «Deling». 
! Kommuneplanens arealdel med bestemmelser og retningslinjer 2011-2023. 

Vedtak i Balsfjord kommunestyre i sak 48/2011 den 21.9.2011.

Opprettelse - og/eller endring av eiendom i LNFR-områder (landbruk-, natur-, 
friluftsliv- og reindriftsområder) ved nyetablering
Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord kommunestyre den 21.9.2011 om 
Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser og retningslinjer 2011-
2023.

Dispensasjon – Plan og bygningsloven § 19-2

Vilkår 1
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det 
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 
vesentlig tilsidesatt.

Vilkår 2 Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering av fordeler og ulemper.

Pbl. § 19-2 gir forvaltningen hjemmel til å dispensere fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av samme lov. Det følger av lovens ordlyd at dispensasjon ikke kan 
gis “dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt”. I tillegg må “fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering”. 
Vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi 
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Omsøkte tiltak ligger i område som i kommuneplanens arealdel med tilhørende 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, er avsatt til LNFR-område.

Kommuneplanens arealdel med 
tilhørende bestemmelser og 
retningslinjer 2011-2023.

(Jf vedtak i sak 48/2011 i Balsfjord 
kommunestyre den 21.9.2011)

Bestemmelsene er knyttet til plankart datert 07.09.2011. Kommuneplanens 
arealdel med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, er i henhold til § 11-6 i 
plan- og bygningsloven (heretter PBL), rettslig bindende for all arealdisponering i 
Balsfjord kommune.
Arealbruken i kommuneplanens arealdel er ikke endelig avklart i forhold til Lov 
om kulturminner av 1978.

Verken omfang eller lokalisering av nyetablering av spredte fritidsformål 
i områder med planstatus LNFR, er angitt i kommuneplanens arealdel. 
Opprettelse av nye matrikkelenheter for fritidsformål og bygging av hytter 
i LNFR-området, er derfor i strid med arealplanen med bestemmelser og 
kan derfor ikke tillates uten dispensasjon.
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Foreløpig vurdering:
Generelt ønsker rådmannen i Balsfjord kommune, i samsvar med arealdel til kommuneplan med 
bestemmelser og retningslinjer 2011-2023, å bidra til at hyttebygging konsentreres til de områder 
som i planen er utlagt til dette formål. I arealdelen er det ikke lagt opp til spredt hyttebygging i 
kommunen.
Omsøkte nyetablering av fritidsformål er en dispensasjonssak.

Spesielt vil rådmannen peke på den ubebygde hyttetomten gnr 43 bnr 343 som i denne sak er 
påpekt ligger uriktig i kartet i forhold til vedlagt skylddelingsforretning. Det framgår av 
søknaden at denne tomten ønskes opprettholdt i tillegg til omsøkte nyetablering.

Rådmannens planfaglig vurdering omfatter forholdet til planmessighet for eiendommen gnr 43 
bnr 173. Til sammen har eiendommen gjennom mange år fått opprettet 7 hytteeiendommer 
gjennom enkeltfradelinger. Den eldste, helt tilbake til 1971. 6 av disse fradelinger (se fig 4), 
ligger samlet i område mot Fjellfroskvatnet. 
Rådmannen vil derfor vurdere å stille plankrav for flere fradelinger i området, inkludert denne 
saks omsøkte nyetablering av hyttetomt.

Saken sendes eksterne og nødvendige høringsinstanser for uttalelse, med kopi til søker i saken. 
Frist for uttalelse i saken settes til 4 uker i henhold til Plan og bygningsloven § 21-5. 
Dersom noe i saken skulle være uklart, bes dere kontakte kommunens saksbehandler.

Ylva Sneve
enhetsleder

Gudmund Forseth
rådgiver

Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Ekstern kopi til:
Arvid Åsmo Marikåpevegen 14 9102 Kvaløysletta







Mauken-Tromsdalen reinbeitedistrikt 

v/ Johan Isak Turi Oskal 

Ametystveien 2 

9022 KROKELVDALEN 

E-post: mauken-tromsdalenrbd@outlook.com     25.11.16 

 

 

Balsfjord kommune 

Rådhuset 

9050 STORSTEINNES 

 

Vedr. søknad om endring av gnr 43 bnr 173 for etablering av ny hyttetomt 

Reinbeitedistriktet har behandlet saken 23.11.2016 og gitt følgende uttalelse 

Vedtak: Reinbeitedistriktet er i utgangspunktet negativ til hytter i reinbeiteområder. 

Reinbeitedistriktet synes imidlertid det er bedre å ha hytter i et konsentrert område hvor det allerede 

er hytter.  

Reinbeitedistriktet ønsker befaring for å se nærmere på det omsøkte området slik at vi kan se om 

dette berører dagens flytt- og trekkvei. 

 

 

Mvh 

 

Johan Isak Turi Oskal 

Mauken-Tromsdalen rbd 

 

Kopi: Fylkesmannen i Troms 

mailto:mauken-tromsdalenrbd@outlook.com
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Områderegulering for Tamok fjellbygd - høring og offentlig ettersyn

Vedlegg:
1 Tamok fjellbygd - plankart 09.01.17
2 Tamok fjellbygd - planbeskrivelse 09.01.17
3 Tamok fjellbygd - planbestemmelser 09.01.17
4 Tamok fjellbygd - avtale om utarbeidelse av områdeplan
5 Konsekvensutredning landbruk
6 Konsekvensutredning naturmangfold
7 Konsekvensutredning friluftsliv
8 Konsekvensutredning reindrift

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Refereres ikke.

Saksopplysninger:
Planområdet
Områderegulering for Tamok fjellbygd berører eiendommen gnr 43 bnr 23, se figur 1. Planområdet er på 
om lag 1300 daa. Formålet med planen er å bygge ut et turisme- og fritidstilbud med overnatting/hytter, 
heis- og løypetraséer i henhold til område avsatt i overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Planen 
omfatter også adkomsten til området fra fv87. Se vedlagte plankart for mer detaljert beskrivelse.

Figur 1: Eiendommen som blir berørt av planen



Forholdet til kommuneplanens arealdel
Planen omfatter forslag FT6, område for vintersportssted ved Sæter, Olsrud og Tverrelva i Tamokdalen. 
Bestemmelsene til kommuneplanens arealdel (pkt 1.1) setter plankrav for område FT6. Det skal 
utarbeides og foreligge område- eller detaljreguleringsplan før det gjennomføres søknadspliktige tiltak i 
området.

Etter flere befaringer er områdegrensen justert for å få en god utnyttelse av arealene. Totalarealet ble 
mindre etter justeringen, se figur 2.

Figur 2: FT6 i kommuneplanens arealdel og ny planavgrensning uthevet

Saksgang
Varsel om oppstart for planarbeidet ble kunngjort den 13.07.2015. Merknadsfrist ble satt til 07.09.2015.

Under utarbeidelsen av planforslaget har planen vært lagt frem og drøftet i regionalt planforum to ganger, 
først den 15.10.2015 deretter den 9.6.2016. 

Innledningsvis ble planen utarbeidet som en detaljregulering, der forslagsstiller var Tamok AS. Etter 
dialog med Fylkesmannen i Troms ble det besluttet at det er mest hensiktsmessig å utarbeide planen som 
en områderegulering. Dette på grunn av at det er ulik detaljeringsgrad på bruken av arealene på 
inneværende tidspunkt. Fordelen med en områderegulering er å avklare hovedstrukturen i et større 
område før det utarbeides detaljregulering for delområder. Dersom den første fasen av utbyggingen blir 
vellykket, vil det bli aktuelt å gå i gang med detaljregulering av de øvrige byggeområdene innenfor 
planområdet.

Pbl § 12-2 områderegulering
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller 
kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken. 
Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og 
private å utarbeide forslag til områderegulering.
For områderegulering som innebærer vesentlige endringer av vedtatt kommuneplan gjelder § 4-2.



I utgangspunktet er det en kommunal oppgave å utarbeide områderegulering, men kommunen kan også 
overlate til private å utarbeide forslag til områderegulering. Det foreligger derfor en skriftlig avtale 
mellom Balsfjord kommune og Tamok AS om at Tamok AS tar på seg å utarbeide områdeplanen. Tamok 
AS forplikter seg også til å bære kostnadene knyttet til utarbeidelse av planen med de nødvendige 
utredninger og vedlegg. Kommunens hjemmel til å ta gebyr for reguleringsplaner omfatter bare private 
planer og ikke områdeplaner (jf. Pbl § 33-1), Tamok AS vil derfor ikke bli påkrevd gebyr for planen.

Konsekvensutredning
Det ble stilt krav om konsekvensutredning for landbruk, naturmangfold, friluftsliv og reindrift. 
Konsekvensutredningene er kort oppsummert i planbeskrivelsen, de fullstendige utredninger er forøvrig 
vedlagt denne sak.

Landbruk:
Tiltaket har liten eller ingen effekt på landbruket i området eller kommunen.

Naturmangfold: 
Det er få konflikter i forhold til verdifull natur i dette prosjektet.

Friluftsliv:
Utbyggingen vil føre til sterkt økende friluftsaktivitet. I første omgang innenfor og i takt med 
framveksten av nye friluftsformer. Etter hvert også økt aktivitet innenfor en stor bredde av 
friluftsaktiviteter.

Reindrift:
Forutsatt at foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan etableringen gjennomføres 
med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen vår og høst.

Vurdering:
Det aktuelle arealet er avsatt som område for fritids- og turistformål i kommuneplanens arealdel. 
Områdereguleringsplanen er derfor i tråd med overordnet plan.

Vedrørende innkomne merknader til varsel om oppstart vurderer rådmannen at disse er håndtert og 
innarbeidet på en planfaglig tilfredsstillende måte. 

Rådmannens innstilling:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legger Balsfjord kommune områdereguleringsplan 
for Tamok fjellbygd, plan-ID 1933-256, som omfatter eiendommen gnr 43 bnr 23, med tilhørende 
planbeskrivelse datert 9.1.17, planbestemmelser datert 9.1.17 ut til høring og offentlig ettersyn.

Videre behandling følger plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder
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1. Bakgrunn

1.1Hensikten	med	planen
Forslagsstiller	ønsker	å	bygge	ut	et	turisme- og	fritidstilbud	med	overnatting/hytter,	
heis- og	løypetraseer	i	henhold	til	område	avsatt	til	formål	turisme- og	
fritidsbebyggelse.	Utbyggingen	skal	skje	i	flere	faser.	I	samråd	med	planmyndighet	
utarbeides	planen	som	en	områderegulering.	Prosjektet	medfører	også	at	
adkomstveg	fra	fylkesveg	87	må	bygges	om.

1.2Forslagsstiller,	plankonsulent,	eierforhold
Tamok	AS	er	forslagsstiller.	Aadne	Olsrud	er	grunneier.	

Fjellfrosk	AS	har	vært	plankonsulent	avslutningsvis	etter	at	Arkitekt	Kjersti	Jenssen	
AS	og	Hamsa	v	Iris	Hallen	pga	kapasitetsproblem	har	stått	for	en	stor	del	av	
planleggingen	innledningsvis.

1.3Tidligere	vedtak	i	saken
Planområdet	ligger	inne	som	felt	FT6	i	kommuneplanens	arealdel,	vedtatt	i	
kommunestyret	i	Balsfjord	21.	september	2011,	sak	48/11.	

Ny	avkjørsel	vedtatt	i	formannskapet	i	Balsfjord	13.04.16	sak	46/16.

1.4Vurdering	av	behovet	for	konsekvensutredning
Balsfjord	kommune	har	i	epost	av	06.05.15	stilt	krav	om	konsekvensutredning	i	
henhold	til	forskrift	om	konsekvensutredning,	§	3,	bokstav	c,	jf.	vedlegg	II	punkt	12,	
etter	samlet	vurdering	i	henhold	til	vedlegg	III.	

I	henhold	til	forskriftens	§	5,	første	ledd,	ble	det	ikke	stilt	krav	om	at	det	skal	
utarbeides	planprogram.	En	kort	oppsummering	av	konsekvensutredningene	ligger	i	
planbeskrivelsen,	punkt	10,	mens	hele	dokumentet	ligger	som	vedlegg.	

2 Planprosessen

2.1 Medvirkning,	varsel	om	oppstart
Det	var	viktig	for	tiltakshaver	å	komme	i	dialog	med	reindriftsutøverne	i	området	for	
i	fellesskap	å	finne	løsninger	som	begge	parter	kan	leve	med.	Det	ble	derfor	invitert	
til	et	møte	med	representanter	for	Könkämä	sameby	22.10.14.	

En	annen	kritisk	faktor	var	avkjørselen	fra	fylkesvegen.	Det	ble	derfor	avholdt	en	
befaring	med	Statens	Vegvesen	20.08.14.

Varsel	om	oppstart	ble	sendt	til	grunneiere,	høringsinstanser	og	andre	berørte	
13.07.15,	med	frist	for	merknader	07.09.15.	Det	ble	også	annonsert	oppstart	i	Nye	
Troms.
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03.09.15	ble	det	avholdt	åpent	informasjonsmøte	i	Tamokdal	Grendehus.	Der	deltok	
tiltakshaver,	representanter	fra	Balsfjord	kommune,	konsulenter	og	spesielt	inviterte	
naboer/berørte.	Møtet	ble	annonsert	i	tillegg	til	at	invitasjon	ble	sendt	ut.

Planforslaget	ble	også	lagt	fram	og	drøftet	med	relevante	myndigheter	i	Planform	
15.oktober	2015,	i	planforum	9.juni	2016,	samt	i	oppfølgingsmøte	med	
Fylkesmannen	i	Troms	vedrørende	oppfølging	av	utredning	for	naturmangfold	den	
17.juni	2016.	

3 Planstatus og rammebetingelser

3.1 Kommuneplanens	arealdel
Det	har	pågått	et	prosjekt	for	å	utvikle	et	område	for	turisme	og	fritidsbebyggelse	i	
Melkeraksla	siden	2006.	Det	kom	med	som	Melkeraksla	skiheisanlegg,	FT6,	i	
arealdelen	til	kommuneplanen	vedtatt	i	kommunestyret	i	sak	48/11	21.09.11.	
Innsigelsen	fra	områdestyret	ble	imøtekommet	blant	annet	ved	at	det	omsøkte	
arealet	ble	redusert	i	omfang	og	nå	bare	omfatter	sørsiden	av	dalen.	Det	ble	stilt	krav	
om	utarbeidelse	av	reguleringsplan	for	området.	

Andre	krav	i	bestemmelsene	til	kommuneplanens	arealdel:

! For krav til infrastruktur gjelder til enhver tids gjeldende reglement for Balsfjord 
kommune når det gjelder vann, avløp og renovasjon.

! Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det lages bestemmelser om universell 
utforming. Byggeområder med tilhørende uteareal skal planlegges utformet med 
tilfredsstillende adkomst til alle bygninger og med veier og gangveier som gir god 
fremkommelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

! Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle reguleringsplaner som omfatter 
vassdrag. Ved prosjektering av alle nye tiltak etter § 20-1 må det tas hensyn til 
mulig flomfare langs alle typer vassdrag. 

! Ved arealsaksbehandling og ved større utbyggingsprosjekter skal det redegjøres 
for håndtering av overvann. 

! I områder under marin grense må det gjennomføres geoteknisk vurdering av 
kvikkleireskredfaren.

! Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
(T-1422) legges til grunn for all planlegging.

! Nye bygninger og anlegg, samt endringer av eksisterende, skal utformes i sampill 
med omgivelsenes karakter, naturgitte forhold på stedet, kulturlandskapet og den 
tradisjonelle byggeskikken.

! Ny bebyggelse skal underordne seg områdets topografiske særpreg, ha en helhetlig 
form-, farge og volumoppbygging samt fremme gode uterom. 

! Tiltak skal underordne seg landskapet på en slik måte at det ikke bryter med 
horisontlinjer eller kommer i konflikt med andre markerte landskapstrekk. 

! I forbindelse med plan- og byggesaker skal man søke å bevare verdien til 
kulturminner og bygninger med antikvarisk og kulturhistorisk betydning. 

! For Tamokelva som renner til Målselv settes en byggegrense på 100 meter helt til 
kommunegrense. Vassdraget tilhører forvaltningsklasse 2. For sidevassdragene 
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settes byggegrensen til 20 meter. Unntaket er der offentlig vei er lokalisert 
nærmere enn byggegrensen er offentlig vei byggegrense. Tiltak i henhold til PBL 
§ 11-7 nr. 5 a) kan etter søknad tillates innenfor sonen. 

3.2 Justering	av	planområdet
Kommuneplanens	arealdel	er	en	områdeplan	som	ikke	har	muligheter	til	å	ta	med	
det	detaljeringsnivået	som	er nødvendig	for	å	plassere	bygninger	og	infrastruktur	
best	mulig	tilpasset	i	terrenget.	Etter	flere	befaringer	finner	forslagsstiller	det	
nødvendig	å	be	om	en	justering	av	områdegrensen	for	å få	en	god	utnyttelse	av	
arealene.	Totalarealet	blir	mindre	ved	justeringen:	

          Areal avsatt i kommuneplanens arealdel      Areal i reguleringsplanen.

3.3 Godkjenning	av	ny	avkjørsel
Avkjørselen	fra	fylkesveg	87	er	trafikkfarlig.	Det	kan	derfor	ikke	påregnes	økt	bruk	
av	denne	ut	over	det	som	følger	av	dagens	formål.	Etter	befaring	med	Statens	
Vegvesen	ble	det	enighet	om	å	legge	avkjørselen	til	nærmeste	bakketopp.	

Avkjøring	er	ferdigstilt	og	godkjent	for	bruk	parkering	(ikke	ferdigstilt)	SPP1	og	
SPP2	fremmes	som	en	del	av	planforslaget
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Dagens	avkjørsel	til	området	er	trafikkfarlig.	Etter	befaring	med	Statens	Vegvesen	
er	det	enighet	om	at	en	ny	avkjørsel	kan	legges	på	bakketoppen.	Nødvendig	areal	
er	ervervet	av	forslagsstiller.

Den	videre	adkomsten	inn	mot	selve	planområdet	følger	kommunal	vei	i	
eksisterende	trasé	og	har	fått	formålet	SV1.	Fra	kryss	i	kommunal	vei	går	privat	
vei	SV2	og	inn	i	planområdet

Nye	avkjørsler	eller	utvidet	bruk	av	eksisterende	avkjørsler	fra	fylkesveger	skal	
godkjennes	av	Statens	vegvesen.	Fra	kommunal	veg	godkjenner	kommunen.	

Forslagsstiller	har	ervervet	arealet	som	er	nødvendig	for	å	få	til	en	slik	løsning.	
Kommunen	har	vedtatt	den	nye	avkjørselen	i	formannskapet	13.04.16	i	sak	
46/16.

Det kan etableres parkering i forbindelse med etablering av nytt veikryss.

3.4 Oppstartsmøtet
Momenter	i	referatet:

! Balsfjord	kommune	stiller	i	utgangspunktet	krav	om	at	rammer	og	
prinsipper	for	kommunaltekniske	anlegg	skal	vurderes	og	avklares	før	
planen	legges	frem	for	1.gangsbehandling.	Ny	avkjørsel	til	fylkesvegen	er	
avtalt	med	Statens	Vegvesen og	godkjent	av	kommunen.	I	dette	tilfellet	er	
utbyggingen	av	vann-,	avløps- og	overvannsløsning	i	privat	regi	og	
avhengig	av	respons	fra	markedet	og	valg	av	eierstruktur/organisering.	

! ROS-analysen	skal	være	en	del	av	konsekvensutredningen
! Det	bør	lages	en	vurdering	av	planforslaget	med	tanke	på	universell	

utforming.
! Planområdet	og	hvert	delfelt	skal	gi	et	helhetlig	uttrykk	når	det	er	ferdig	

utbygd.
! Krav	om	konsekvensutredning	i	henhold	til	forskrift	om	

konsekvensutredning,	§	3,	bokstav	c,	jfr	vedlegg	II	punkt	12,	etter	samlet	
vurdering	i	henhold	til	vedlegg	III.
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

Type	areal	 Eiendom	43/23 Planområdet Ikke	berørt	av	regulering

Fulldyrka 30,9 12,4 18,5
Innmarksbeite 11,5 8,9 2,6
Skog,	middels	bonitet	 2326,5 478,1 1848,4
Skog,	lav	bonitet 632,0 183,8 448,2
Uproduktiv	skog 794,1 404,4 389,7
Myr 131,2 50,7 80,5
Jorddekket	fastmark 128,2 0,0 128,2
Skrinn	fastmark 635,5 95 540,5
Bebygd/samferdsel/vann 30,6 20,2 10,4
Ikke	klassifisert 0,1 0,0 0,1
Sum	eiendom	43/23 4720,6 1253,5 3467,1
Andre	eiendommer 60,2
Sum	hele	planområdet 1313,7

Området	som	reguleres	er	en	del	av	områdereguleringen	FT6	i	kommuneplanens	
arealdel	(område	for	vintersportssted	ved	Sæter,	Olsrud	og	Tverrelva	i	Tamokdalen).	
Det	er	stort	sett	bjørkeskog	opp	til	skoggrensa,	mens	dalbunnen	er	dominert	av	elva	
med	eng,	skog og	dyrket	mark	mellom	elvebredden	og	fjellsiden.	Atkomstvegen	fra	
fylkesveg	87	går	over	naboeiendommen	Sætra.	

Forslagsstiller	har	etablert	en	skogsbilvei	gjennom	området.	Det	ligger	også	en	nedlagt	
skytebane,	et	grendehus	og	en	fotballøkke	innenfor	området	som	er	lite	i	bruk.	

5 Beskrivelse av planforslaget
Planforslaget	tar	for	seg	et	område	på	vel	1300	daa	som	må	utvikles	over	tid.		Bruken	av	
arealene	er	i	varierende	grad	detaljplanlagt,	og	dette	kommer	fram	i	bestemmelsene	for	
de	enkelte	formålene.		I	første	omgang	er	det	følgende	formål	som	skal	realiseres:
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•	ny	adkomst,	SV1,	fra	fylkesveg	87	med	parkering	SPP1	og	SPP2
•	ombygging	av	grendehus	til	service	hus	og	enkel	overnatting	i	BFT1
•	løypetraseer,	BST1	til	og	med	BST15,	og	heistraseer	BSA1	til	og med	og	BSA8.
•	etablering	av	adkomstveg,	SV2,	SV18		nord	for	grendehuset	sammen	med	
adkomst	til	parkering	SPP3	til	og	med	SPP8
•	realisering	av	hyttefeltene	i	BF21,	BFR2	og	BFR3
•	realisering	av	kombinasjonsfelt	i	BKB3
•	camping/bobilplass	BKB5
•	varmestue/servering i	BFT2
•	forretning/tjenesteyting	i	BKB4
•	offentlig	og	privat	tjenesteyting	i	BOP1	og	BOP2
•	forretning	inkl	servering	iBF
•	tilrettelegging	med	mindre	installasjoner	innenfor	GF1	til	og	med	GF7

Dersom	den	første	fasen	av	utbyggingen	blir	vellykket,	er	det	aktuelt	å	realisere	de
øvrige	byggeområdene	innenfor	planområdet.		Etablering	av	anlegg	for	overnatting,	
servering,	utleie	og	lignende	vil	da	bli	vurdert.		Utformingen	av	de	enkelte	
byggeområdene	som	ligger	lenger	fram	i	tid,	har	tatt	høyde	for	dette.	

Ved	avkjørselen	fra	fylkesveg	87,	er	det	lagt	inn	et	parkeringsområde.		Tidlig	i	
planleggingsfasen	var	det	her	tenkt	to	boligtomter,	men	dette	lot	seg	ikke	forene	med	
adkomsten.		Det	er	nå	lagt	inn	parkering	for	de	som	i	dag	parkerer	langs	fylkesvegen	for	
å	gå	på	toppturer	i	området.		Det	er	tillegg	lagt	inn	to	friområder	som	kan	gi	plass	for	
bord,	benker	og	informasjon.		

Avkjørselen	vil	også	være	ny	adkomst	for	Gnr.	43	Bnr.111.

Den	videre	adkomsten	(SV2)	inn	i	planområdet	følger	eksisterende	trasé	fram	til	BKB5	
Campingplass,	for	så	å	gå	rett	fram	(SV18) slik	at	trafikken	legger	seg	nord	for	
eksisterende	grendehus.		Dermed	blir	grendehusets	nye	funksjon	som	servicebygg	og	
overnatting	liggende	sammen	med	grønnstruktur,	heiser	og	løypetraseer	i	et	bilfritt	
område.	
SV18 fortsetter	videre	rundt	forhøyningen	med	område	for	kombinert	formål	BKB3.		
Vegen	ender	her	i	en	snuplass	med	parkering	for	BFR1,	BFR2,	BFR3	og	BFR4,	samt	
BKB3.		Denne	sørlige	delen	av	SV2	blir	adkomstvei	til	BFR4.

Det	er	fire	heistraseer	innenfor	planområdet.		To	heiser	med	T-krok	hvorav	er	en	
kortere	heis	beregnet	for	barn	og	uøvde,	en	er	stolheis.	I	sør	er	det	en	T-krok- eller	
tallerkenheis	som	tar	personer	til	øverste	topp	i	reisanleggene.

Løypenettet	vil	få	variasjon	i	grad	av	preparering	og	skogrydding.		Hoved	traseen	i	sør	
og	vest	vil	også	kunne	fungere	som	trekkveg	for	rein.		Det	er	derfor	lagt	en	hensynssone	
som	kobler	seg	opp	mot	løypen	slik	at	reinen	ledes	naturlig	ut	av	området.		

Det	er	lagt	inn	flere	grønnstrukturer	med	formål	Friområde.		Her	kan	det	etableres	
lavvo,	bålplass,	bord,	benker	og	mindre	installasjoner	som	fremmer	formålet.		Øvrige	
mellomliggende	områder	er	Friluftsområder	inn	under	LNFR.		Her	skal	det	kun	foretas	
vanlig	skjøtsel,	og	det	er	ikke	tillatt	med	flatehogst.
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Langs	Tamokelva	og	Tverrelva	er	det	lagt	inn	hensynssone	med	bestemmelser	som	
sikrer	kantvegetasjonen	langs	denne.

6 Konsekvensutredning

Tema Beskrivelse	av	
verdier

Verdi Konse
kvens

Vurdering Data-
grunn
lag

Naturverdier,	
biologisk	mangfold

Ingen	
kjente/registrerte,	
utført	KU

1

Landskap Landskapsregion	34	
Indre	bygder	i	Troms.	
Særegent	fjellområde

IV -1 Ny	bebyggelse	tilpasses	landskapet	i	form	og	
farge

2

Kulturminner	
kulturmiljø

Ingen	
kjente/registrerte

Generell	aktsomhet	i	planbestemmelsene

Forurensing	støy Utslipp	fra	bebyggelse,	
støy	fra	heiser

III -1 Forholdet	til	nærliggende	bebyggelse	og	støy. 3

Energi	og	klima Ekstremvær,	økende	
snøskredfare	pga	
klimaendringer,	øker	
transportbehovet

III -1 Økt	aktivitet	vil	øke	transportmengden	til	
området.

3

Samisk	natur- og	
kulturgrunnlag,	
reindrift

Område	for	svensk	
reindrift

III -2 Økt	aktivitet	i	området	på	grunn	av	
hyttebygging.	Kulturminneundersøkelse	
gjennomført,	ingen	funn.	Tilbudt	avtale	om	
samarbeid.

1

Skogbruk Ca	35 daa	furufelt	F6,	
ca	25	daa	
granplantefelt	G11,	
lauvskogareal	G11-14,	
skogsbilveg	i	flg	
kommunen

I -3 Skogsbilveien	må	ivaretas	og	ikke	stenges.	Mulig	
område	for	skogbruk.	Konsekvenser	vurdert

1

Jordbruk/jordvern Ca	19	daa	dyrka	mark	
og	9	daa	innmarksbeite

III -1 1

Friluftsliv,	
rekreasjon,	
tilgjengelighet	til	
uteområder

Berører	adkomst	for	
allment	friluftsliv.	
Muligheter	for	
friluftsliv	av	ulik	
karakter	i	området,	
tilrettelegger	for	
friluftsliv

II 2 Adkomst	med	allmenn	parkering	sikres,	
tilrettelegger	for	økt	friluftsliv	i	området

1

Barn	og	unge Egnede	områder	for	lek	
og	opphold	av	ulik	
karakter	og	til	ulike	
årstider.	
Aktivitetstilbud	til	barn	
og	unge	knyttet	opp	
mot	
vintersportsaktiviteter

IV 1 Tilrettelegger	for	aktiviteter	for	barn	og	unge 3

Tettstedsutvikling I	et	lengre	perspektiv	
vil	planen	for	området	
kunne	gi	et	potensial	
for	at	det	kan	utvikles	
et	livskraftig	senter	i	
Tamokdalen	basert	på	
bosetting	og	
sysselsetting	relatert	til	
reiselivsvirksomhet

I 2 Bidrar	til	mulig	utvikling	av	Tamokdalen	som	
vintersportssted,	og	dermed	utvikle	et	tettsted

2

Næring	og	
sysselsetting

Legger	til	rette	for	ny	
næringsvirksomhet	i	
dalen	basert	på	
områdets	naturgitte	
fortrinn.	I	et	langsiktig	
perspektiv	kan	det	
utvikles	en	stor	
livskraftig	

I 3 Styrke	næringsgrunnlaget	og	utviklingen	av	
Tamokdalen	som	vintersportssted

2
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reiselivsvirksomhet	
som	vil	gi	tiltrengt	lokal	
sysselsetting

Kommunalt	
tjenestetilbud

Ca	28	km	til	base	for	
omsorgstjenester	i	
Balsfjord,	40	km	til	
kommunesenter

IV 0 Kan	skape	behov	for	kommunalt	tjenestetilbud	i	
tilknytning	til	området

1

Transportbehov Ca	14	km	til	nærmeste	
handel/service,	
20	km til	nærmeste	
drivstoffsalg,	før	evt	
utbygging	i	
Tamokdalen.	
Kollektivtransport	til	
skolene,	individuell	
transport	for	øvrig.	Vil	
kunne	medføre sterk	
økning	i	trafikken	på	fv	
87

III 1 Noe	avstand	til	handelssenter	og	serviceanlegg.	
Behov	for	kollektivtransport	til	området	om	
dette	utvikler	seg	til	større	vintersportssted

2

Folkehelse Tilrettelegger	for	
vinteraktiviteter.	
Minimere	naturinngrep

III 1 Aktivitetstilbud	fremmer	folkehelsen 2

Samfunnssikkerhet	
ROS

Skredfarlig	veg	mellom	
området	og	nærmeste	
tettsted	i	kommunen,	

III -1 Unngår	potensielt	farlige	skredområder	for	
bebyggelse.	Tar	høyde	for	flom	i	elva	i	
planleggingen.

1

Strandsone Område	nærmest	
Tamokelva,	
byggegrense

II -1 Vernet	vassdrag,	avklaring	med	NVE,	se	punkt	
9.4

1

Kommunens	konklusjon:

I	konsekvensutredning	i	forbindelse	med	utarbeidelse	av	kommuneplanens	arealdel	
inngikk	også	arealer	nord	for	fylkesvegen,	deriblant	et	anlegg	for	motorsport.	Etter	å	
ha	analysert	konsekvenser	og	risiko	og	sårbarhet,	konkluderte	Balsfjord	kommune	
slik	for	område	FT6:

Det er påvist noen negative konsekvenser av planlagt arealbruk, da særlig for skogbruket 
og reindriften, men også dyrka/dyrkbar mark blir berørt. Landskapets særpreg kan 
ivaretas gjennom byggeskikk mv. Dyrket mark kan ivaretas i reguleringsplan. 
Prosjektgitte ROS-forhold må klareres ved regulering. 

På tross av negativ innvirkning på reindrift og skogbruk vurderes arealbruken samlet sett 
å gi større positive enn negative konsekvenser for miljø og samfunn i kommunen. 
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7 Risikovurdering

OK=sjekket og i orden. UN=utredes nærmere i byggesaken. IA=ikke aktuelt i denne saken. 

6 Tema Kontrollert Merknad
Naturgitte forhold
a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) 
(skrednett.no)

OK Ingen bygninger i skredfarlig område. Hensynssone 
H310  satt i framtidig område BFR4.

b) Flom http://www.nve.no Mulighet for delvis oversvømmelse av område rundt 
grendehuset ved vårflom, må hensyntas ved 
planlegging av bebyggelse/anlegg

c) Tidevann/havnivåstigning IA
d) Radon http://radon.nrpa.no/ UN Ligger i aktsomhetsområde moderat til lav. Ivaretas 

gjennom TEK 10 i byggesaken.
e) Værforhold (lokale fenomener) OK Ekstremvær med stort snøfall kan forekomme
Infrastruktur
a) Kraftlinjer og transformatorer 
(nærhet til elektromagnetiske felt)

OK

b) Trafikk OK Lite transport av farlig gods. Dagens avkjørsel fra 
fylkesvegen er trafikkfarlig. Rekkefølgebestemmelse 
om at ny atkomst skal være etablert før det 
igangsettes bygging i planområdet. 

c) Industri og næringsliv i 
nærmiljøet/næringskonflikter 
(farlig industri, eksplosiver, 
fryserier, olje, bensinstasjoner, 
propan og gass, syrer, 
avfallsdeponier/fyllplasser)

OK Ingen konflikt i forhold til øvrig næringsliv

d) Byggegrunn/sigevann 
(forurenset grunn og 
sjøsedimenter)

UN Grunnforhold ikke utredet, tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene at dette må utredes før 
byggetiltak iverksettes

Prosjektgitte forhold
a) Utbyggingsrekkefølge OK Satt rekkefølgebestemmelser
b) Friområder og lekeområders 
plassering i forhold til potensiell 
fare (sjø, elver, trafikk, 
kraftlinjer/transformatorer)

OK

c) Adgang til kollektivtrafikk OK Begrenset kollektivtilbud langs fylkesvegen, 
utbyggingen vil øke dette behovet

d) Uønskede snarveier (brukerstyrt 
trafikkmønster)

OK

e) Reguleringsbestemmelser OK Rekkefølgebestemmelser vann/avløp og avkjørsel
f) Tilrettelegging for nødetatene –
brannvannsforsyning – ajourføring 
av beredskapskart

Nærmeste	ambulansestasjon	er	i	Nordkjosbotn,	ca	30	
km	unna.	Det	er	legekontor	og	helsepersonell	på	Holt	
i	Målselv,	ca	14	km	unna.	

g) Drikkevannsforsyning og 
plassering i forhold til potensiell 
fare (selve kilden og objekters 
plassering ved dette)

OK

h) Skjæringer og fyllinger – høyder 
og terrengvinkler – autovern og 
gjerder

UN
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7.1 Risikomatrise

Risikomatrise	Tamok	Fjellbygd	(Kilde	for	utforming:	T-1490)
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	ikke	er	mulig,	vurderes	
tiltak	som	begrenser	konsekvenser.

Før	utbygging:
Hendelse/situasjon Aktuelt? Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak
Grunnforhold	 ? 1 2 2
Skred/ras Ja 1 1 1 Ikke	i	områder	som	skal	

bebygges
Brann Ja 1 1 1
Trafikk Ja 1 2 2
Flom Ja 1 1 1
Kraftledning/trafo Nei

Etter	utbygging:
Hendelse/situasjon Endret	pga	

utbygging?
Sannsynlig Konsekvens Risiko Kommentar/tiltak

Grunnforhold	 Ja 1 2 2 Må	kartlegges	før	tiltak
Skred/ras Nei 1 1 1
Brann Ja 2 2 4 Tett	bebyggelse	øker	

sannsynlighet	og	
konsekvens.	Viktig	å	
minimere	risiko	ved	
plassering	av	hytter,	samt	

							
Konsekvens

Sannsynlighet

1.Ubetydelig 2.Mindre	
alvorlig/
en	viss	
fare

3.	
Betydelig/
kritisk

4.	
Alvorlig/farlig

5.	
Svært	alvorlig/
katastrofalt

5.	Svært	
sannsynlig

5 10 15 20 25

4.	Meget	
sannsynlig/
periodevis,	
lengre	
varighet

4 8 12 16 20

3.	
Sannsynlig/
flere	
enkelttilfelle
r

3 6 9 12 15

2.	Mindre	
sannsynlig/	
kjenner	
tilfeller

2 4 6 8 10

1.	Lite	
sannsynlig	/	
ingen	
tilfeller

1 2 3 4 5
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sørge	for	slukkevann-
forsyning,	varsling	og	
slukkeutstyr	tilgjengelig.

Trafikk Ja 2 2 4 Risiko	først	og	fremst	
tilknytta	avkjørsel	til	
fylkesveg,	men	også	
internt	i	planområdet.	

Flom Nei 1 1 1 Ny	bebyggelse	utenfor	
flomsoner

Kraftledning/trafo Ja Høyspent	i	kabel	over	
elva,	trafo	ved	gammel	
standplass.

7.2	 Grunnforhold

Løsmassekart	for	planområdet.	Det	ligger	delvis	på	tykk	morene	og	delvis	på	elveavsetning.	
(Kilde	geo.ngu.no)

Planområdet	ligger	godt	over	marin	grense,	delvis	på	tykk	morene,	delvis	på	
elveavsetning.	Det	tas	med	i	rekkefølgebestemmelsene	at	ytterligere	vurdering	av	
grunnforholdene	i	henhold	til	TEK	10	må	skje	i	forbindelse	med	konkrete	
byggetiltak.

7.3 Flom
Det	er	kjent	at	vannstanden	i	Tamokelva	kan	nå	det	lavereliggende	området	rundt	
grendehuset.	Dette	har	aldri	hatt	konsekvenser	for	bygningsmassen.	Vannet	har	ikke	
kommet	så	høyt	at	det	har	hatt	direkte	befatning	med	huset.	Det	er	heller	ikke	
nevneverdig	strøm	i	dette	området.
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Framtidig vei mellom grendehuset og elva bør vurderes bygd opp noe med solide 
steinmasser slik at den til en viss grad fungerer som flomsikring. Det som eventuelt må 
bygges på dette flate området må ha tilstrekkelig elevasjon i forhold til grunnvann / 
flomvann at man unngår vannskader i framtiden. Kjeller i dette området er ikke tilrådelig. 

7.4 Skredfare

I	følge	NVE	Atlas	er	det	potensielt	utløsningsområde	og	utløpsområde	for	snøskred	i	
eller	like	ved	planområdet.	Forslagsstiller	Aadne	Olsrud	innehar	selv	kompetanse	på	
skred	i	henhold	til	NVEs	nivå	4b,	og	mye	lokalkunnskap.	Hans	vurdering	av	
skredfaren:
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På bakgrunn av historikk, feltvurderinger herunder vurdering av værforhold, akkumulert 
snømengde, fremherskende vindretning, måling av bratthet, løsnevinkler, utløpsområder 
etc, er det ikke noe som tilsier at planlagt bebyggelse eller annen planlagt infrastruktur i 
planområdet vil være i faresoner for snø eller fjellskred. 

Det er ikke kjent at det har gått snøskred i området. Det er heller ikke fysisk mulig for det 
aller meste av området pga. liten bratthet og terrengets beskaffenhet.

7.5 Brann
Det	er	utrykningstid	på	29	minutter	fra	Øverbygd.	Der	er	det	heldøgns	bemannet	
stasjon	med	en	brannbil	med	tank	på	i	underkant	av	4000	liter	og	en	tankbil	på	
13000	liter	for	påfylling	av	vann	ved	behov.	Utrykningstiden	fra	Balsfjord	er	41	
minutter.	Det	tilrettelegges	med	brannvannsforsyning	sentralt	i	planområdet.	
Veinettet	dimensjoneres	i	henhold	til	kommunal	norm,	med	snuplass	ved	enden.

For	ytterligere	å	høyne	brannberedskapen	for	området	planlegger	utbygger	å	
anskaffe	brannpumper,	slanger	etc.	for	raskt	å	kunne	starte	slokkearbeidet	i	en	evt.	
krisesituasjon.

7.6 Medisinsk	assistanse
Nærmeste	ambulansestasjon	er	i	Nordkjosbotn,	ca	30	km	unna.	Det	er	legekontor	og	
helsepersonell	på	Holt	i	Målselv,	ca	14	km	unna.	

7.7 Kraftledninger
Det	er	ikke	større	kraftledninger	eller	trafoer	i	eller	i	nærheten	av	planområdet.	
Ny(e)	trafo	må	etableres,	og	plasseres	flomsikkert.	

7.8 Radon

(Kilde:	geo.ngu.no/kart/radon)

I NGUs kart over aktsomhetsområder for radon, ligger planområdet i et område 
med moderat til lav aktsomhetsgrad. Radon i inneluft avhenger imidlertid ikke 
bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt 
kvaliteten av radonforebyggende tiltak. Dette er derfor et forhold som også må 
ivaretas i forbindelse med byggesaken.
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7.9 Trafikk
Tiltaket	vil	generere	en	markert	økning	i	trafikken	langs	fylkesvegen	87	og	internt	i	
området	(på	Sæterveien)	både	i	anleggsfasen	og	etter	utbyggingen.	Nåværende	
kryssløsning	mellom	Sæterveien	og	fylkesvegen	er	trafikkfarlig.	
Kommunen	har	vedtatt	ny	kryssløsning	for	å	forbedre	trafikksikkerheten	i	dagens	
situasjon.	Den	nye	kryssløsningen	vil	etter	kommunens	mening	også	danne	grunnlag	
for	et	større	potensial	for	et	framtidig	større	trafikkvolum	på	Sæterveien	uten	at	det	
vil	representere	et	farlig	trafikksikkerhetsbilde	i	krysset	mot	fylkesveg	87.	Nytt	kryss	
er	etabl

I	forslaget	til	detaljregulering	krysser	løypetraseen	den	allerede	etablerte	
skogsveien.	Dette	vil	ikke	medføre	risiko,	i	og	med	at	veien	ikke	skal	brøytes,	kun	
brukes	på	sommerstid.	

7.10 Biologisk	mangfold
Det	er	ikke	gjort	funn	i	tromsatlas.no,	atlas.nve.no	eller	artskart.artsdatabanken.no.	
Etter	dialog	med	Fylkesmannen	er	det	likevel	gjort	en	konsekvensutredning	for	
naturmangfold	(s	pkt	8.4).

7.11 Kulturminner
Det er ikke påvist automatisk freda kulturminner i planområdet. Kulturminneforvaltningen 
i fylkeskommunen vurderer det heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kjente 
kulturminner vil bli berørt, men minner om tiltakshavers aktsomhets- og hensynsplikt

Det	er	ikke	registrert	kulturminner	i	kultursok.no	i	eller	i	nærheten	av	planområdet.	

Sametinget	har	befart	området	uten	å	registrere	automatisk	vernede	samiske	
kulturminner.

7.12 Støy
I	den	opprinnelige	planen	som	ble	vurdert	i	sammenheng	med	kommuneplanens	
arealdel,	var	også	et	område	for	motorsport	med	på	motsatt	side	av	elven.	Den	er	
ikke	aktuell,	så	prosjektet	genererer	ikke	mer	støy	enn	det	som	kommer	fra	heisene	
når	de	etableres.

Årsdøgntrafikk	for	fv	87	er	i	andre	sammenhenger	oppgitt	til	mellom	400	og	1000.	
Med	over	200	meter	avstand	fra	vegen	til	nærmeste	bebyggelse	i	planområdet	er	
trafikkstøyen	ikke	over	anbefalte	grenser.

8 Planens virkning

8.1 Byggeskikk	og	estetikk
Den	sentrale	delen	av	planområdet	består	i	dag	av	et	lite	brukt	grendehus,	en	
gjengrodd	fotballbane	og	en	nedlagt	skytebane.	Det	øvrige	arealet	er	flommark,	
skogsvei	og	skog	med	aktiv	skogsdrift.	
Grendehuset	vil	restaureres,	men	beholde	samme	form	som	i	dag.	Ny	bebyggelse	skal	
plasseres	slik	at	opprinnelig	terrengform	opprettholdes.		Det	stilles	krav	til	bruk	av	
naturmaterialer	og	ikke	reflekterende	materialer,	og	fargesetting	som	harmonerer	
med	naturen	rundt.	
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8.2 Lokalklima
Tamokdalen	kjennetegnes	av	lange, kalde	vintre	og	mye	snø.	Siste	år	var	høyeste	
temperatur	24,6	grader	(22.08.2015)	og	laveste	-28,0	grader	(07.01.2016).	Mest	
nedbør	på	et	døgn	var	48,3	mm	(02.11.2015).	Største	snødybde	var	141	cm	
(11.04.2015)

Utbyggingen	medfører	ikke	endringer	som	antas	å	påvirke	lokalklimaet	ut	over	det	
en	vanlig	skogsdrift	ville	ha	gjort.	Det	er	ingen	kjente	spesielle	værfenomener	i	
området.

8.3 Universell	utforming
I	bestemmelsene	til	kommuneplanens	arealdel	er	det	lagt	inn	fellesbestemmelse	om	
universell	utforming:	

Kjøreveg	og	adkomst	til	planområdet	skal	utarbeides	med	utgangspunkt	i	
framkommelighet	for	personer	med	nedsatt	funksjonsevne.	I	tillegg	kommer	kravene	
som	oppstår	ved	søknad	om	tiltak,	gjennom	TEK	10	i	Plan- og	bygningsloven.		

Det	legges	opp	til	at	veier,	parkering,	fellesarealer	og	adkomst	til	hytteområdene	blir	
tilrettelagt	for	personer	med	ulikt	funksjonsnivå.	

8.4 Naturmangfold
Det	er	gjort	en	egen	ekstern	konsekvensutredning	for	biologisk	mangfold.	Dette	ut	
fra	at	Fylkesmannen vurderer	ikke	å	ha	tilstrekkelig	kunnskapsgrunnlag	etter	
naturmangfoldlovens	§	8.	Dette	selv	om	at	det	tidligere	er	gjort	studier	i	området	og	
Balsfjord	har	vært	og	er	et	relativt	godt	kartlagt	område	angående	biologisk	
mangfold.	

De	første	funn	er	beskrevet	av	biskop	J.E.Gunnerus	som	i	1767	gjorde	samlinger	i	
strøket	mellom	Tennes	og	Storsteinnes.	Grunnleggende	arbeid	er	ellers	utført	av	J.M.	
Norman,	særlig	i	perioden	1877	– 1884.	Også	han	konsentrerte	seg	mest	om	lavere	
liggende	områder.	Senere	har	man	beveget	seg	høyere	til	fjells	og	beskrevet	rike	
forekomster	av	arktiske	fjellplanter.	Her	er	det	områder	som	Akselfjell,	
Svendborgtind	og	Tamokfjellet	og	Vassdalen	som	har	fanget	oppmerksomhet.	
Distriktslege	J.Devold	oppsummerer	og	legger	til	ytterligere	observasjoner	i	1938.	

Spørsmål	om	naturverdier	i	området	ble	ikke	reist	faglig	før	Bøhn,	Kristensen	og	
Andersen	gjorde	en	konsekvensutredning	i	Tamokdalen	i	1996	på	vegne	av	NVE.	
Denne	konsekvensutredningen	påpeker	og	anbefaler	et	område	i	dalen	som	klart
lokalt	verneverdig,	sannsynligvis	også	i	landsdelssammenheng.	Det	antatt	
verneverdige	området	ligger	vest	for	gården	Sæter	og	altså	ca	en	halv	km	vest	for	
planområdet.	Verneområdet	(i	deres	rapport	delområde	6)	følger	Tamokaleva	og	
dalbunnen	der	elva	meandrerer	over	en	strekning	på	ca	to	km.	Undersøkelsen	
omfatter	også	gården	Olsrud	og	planområdet	(i	rapporten	område	3)	som	beskrives	
som:	«sterkt	berør	av	menneskelige	inngrep	som	hogst,	forbygninger	o.l.»	(s	10).	
Rapporten	gir	for	øvrig	en	samlet	oversikt	over	arter	(flora	og	fauna)	for	alle	
delområder.		Det	i	etterkant	av	utredningen	ikke	forslått	vern	i	noen	del	av	dette	
området.	
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Grunneier	og	hans	familie	har	drevet	jord- og	skogbruk	i	planområdet	siden	midten	
av	1800-tallet	og	har	intim	kjennskap	til	naturgrunnlaget	og	tidligere	tiltak	i	
planområdet.	Grunneierne	har	hatt	samarbeid	med	reindriftutøvere	i	flere	
generasjoner	og	god	kjennskap	til	flyttemønster	og	– utfordringer.	

Fylkesmannen	viser	i	sin	vurdering	til	at	det	kan	være	viktige	rikmyrer	innenfor	
planområdet	og	at	det	skal	være	sikker	og	nyere	registrering	av	hekkelokalitet	for	
sårbar	rovfulg	under	to	kilometer	fra	områdets	øvre	del.	På	denn	bakgrunn	ble	det	
gjennomført	en	konsekvensutredning.

Nylig	gjennomførte	konsekvensutredning	viser	at	at det	er	fem	mindre	rikmyrer	i	
planområdet,	hvorav	tre	myrer	med	middels/stor	verdi,	samt	hekkelokalitet	såbar	
art	av	middels	verdi.	Det	er	ikke	påvist	truede	eller	sårbare	arter,	eller	viktige	
naturtyper	i	eller	ved	planområdet.	I	forbindelse	med	plasseringen	av	bygg	og	anlegg	
i	terrenget	anbefales	å	legge	vekt	på	å	unngå	rikmyrene.	I	landskapsøkologisk	
sammenheng	vurderes	det	at	planområdet	med	buffersoner	har	begrenset	verdi	for	
rovfugl.		Utredningen	konkluderer	med	at	det	er	få	konflikter	i	forhold	til	verdifull	
natur	i	dette	prosjektet.

8.5 Gjennomføring
Atkomsten	skal	være	opparbeidet,	kontrollert	og	godkjent	av	veimyndighetene	før	
det	i	igangsettes	bygging	i	planområdet.

8.6 Teknisk	infrastruktur
Vann	hentes	fra	brønn	i	kant	av	Tamokelva	og	Tverrelva,	eventuelt	at	det	blir	anlagt	
en	brønn	pr	hytteklynge	på	3-6	hytter,	mindre	enkeltstående	turistanlegg	ol.	
Avløpsløsningen	har	også	to	alternativer:	En	felles	for	et	større	antall	boenheter	eller	
desentraliserte	løsninger	pr	hytte/hytteklynge.	En	plan	for	dette	utarbeidet	i	
samarbeid	med	fagkyndige	skal	foreligge	før	tiltak	iverksettes,	noe	som	tas	inn	i	
rekkefølgebestemmelsene.

Elforsyningen	er	knapp	til	området	slik	det	er	i	dag.	Høyspentlinje	og	trafo	ligger	på	
nordsiden	av	elva,	utenfor	planområdet,	med	lavspentledning	i	stolper	over	elva	og	
inn	til	grendehuset.	

Det	settes	av	tomt	til	nye	trafoer	som	bygges	i	sikker	høyde	over	flommålet.	Internt	
fordeles	strøm	til	hyttefelt	og	andre	installasjoner	nedgravd	i	vei	og	traseer	for	
skikjøring.

8.7 Landskap
Det	vil	bli synlige	traseer	for	heis	og	løyper	i	en	ellers	skogkledt	skråning.	
Skogsdriften	innenfor	planområdet	skal	i	størst	mulig	grad	være	som	tidligere.	
Barskog	vil	likevel	i	stor	grad	bli	bevart	for	å	opprettholde	landskaps- og	
naturkvaliteter	for	området.	Etablerte	skogsbilveier	skal	opprettholdes	og	vil	
vinterstid	inngå	som	snødekte	nedfarter	og	traseer.

Planlegging	av	fritidsboliger	og	turistanlegg	og	plasseringen	av	disse	skal	tilpasses	
best	mulig	til	terrenget	og	dempe	helhetsvirkningen	på	landskapet.
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8.8 Kulturminner/kulturminnevern
Det	er	ikke	registrert	automatisk	vernede	kulturminner	i	området.	Sametinget	har	
befart	området,	uten	at	det	ble	registrert	automatisk	fredete	kulturminner	i	det	
området	som	reguleringen	omfatter.	

Tiltakshavers	aktsomhets- og	meldeplikt	i	henhold	til	Lov	om	kulturminner	av	1978,	
§	8	blir	tatt	inn	i	planbestemmelsene.

8.9 Rekreasjon
Det	legges	opp	til	at	allmenheten	skal	ha	adgang	til	området,	og	til	og	med	
oppfordres	til	å	bruke	det.	Tilrettelegging	bl.a	i	form	av	parkering,	løypekjøring	og	
overnattingsmuligheter	som	ligger	i	planene.

8.10 Barns	interesser
Barn	og	familier	er	en	viktig	målgruppe	for	prosjektet.	Det	legges	opp	til	varierte	
utendørsaktiviteter	tilpasset	ferdighet	og	funksjonsnivå.

8.11 Sosial	infrastruktur
I	og	med	at	det	er	et	anlegg	for	fritid/rekreasjon	og	ikke	fast	bosetting,	vil	det	ikke	gi	
økt	behov	for	skoler,	barnehager	eller	andre	kommunale	tjenester.	Det	kan	bli	behov	
for	et	bedre	kollektivtransporttilbud	enn	dagens.	

8.12 Landbruk
Konsekvensutredningen konkluderer	med	at	tiltaket	har	liten	eller	ingen	effekt	på	
landbruket	i	området.	

8.13 Økonomiske	konsekvenser	for	kommunen
Dersom	prosjektet	lykkes,	vil	det	gi	varig	forandring	av	Tamokdalen,	for	det	meste	
på	godt,	men	også	litt	vondt.	Målet	er	å	snu	en	negativ	utvikling	med	stadig	synkende	
folketall,	økt	gjennomsnittsalder	og	lavere	næringsaktivitet.	Endringen	vil	på	den	
negative	siden	blant	annet	føre	til	økt	trafikk	langs	veiene,	mer	støy,	flere	om	å	bruke	
utmarksarealene,	osv.	

Kommunen	ønsker	en	endring,	og	har	synliggjort	det	ved	å	sette	av	arealer	til	
prosjektet	etter	å	ha	veid	opp	positive	mot	negative	konsekvenser	av	prosjektet	i	
forbindelse	med	utarbeiding	av	kommuneplanens	arealdel.

Kommunen	har	bevilget	finansiering	av	ny	avkjørsel	og	omlegging	av	veien	fra	
fylkesveg	til	kommunal	veg	Sæterveien.	Det	blir	privat	anlegg	for	vann	og	avløp.

Gjennomføringen	av	prosjektet	vil	bidra	direkte	og	indirekte	med	arbeidsplasser	i	et	
område	som	ellers	har	et	begrenset	tilbud.	Dette	kan	redusere	pendling	og	øke	
skatteinntektene	til	kommunen.

9 Innkomne innspill

9.1 Fylkesmannen	i	Troms
! Støtter	kommunens	krav	om	konsekvensutredning	og	forutsetter	at	reindrift,	

biologisk	mangfold	og	ROS	utredes	i	hht	KU-forskriften
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! Det	er	også	jordbruksinteresser	i	området	i	tillegg	til	skog.	FM	forutsetter	derfor	
at	landbruk	tas	inn	som	et	KU-tema.

! Forutsetter	at	byggegrense	på	100	meter	fra	Tamokelva	overholdes.	Dersom	det	
er	planlagt	tiltak	innenfor	byggegrensa	må	dette	inngå	som	en	del	av	
planforslaget.

! Eventuelle	inngrep	i	100-meterssonen	må	ses	i	sammenheng	med	KU	for	
naturmangfold	og	ROS.

! Forutsetter	at	kontakten	med	Könkämä	sameby	opprettholdes	og at	de	
involveres	i	det	videre	planarbeidet.	Gjør	oppmerksom	på	at	ny	konvensjon	
foreslår	området	vest	for	Tamokdalen	som	konvensjonsbeite	uten	regulering	på	
beitetid.

! Der	det	kartlegges	fare,	risiko	og/eller	sårbarhet	skal	dette	følges	opp	gjennom	
plankart	og/eller	planbestemmelser.	På	reguleringsplannivå	må	reell	fare	
kartlegges.

! Anbefaler utarbeiding av planen som områdeplan med ulik grad av detaljering, 
slik at det gis direkte grunnlag for byggesaksbehandling for de feltene som er 
nærmest realisering. 

9.2 Troms	Fylkeskommune
! Tolker	varselet	til	at	planområdet	ikke	omfatter	skiheis/løypetraseer.
! Ber	om	at	friluftsliv	blir	tatt	med	i	konsekvensutredningen	og	at	det	ikke	legges	

opp	til	en	utbygging	som	begrenser	mulighetene	for	friluftsliv.
! Ikke	påvist	automatisk	freda	kulturminner,	men	minner	om	aktsomhets- og	

meldeplikt	og	ber	om	at	dette	tas	inn	i	planbestemmelsene.
! Planen	bør	inneholde	fotomontasjer	som	viser	landskapspåvirkningen.

Tolkningen	av	varselet	er	ikke	riktig.	Det	er	lagt	opp	til	både	skiheis	og	løyper	i	
planområdet.	I	kommuneplanprosessen	ble	det	sett	på	mulighet	for	heisanlegg	på	
naboeiendommen.	Denne	er	ikke	del	av	forslaget	til	reguleringsplan.

9.3 Könkämä	sameby
! Feil	at	området	ble	lite	brukt	av	reindriften	før	skogsveien	ble	bygd.	Området har	

siden	urminnes	tid	vært	et	viktig	område	for	reindrift.	Mener	dette	beviser	slurv	
med	fakta,	stiller	krav	om	eget	møte	med	Tamok	Fjellbygd	der	også	
Fylkesmannen	i	Troms	og	Balsfjord	kommune	medvirker.

! En	praktisk/juridisk	bindende	avtale	for	å	unngå	at	reindriften	blir	hindret	av	
utbyggingen	krever	også	befaring/møte	med	ovennevnte	parter

! Utbyggingen	ødelegger	området	for	reinbeiting	og	avskjærer	reinens	vandring	til	
området	Rostafjell.		Krever	derfor	befaring	før	
detaljregulering/konsekvensutredning	for	området	blir	gjennomført.

! Det	er	avholdt	møte	med	Könkämä	sameby	og	Balsfjord	kommune.	Det	ble	gitt	
tilbud	om	bindende	avtale	om	tiltak	for	å	unngå	at	de	blir	hindret	i	å	drive	reinen	
gjennom	området	som	før.	Det	ble	ikke	oppnådd	enighet.	Konsekvensutrederne	
har	også	hatt	kontakt	med	samebyen	under	sin	utredning.

9.4 NVE
NVE	beklager	at	de	ikke	har	anledning	til	å	gi	konkrete	tilbakemeldinger	på	varsel	
om	oppstart.	Henviser	til	sjekklister	og	vil	behandle	reguleringsplanen	når	den	
kommer	på	høring.
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Tiltakshaver har henvendt seg til NVE angående mulighet for forbygning mot elv for å 
hindre flomskader i planområdet. NVE var negative til dette da de mente et slikt tiltak 
ville være et for omfattende og ikke økonomisk regningssvarende. I tillegg var NVE 
opptatt av å bevare kantsonen til elva. 

Tiltakshaver foreslo at planlagt vei i planområdet kunne fungere som flombegrensende. 
NVE mente at det kunne la seg gjøre, men at en vei neppe kunne hindre vann fra å 
trenge inn i mot eksisterende bygg (grendehuset). En slik vei må bygges noe opp i 
terrenget og i hovedsak legges i allerede bebygd område (over parkeringsplass og 
fotballbane) og følge naturlig høydedrag i terrenget. 

Tiltakshaver ble bedt om å skissere en slik løsning. Denne ble diskutert per telefon og 
med felles kartgrunnlag med NVE og justert til å ligge nært inntil eksiterende skogsbilvei 
der ny vei passerer ei rikmyr. Løsningen er tegnet in som ny vei langs nordlige grense av 
planområdet.

9.5 Unni	og	Loyd	Rehnlund
De	nærmeste	naboene	til	planområdet	ønsker	å	vite	hvorfor	det	er	avsatt	en	stripe	til	
anlegg	på	deres	eiendom.

Denne	stripen	er	del	av	godkjente	arealplan.	Reguleringsplanen	omfatter	ikke	areal	på	
naboeiendommer,	kun	areal	på	tiltakshavers	eiendom.	

9.6 Sametinget
Finner	det	sannsynlig	at	det	fins	ikke-registrerte	kulturminner	i	området,	men	
ønsker	befaring.	Denne	er	gjennomført.	I	tilleggsinnspill	datert	13.10.15	opplyser	de	
om	at	det	ikke	ble	registrert	automatisk	fredete	samiske	kulturminner	i	det	området	
som	reguleringen	omfatter.	De	minner	om	aktsomhetsplikten	i	hht	Lov	9.juni	1978	
nr	50	om	kulturminner	§§	8	og	9.

I	tilleggsinnspillet	forutsetter	Sametinget	at	KU	reindrift	blir	utarbeidet.	De	ønsker	
utredet	den	samlede	virkningen	for	Könkämä	sameby	– Tamok/Rosta	
reinbeitedistrikt,	også	sett	sammen	med	andre	utbyggingstiltak	innen	distriktet.	
Sametinget	henviser	til	§	3-1	c	i	plan- og	bygningsloven	som	sier	at	der	
reindriftsinteresser	berøres,	så	skal	de	samlede	effektene	av	planer	og	tiltak	innenfor	
det	enkelte	reinbeitedistriktet	bli	vurdert.	Dette	vil	på	et	folkerettslig	grunnlag	også	
kunne	omfatte	annen	samisk	ressursutnyttelse	som	inngår	i	livsgrunnlaget.	

Sametinget	forutsetter	at	det	legges	opp	til	en	reell	medvirkningsprosess	og	dialog	
for	den	berørte	samebyen/distriktet	i	den	videre	planprosessen.	
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10 Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget

10.1 Naturmangfold
NVE	fikk	i	1996	utført	en	vurdering	av	naturmangfold	langs- og	i	Tamokelva	i	en	
strekning	på	vel	3	km.	Også	dalsidene	opp	mot	fjellene	ble	omtalt.	Planområdet	er	en	
mindre	del	av	deres	undersøkelsesområde.

To	områder	pekes	ut	som	muligens	lokalt	verneverdige.	Et	område	øst	for	
planområdet,	der	elva	passerer	gjennom	ei	trang	kløft,	men	ikke	minst	området	fra
gården	Sæter	og	vestover	(også	utenfor	landområdet),	der	elva	meandrerer	over	i
stor	flate,	nevnes	som	lokalt	verneverdig.	Ingen av	disse	to	områdene	er	i	etterkant	
fremmet	for	vern.	Selve	planområdet	er	ikke	vurdert	å	være	verneverdig.

Planområdet	er	i	seg	selv	et	areal	vurdert	til	å	være	sterkt	preget	av	menneskelig	
aktivitet,	men omgis	av	en	generelt	artsrik	flora	med	innslag	av	mange	forskjellige	
vegetasjonstyper.	Flere	vegetasjonstyper	er	representert	i	soner	og	mosaikker.	
Utbyggingen	berører	ikke	disse.

Det	er	ikke	gjort	funn	i	tromsatlas.no,	atlas.nve.no eller	artskart.artsdatabanken.no.

Gjennomførte	konsekvensutredning	viser	fem	rikmyrer	av	middels	til	middels/stor	
verdi	samt	hekkelokalitet	for	sårbar	rovfugl.	Utredningen	konkluderer	med	at	det	få	
konflikter	i	forhold	til	verdifull	natur	i	dette	prosjektet.

10.2 Landbruk
Konsekvensutredningen	konkluderer	med	at	tiltaket	har	liten	eller	ingen	effekt	på	
landbruket	i	området	eller	kommunen.	

Det	meste	av	skogsdriften	vil	kunne	fortsette	parallelt	med	utbyggingen	av	området.	
Skogsdriften	kun	innenfor	planområdet	gir	et	marginalt	økonomisk	bidrag	som	
eventuelt	må	komme	i	tillegg	til	arealer	for	større	virkeuttak.

Dyrka	arealer	har	ikke	vært	drevet	på	over	15	år,	er	delvis	flomutsatt	og	er	ikke	
økonomisk	forsvarlig	å	drive	gitt	dagens	driftsformer.	Det	er	ønskelig	å	legge	til	rette	
for	styrt	og	planlagt	beiting,	fortrinnsvis	for	geit,	i	nedfartene.

10.3 Reindrift
Norut har vært engasjert for å utarbeide konsekvensutredning for tema reindrift. 
Utredningen bygger på befaring, møte med Könkämä sameby og Balsfjord kommune, i 
tillegg til en omfattende studie av dokumenter og rapporter. Hele rapporten ligger som 
vedlegg. Dette er en oppsummering av konklusjonen:

Planområdet på 1,3 km2 dekker ei dalside fra elva i dalbotnen til området omkring 
skoggrensa. Det omfatter i hovedsak hytteområder, både til salg og utleie, heisområder og 
løypetraséer, men også kafé/diverse servicebygg. I første omgang planlegges det inntil 48 
hytter. Detter kan i løpet av 20-30 år øke med inntil 300 boenheter. Primært tar 
utbyggingen sikte på vinterturisme, men hytter som selges vil også kunne brukes året 
rundt.
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Omfanget av influensområdet vil i utgangspunktet kunne bli svært så forskjellig i størrelse 
om gjennomflytting på våren lar seg gjøre eller ikke, og om det er mulig å kanalisere 
ferdsel fra folk som bruker Tamok fjellgrend til områder som ikke er sårbare for 
reindriften i Könkämä i det tidsrom som samebyen bruker Tamokdalen. Hvis 
gjennomflytting og styring av ferdsel fra folk lar seg gjennomføre, vil influensområdet bli 
relativt lite sammenlignet med hva det vil kunne bli ved at gjennomflytting ikke lar seg
gjennomføre og at ferdsel fra folk fører til redusert bruk av Tamokdalen. Om så skjer at 
gjennomflytting ikke lar seg gjennomføre uten tiltak vil man måtte inn med egnet 
infrastruktur (overnattingshage med anlegg for opplasting på lastebil) eller hjelpegjerder 
for å kunne passere gjennom Tamok fjellgrend. 

Tradisjonell beregningsmetodikk for beiteverdi er redegjort for, men ikke benyttet da vi 
anser usikkerheten omkring beitetap som for store. For å systematisere skjønnsmessige 
vurderinger av ikke-prissatte konsekvenser har vi brukt den såkalte konsekvensvifta 
definert av Statens Vegvesen. Beitetapene i plan – og influensområdet er ikke kalkulert 
som følge av usikkerhet.  Ved videre utbygging og større aktivitetsnivå kan 
influensområdet øke som følge av mer omfattende forstyrrelser.

Flyttlei kan påvirkes av tiltaket. Dette gjelder de mulige problemer som kan oppstå ved 
flytting av rein gjennom området i forbindelse med flytting, spesielt, vår, men også 
tenkelig, om høsten. Sperring av flyttlei er ikke tiltatt, og reindriftsloven pålegger at ny 
flyttlei i så fall skal åpnes og at denne skal godkjennes av LMD. Vi legger til grunn at 
avbøtende tiltak skal kunne sikre gjennomflytting ved bruk av eksisterende flyttlei. 
Støttegjerde vil anslagsvis koste 70 kr. eks. mva. pr. løpemeter. 

Dersom det ikke lar seg gjøre, vil konsekvensene av inngrepet kunne bli meget store. 
Alternativet vil i så fall være behov oppbygging og bruk av permanent gjerde og 
lastebiltransport. Med utgangspunkt i 1500 rein har vi kalkulert de faste kostnadene til 
99.000 kr. eks. mva. og de årlige transportkostnadene til 37.500-45.000 kr. eks. mva. 

Det forslås tre typer avbøtende tiltak; justeringer i reguleringsplanen, supplerende 
infrastruktur samt avtaler om bruk og oppfølgende tiltak. Disse tiltakene er nødvendige 
for å sikre kontrollert gjennomflytting ved gjennomføring av utbygging. 
Reguleringsplanen må sikre at flyttlei er fysisk åpen som område i den grad det er mulig i 
naturtilstand også innenfor regulert område. Om nødvendig kan støttegjerde på utsatte 
steder i tiltaksområdet sikre at flyttingen foregår mest mulig kontrollert. Avtale om bruk 
skal sikre at det ikke oppstår blokkering/forstyrrelser ved flytting/utflytting som ellers er 
unngåelig. Avtale om oppfølgende tiltak skal sikre at det er mulig å justere avtaler/vilkår 
dersom erfaring tilsier at tiltak ikke fungerer/ fungerer for dårlig.

Tiltakshaver har lagt opp til både begrensing av bygging og permanent plassering av 
hindringer i flyttleitraséen. Det bør sikres en størst mulig bredde på passasjen i 
tiltaksområdet. Samebyen bør fortrinnsvis involveres i detaljutformingen av 
reguleringsplanen.

Det bør også etableres hensynssone(r) for reindrift i reguleringsplanen (§ 12-6), evt. 
reguleres til reindriftsformål (§ 12-5, pkt. 5) selv om dette kanskje kan synes mindre 
aktuelt. I motsetning til i kommuneplanens arealdel kan det gis detaljerte bestemmelser til 
hensynssonene i reguleringsplanen (§ 12-7). For reindrifta kan bestemmelsene ha 
hjemmel i plan- og bygningsloven, fremgå av vedtak eller etter bestemmelser etter 
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reindriftsloven. Når det etableres en hensynssone for å sikre en bestemt flyttlei, kan det 
f.eks. gis utfyllende bestemmelser i forhold til å begrense aktiviteten i og ved flyttleia når 
denne benyttes. Vi forstår at tilsvarende etter hvert er gjennomført for Camp Tamok.

Det bør være avtale om ansvar for oppsetting av midlertidig hjelpegjerde til hjelp for 
gjennomflytting om reineierne finner det nødvendig. Dette settes opp i forkant av flytting 
og tas ned etter at flytting er gjennomført. Dette kan knyttes til planbestemmelser eller 
avtale. Det anbefales at Tamok Fjellbygd og Könkämä sameby inngår en 
samarbeidsavtale. En slik avtale kan omfatte bl.a. at:

- Tiltak for å kanalisere hytteeieres evt. sommerbruk av fjellet til områder som 
begrenser forstyrrelse av beitende rein 

- Informasjonsopplegg til gjester-hytteeiere om reindrift og opptreden i 
reindriftsområder, gjerne også med kommunenes medvirkning

- Avtale om at opplegget for drift og samarbeid evalueres etter at første byggetrinn er 
gjennomført, eller senest etter 5 år fra byggestart. 

Forutsatt at gjennomflytting lar seg gjennomføre, vil de ekstra kostnadene i 
utgangspunktet bli små og begrense seg til eventuelle investeringer til støttegjerde. Under 
disse forutsetningene betyr tiltaket at det ikke påføres varig nye driftskostnader.   Forutsatt 
at de forslåtte avbøtende tiltak gjennomføres som skissert, kan denne etableringen 
gjennomføres med en relativt begrenset effekt på reinflyttingen vår og høst.

10.4 Friluftsliv
0-alternativet vil ha negativ konsekvens for friluftslivet da ankomsten til området er
sterkt begrenset på grunn av trafikkfarlig kryssløsning. Den økende tilstrømningen
som skjer i dag, uten utbygging, må begrenses.

Den planlagte utbyggingen vil føre til sterkt økende friluftsaktivitet. I første omgang
innenfor og i takt med framveksten av nye friluftslivsformer. Etter hvert også økt
aktivitet innenfor en stor bredde av friluftsaktiviteter.
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11 Vedlegg
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4) Norges	vassdrags- og	energidirektorat

5) Unni	og	Loyd	Rehnlund

6) Sametinget

7) Konsekvensutredning	landbruk

8) Konsekvensutredning	reindrift

9) Konsekvensutredning	friluftsliv

10) Konsekvensutredning	naturmangfold
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Områderegulering for Tamok Fjellbygd
i Balsfjord kommune

Planbestemmelser

Plan-ID:	1933	- 256
12.12.16
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Formål
I	medhold	av	plan- og	bygningsloven	§	11	– 8	og	§	12	– 5	er	arealet	regulert	med	
formålsgrenser	til	følgende:

Pbl	§	11-8	Hensynssone,	

a. Sikringssone
H140-1	og	H140-2	Frisikt

c. Sone	med	angitte	særlige	hensyn
H310	Ras- og	skredfare
H370-1 Høyspentanlegg	og	kabler
H370-2	Høyspentanlegg	og	kabler
H520-1 Hensyn	Reindrift
H520-2	Hensyn	Reindrift
#	1	Grønnstruktur	kantsone	Tamokelva
#	2 Grønnstruktur	kantsone	Tverrelva

Pbl	§	12	- 5.	ledd	nr.1,	Bebyggelse	og	anlegg
Fritidsbebyggelse,	BFR1,	BFR2,	BFR3	og	BFR4
Fritid- og	turistformål,	BFT1,	BFT2,	BFT3,	BFT4,	BFT5,	BFT6	og	BFT7
Kombinert	bebyggelse	og	anleggsformål,	BKB1,	BKB2 og	BKB3
Forretning/tjenesteyting,	BKB4
Forretninger,	BF
Lager,	BL
Offentlig	eller	privat	tjenesteyting,	BOP1	og	BOP2
Kombinert	bebyggelse- og	anleggsformål,	BKB5
Skianlegg,	BSA1,	BSA2,	BSA3,	BSA4,	BSA5, BSA6,	BSA7	og	BSA8
Skiløypetrase,	BST1	til	og	med	BST15

Pbl	§	12	- 5.	ledd	nr.2,	Samferdselsanlegg	og	teknisk	infrastruktur
Kjøreveg,	SV1,	SV2,	SV3,SV4,	SKV1,	SKV2,	SKV3	og	SKV4
Annen	veggrunn	– tekniske	anlegg,	SVT1	til	og	med	SVT10
Parkering,	SPP1,	SPP2,	SPP3,	SPP4,	SPP5, SPP6	og	SPP7
Energinett,	BE1	og	BE2

Pbl	§	12	- 5.	ledd	nr.3,	Grønnstruktur
Friområde,	GF1,	GF2,	GF3,	GF4,	GF5,	GF6	og	GF7

Pbl	§	12	- 5.	ledd	nr.5,	Landbruks-,	natur	og	friluftsområder	samt	reindrift
Friluftsformål,	LF1	til	og	med	LF49

2 Fellesbestemmelser

2.1 Rekkefølgebestemmelser
! Atkomsten	fra	Fylkesveg	87	skal	tilfredsstille	vegmyndighetenes	krav	til	

utforming	og	sikt,	og	være	opparbeidet,	kontrollert	og	offentlig	godkjent	før	
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det	igangsettes	videre	utbygging	i	planområdet.		Samtidig	stenges	
eksisterende	atkomst	LL2	mot	fylkesveg	87.

! Før	tiltak	iverksettes	innenfor	byggeområdene	skal	anlegg	for	vann,	avløp,	
overvann	og	forskriftsmessig	slukkevann	for	gjeldende	tiltak	være	etablert.

2.2 Kulturminner 
Dersom	det	i	forbindelse	med	tiltak	blir	funnet	kulturminner,	skal	arbeide	stanses,	og	
melding	sendes	til	Sametinget/Samediggi	og	Kulturetaten,	Troms	Fylkeskommune	for	
videre	vurdering.

2.3 Universell utforming
Kjøreveg	og	adkomst	inn	i	området	skal	utarbeides	med	utgangspunkt	i	
framkommelighet	for	personer	med	nedsatt	funksjonsevne.	I	tillegg	kommer	kravene	
som	oppstår	ved	søknad	om	tiltak,	gjennom	TEK	10	i	Plan- og	bygningsloven.	

2.4 Utforming av byggeområdene 
Byggeområdene	skal	detaljreguleres	og	omfatte	hele	formålet.		Tilhørende	snitt	skal	
vise	bygningenes	plassering	i	terrenget.		Hytter	og	mindre	bygninger	skal	i	hovedsak	
fundamenteres	på	søylepunkt	der	kledning	trekkes	ned	til	minimum	0,5	meter	over	
terreng	og	følge	opprinnelig	terrengform.		Ved	hytter	med	gulv	på	grunn,	skal	
fyllinger	helst	unngås.	 Opprinnelig	terreng	skal	også	her	bevares	i	størst	mulig	grad.	
Utnyttelsesgrad	er	beskrevet	under	det	enkelte	formål.		Prinsipielt	skal	byggehøyder	
holdes	under	og	ikke	bryte	med	byggeområdets/nærmeste	omgivelse	sitt	«skogstak».	
Unntak	for	dette	kan	tillates	i	BKB2	for	hotellbygg	med	inntil	6	etasjer/20	m	
gesimshøyde/mønehøyde	over	gjennomsnitt	opprinnelig	terreng.	I	BFT3	tillates	
utsiktstårn	på	3	etasjer/mønehøyde	13	m	over	gjennomsnitt	opprinnelig	terreng.

2.5 Byggeskikk og materialbruk
Bebyggelsen	skal	gis	en	harmonisk	og	helhetlig	utforming	innenfor	de	enkelte	
byggeområdene,	og	det	skal	tilstrebes	en	sammenheng	i	byggeform	mellom	
nærliggende	grupperinger	av	bygninger.	Utvendig	kledning	skal	være	i	tre	og/eller	
stein	med	farger	hentet	fra	omgivelsene.		Taktekking	skal	fortrinnsvis	være	
naturmateriale.		Ved	alternativ	skal	materialene	være	ikke-reflekterende.		
Bygningene	skal	ha	takvinkel	på	minimum	15	grader.		

2.6 Parkering og adkomst til tomt
Parkering	og	adkomst	til	tomt	beskrives	under	de	enkelte	byggeformål.

3 Hensynssone

3.1 H140 Frisikt
Arealet	er	avsatt	til	frisiktsone.		Vegetasjon	eller	andre	elementer	innenfor	områdene	
skal	ikke	hindre	fri	sikt,	og	vegetasjon	skal	ikke	være	høyere	enn	0,5	meter.

3.2 H520-1 og H520-2 Hensyn reindrift
Hensynsone	H520-2	er	satt	av	til	flyttlei	for	rein,	og	skal	ikke	bebygges.	Sonen	skal	
lett	tømmes	for	biler	og	andre	gjenstander	i	de	sesonger	og	tidspunkt	reindriften	
varsler	om	bruk	av	denne	flyttleien.	Hensynssone	H520	er	satt	av	for	å	drive	ned/opp	



4

rein	som	sporadisk	skulle	komme	inn	i	reguleringsområdet	fra	trekklei	sør	for	
planområdet.

3.3 #1 og #2 Hensyn grønnstruktur
Arealet	er	satt	av	til	grønnstrukturer	langs	Tamokelva	og	Tverrelva.		Skjøtsel	skal	
utføres	varsomt	og	opprettholde	vegetasjonen	langs	elvebredden.	Det	tillates	anlegg	
for	vannforsyning.

3.4 H310 Hensyn ras og skred
Sonen ligger innenfor faresone for snøskred. Bygging i dette området kan kun skje etter 
nærmere vurdering av godkjent faginstans og eventuelle godkjente tiltak er iverksatt.

3.5 H370-1 og H370-2 Høyspentanlegg og kabler.
Trafostasjoner. Kabler innenfor reguleringsområdet legges i grunnen og følger veger og 
løypetraseer så langt det er mulig.

4 Bebyggelse og anlegg 

4.1 Fritidsbebyggelse, BFR1 og BFR2
Innenfor	arealene	skal	det	oppføres	enkeltstående	hytter	i	henhold	til	situasjonsplan.	
Det	er	ikke	anledning	til	parkering	på	egne	hyttetomter	eller	annet	sted	innenfor	
BFR1	og	BFR2.		Parkering	for	enhetene	er	lagt	til	SPP3,	SPP4	og	SPP5,	mens	
gjesteparkering	er	lagt	til	SPP3.		Adkomst	til	hyttene	er	langs	gangveier.		Disse	kan	
bearbeides	med	fast	dekke	i	naturmaterialer,	og	være	tilgjengelige	for	person- og	
vareleveranser	og	utrykningskjøretøy.		Gangveiene	kan	også	være	traseer	for	
infrastruktur.		Ved	søknad	om	tiltak	skal	detaljreguleringsplanen	for	hele	formålet	
være	utarbeidet.		Detaljplanen	skal	inneholde	tomtedeling	og	byggegrenser.		Hyttene	
skal	ha	maks	2	etasjer.		Maks	gesims/mønehøyde	er	6,5	meter	fra	gjennomsnitt	
opprinnelig	terreng.		Utnyttelsesgrad	BRA	40%	for	BFR1	og	BRA	20%	for	BRA2.

4.2 Fritidsbebyggelse, BFR3 OG BFR4 
Innenfor	arealene	skal	det	oppføres	enkeltstående	hytter	i	henhold	til	framtidig	
detaljplan.	Parkering	for	nedre	del	BFR3	er	lagt	til	SPP7	mens	øvre	del	får	parkering	
på	hver	enkelt	tomt.		Gjesteparkering	er	lagt	til	SPP3.		Adkomst	til	hyttene	er	langs	
gangveier.		Disse	kan	bearbeides	med	fast	dekke	i	naturmaterialer,	og	være	
tilgjengelige	for	person- og	vareleveranser	og	utrykningskjøretøy.		Gangveiene	kan	
også	være	traseer	for	infrastruktur.		Ved	søknad	om	tiltak	skal	
detaljreguleringsplanen	for	hele	formålet	være	utarbeidet.		Detaljplanen	skal	
inneholde	tomtedeling	og	byggegrenser.		Hyttene	skal	ha	maks	2	etasjer.		Maks	
gesims/mønehøyde	er	6,5	meter	fra	gjennomsnitt	opprinnelig	terreng.		
Utnyttelsesgrad	BRA	20%	for	BFR3	og	BRA	15%	for	BFR4.

4.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB1
Framtidig	område	der	det	skal	oppføres	hytter	for	fritidsformål	og	utleiehytter	for	
turismeformål.	Området	kan	deles	opp	i	mindre	områder	som	detaljreguleres.	
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Adkomst	til	BKB1	fra	SV2.	Hyttene	kan	ha	inntil	to	etasjer.	En	parkeringsplass	for	
hver	tomt.	Maks	gesims/mønehøyde	er	6,5	meter	fra	gjennomsnitt	opprinnelig	
terreng.	Utnyttelsesgrad	BRA	35%.

4.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB2
Framtidig	område	for	funksjoner	som	vil	etterspørres	i	et	sentrumsområde:	Hoteller,	
restauranter,	pub’er,	kafeer,	konferanselokale,	dagligvare,	sportsutstyr,	uteleie	mv.	
Det	tillates	seks	hoteller	i	inntil	seks	etasjer	og	gesims/mønehøyde	20	som	hver	kan	
tilby	72	rom.	Sentrumsområdet	skal	utformes	med	sterkt	hensyn	til	gående	og	gis	
universell	tilgjengelighet.

Det	skal	kunne	oppføres	hytter	for	fritidsformål	og	utleiehytter	for	turismeformål.	
Området	kan	deles	opp	i	mindre	områder	som	detaljreguleres.	Hyttene kan	ha	inntil	
to	etasjer.	En	parkeringsplass	for	hver	hyttetomt.	Maks	gesimsmønehøyde	er	6,5	
meter	fra	gjennomsnitt	opprinnelig	terreng.	Utnyttelsesgrad	BRA	65	%.

4.5 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB3
Innenfor	arealet	skal	det	oppføres	utleiehytter	på	i	to	grupperinger	omkring	tun	med	
hexagon	struktur.		Parkering	for	enhetene	er	lagt	til	SPP5	og	SPP6	der	SPP6	skal	ha	
tilstrekkelig	antall	HC	plasser	ut	fra	antall	hytter	som	har	universell	utforming.		
Adkomst	til	hyttene	er	langs	gangveier.		Disse	kan	bearbeides	med	fast	dekke	i	
naturmaterialer.		Gangveiene	kan	også	være	traseer	for	infrastruktur.		Ved	søknad	om	
tiltak	skal	situasjonsplan	for	hele	formålet	være	utarbeidet.		Situasjonsplanen	skal	
vise	plassering	av	den	enkelte	hytte.	Hyttene kan	ha	inntil	to	etasjer.		Maks	gesims/	
mønehøyde	er	6,5	meter	fra	gjennomsnitt	opprinnelig	terreng.	Utnyttelsesgrad	BRA	
35%.

4.6 Fritids- og turistformål, BFT1
Innenfor	arealet	inngår	eksisterende	bygning	som	skal	inneholde	resepsjon,	kafé,	
sanitæranlegg og	overnatting.		Bygningen	kan	utvides	innenfor	tomtegrense	som	vist	
på	plankartet.		Innenfor	området	skal	det	også	etableres	areal	for	varelevering.	
Parkering	legges	til	SPP3.	Maks	gesims/	mønehøyde	skal	ikke	overstige	høyden	for	
eksisterende	bygning	med maks	utnyttelsesgrad	BYA=70%.	

4.7 Fritids- og turistformål, BFT2. BFT3 og BFT4
Innenfor	arealene	skal	det	etableres	varmestuer/	kafédrift.		Maks	gesims/	
mønehøyde	er	5,5	meter,	med	unntak	for	BFT3	der	det	kan	bygges	utsiktstårn	på	
inntil	3	etasjer	og	byggehøyde	10	meter	over	gjennomsnittlig	opprinnelig	terreng.	
Tårnet	skal	gis	en	skulpturell	utforming.	Utnyttelsesgrad	BRA	15%	for	alle	områdene	
hver	for	seg.		

4.9 Fritids- og turistformål, BFT5
Arealene	er	satt	av	til	framtidig	utbygging	for	turisme	for	naturopplevelse	så	som	
nordlys- og	midnattsolturisme.	Ved	søknad	om	tiltak	skal	detaljplan	for	hele	formålet	
være	utarbeidet.		Detaljplanen	skal	også	inneholde	parkering,	adkomst	og	
byggegrenser.		Overnattingsenheter	kan	ha	en	etasje.		Maks	gesims/	mønehøyde
utarbeides	i	detaljreguleringen.
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4.9 Fritids- og turistformål, BFT6
Arealet	er	satt	av	til	framtidig	utbygging	av	skikafe/restaurant.	Ved	søknad	om	tiltak	
skal	detaljplan	for	hele	formålet	være	utarbeidet.		Detaljplanen	skal	også	inneholde	
parkering,	adkomstveger	og	byggegrenser.		Anlegget	kan	ha	inntil	to	etasjer	hvorav	
en	underetasje	der	terrenget	er	skrånende.	Bygget	skal	kunne	integreres	med	
startpunkt/rampe	for	skipark/terrengpark	mot	nord.		Anlegget	skal	gis	god	
arkitektonisk	utforming	og	tilpasses	horisontlinjen	og	terrenget	for	øvrig.	Maks	
gesims/	mønehøyde	utarbeides	i	detaljreguleringen.

4.10 Fritids- og turistformål, BFT7
Arealene	er	satt	av	til	framtidig	utbygging.	Innenfor	formålene	kan	det	oppføres	
enkeltstående	utleiehytter	og	firmahytter	varierende	størrelse	fra	små	enkle	enheter	i	
grupperinger	av	mindre	tun	til	anlegg	av	type	lodge.		Tunene	kan	bestå	av	inntil	6	
enheter.		Ved	søknad	om	tiltak	skal	detaljplan	for	hele	formålet	være	utarbeidet.		
Detaljplanen	skal	også	inneholde	parkering,	adkomstveger,	tomtedeling	og	
byggegrenser.		Hyttene	kan	ha	inntil	to	etasjer.		Maks	gesims/	mønehøyde	utarbeides	
i	detaljreguleringen.

4.11 Lager, BL
Område	for	lager,	garasje,	verksted	for	utstyr	og	maskiner	for	alpinanlegget.

4.12 Forretning, BF
Område	for	utstilling,	kunst	og	håndverk	og	annen	handel.	Adkomst	via	
gangvei/trapp	i	terrenget.	Byggehøyde	inntil	2	etasjer	med	gesims/mønehøyde	6,5	m.	
Utnyttelsesgrad	BRA	35%.

4.13 Offentlig eller privat tjenesteyting, BOP 1 og BOP2
Område BOP1 settes av til kontor/møterom/opphold/overnatting for skiskoleinstruktører. 
Adkomst	via	gangvei/trapp	i	terrenget.	Byggehøyde	inntil	2	etasjer	med	
gesims/mønehøyde	6,5	m.	Utnyttelsesgrad	BRA	35%.

  
Område BOP2 settes av til kontor/møterom/opphold/overnatting for turguider. Adkomst	
via	gangvei/trapp	i	terrenget.	Byggehøyde	inntil	2	etasjer	med	gesims/mønehøyde	
6,5	m.	Utnyttelsesgrad	BRA	35%.

4.14Kombinert bebyggelse- anleggsformål, BKB5
Innenfor	arealet	skal	det	i	første	omgang	tilrettelegges	for	camping	med	
oppstillingsplasser	for	campingvogner,	bobiler	og	telt.	Før	området	tas	i	bruk	til	
formålet	skal	det	utarbeides	en	bebyggelsesplan	som	viser	plassering	av	
sanitærfasiliteter,	strømuttak	og	oppstillingsplasser.	Det	er	ikke	tillatt	med	etablering	
av	byggverk eller	plattinger.	BKB5	vil	i	framtiden	omgjøres	til	å	inngå	som	en	del	av	
sentrumsområdet	BKB2.

4.15 Skianlegg, BSA1, BSA2 og BSA3
Arealene	er	satt	av	til	skiheis	med	T-krok.	

4.16 Skianlegg, BSA4
Arealene	er	satt	av	til	skiheis	med	tallerken/T-krok.
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4.17 Skianlegg, BSA5, BSA6 og BSA7
Arealene	er	satt	av	til	stolheis	og	vil	gå	over	kryssende	skiløyper.

4.18 Skianlegg, BSA8
Arealet	er	satt	av	til	skiheis	(toppheis)	med	T-krok.		

4.19 Skiløypetraser BST1 til og med BST15
Arealet	er	satt	av	til	løyper	med	varierende	grad	av	uttak	av	skog	og	preparering/	
tilrettelegging	i	form	av	terrengjusteringer	og	drenering.

5 Samferdselsanlegg 

5.1 Kjøreveg, SKV1
Arealet	er	satt	av	til	fylkesveg	87.	

5.2 Kjøreveg SV1
Arealet er	satt	av	til	kommunal	vei.

5.3 Kjøreveg SV2
Arealet	er	satt	av	til	privat	vei.		

5.4 Kjøreveg SV3
Arealet	er	satt	av	til	skogsbilvei	ikke	åpen	for	alminnelig	ferdsel,	ikke	vinteråpen.

5.5 Kjøreveg SV4
Arealet	er	satt	av	til	traktorvei	ikke	åpen	for	alminnelig	ferdsel,	ikke	vinteråpen.

5.6 Annen veggrunn, teknisk anlegg SVT1 til og med SVT10
Arealet	er	satt	av	til	grøfter	og	teknisk	anlegg	for	øvrig.

5.6 Parkering SPP1til og med SPP8
Arealene	SPP1	og	SPP2	er	satt	av	til	parkering innfartsvei	til	Tamok	Fjellbygd.
Arealet	SPP3	er	satt	av	til	hovedparkering	for	Tamok	Fjellbygd	for	dagsbesøk,	
turistbusser	og	besøkende	til	hyttene.	Nære	hyttefelt	(BFR1	og	BFR2)	vil	delvis	ha	sin	
parkering	her	på	eget	markert	område.	SPP3	vil	kunne	ta	imot	ca	400	biler.
Arealene	SPP4	(10	P-plasser),	SPP5	(4	P-plasser)	SPP6	(5	P-plasser	+	2	HC-plasser),	
SPP7	(7	P-plasser)	og	SPP8	(17	P-plasser)	er	parkering	for	hytter	i	BFR1,	BFR2	og	
BFR3.	2	HC-plasser	reserveres	for	BKB3	(utleiehytter).

6 Grønnstruktur

6.1 Friområde, GF1, GF2, GF3, GF4, GF5, GF6 og GF7
Arealene	er	satt	av	til	friområde.		Innenfor	områdene	kan	det	etableres	lavvoer,	
bålplasser,	mindre	installasjoner,	bord	og	benker	som	fremmer	bruken	som	
friområde.		Skjøtsel	av	stedlig	vegetasjon	skal	utføres	varsomt.
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7 Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift

7.1 Friluftsformål, LF1 til og med LF40
Arealene	er	satt	av	til	friluftsformål.		Skjøtsel	og	drift	av	skog	skal	understøtte	
friluftsformålet,	og	det	er	ikke	tillatt	med	flatehogst.	









































































































































































Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 10.01.2017 Referanse

2016/1499 -
Arkivkode: K01

Vår saksbehandler
Therese Pettersen, tlf 77722039

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
16/17 Formannskapet 25.01.2017

Klage på vedtak om innvilget scooterdispensasjon - Atle Haugen

Vedlagte dokument: 
- Kart med kjørerute

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
S 10.01.2017 Klage på vedtak om innvilget scooterdispensasjon - Atle Haugen
I 16.11.2016 Søknad om scooterdispensasjon Atle Haugen
X 17.11.2016 Telefonsamtale 17112016 Therese Pettersen
U 29.11.2016 Innvilget scooterdispensasjon - Atle Haugen Atle Haugen
I 15.12.2016 Klage på vedtak scooterdispensasjon Atle Haugen
U 22.12.2016 Foreløpig melding i forvaltningssak Atle Haugen

Saksopplysninger:
Atle Haugen søkte om tillatelse til å benytte snøscooter for transport av ved og transport ved særlige 
behov for kultivering av skog, vedkjøring og oppsyn, den 15.11.2016. Vedhogst gjaldt for eiendom 91/2, 
91/6 og 91/9. Han søkte for perioden 01.12 – 30.04 for fire år, og søkte om mer enn 30 turer pr 
vintersesong. Andre sjåfører som dispensasjon også skulle gjelde for var hans sønn, Frank Haugen.

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd g) sier:
«Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til nødvendig transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, 
samt etter utvisning fra skogforvaltningen i Finnmark.»

Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 første ledd e) sier:
«Transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd g).»

For eiendommene 91/2 og 91/9 trenger ikke søker dispensasjon til tillatelse, da han har tillatelse direkte 
med hjemmel i forskriftens § 3 første ledd g). Dette fordi all kjøring foregår på hans eiendom og han 
krysser ikke andre grunneiendommer i sin trasé.

Dispensasjonen det søkes for gjelder altså for transport av ved mellom eiendommen 91/6 og over til 91/2 
og 91/9, og må behandles etter forskriftens § 5 første ledd e).

Søknad om tillatelse til å benytte snøscooter for transport av ved ble innvilget den 28.11.2016. Tillatelsen 
som ble gitt gjelder for transport av ved fra eiendom 91/6 og til 91/2 og 91/9. Tillatelsen gjelder 20 turer 
pr vintersesong og er gyldig tom 31.12.2019. Tillatelsen gjelder i tillegg til søker, også Frank Haugen.

Klage på vedtak om innvilget scooterdispensasjon ble mottatt den 13.12.2016. Klagen gjelder antall turer 
som var gitt i dispensasjonen og søker mener at denne begrensningen gjør at de ikke vil klare å hugge all 



veden de ser for seg i løpet av en sesong. Konsekvensen av det vil være at de ikke får hogget det de anser 
som nødvendig, og veden vil råtne. Søker opplyser også om at ikke er alltid det er føreforhold til å 
transportere ut veden, slik at enkelte ganger er det kun mulig å hugge og tynne i skogen. Søker ber derfor 
om at vedtaket også må inneholde hugging, tynning og transport av ved, uten begrensninger på antall 
turer.

Vurdering:
Fylkesmannen i samråd med politiet har bedt kommunene om å innføre kjørebok med begrensning på 
antall turer for å gjøre dispensasjonen mer kontrollerbar. Dette samsvarer også med motorferdsellovens 
formål som er å regulere motorferdselen. Balsfjord kommune har derfor besluttet som en prøveordning og 
gi maks 20 turer pr vintersesong, med mindre spesielle grunner taler for at det bør gis flere eller færre 
turer. Det vil i såfall være en skjønnsmessig vurdering for hvert enkelt tilfelle.

Atle Haugen søkte om mer enn 30 turer, men på bakgrunn av beslutningen om 20 turer ble det ikke gitt 
mer. En av begrunnelsene for at kommunen valgte og ikke gi flere enn 20 turer er at kjøring på eiendom 
91/2 og 91/9 kan gjøres med direkte hjemmel i lov, og dermed er «ubegrenset». Begrensningen på 20 
turer gjelder altså kun for trasé fra eiendom 91/6 til 91/2 og 91/9.
Det legges også til grunn at transport av ved er væravhengig og at det derfor ikke på forhånd kan 
forespeiles hvor mange turer en kjører i løpet av én sesong.

Rådmannen velger derfor å vurdere det slik, at 20 turer er nok, inntil behovet for flere turer er tilstede. 
Det betyr at dersom alle 20 turer er benyttet før 30.04. kan det søkes om flere turer for den gitte sesongen, 
slik at søker får mulighet til å hente ut all veden som nødvendig. Kjørebok må da sendes inn som bevis på 
benyttede turer.

Det er viktig å poengtere at Balsfjord kommune ikke ønsker å stå i veien for skogsdrift, men at 
vurderingen om begrensning av turer handler om å gjøre dispensasjonen kontrollerbar, og å avdekke 
behov ved nyttekjøring slik som her, vedkjøring.

Vurderingen om begrensning av motorferdsel er også gjort i henhold til Naturmangfoldlovens §§ 8 – 12.

Rådmannens innstilling:

Vedtak om innvilget scooterdispensasjon for transport av ved mellom egne eiendommer, med 
begrensning på 20 turer, opprettholdes.

Vedtaket er fattet med hjemmel i «Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag» § 5 første ledd e). 

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Hans Hugo Henriksen
enhetsleder







Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 01.12.2016 Referanse

2016/16 -
Arkivkode: 242

Vår saksbehandler
Einar Hamnvik, tlf 41524849

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
17/17 Formannskapet 25.01.2017

Ny behandling: Gressfôret kjøttproduksjon på Dexter - Storbukt gård

Vedlagte dokument: 
1. Tilleggsopplysninger datert 30.12.2016.
2. Nortura – Økonomiplan/dekningsbidragskalkyle datert 21.12.16

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt):
1. PS 152/16 - Gressfôret kjøttproduksjon på Dexter

Saksopplysninger:
Formannskapet behandlet søknaden i møte 23.11.2016 (PS 152/16), og da ble saken vedtatt utsatt. 
Formannskapet pekte på søknaden/prosjektet manglet en egen driftsplan og en antok også at Innovasjon 
Norge (IN) ville kunne støtte prosjektet. Formannskapet var heller ikke enig i rådmannens beregning av i 
stønadsgrunnlaget. 

På bakgrunn av drøftingen i formannskapet har rådmannen (29.11.2016) etterlyst driftsplan og at 
muligheter for finansiering/tilskudd fra Innovasjon Norge undersøkes nærmere. I e-post (3.01.2017) 
oversender søker bl.a. dekningsbidragskalkyle for Dexter, satt opp av Nortura. Her antar søker at 
formannskapet etterspør en dekningsbidragskalkyle på Dexter, og ikke en fullstendig driftsplan for 
Storbukt gård. (En driftsplan omfatter alle næringer på gården, samt lønn fra arbeid utenom gården for 
begge ektefeller, og det vil koste 8-10 000 kroner å få utarbeidet en egen driftsplan).
Nortura har utarbeidet en økonomiplan som viser dekningsbidrag (1 og 2) ved salg av kjøttet via Nortura, 
jf. vedlegg 2. I den forbindelse hevder søker at kraftfôrandelen (20,6 %) er satt for høyt, og at den vil 
ligge på ca. 5 % fordi kjøttproduksjonen vil være basert på gressfôring. Søker antyder videre at nisjesalg 
av kjøtt direkte til forbruker og salg av livdyr, vil kunne gi betydelige høyere inntekter (ca. 200 kr/kg) og 
dermed større dekningsbidrag, jf. vedlegg 1.

Søker har i møte med IN (11.05.2016) fått opplyst at det ikke var landbruksmidler tilgjengelig som følge 
av flere store investeringsprosjekter. (Manglende landbruksmidler generelt hos IN bekreftes også av 
enhetsleder for landbrukskontoret).

Kommunes landbruksforvaltning har gitt følgende uttalelse til saken:
Landbruksforvaltningen kjenner ikke til at det er utarbeidet egen driftsplan for dette bruket. Det 
som søker har sendt inn er dekningsbidragskalkyle som viser hva som er igjen til å dekke faste 
kostnader, avskrivninger, låneutgifter etc.
Tallene i dekningsbidragskalkylen ser realistisk ut. Prisen som antydes for nisjesalg av kjøtt på ca 
200 kr/kg kan være mulig å hente ut i markedet. Det vil gi en merinntekt i forhold til å levere 
slaktet til Nortura, og la de selge kjøttet.
Anbefaler fremdeles kommunal støtte til tiltaket. Det er lite sannsynlig at tiltaket oppnår støtte fra 
Innovasjon Norge.



Vurdering:
Rådmannen viser til at prosjektet er i tråd med næringsplanen og vil bidra til å øke/opprettholde andelen 
kvinnelige gårdbrukere/næringsdrivende i kommunen. Rådmannen viser videre til at for prosjekter 
spesielt rettet mot kvinner og ungdom, kan det vurderes å gi støtte med inntil 75 % av det totale 
stønadsberettigede beregningsgrunnlaget.

Dekningsbidragskalkylen viser at gressfôret kjøttproduksjon på Dexter vil gi et positivt økonomisk bidrag 
til gårdsdriften, i særdeleshet dersom kjøttet selges direkte til forbruker (nisjesalg). Rådmannen viser til at 
prosjektet vil styrke landbruket i kommunen og at landbruksforvaltningen i kommunen støtter prosjektet. 
Med hensyn til kostnadene med å lage en fullstendig driftsplan vurderer rådmannen det derfor som 
næringsvennlig å legge saken til ny behandling, selv om det ikke foreligger en fullstendig driftsplan for 
Storbukt gård. Etter ny vurdering er støtteberettige kostnader beregnet til NOK 296 620. Det foreslås en 
støtteintensitet på om lag 46 %. Det betyr en delvis imøtekommelse av søknaden med NOK 135 000 og 
at egenfinansieringen må økes med NOK 102 520.

Rådmannens innstilling:
Storbukt gård v/Anita Karlsen tildeles et investeringstilskudd på NOK 135 000. Støtten gis som
”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Det forutsettes at prosjektet
fullfinansieres og at eventuelle melde-/søknadspliktige fysiske tiltak godkjennes, og at dette
dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond».

Ellen Beate Lundberg
rådmann
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ØKONOMIPLAN

Produsent Dato 21.12.2016
Adresse
Rådgiver

Produksjonsform 8
Investering

Tilskuddssoner Brutto byggekostnad 0
Areal 6 Avskrivningstid, år 0

Distrikt 4 Rentefot, % 0
Sone husdyrtilsk gris 3 Tilskudd - egenkapital 0

Egeninnsats, % 0 % 0
Antall 6

Avskrivninger per år 0
Rente per år 0

Krav til areal Daa dyrket areal surfôr 54,0 Netto kapitalutlegg per år 0

Økonomisk resultat
DB 1 25 251
DB 2 138 849 DB 2 - investeringskostn. hus 0

Nøkkeltall
DB 1 pr. dyr 4 209     DB 1 pr. kilo kjøtt 27,78
DB 2 pr. dyr 23 142     DB 2 pr. kilo kjøtt 152,75

Dekningsbidragskalkylen blir beregnet på grunnlag av normtall. Det er stor variasjon fra gård til gård. Ønskes mer detaljerte kalkyler 
anbefales SAMPLAN. Kalkylene tar ikke hensyn til investeringer utover bygninger i den aktuelle produksjonen.
Investeringer i maskiner og utstyr kommer i tillegg. Kalkylene tar heller ikke hensyn til privatforbruk.
Kalkylene er oppdatert med endringer for avtaleåret 2016/2017

Anita Karlsen

Birger Theodorsen



6
4
6 Ammekyr

9,0 Storfe
PRODUKSONSINNTEKTER

Slaktevekt Antall Kvantum, kg Pris, kr/kg SUM
Kuslakt 170 0,25 43 40,50 1 721
Okseslakt 160 0,48 77 43,50 3 341
Kvigeslakt 140 0,23 32 43,50 1 401

Innmeldingstillegg 3 152 3,00 460
Klassetillegg kvige 32 0,75 24
Klassetillegg okse 77 1,00 77

Etterbetaling 152 1,50 227
Ku/kalv avtale 2 43 2,00 85
Grunntilskudd 7 20 % 109 1,40 153

Gjødselverdi 0,00

Nisje salg, kunde 152 100 15 150

SUM 6 152 22 639

VARIABLE KOSTANDER
% av fôrkrav FEm per enhet Avling, f.e/daa Areal, daaVar. kost., kr/f.e. SUM

Fôr 100,00 % 3400 9,0 17 730
  Surfôr 52,9 % 1800 200 2,30 4 140
Annet grovfôr 0,0 % 0 1,60 0
  Kraftfôr 20,6 % 700 5,50 3 850
Natura Minovit storfe 30 kg 11,00 330
Beite fulldyrka 0,0 % 0 200 0,00 1,50 0
Kulturbeite 2,9 % 100 180 0,56 0,80 80
Utmarksbeite 23,5 % 800 0,30 240

Nisje engros 152 60,00 9 090

Annet 700
  Veterinær, (semin) 400
  Div. andre variable kostnader 300

SUM VARIABLE KOSTNADER 18 430

DEKNINGSBIDRAG 1 4 209
Produksjonstilskudd 18 933

9 068
3 933
1712

Driftsstilskudd 3 050
Antall dyr pr enhet 2,5 Sats 434 1 085
Antall dyr pr enhet 2,5 Sats 434 1 085

-1 000

DEKNINGSBIDRAG 2 23 142

DEKNINGSBIDRAGSKALKYLE

Sone arealtilskudd

Beitetilskudd
Bunnfradrag

Dexder, Nisje
AMMEKU, PER ÅR

  Husdyrtilskudd inkl. økologisk
  Areal- og kult.tilskudd inkl. økologisk

  Distriktstilskudd

Besetningsstørrelse: 
Sone distriktstilskudd

Tilskudd til dyr på utmarksbeite
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Videreutvikling av Saga visefestival

Søknadsår 2016
Støtteordning Kommunalt næringsfond
Tittel Utviklingsmidler – Saga Visefestival
Søker Viseklubben Saga. Org.nr. 912854957

Vedlagte dokument: 
1. Søknad, datert 26.10.2016

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
1. Strategisk næringsplan for Balsfjord kommune (2016-2025), vedtatt 25.05.16, sak 79/16

Saksopplysninger:
Kort beskrivelse
Viseklubben Saga har arrangert Saga Visefestival i fire år. De har arbeidet bevisst med å forankre
festivalen i lokalt miljø og historie. Samtidig satser festivalen på å engasjere profesjonelle og profilerte
artister, både nasjonalt og internasjonalt. Saga Visefestival er kommunens største kulturarrangement på 
sitt felt. Nå vil styret løfte/utvikle festivalen videre, og gi befolkninga gode kulturopplevelser. Lokal
forankring og gode kulturtilbud, slik festivalen tilbyr befolkninga, er god identitetsbygging

Festivalen er tenkt utvidet med 1 dag, og vil foregå fra og med torsdag til og med lørdag i festivaluka 
(første helg i september). En del av tida skal brukes på utadrettet virksomhet, uten at det skal gå på
bekostning av den tida som har vært satt av til konserter og andre arrangementer. Festivalen skal fortsatt 
ha sin faste base i Aursfjord med den rike kulturhistoria som er der. Saga Visefestival ønsker å være et 
utstillingsvindu for Balsfjord kommune.
Festivalen vil arbeide for å bli en lokalmat- og visefestival.

Festivalen samarbeider med bl.a. Galleri Internatet, Sør-Malangen bygdelag, Aursfjordsagas venner, 
Midt-Troms museum, Biskop Hvoslef, Malangen Resort og Friluftsrådet.

Det søkes om kr. 30 000 i støtte til videreutvikling av festivalen. Siden oppstarten i 2014 har festivalen 
fått utbetalt kr. 82 000 i offentlig støtte, hvorav støtten fra næringsfondet er kr. 40 000 til lys og lyd.

Prosjektmål
Målet er å videreutvikle festivalen til en lokalmat- og visefestival. 



Planlagte aktiviteter
Punktvis oppsummering:

! Koble festivalen til Kreative Balsfjord og aktører i dette nettverket.
! Etablere kontakt med lokale matprodusenter, og legge til rette for at disse kan ha salgsboder i 

festivalområdet 
! Legge opp til mer utadrettet virksomhet for å vise fram resten av kommunen til artister og gjester, 

med bl.a. bedriftsbesøk og sightseeing

Forventet resultat og effekt
Punktvis oppsummering:

! Økt kulturaktivitet og identitetsbygging.
! Fokus på lokale matprodusenter, bevertningssteder mv
! Utvidet festivaltilbud (mat- og kulturopplevelser)  
! Bidra til økt trivsel og bolyst

Tids- og kostnadsplan
Tidsplan
Utviklingsprosjektet vil foregå i fram mot neste festival i 2017.

Kostnadsplan
Tittel 2016

Bevertning ifbm utadrettet virksomhet   5 000
Dugnad/egeninnsats   10 000
Innleie av arbeidsressurs   20 000
leie av buss til besøksrunde   5 000

Sum kostnad 40 000

Finansieringsplan
Tittel 2016

Balsfjord kommune   30 000
Eget arbeid   10 000

Sum finansiering 40 000

Vurdering:
Søkers forretningsadresse er i Balsfjord kommune. Søknaden tilfredsstiller bestemmelsene for å kunne få 
tildelt midler fra næringsfondet. Saga Visefestival samarbeider med flere lokale aktører og har etablert 
seg som en festival med et godt renommé både blant publikum og artister. Festivalen vil kunne utvikles til 
en lokalmat- og kulturfestival som bygger opp under en meget viktig del av vår kommunes identitet og 
kultur gjennom å skape en plattform hvor både lokale kulturnæringsaktører og lokal mat- og 
landbruksnæring kan synliggjøre sin virksomhet.
Søknaden er forankret i Strategisk næringsplan (2016-2020) delmål og strategier for besøksnæringene og 
omdømme. Hele prosjektkostnaden på kr. 40 000 er støtteberettige kostnader. Det søkes om støtte på 75 
%. Egeninnsatsen er på 25 %.
Med henvisning til forannevnte finner rådmannen det riktig å støtte utviklingsprosjektet, og anbefaler at 
støtteintensiteten reduseres til 50 % (jfr. fondsvedtektene). Det betyr en delvis imøtekommelse av 
søknaden med kr. 20 000 og at egeninnsats/-finansiering må økes med kr. 20 000.  



Tilrådning
Med henvisning til de regionale bestemmelsene for kommunale næringsfond av 07.04.2003,
vedtektene for Balsfjord kommunes næringsfond av 10.02.2016, (FSK-sak 16/2016), 
tilrår rådmannen at søknaden delvis imøtekommes med kr. 20 000. Tildelingen forutsetter at prosjektet 
fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning.

Rådmannens innstilling:

Viseklubben Saga tildeles kr. 20 000 i utviklingsstøtte til Saga Visefestival. Støtten gis
som ”bagatellmessig støtte” i henhold til statsstøttereglene i EØS-avtalen. Det forutsettes at 
prosjektet fullfinansieres, og at dette dokumenteres i forbindelse med utbetalingsanmodning.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond 2016».

Ellen Beate Lundberg
rådmann
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Informasjonsskilt/-tavle på Heia - Tiltak i forbindelse med prosjektet 
Reiselivsutvikling i Balsfjord (2012-2015)

Vedlagte dokument: (Ingen dokumenter)

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
1. Sluttrapport for prosjektet Reiselivsutvikling i Balsfjord (2012 – 2015)

Saksopplysninger:
Bakteppet for saken er prosjektet Reiselivsutvikling i Balsfjord (2012-2015) som ble avsluttet i 2015, og 
behov for turistinformasjon/skilting, bl.a. på Nordkjosbotn (Vollan Gjestestue), i Malangen (Malangen 
Resort) og på Heia (her var det tidligere bemannet turistinfo).

I forbindelse med prosjektet var det midler til å sette opp skilt/infotavle på de to førstnevnte stedene, men
ikke på Heia. Det er behov for et tilsvarende informasjonsskilt/-tavle på Heia. (Skiltet vil ha vært på plass
dersom prosjektet hadde midler til det.) Balsfjord turlag og Din Tur AS jobbet med bl.a. merking av 
turløyper og skilting i prosjektet. Balsfjord turlag har tilbud på skilt til samme pris som for 
skiltene/tavlene som allerede er montert på Nordkjosbotn og i Malangen, om lag kr. 36 500 (rs) 
Balsfjord turlag har kontaktet kommunen med tanke på finansiering for å sette opp et tilsvarende 
skilt/infotavle på Heia. Skiltet/infotavlen er del av tiltakene under hovedsatsingsområdet 4.5 
(Infrastruktur, skilting og turistinformasjon) i reiselivsprosjektet..

Vurdering:
Reiselivsutvikling i Balsfjord er et kommunalt prosjekt som tilsynelatende har vært underfinansiert all 
den tid det ikke var midler til å gjennomføre skilting på de alle de tre «viktigste» punkter/innfartsveier til 
kommunen. Det er utvilsomt behov for et informasjonsskilt på Heia, og i ettertid er det lett å se at 
skiltet/infotavlen burde ha vært finansiert over reiselivsprosjektet. Rådmannen finner det derfor naturlig at 
kommunen bevilger penger slik at det blir satt opp et informasjonsskilt/infotavle på Heia, som et 
reiselivs-/markedsføringstiltak i forlengelsen av reiselivsprosjektet. Det forutsettes at Balsfjord turlag 



innhenter nødvendige tillatelser fra ansvarlig skiltmyndighet og er ansvarlig for oppsetting/montering av 
informasjonsskiltet/-tavlen.

Rådmannens innstilling:
Det bevilges kr. 36 500,- til informasjonsskilt/-tavle som markedsføringstiltak i forbindelse med 
Reiselivsutvikling i Balsfjord. Balsfjord turlag er ansvarlig for oppsetting/montering av 
informasjonsskiltet/-tavlen og innhenter nødvendige tillatelser fra ansvarlig skiltmyndighet.
Finansiering over «Kommunalt næringsfond».

Ellen Beate Lundberg
rådmann
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Klagesaksbehandling - gnr 43 bnr 26, sommeroppstalling av polarhunder

Vedlegg:
1 Ny klage på vedtak - sommeroppstalling av polarhunder
2 Klage - oppstallingsplass sledehunder gnr/bnr 43/26

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Ikke referert

Saksopplysninger:
Denne saken gjelder behandling av klage fra Blind siida i Könkämä sameby angående innvilget 
dispensasjon for endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001 med 15 daa arealfeste for sommeroppstalling av 
polarhunder på Postdalen geitseter i Tamokdalen.

Historikk
Balsfjord formannskap har behandlet saken i 4 omganger. Alle 4 vedtakene har vært i søkers favør; 

� I de to første vedtakene, sak 115/14 den 12.11.2014 og sak 10/15 den 28.1.2015 ble tiltaket med 
sommeroppstalling av polarhunder, ikke vurdert å være en dispensasjonssak, men en fortsettelse av 
dyrehold knyttet til eksisterende seterbygning og matrikkelmessig som nytt arealfeste.

� I det tredje vedtaket, sak 96/15 den 9.9.2015, innvilger Balsfjord kommune søknaden ved å gi 
dispensasjon for sommeroppstalling av polarhunder. Dispensasjonsbehandlingen ble gjort som følge 
av at fylkesmannen i vedtak datert 1.6.2015 sier at tiltaket krever dispensasjon fra LNFR-formålet. 
Ettersom det ikke ble opplyst om klageadgang i vedtaket ble saken, den 26.11.2015, sendt ut på ny 
høringsrunde med ny klageadgang.

� I det fjerde vedtaket i saken, sak 4/16 den 10.02.2016, er klage fra Blind siida behandlet, samt det er 
gjort en fornyet behandling av omsøkte tiltak. Klage tas ikke til følge, og Balsfjord formannskap gir 
dispensasjon for endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001 med 15 daa arealfeste for sommeroppstalling av 
polarhunder på Postdalen geitseter i Tamokdalen.

Vedtak som påklages
Følgende vedtak i formannskapet, 10.2.2016, er påklaget av Blind siida- med støtte fra Könkämä sameby: 

Balsfjord formannskap tar ikke klagen fra Bind siida til følge. Formannskapet kan ikke se at klagen tilfører 
saken nye momenter som skulle tilsi oppheving av tidligere imøtekommelser av søknaden.

Balsfjord formannskap gir dispensasjon for endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001 med 15 daa arealfeste for 
sommeroppstalling av polarhunder på Postdalen geitseter i Tamokdalen.
Geitsetra med tilhørende utmarksaktivitet tilsvarende ca 5000 daa, har i perioden 1990 til
2006 vært en del av planstatus LNFR. Ny virksomhet med sommeroppstalling av polarhunder, med et 
arealbehov på 15 daa på selve seterområdet, vil ikke være forskjellig, heller i mindre skala fra 
setervirksomheten, og forholdet til planstatus LNFR forblir uendret.



I forhold til jordlovens bestemmelser om drifts- og miljømessige forhold, vil omsøkte virksomhet være 
reversibelt i forhold til at landbruksnæring, om det skulle bli nødvendig, vil kunne innta setra med 
landbruksproduktiv næringsutøvelse igjen. Det er positivt at den tomme seterbygningen igjen tas i bruk til 
ny næringsvirksomhet. De naturgitte forhold på setra ligger vel til rette for omsøkte virksomhet og er heller 
ikke i konflikt med andre arealinteresser eller beboelse og annen virksomhet i Postdalsområdet. 
Seterbygningen er et næringsbygg, som det fortsatt bør være virksomhet i med sysselsettende aktivitet.

Vilkår:
Før det holdes matrikkelforretning av nytt arealfeste, skal nåværende festekontrakt være opphevet.

Klagens innhold
Begrunnelse for klagen er at hovedargumentet i tidligere klager, ikke framgår av saksframstillingen ved 
fornyet behandling. Som en konsekvens blir de kumulative kravene til arealmyndighetens 
skjønnsutøvelse jfr. pbl. §19-2, ikke oppfylt, og vedtaket må kjennes ugyldig. Hovedbegrunnelse for at 
man ikke bør innvilge dispensasjon fra LNFR for etablering av nytt arealfeste, er unnvikelseseffekten av 
omsøkte tiltak. 

� Postdalen er et oppsamlingsområde som brukes årlig i forbindelse med kalvmerking. Hovedflokken 
beiter i Postdalen, og småflokker på ca. 1000 dyr av gangen samles inn mot kalvmerkingsanlegget på 
Signalhøgda.

� Reineiernes erfaringer er at det ved oppstalling av hunder i Postdalen (ref. camp Tamok), trekker rein 
ut av dalen og inn mot gjerdeanlegget raskere enn normalt. Det gir dårligere beiteutnyttelse av 
Postdalen, samt økt press og slitasje på arealene i nærheten av kalvmerkingsanlegget. De understreker 
at en kan ikke sammenlikne den unnvikelseseffekten som oppstår ved store oppstallinger av hunder 
med unnvikelse ved vanlig beitebruk/småfehold.

� Det går ikke fram av saksframlegget at man har forstått forskjellen mellom barriereeffekt og 
unnvikelseseffekt, og de påberopte konsekvensene av unnvikelse går ikke fram av saksframlegget.

Blind siida mener fortsatt at området bør differensieres som hensynssone for reindriften innenfor 
arealformålet LNFR og at det ikke må åpnes for ny konkurrerende næringsvirksomhet. Könkämä sameby 
skriver også i sin klage at sommeroppstalling av polarhunder ved Postdalen geitseter gjør at den 
tradisjonelle flyttveien for rein gjennom Tamokdalen avskjæres. Det vil derfor bli umulig å flytte 
gjennom Tamokdalen dersom tiltaket tillates.

Utfyllende saksopplysninger
Reindriftsloven § 22: 

Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet 
hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier. Med til flyttlei 
regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen. 

Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i åpning av nye 
flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av omlegging av flyttlei 
eller åpning av ny flyttlei erstattes etter avgjørelse ved jordskifteretten, kongen kan bestemme at også 
fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til skjønnet

Reinkart, se figur 1, viser informasjon knyttet til norsk reindrift. Reinkartet viser at Postdalen geitseter 
ikke ligger i direkte konflikt med norsk reindrift. Trekkleier gjennom Postdalen munner ut i 
Balsfjordeidet. Området nord for geitsetra er høstbeiteområde.



Figur 1: Postdalen geitseter markert med rødt punkt. Skravert viser den norske reindriftas høstbeiteområde

Det er en utfordring å oppdrive like gode kart over svenske samers reindrift i Norge. Könkämä sameby 
har sine sommerbeiteområder på norsk side i området Tamok og Rosta, samt oppsamlingsplass i 
Postdalen i forbindelse med kalvemerking. Figuren under viser historiske drivingsleder for svensk rein. 
Her kommer reinen ned Postdalen, og går videre nordover gjennom Tamokdalen og videre til 
beiteområder på begge sider av Balsfjorden. Røde ringer indikerer rasteplasser/hvileplasser.

Figur 2: Svenske samers historiske bruk av området. Postdalen geitseter er markert med blått punkt midt i kartet

I henhold til ny reinbeitekonvensjon mellom Norge og Sverige, som ikke er ratifisert, ligger geitsetra 
sentralt i konvensjonsområdet. I ny konvensjon inngår Markenesområdet også som sommerbeiteområde 
for Könkämä sameby.



Figur 3: Forslag til nytt og utvidet konvensjonsområde Figur 4: Tidligere konvensjonsområde, gyldig til 2005

Barriereeffekt og unnvikelseseffekt
I siden på Lemetfjellet er det satt opp et reingjerde som skal hindre at rein vandrer opp i fjellet og videre 
inn i Tamokdalen. Både fra Statskog SF og fra en av beitebrukerne på geitsetra, hevdes at sperregjerdet på 
Lemmetfjellet, på en naturlig måte er med å bidra til en adskillelse av virksomhet knyttet til geitsetra og 
reindriftsutøvelse. Dette vil være en barriere, og i møte med gjerdet vil man oppnå en barriereeffekt. Dette 
vil i seg selv være positivt for geitsetra, ettersom det hindrer rein fra å komme inn på området. 
Barriereeffekten vil være tilstede uavhengig av unnvikelseseffekten. 

Unnvikelseseffekten er den effekten man registrerer i dyrene når de møter en ytre påvirkning, ofte 
menneskeskapt, og som gjør at dyrene skyr unna et spesifikt område. Unnvikelseseffekt kan også omtales 
som en indirekte inngrepseffekt. Poenget er at reinen unngår et større areal enn det fysiske arealet som 
inngrepet opptar, her de omsøkte 15 daa. Hundeglam for eksempel, er kjent å medføre en
unnvikelseseffekt for reinen.

Videre vil de samlede effektene av flere inngrep innenfor et område kunne gi store beitetap for enkelte 
reinbeitedistrikter. Selv om tiltaket er lite, kan effektene av tiltaket være større når de samvirker med 
effektene av flere andre inngrep. Det er derfor viktig å se Tamokdalen i sin helhet, ettersom 
reindriftsinteresser kommer i konflikt med andre arealinteresser i flere tilfeller i dalen. Figur 3 viser tre 
tiltak som er særlig relevante ved å se på Tamokdalen i sin helhet.

Figur 5: Tiltak der reindriftsinteresser kommer i konflikt med 
andre arealinteresser

Figur 6: Postdalen geitseter, blått punkt. Camp Tamok, lysegrønt 
punkt. Tamok fjellbygd, lilla punkt.



1. Camp Tamok – 26,7 daa. Regulert område for opplevelsesturisme.
2. Tamok fjellbygd – 1300 daa. Område avsatt i kommuneplanens arealdel til fritids- og turistformål. 

Her pågår det omfattende arbeid med en områdereguleringsplan for vintersportanlegg med tilhørende 
hytter.

3. Omsøkte tiltak, 15 daa - Ikke avsatt til formålet i kommuneplanens arealdel.  

Dispensasjon, pbl § 19-2

«... Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler...»

Mulige utfall i enhver dispensasjonsvurdering: 
1 2 3

Blir hensynet bak bestemmelsen vesentlig tilsidesatt? Ja Nei Nei
Er fordelene ved en dispensasjon klart større enn ulempene? Nei Ja
Kan dispensasjon tilrås? Nei Nei Ja

Det er viktig å ha med seg at dersom hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, kan ikke 
dispensasjon tilrås, uansett om fordelene er klart større enn ulempene.

Vurdering:
Landbruk : Ingen negative konsekvenser, ettersom det vil være mulig å tilbakeføre området til drift 

for landbruk dersom det skulle bli aktuelt. 
Natur : Ingen negative konsekvenser, tiltaket vil ikke medføre negative konsekvenser for 

naturmangfoldet, eller andre naturmessige verdier.
Friluftsliv : Ingen negative konsekvenser, tiltaket medfører ingen vesentlige endringer av

tilgjengelighet og bruk av området for friluftsliv.
Reindrift : Negative konsekvenser.

Ved en ny vurdering av hvilke konsekvenser tiltaket har for reindrifta, er det nå riktig å se Tamokdalen i 
sin helhet. 

- Tamok fjellbygd og Camp Tamok har sine likheter i at aktiviteten foregår på vinterstid. 
- Postdalen geitseter og Camp Tamok har sine likheter i at de begge ligger midt i, eller i nær 

tilknytning til flyttlei, se fig. 6.

Etter en ny gjennomgang ser rådmannen det som uheldig å tillate sommeroppstalling av hunder ved 
Postdalen geitseter av følgende årsaker:
- Selv om det fysiske arealet som trengs for oppstalling av polarhunder er mye mindre enn det som 

krevdes av seterdrift for geit, vurderes det som sannsynlig at unnvikelseseffekten blir større og gir
betydelige konsekvenser for reindriftsnæringen, sett i sammenheng med at omsøkte tiltak ligger i nær 
tilknytning til flyttlei og kalvemerkingsanlegg.

- Bestemmelser i reguleringsplanen til Camp Tamok, tillater ikke hunder i campen i vår- og 
sommermånedene. Dette for å hensynta reindriftas interesser i dalen. Dette bør også være gjeldende 
for aktiviteten ved Postdalen geitseter, ettersom Postdalen geitseter og Camp Tamok har sine 
likhetstrekk med beliggenhet i forhold til flytting av rein, se figur 6.

- Ved geitsetra er det tenkt aktivitet i sommermånedene. Med aktivitet menes det at det oppholder seg 
hunder der. I tidligere saksbehandling har dette vært vurdert ikke å være et hinder for reindrift, fordi 
det kun er snakk om sommertid. Ved å se Tamokdalen i sin helhet vurderes det nå at 
sommeroppstalling av polarhunder ved Postdalen geitseter er et hinder for reindrift ettersom tiltaket 
kommer i konflikt med flyttlei og kalvemerkingsanlegg.

Konsekvensene av en dispensasjon fra LNFR-formålet vil medføre at reindrifta blir vesentlig tilsidesatt. 
En dispensasjon kan dermed ikke tilrås.



Rådmannens innstilling:

Balsfjord formannskap imøtekommer klage fra Blind siida og Könkämä sameby, og gir ikke 
dispensasjon for endring av gnr 43 bnr 26 fnr 9001 med 15 daa arealfeste for sommeroppstalling 
av polarhunder på Postdalen geitseter i Tamokdalen.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Ylva Sneve
enhetsleder
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Könkämä sameby överklagade redan på mötet den 29.2.2016 Balsfjord kommunes 
vedtak i sak 2014/654-2149/2016 om sommeroppstalling av polarhunder i 
Postdalen. Vi vill med detta e-postmeddelande klargöra att samebyn ställer sig 
bakom Blind-siidas klage på detta vedtak.

Med vänliga hälsningar

Nils Vasara-Hammare
Ordförande, Könkämä sameby
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Balsfjord kommune Saksframlegg
Dato 12.01.2017 Referanse

2016/398 -
Arkivkode: V14

Vår saksbehandler
Jørgen Bjørkli, tlf 77722637

Saksgang:

Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato
21/17 Formannskapet 25.01.2017

Tildeling av nydyrkingstilskudd 2016

Vedlegg:
1 Endelige retningslinjer nydyrkingstilskudd Balsfjord kommune, vedtatt av formannskapet 

07.09.2016
2 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Merete Stenvold Russenes
3 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Ole Ragnar Olsen
4 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Ketil Øvervoll
5 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Ole Sørensen
6 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Per Arne Slettmo
7 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Hans Erik Myrseth
8 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Knut Johnny Andreassen
9 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Odd Bjørnar Myhre
10 Utkast til tilsagnsbrev nydyrkingstilskudd 2016 Johan Halvard Fagertun

Saksopplysninger:
I budsjettbehandlingen for 2016 ble det satt av kr 200 000,- årlig i økonomiplanperioden 2016 til 2019. 
Det ble satt i gang et arbeid med retningslinjer for nydyrkingstilskudd, som formannskapet vedtok 
7.9.2016 (se vedlegg 1).

I budsjettbehandlingen for 2017 ble nydyrkingstilskuddet fjernet i budsjett 2017 og resten av 
økonomiplanperioden.

Kr 200 000,- fra budsjettet 2016 er satt av på fond til fordeling i denne saken.

Fra 1.1.2016 har kommunen mottatt 9 søknader om godkjenning av plan for nydyrking av totalt 274 daa:

! Sak 2016/294 Merete Stenvold Russenes, søknad 1.3.2016. Omsøkt 8 daa. Vedtak godkjenning 
29.6.2016.

! Sak 2016/299 Ole Ragnar Olsen, søknad 15.2.2016. Omsøkt 29 daa. Vedtak godkjenning 
4.7.2016.

! Sak 2016/346 Ketil Øvervoll, søknad 14.3.2016. Omsøkt 42 daa. Saken er ikke ferdigbehandlet.
! Sak 2016/361 Ole Sørensen, søknad 15.3.2016. Omsøkt 5 daa. Saken er ikke ferdigbehandlet.
! Sak 2016/434 Per Arne Slettmo, søknad 5.4.2016. Omsøkt 30 daa. Saken er ikke ferdigbehandlet.
! Sak 2016/472 Hans Erik Myrseth, søknad 11.4.2016. Omsøkt 30 daa. Saken er ikke 

ferdigbehandlet.
! Sak 2016/830 Knut Johnny Andreassen, søknad 7.6.2016. Omsøkt 6 daa. Saken er ikke 

ferdigbehandlet.



! Sak 2016/981 Odd Bjørnar Myhre, søknad 5.7.2016. Omsøkt 69 daa. Saken er ikke 
ferdigbehandlet.

! Sak 2016/1432 Johan Halvard Fagertun, søknad 31.10.2016. Omsøkt 55 daa. Saken er ikke 
ferdigbehandlet.

Vurdering:
I retningslinjene står det at tilskuddet gjelder søknader etter 1.1.2016. Det står videre at satsen er kr 2000,-
og at søknadene behandles fortløpende så lenge budsjettrammen rekker. De senest innkomne søknadene 
vil ligge til neste års tildeling av tilskudd.

Forutsetningene har forandret seg siden nydyrkingstilskuddet har falt ut av budsjettet for 2017. Det blir to 
alternativer å fordele tilskudd på en med kr 2000 per daa så lenge bevilgningen rekker, og resten blir 
stående uten tilskudd, eller jevn tildeling på kr 729,- per daa.

Alternativ 1:
Antall 
daa

Sats Tilskudd Kommentar

Merete Stenvold Russenes 8 2000 16 000
Ole Ragnar Olsen 29 2000 58 000
Ketil Øvervoll 42 2000 84 000
Ole Sørensen 5 2000 10 000
Per Arne Slettmo 30 2000 32 000 Tilskudd for 16 daa
Hans Erik Myrseth 30 0 0 Potten for tilskudd er oppbrukt
Knut Johnny Andreassen 6 0 0 Potten for tilskudd er oppbrukt
Odd Bjørnar Myhre 69 0 0 Potten for tilskudd er oppbrukt
Johan Halvard Fagertun 55 0 0 Potten for tilskudd er oppbrukt
SUM 274 200 000,-

Alternativ 2:
Antall 
daa

Sats Tilskudd

Merete Stenvold Russenes 8 729 5 832
Ole Ragnar Olsen 29 729 21 141
Ketil Øvervoll 42 729 30 618
Ole Sørensen 5 729 3 645
Per Arne Slettmo 30 729 21 870
Hans Erik Myrseth 30 729 21 870
Knut Johnny Andreassen 6 729 4 374
Odd Bjørnar Myhre 69 729 50 301
Johan Halvard Fagertun 55 729 40 095
SUM 274 199 746,-

Det synes som alternativ 2 er den mest rettferdige løsningen.

Rådmannen har utarbeidet utkast til tilsagnsbrev jfr alternativ 2 i vedlegg 2 – 10.

Rådmannens innstilling:
Formannskapet i Balsfjord tildeler nydyrkingstilskudd for søknader i 2016 som følger:



Merete Stenvold Russenes tildeles inntil kr 5 832 for å nydyrke 8 daa.
Ole Ragnar Olsen tildeles inntil kr 21 141 for å nydyrke 29 daa.
Ketil Øvervoll tildeles inntil kr 30 618 for å nydyrke 42 daa.
Ole Sørensen tildeles inntil kr 3 645 for å nydyrke 5 daa.
Per Arne Slettmo tildeles inntil kr 21 870 for å nydyrke 30 daa.
Hans Erik Myrseth tildeles inntil kr 21 870 for å nydyrke 30 daa.
Knut Johnny Andreassen tildeles inntil kr 4 374 for å nydyrke 6 daa.
Odd Bjørnar Myhre tildeles inntil kr 50 301 for å nydyrke 69 daa.
Johan Halvard Fagertun tildeles inntil kr 40 095 for å nydyrke 55 daa.

Midlene utbetales etter skriftlig anmodning, og når kommunen har godkjent og målt arealene. Arealene 
skal være fulldyrket og isådd.

Dersom det er søknader om godkjenning av plan for nydyrking som må avslås eller reduseres etter 
høringsrunde, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet som reduseres i 
godkjenningsvedtak.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Jørgen Bjørkli
Enhetsleder landbruk



Retningslinjer	for	tilskudd	til	nydyrking	i	
Balsfjord	kommune	

Vedtatt	av	Balsfjord	formannskap	07.09.2016

Tilskudd til nydyrking er et kommunalt tilskudd som skal bidra til økt nydyrkingsaktivitet i kommunen. 
Retningslinjene gjelder fra og med 2016. Midlenes omfang bevilges gjennom de årlige kommunale 
budsjettforhandlingene. Midlene skal som hovedregel disponeres i budsjettåret i samsvar med retningslinjer. 

Vilkår:	
! Det gis kun tilskudd til nydyrket areal i Balsfjord kommune.

! Det skal før nydyrkingsarbeidet starter foreligge godkjent plan for nydyrking i Balsfjord kommune. 
Godkjent plan skal ikke være eldre enn 3 år.

! Det gis kun tilskudd til areal som nydyrkes og godkjennes som fulldyrka areal. 

! Tilskudd kan gis til eier av jordbruksareal eller foretak hjemmehørende i Balsfjord som leier 
jordbruksareal. Tiltak som gjennomføres på leid areal må ha grunneiers tillatelse. 

! Drifta på eiendommen og det omsøkte tiltaket må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter. 

Beregning	av	tilskudd:	
I	økonomiplanen	for	2016	– 2019	er	det	satt	av	kr	200 000,- årlig	til	ordningen, sats kr 2 000/daa. 

Dersom det godkjennes/ferdigdyrkes mere enn 100 daa nydyrking per år, vil en la de senest innkomne 
søknadene ligge til neste års tildeling av tilskudd. 

Søknad	og	utbetaling:	
Tilskudd	til	nydyrking	forberedes av	administrasjonen	i	Balsfjord	kommune	ut	fra	godkjente	søknader	om	
tillatelse	til	nydyrking.	Det	vil	være	fortløpende	saksbehandling	og	tildeling	av	tilskudd	så	lenge	årets	
budsjettramme	rekker.
Innvilget tilskudd settes av på fond og utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.
Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om areal og kulturlandskapstilskudd.

Tilskuddet gjelder for søknader som er kommet inn etter 01.01.2016.

Mislighold:	
Kommunen kan kreve nødvendige opplysninger og kontrollere at bruken av tilskuddsmidlene er i tråd med 
forutsetningene. Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskudd. 

Administrasjon	og	klage:	
Vedtak om tilskudd fattes av formannskapet i Balsfjord. 

Vedtak om tilskudd ansees som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2, og kan påklages. Formannskapet er 
klageinstans. 

Klagen skal fremsettes skriftlig innen 3 uker regnet fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem 
til vedkommende part. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt 
han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket. 



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 992 907 770
Merete Stenvold Russenes

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 1.3.2016.
Søknaden er godkjent gjennom vedtak 29.6.2016.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 5 832,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 8 daa Kr 729,- per daa Kr 5 832,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 969 720 388
Ole Ragnar Olsen

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 15.2.2016.
Søknaden er godkjent gjennom vedtak 29.6.2016.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 21 141,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 29 daa Kr 729,- per daa Kr 21 141,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 981 465 032
Ketil Øvervoll

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 14.3.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 30 618,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 42 daa Kr 729,- per daa Kr 30 618,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 969 356 260
Ole Sørensen

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 15.3.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 3 645,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 5 daa Kr 729,- per daa Kr 3 645,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 969 356 252
Per Arne Slettmo

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 5.4.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 21 870,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 30 daa Kr 729,- per daa Kr 21 870,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 969 201 011
Hans Erik Myrseth

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 11.4.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 21 870,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 30 daa Kr 729,- per daa Kr 21 870,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 969 451 085
Knut Johnny Andreassen

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 7.6.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 4 374,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 6 daa Kr 729,- per daa Kr 4 374,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 976 176 790
Odd Bjørnar Myhre

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 5.7.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 50 301,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 69 daa Kr 729,- per daa Kr 50 301,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.

  



Utkast til tilsagnsbrev:

ORGNR 971 192 607
Johan Halvard Fagertun

Vi viser til din søknad om nydyrkingstillatelse datert 31.10.2016.
Søknaden er ikke ferdigbehandlet.

Formannskapet i Balsfjord kommune har behandla sak om tildeling av nydyrkingstilskudd i 
henhold til retningslinjer som er vedtatt av formannskapet 7.9.2016.

Vedtak
Med hjemmel i retningslinjene for tilskudd til nydyrking i Balsfjord kommune har kommunen
innvilget et engangstilskudd på inntil kr 40 095,-.

Tilskuddet er gitt til:
Tiltak Omsøkt 

nydyrkingsareal
Tilskuddssats Engangstilskudd

Nydyrking 55 daa Kr 729,- per daa Kr 40 095,-

Begrunnelse:
Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 200 000,- som var avsatt på budsjettet for 2016, som er 
sikret til formålet gjennom fondsavsetning. Totalt er det søkt om nydyrkingstillatelse for 274 daa.
Tilskuddet fordeles jevnt på de søknadene som kom inn om nydyrkingstillatelser.

Vilkår
Dersom søknaden om nydyrkingstillatelse må avslås, eller arealet må reduseres etter 
høringsrunde hos sektormyndighetene, vil tilskuddet bli inndratt eller redusert tilsvarende arealet 
som reduseres i vedtak om godkjenning av plan for nydyrking.

Arealet skal nydyrkes til fulldyrket jord.

Tiltaket skal være gjennomført innen 31.12.2019.

Arbeidsfristen kan etter skriftlig søknad forlenges inntil maksimalt 5 år fra tilsagn er gitt. En 
søknad om forlengelse skal begrunnes.

Innvilget tilskudd utbetales etter at kommunen har godkjent arbeidet, og målt opp arealet.



Utbetaling
Kommunen godkjenner utbetaling av tilskuddet etter skriftlig anmodning fra søker dersom 
vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. Arealet skal være isådd og godkjent ved søknad om 
areal og kulturlandskapsstilskudd.

Omgjøring av vedtak og tilbakebetaling
Tilskuddet kan kreves tilbakebetalt, helt eller delvis, dersom det oppstår forhold som er i strid 
med forutsetningene for innvilgning av tilskuddet. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dagen tilsagnsbrevet er mottatt hos adressaten. 
Klagen skal sendes skriftlig og angi vedtaket det klages på og ønska endring. Klagen bør 
begrunnes og skal underskrives. Som part i saken er det rett til innsyn i sakens dokumenter. 
Klagen sendes til Balsfjord kommune. Klageinstans er Balsfjord formannskap.

Veiledning

Spørsmål om saken rettes til Jørgen Bjørkli som har tlf nr 77 72 26 37 og e-post-adresse 
jorgen.bjorkli@balsfjord.kommune.no|.
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Leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen Montessoriforening

Vedlagte dokument: 
Forslag til leiekontrakt

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
Y 22.09.2016 Referat fra møte 140916 mellom 

Hamnvåg Montessoriskole - Sør-
Malangen montessoriforening - Sør-
Malangen utviklingslag og Balsfjord 
kommune vedr barnehagetilbud i 
Hamnvåg

Saksopplysninger:
I sak 103/16 om nedleggelse av Malangen barnehage avdeling Hamnvåg fastsatte kommunestyret at 
eksisterende bygg med inventar og utstyr skal stilles vederlagsfritt til disposisjon for en privat 
barnehagedrift/familiebarnehage, dersom slikt privat initiativ tas. Leieavtalen skal være langsiktig og 
sikre forsvarlig drift og vedlikehold av bygget, samt gi forutsigbarhet for det private tilbudet. 

Sør Malangen Montessoriforening er nå aktuell leietaker i slik sammenheng.

Vedlagte forslag til leiekontrakt er basert på eksisterende leiekontrakt Balsfjord kommune i sin tid 
inngikk med Trollskogen barnehage, men hvor ansvarsforholdene mellom leietaker og utleier nå er 
presisert. Videre er det i dette forslaget også eksplisitt åpnet for at leietaker skal kunne si opp avtalen i 
avtaleperioden.

Sak om leieavtalen fremmes kommunestyret til godkjenning, i hht vedtaket i sak 103/16.

Vurdering:
Balsfjord kommune har mange års erfaring med å stille lokaler vederlagsfritt til disposisjon for private 
foretak, mot at leietaker har alt ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg. I noen tilfeller er det 
stilt spørsmål rundt ansvarsfordeling mellom leietaker og kommunen. Slike forhold er ivaretatt i vedlagte 
forslag.

Kommunestyret forutsatte at også inventar og utstyr skal stilles til disposisjon. Avtaleforslaget ivaretar 
dette forholdsmessig etter det private tilbudets størrelse. 
Malangen barnehage avdeling Hamnvåg var utstyrt for 17 plasser, mens Sør Malangen 



Montessoriforening søker godkjenning av familiebarnehage for 5 barn, men gir signal om at de vil ønske 
å utvide ved behov. Samtidig har andre avdelinger av Malangen Barnehage udekket utstyrsbehov. Det 
legges derfor opp til at den private familiebarnehagen disponerer utstyr for inntil 10 barn.

Vedlagte avtaleforslag vil etter rådmannens syn ivareta interessene både for kommunen og for Sør 
Malangen Montessoriforening.

Rådmannens innstilling:

Balsfjord kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt Balsfjord kommune og Sør Malangen 
Montessoriforening.

Ellen Beate Lundberg
rådmann

Einar Nøstvik Guleng
kommunalsjef



LEIEKONTRAKT

Mellom Balsfjord kommune org. nr. 940 208 580 (utleier) og Sør Malangen 
Montessoriforening (leietaker) er det inngått følgende leieavtale:

1.
Utleier leier til leietaker bygning og anlegg på Gnr. 101 Bnr. 52 og 57 i Balsfjord kommune. 
Lokalene skal brukes til familiebarnehageformål. Herunder inngår eksisterende inventar og 
utstyr i et omfang tilpasset antall godkjente plasser i familiebarnehagen. Leietaker er selv 
ansvarlig for at anlegget tilfredsstiller offentlige krav som til enhver tid stilles til formålet.

2.
Leien for lokalene er vederlagsfri mot at leietaker har det totale drifts og vedlikeholdsansvar, 
med unntak av den årlige forsikringspremien på bygningen. Vedlikeholdsansvaret omfatter 
foruten bygning (inkl. vann-, avløp- og el-anlegg), inventar, utstyr og anleggets uteområde
m/ lekeapparat mv.  Herunder inngår også vanlig vinter-/sommervedlikehold av adkomst, 
parkering, lekeområde, etc.

3.
Leiekontrakten gjelder i 5 år betinget av at Sør Malangen Montessoriforening driver ordinær 
familiebarnehagedrift i lokalene. Etter avtalens utløp fornyes den automatisk for 1 år av 
gangen. Ved eventuell avvikling av familiebarnehagedriften opphører leieavtalen med 6 
mnd. varsel. Oppsigelse av avtalen etter utløpt ordinær leietid skal varsles 6 mnd . før 
virkningsdato.

Med ordinær familiebarnehagedrift menes her:
- Familiebarnehagen har gyldig offentlig godkjenning.
- Familiebarnehagen drives i henhold til lov og forskrift for heldagsbarnehager.
- Familiebarnehagen er en del av det samlede barnehagetilbudet i Balsfjord kommune.

4.
Utleier holder bygning og utleid inventar/utstyr forsikret, mens leietaker holder forsikring for 
sine egne eiendeler i de leide lokaler og tegner forøvrig de forsikringer som knytter seg til 
virksomheten i lokalene.

5.
Mer omfattende innredningsarbeider skal på forhånd godkjennes av utleier. Eventuelle 
forandringer skal utføres slik at byggets verdi ikke forringes, og skal bekostes av leietaker.

6.
Leiekontrakten skal ikke kunne overdras til andre uten samtykke fra utleier.

7.
Når leiekontrakten opphører skal leietaker levere lokalene, inventar og utstyr tilbake til 



utleier i samme stand som de overtok dem bortsett fra vanlig slitasje som følge av normal 
bruk.

Hvis ikke annet er avtalt må leietaker ikke fjerne fast inventar, ledninger og lignende som 
leietaker har satt opp, med mindre lokalet settes i samme stand som de overtok dem. 
Utleier har rett til uten vederlag å overta slikt inventar som leietaker ikke fjerner.

Mangler som leietaker ikke har utbedret kan utleier utbedre på leietakers regning.

8.
Denne kontrakt er utstedet og underskrevet i 2 - to - likelydende eksemplarer, hvor hver av 
partene beholder hver sitt.

9.
Denne avtale trer i kraft ved avtalens underskrift.

10. 
Partene kan kreve reforhandling av denne avtalen dersom vilkårene blir vesentlig endret.

Storsteinnes,                  1999                                    Storsteinnes,                      1999

_________________________             _______________________    ___________________

                Rådmann                                           Styreformann                          Styremedlem

              For utleier                                                                    For  leietaker              
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Tilskudd til Hamnvåg familiebarnehage

Vedlagte dokument: 

2 søknad s2
3 søknad s1
4 Søknad s3
5 Søknad s4
6 Søknad s5
7 Vedlegg 1
8 Vedl 2, vedtekter s1
9 Vedl 2 , vedtekter s2
10 vedl 2 Vedtekter s3
11 Vedl 2 Vedtekter s4
12 Vedlegg 3
13 Vedlegg 4
14 Vedlegg 5
15 Vedlegg 6

Liste over dokumenter i saken (ikke vedlagt): 
Journalposter
U 23.12.2016 Svar på søknad om godkjenning for 

Hamnvåg Familiebarnehage
Sør-Malangen Montessoriforening v/ 
leder Arild Eide

U 22.12.2016 Svar på søknad om godkjenning for 
Hamnvåg familiebarnehage

Arild Eide

Saksopplysninger:
I kommunestyrets vedtak i sak 103/16 om nedleggelse av Malangen barnehage avdeling Hamnvåg ble det 
satt frist for konseptbeskrivelse/søknad til kommunen om privat barnehagetilbud i kommunens bygg 
innen 30.11.2016. 

Søknaden ble mottatt innen fristen og er under godkjenningsprosess. For å kunne godkjenne søknaden om 
privat barnehagedrift i kommunens lokale, må inngått leiekontrakt ligge til grunn (se egen sak).



Sør Malangen Montessoriforening legger ved søknaden et forslag til budsjett for drift av familiebarnehage 
i vedlegg 4. Her framkommer det at budsjettet tar utgangspunkt i kommunalt tilskudd, kapitaltilskudd, 
foreldrebetaling og kostpenger. 

Private barnehager har ikke rett til kommunale tilskudd dersom det samlede barnehagetilbudet ellers i 
kommunen gir full barnehagedekning. Eksempelvis Tromsø kommune praktiserer dette ved å ikke gi 
tilskudd til private barnehager i områder som alt har full dekning. I Balsfjord kommune er det for tiden 
imidlertid ikke tilfelle i denne saken.

Balsfjord kommune bruker nasjonale tilskuddssatser fastsatt av kunnskapsdepartementet i henhold til 
antall barn som går i barnehagen. 
Ut ifra søknaden vil årlig tilskudd for 5 barn utgjøre 607 500 kr:

Kapitaltilskudd: 65 500 kr

Driftstilskudd: 542 000kr

Vurdering:
Balsfjord kommunestyret har bedt om utredning om utbygging av Malangen barnehage, avdeling 
Mestervik og Malangseidet. Det fremgår dermed at kommunen selv ønsker å øke barnehagetilbudet i det 
aktuelle området til å gi full dekning. Rådmannen anbefaler derfor at det i denne sak innvilges 
tidsbegrenset drift- og kapitaltilskudd.

Årsbudsjettet 2017 til barnehageformål gir dekning for slikt tilskudd i og med budsjett for Malangen 
barnehage avdeling Hamnvåg.

Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at Sør Malangen Montessoriforening får drift- og kapitaltilskudd ut fra 
fastsatte nasjonale tilskuddssatser fra oppstart 2017 til 14.08.2018. Ny søknad må fremmes for 
neste barnehageår.

Ellen Beate Lundberg
rådmann
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