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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 193/2020 Referatsaker   
RS 19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 

31.03. og 01.04.20 
 2020/7 

RS 20/2020 Klage på vedtak  2019/1902 
RS 21/2020 Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019  2018/910 
RS 22/2020 Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget  2020/44 
RS 23/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2072 

RS 24/2020 Næringsarbeid v/ordfører/rådmann   
PS 194/2020 124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 

fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til 
etablering av ny adkomstvei og dispensasjon fra 
plankravet i kommuneplanens arealdel 

 2017/3388 

PS 195/2020 Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 
2020-2023 

 2019/1263 

PS 196/2020 4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av 
eiendommene 

 2019/1562 

PS 197/2020 66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt 
til 66/58 

 2020/5 

PS 198/2020 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 
Målselv kommune 

 2020/754 

PS 199/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Ola 
Kvammen 

 2020/30 

PS 200/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Lars 
Erik Løvhaug 

 2020/544 

PS 201/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Bjørn 
Ivar Borgestad 

 2020/541 

PS 202/2020 Viggo Hanssen, ny behandling søknad om 
motorferdsel §6 tilsyn av beitedyr 

 2020/31 

PS 203/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/608 
PS 204/2020 Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6  2020/845 
PS 205/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** 
X 2020/415 

PS 206/2020 ***** ***** ***** ***** X 2020/129 
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PS 207/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/111 

PS 208/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/135 

PS 209/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2019/1794 
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PS 193/2020 Referatsaker



 

 

Målselv kommune Møteprotokoll 

Utvalg: Plan- og næringsutvalget 
Møtested: Kommunehuset - Formannskapssalen 

Dato: 31.03.2020 og 01.04.20 

Tidspunkt: 10:00 -  

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hermod Albrigt Bjørkestøl Leder H 
Petter Karlsen Nestleder SP 
Janne Karin Stenvold Medlem SP 
Kirsten Kufaas Sørgård Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Arild Braathen MEDL AP 

Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Henrik Stangnes Arild Braathen AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Unni Dahl-Thorstensen sekretær 
Frode Skuggedal rådmann 

Merknad i møte: 
 
Underskrift: 
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 
samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
 
______________________ ______________________ _______________________ 
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Saksliste 

Utvalgs- 
saksnr 

Innhold Lukket Saksnr 

PS 96/2020 Referatsaker   
RS 13/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 

18.02.20 
 2020/7 

RS 14/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 
03.03.20 

 2020/7 

RS 15/2020 4/17 og 4/24 - Endelig vedtak –Målselv kommunes 
vedtak av 29.10.19 stadfestes 

 2019/1562 

RS 16/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - Lovens § 6 - Bardufoss flyklubb 

 2020/223 

RS 17/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/394 

RS 18/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/503 

PS 97/2020 Vurdering av midlertidige retningslinjer for 
behandling av motorferdselsaker 

 2018/1399 

PS 98/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Bengt A. K. Nilssen 

 2019/1942 

PS 99/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5e og 6 - Stein Tore Larsen 

 2020/236 

PS 100/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5c og 6 - Espen Rydeng 

 2020/412 

PS 101/2020 John Lennart Horn søknad om motorferdsel §6 
barmark 

 2020/400 

PS 102/2020 Øyvind Larsen, søknad motorferdsel tråkking av 
skiløype §6 

 2019/2327 

PS 103/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Tamokdalen bygdelag 

 2019/2302 

PS 104/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark - Forskriftens § 6 - Oddgeir 
Kvello Olsen 

 2019/2074 

PS 105/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Øystein Rismo, Maukenområdet 

 2020/608 
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PS 106/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Tromsturlag 

 2020/17 

PS 107/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - UL Framsyn 

 2020/232 

PS 108/2020 Svein B Nilsen, søknad transport §6 ved på 
barmark 

 2020/405 

PS 109/2020 Torfinn Bobakk, klage motorferdsel transport av 
ved 

 2020/437 

PS 110/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5c, e) og 6 - Britt Aina Nordmo 

 2020/21 

PS 111/2020 Sigrid Engen, søknad motorferdsel kjøring til 
hytte på barmark 

 2020/498 

PS 112/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om 
motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Marita Steiland 

 2020/582 

PS 113/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2018/1 

PS 114/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/2322 

PS 115/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2347 

PS 116/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/133 

PS 117/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2318 

PS 118/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/99 

PS 119/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2019/2048 

PS 120/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/1897 
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PS 121/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/1898 

PS 122/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2301 

PS 123/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2301 

PS 124/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/1899 

PS 125/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2263 

PS 126/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/76 

PS 127/2020 ***** ***** ***** ***** X 2018/81 
PS 128/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** 
X 2020/102 

PS 129/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2017 

PS 130/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/23 

PS 131/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/25 

PS 132/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/42 

PS 133/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2051 

PS 134/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2009 

PS 135/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/1999 

PS 136/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/272 

PS 137/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2019/2263 

PS 138/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2370 
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PS 139/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2018/3363 

PS 140/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/201 

PS 141/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/202 

PS 142/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2018/85 

PS 143/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/82 

PS 144/2020 ***** ***** ***** X 2019/2077 
PS 145/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/194 

PS 146/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/227 

PS 147/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/230 

PS 148/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/233 

PS 149/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2019/2276 
PS 150/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ********** ***** ***** ***** ***** 
X 2020/264 

PS 151/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/300 

PS 152/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/263 

PS 153/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/393 

PS 154/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/407 

PS 155/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/409 

PS 156/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/2078 
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PS 157/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/448 

PS 158/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/408 

PS 159/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/415 

PS 160/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/416 

PS 161/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/110 

PS 162/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/406 

PS 163/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2018/1119 

PS 164/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/381 

PS 165/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/583 

PS 166/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/585 

PS 167/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/460 

PS 168/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/360 

PS 169/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/432 

PS 170/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2136 

PS 171/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/539 

PS 172/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/577 
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PS 173/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2300 

PS 174/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2140 

PS 175/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/646 

PS 176/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/600 

PS 177/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/1861 

PS 178/2020 ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/363 
PS 179/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2020/350 

PS 180/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2295 

PS 181/2020 ***** ***** ***** ***** ***** X 2020/645 
PS 182/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

X 2020/638 

PS 183/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/1906 

PS 184/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2020/444 

PS 185/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/1962 

PS 186/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/589 
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PS 187/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

X 2017/3282 

PS 188/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2020/10 

PS 189/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

X 2019/2061 

PS 190/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

X 2019/2350 

PS 191/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2019/2010 

PS 192/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

X 2020/19 

 
 
 
Møtestart kl. 10.10 
 
Leder Hermod Bjørkestøl (H) innledet møtet: 

1. Dispensasjoner motorferdsel. Sak politisk /administrasjon stor avstand. 
2. Ønsker orientering fra Tom Kristensen – vedr. bosetting av personell i Målselv. 
3. Rådmann Frode Skuggedal orienterte om pressekonferanse i dag kl. 12.00. Ber Plan- og 

næringsutvalget ta pause fra kl. 11.45. 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 
RS 13/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 18.02.20 
RS 14/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 03.03.20 
RS 15/2020 4/17 og 4/24 - Endelig vedtak –Målselv kommunes vedtak av 29.10.19 stadfestes 
RS 16/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Lovens § 6 - Bardufoss 

flyklubb 
RS 17/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
RS 18/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
RS 13 – 18/2020 – Ingen merknader. 
 
PS 97/2020 Vurdering av midlertidige retningslinjer for behandling av motorferdselsaker 
Skogmester Asle Lifjell orienterte ift behandling av kommunestyrets vedtak 12.03.20. 
Videre ift til sårbar rein i Målselv, og videre vurdering av stenging rekreasjonsløyper. 
Diskusjon av Fylkesmannens tolkning og dialog mellom fylkesmannen/administrasjonen.   
Punkt for punkt i sak 97/2020 ble diskutert. 
 
 
PS 98/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 - Bengt A. K. Nilssen 
PS 99/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 5e og 6 - Stein Tore Larsen 
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PS 100/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 5c og 6 - Espen Rydeng 

PS 102/2020 Øyvind Larsen, søknad motorferdsel tråkking av skiløype §6 
 
Pressekonferanse / Lunsj – 11.45 – 12.30 
 
PS 101/2020 John Lennart Horn søknad om motorferdsel §6 barmark 
 
PS 103/2020  Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 - Tamokdalen bygdelag 
PS 104/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Forskriftens 

§ 6 - Oddgeir Kvello Olsen 
PS 105/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 - Øystein Rismo, Maukenområdet 
PS 106/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 – Troms turlag 
PS 107/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 - UL Framsyn 
PS 108/2020  Svein B Nilsen, søknad transport §6 ved på barmark 
PS 109/2020 Torfinn Bobakk, klage motorferdsel transport av ved 
 
Under behandling av PS 109/2020. 
Tom Kristensen orienterte Plan- og næringsutvalget: 
Nytt personell – ønsker at personell med familier skal flytte til Målselv kommune. 
Målselv må være mere attraktiv for tilflyttere, også for de som bor i kommunen. 
Kommunene må gjøre handlinger som vises m.m. 
 
Dette ble diskutert i Plan – og næringsutvalget. 
 
 
Rådmann Frode Skuggedal måtte forlate pga møte med Fylkesmannen.   
Teknisk leder Morten Tomter trådte inn som setterådmann. 
 
 
 
PS 109/2020 Torfinn Bobakk, klage motorferdsel transport av ved 
PS 110/2020  Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 5c, e) og 6 - Britt Aina Nordmo 
PS 111/2020  Sigrid Engen, søknad motorferdsel kjøring til hytte på barmark 
PS 112/2020  Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 

Forskriftens § 6 - Marita Steiland 
 
Møtet lukkes i henhold til kommunelovens § 11 – 5a – «Hensynet til personvern krevet at møtet 
lukkes».  Avstemming: Enstemmig vedtatt. 
 
 
PS 113 – 149/2020 – Unntatt offentlighet 
 
Møtet slutt kl. 16.45 
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Dag 2. 
Oppstart møte 02.04.20 – Videre behandling av saker. 
 
Leder Hermod Bjørkestøl (H) ønsket oppdatering sak Lians Caravan. 
Videre ønsker Bjørkestøl «workshop» - hva kan vi få til på Andselv? 
 
Administrasjonen v/ Asle Lifjell informerte om mulig stenging av løyper pga reindrift. Dårlig 
kondisjon på rein og beitekrise. 
Morten Tomter (leder teknisk) informerte om Moska/Nasjonalpark og foringsstasjoner for  
fjellrev. Viste videre til naturmangfoldloven – Forskrift om fjellrev – om å ivareta fjellrev. 
 
 
PS 150 – 192/2020 – Unntatt offentlighet 
 
Henrik Stangnes (Ap) fikk innvilget kort permisjon og var ikke tilstede under behandling av 
sakene: 
PS 130/2020 
PS 151/2020 
PS 155/2020 
PS 159/2020 
PS 160/2020 
PS 163/2020 
PS 179/2020 
 
Når retningslinjer skal behandles ønskes en grundig debatt på barmarkskjøring. 
 
Saker fra møte 18.02.20 ble gjennomgått på nytt. Det ble vist til kommunestyrets vedtak 04.12., sak 
101/2019 som lyder som følger: 
 
Partsbrev: Retningslinjer i motorferdselsaker og oppstart med revidering av 
lokal forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune, 
Troms   

Viser til møte i kommunestyret den 04.12.19, der sak 101/2019 ble behandlet.  
 
Det ble fattet slikt vedtak: 
 

1. Gjeldende dispensasjoner gitt etter § 5 b, og ledsager etter § 6, forlenges fra 01.01.20 til 
04.05.20 inntil ny forskrift er utarbeidet. 

 
2. Dispensasjonssøknader fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag med formål transport 

av funksjonshemmede til private hytter der funksjonshemmede er hytteeier/medeier 
behandles etter dagens praksis. 
 

3. Utarbeidelse av retningslinjer for behandling av dispensasjoner fra Lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag i Målselv kommune iverksettes. 
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Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift av 15. 
mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag iverksettes revidering 
av forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Målselv kommune, Troms. FOR-1997-04-
29-1508. 
Revidert forskrift fremmes for kommunestyret i juni 2020 
 
 
Protokolltilførsel fra administrasjonen: 
 
Viser til vedtakene som ble fattet av et enstemmig Plan- og næringsutvalg 31.03 og 01.04.2020. 
 
54 søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag etter § 5b, handlet om 
dispensasjoner til å kjøre snøskuter i forlengelsen av de kommunale snøskuterløypene med 
endepunkt Moska og endepunkt Høgskaret. Alle søknadene hadde kartvedlegg med inntegna 
kjørerute iht tidligere forhåndsgodkjent kjøre trase gitt av grunneier Statskog. 
 
Disse søknadene er alle nøye vurdert av kommunens saksbehandlere og etter veiledning av 
Fylkesmannens miljøvernavdeling. De faktorer som er vurdert er Motorferdsellovens § 5b, 
Naturmangfoldlovens §8 Kunnskapsgrunnlaget, Naturmangfoldlovens §9 Føre var prinsippet og 
Naturmangfoldlovens §10 Økosystemtilnærming og samlet belastning.  
 
Administrasjonen i Målselv kommune avslo samtlige søknader etter en samlet vurdering og med 
hjemmel i ovennevnte lovparagrafer.   
Avgjørende vurdering for avslag etter Motorferdsellovens §5b er at samtlige søkere har en viss evne 
til å bevege seg ut i naturen til fots eller på ski. 
Avgjørende vurderinger for avslag etter Naturmangfoldloven §8 er kunnskapsgrunnlaget som viser 
at omsøkte områder for rekreasjonskjøring med snøskuter er leveområder for sårbare og 
utrydningstrua arter.  
Avgjørende vurderinger for avslag etter Naturmangfoldloven §9 er at vi har for lite vitenskapelig 
dokumentert kunnskap om hvordan disse artene påvirkes av menneskelig aktivitet. 
Avgjørende vurderinger for avslag etter naturmangfoldloven §10 er at omfanget av 54 
dispensasjoner for kjøring med snøskuter i omsøkte sårbare områder blir for stor og risikabel sett i 
lys av at vi vet for lite om artenes påvirkning av menneskelig aktivitet.  
 
Et forsterkende moment ved bruk at Naturmangfoldloven som grunnlag for avslag av disse 
søknadene er Forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art. Formålet med forskriften er å 
ivareta fjellrev i samsvar med forvaltningsmålet for arter i Naturmangfoldloven §5, første ledd. 
Forskriftens §3 forbyr handlinger som er egnet til å skade, forstyrre eller på annen måte forringe 
individer av arten.   
 
Administrasjonens vurdering er at stor trafikk av snøskutere i fjellrevens leveområder vil forstyrre 
individer av arten.  
 
Plan- og næringsutvalget innvilget samtlige 54 søknader om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag. 
 
 
 
Møtet slutt kl. 17.20 
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PS 96/2020 Referatsaker 

 
Referatsaker 
 
Møte i Plan- og næringsutvalget 18.02.20 – kommunestyrets vedtak 
04.12.19 – sak 101/19. 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.04.2020:  
 
Henrik Stangnes og Petter Karlsen fremmet forslag fra Sp, H og Ap: 
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 101/2019 har kommunestyret vedtatt å forlenge gitte 
dispensasjoner til 4. mai 2020. 
Plan- og næringsutvalget har tatt saken opp til ny vurdering og slutter seg til kommunestyrets vedtak 
101/2019. 
 
Saker:  
31/2020 – Motorferdsel i utmark og vassdrag kjøring Devvdes/Moskaområdet 2019/2077 
33/2020 – Søknad om motorferdsel i Kjervelvlia området    2019/2012 
39/2020 – Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 2019/2038 
                 vassdrag - § 6 – xxxxx      
40/2020 – Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring 2018/636 
                 i området Moska og Høgskaret 
42/2020 – Motorferdsel i utmark og vassdrag kjøring i Devddes/Moskaområdet 2019/2121  
43/2020 – Søknad motorferdsel i Mauken området, Lappskardområdet og  2020/45 
                 Moskaområdet 
44/2020 – xxxxx, søknad om motorferdsel i Moskaområdet og    2020/82 
                 Lappskardområdet 
45/2020 – xxxxx, søknad om motorferdsel for transport av ved til  2020/82 
                 felles bålplass 
47/2020 – Svar på dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –  2020/2122 
                 § 5b – xxxxx 
49/2020 – Søknad om motorferdsel i Moskaområdet og Lappskardområdet  2018/185 
50/2020 – Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag i Moska og   2019/36 
                 Lappskardområdet 
52/2020 – Søknad om motorferdsel i forbindelse med isfiske i Moska-   2019/2181 
                 og Lappskardområdet 
53/2020 – Søknad om motorferdsel i Moska- og Lappskardområdet  2019/2185 
54/2020 – Søknad om motorferdsel i Moska- og Lappskardområdet  2019/2327 
 
 
Plan- og næringsutvalget godkjenner at nye vedtak sendes ut. 
 
Enstemmig vedtatt.  
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Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.04.2020  
 
I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 101/2019 har kommunestyret vedtatt å forlenge gitte 
dispensasjoner til 4. mai 2020. 
Plan- og næringsutvalget har tatt saken opp til ny vurdering og slutter seg til kommunestyrets vedtak 
101/2019. 
 
Saker:  
31/2020 – Motorferdsel i utmark og vassdrag kjøring Devvdes/Moskaområdet 2019/2077 
33/2020 – Søknad om motorferdsel i Kjervelvlia området    2019/2012 
39/2020 – Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 2019/2038 
                 vassdrag - § 6 – xxxxx      
40/2020 – Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring 2018/636 
                 i området Moska og Høgskaret 
42/2020 – Motorferdsel i utmark og vassdrag kjøring i Devddes/Moskaområdet 2019/2121  
43/2020 – Søknad motorferdsel i Mauken området, Lappskardområdet og  2020/45 
                 Moskaområdet 
44/2020 – xxxxx, søknad om motorferdsel i Moskaområdet og    2020/82 
                 Lappskardområdet 
45/2020 – xxxxx, søknad om motorferdsel for transport av ved til  2020/82 
                 felles bålplass 
47/2020 – Svar på dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag –  2020/2122 
                 § 5b – xxxxx 
49/2020 – Søknad om motorferdsel i Moskaområdet og Lappskardområdet  2018/185 
50/2020 – Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag i Moska og   2019/36 
                 Lappskardområdet 
52/2020 – Søknad om motorferdsel i forbindelse med isfiske i Moska-   2019/2181 
                 og Lappskardområdet 
53/2020 – Søknad om motorferdsel i Moska- og Lappskardområdet  2019/2185 
54/2020 – Søknad om motorferdsel i Moska- og Lappskardområdet  2019/2327 
 
 
Plan- og næringsutvalget godkjenner at nye vedtak sendes ut. 
 
 
 
 
 
Referatsaker 
 
Utkast til lokale retningslinjer 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.04.2020:  
 
Henrik Stangnes fremmet følgende omforent forslag til vedtak: 
Plan og næringsutvalget ønsket at et utkast til lokale forskrifter skal være klar til møtet 01.09.20. 
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Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.04.2020  
 
Plan og næringsutvalget ønsket at et utkast til lokale forskrifter skal være klar til møtet 01.09.20. 
Referatsaker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 01.04.2020:  
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 01.04.2020  
 

 

RS 13/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 18.02.20 

RS 14/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalget - 03.03.20 

RS 15/2020 4/17 og 4/24 - Endelig vedtak –Målselv kommunes vedtak av 29.10.19 stadfestes 

RS 16/2020 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Lovens § 6 - Bardufoss 
flyklubb 

RS 17/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

RS 18/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

 

 

 

PS 97/2020 Vurdering av midlertidige retningslinjer for behandling av 
motorferdselsaker 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen legge saken fram for plan- og næringsutvalget 
med slik 

innstilling: 
Administrasjonens foreslåtte retningslinjer tas med videre i arbeidet med utarbeidelse av permanente 
retningslinjer for behandling av dispensasjoner fra Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag i 
Målselv kommune. 
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Vurdering av midlertidige retningslinjer for behandling av motorferdselsaker 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Petter Karlsen (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Senterpartiets forslag til retningslinjer tas med i det videre arbeidet med utarbeidelse av permanente 
retningslinjer. 
 
Avstemmingen gikk som følger: 
Peter Karlsens (Sp) forslag ble stemt mot rådmannens forslag, der Karlsens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Senterpartiets forslag til retningslinjer tas med i det videre arbeidet med utarbeidelse av permanente 
retningslinjer. 
 
 
 

PS 98/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 6 - Bengt A. K. Nilssen 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - Bengt A. K. Nilssen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
 
Deres søknad av 15.12.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget.  
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, innvilges dispensasjon for kjøring 
med snøskuter til hytte nr 2 i Mauken.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Bengt Nilssen. 
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Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje, utstyr og ved til hytte nr. 2 i Mauken. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
  
 
 
 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE TIL HYTTE NR. 2 I MAUKEN:  

20
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PRESISERING AV HYTTAS BELIGGENHET: 
 
 

 
 
 
 
 

PS 99/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag - Forskriftens § 5e og 6 - Stein Tore Larsen 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5e og 6 - Stein Tore Larsen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
 
Deres søknad av 08.01.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget.  
Etter § 5e i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, innvilges dispensasjon for transport 
av ved og sportråkking mellom hytte 62/44 og hogstfelt på vedlagte kart.  
Tillatelsen gjelder fra vedtaksdato til 04.05.2024. 
 
 
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter mellom parkering i Storlia/Møllerhaugen og hytte 62/44 med 1 tur pr. år fram 
til 04.05.2024. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Stein Tore Larsen. 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Kjøring fra parkering i Storlia/Møllerhaugen til hytte 62/44. 
Transport av ved og sportråkking fra hogstteiger til hytte 62/44. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig fra vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring fra parkering i Storlia/Møllerhaugen til hytte 62/44 med 1 turer pr. år. 
Transport av ved og sportråkking fra hogstteiger til hytte 62/44. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
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KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 

 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
 
 
Gyldighet Vedtaksdato til 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
 

  
 
Gyldighet 01.01.2021 til  31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
 
 
 
Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 
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1.   
 
 
 
Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
 
 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
 
 
 

PS 100/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - Forskriftens § 5c og 6 - Espen Rydeng 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5c og 6 - Espen Rydeng 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
 
Deres søknad av 10.02.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget i møte.  
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter på vilkår som nevnt nedenfor.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Espen Rydeng. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tungt utstyr, ved, materialer og takplater. 

25



 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden fra vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer i 2020, deretter med 3 turer pr. år.  
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  

KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato til 31.12.2020  
TURNR. Tur Retur 
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Dato, start kl., underskrift Dato, start kl., underskrift 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

  
Gyldighet 01.01.2021 til 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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PS 101/2020 John Lennart Horn søknad om motorferdsel §6 barmark 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt 

vedtak: 
Deres søknad av 09.02.2020 er behandlet av Plan- næringsutvalget. Etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, § 6 avslås søknad om 
dispensasjon for transport av utstyr og bagasje til egen hytte på barmark. Søknaden er også behandlet 
etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
John Lennart Horn søknad om motorferdsel §6 barmark 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 09.02.2020 er behandlet av Plan- næringsutvalget. Etter forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, § 6 avslås søknad om 
dispensasjon for transport av utstyr og bagasje til egen hytte på barmark. Søknaden er også behandlet 
etter naturmangfoldlovens §§ 8-12.  
 
 

PS 102/2020 Øyvind Larsen, søknad motorferdsel tråkking av skiløype §6 

 
Øyvind Larsen, søknad motorferdsel tråkking av skiløype §6 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 26.02.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget i møte. Etter § 6 i nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere 
endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at løypetråkkingen skal gjennomføres av privatperson og at det 
ikke vil bli gjennomført i organiserte former. Tråkking av skiløyper bør organiseres slik at dette kan 
hjemles i §3e) eller gjennomføres i regi av ungdomslag, bygdelag ol. 
Ved å innvilge denne dispensasjonen kan dette skape presedens for tilsvarende saker. 
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PS 103/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Tamokdalen bygdelag 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Tamokdalen bygdelag 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 09.12.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med inntil 3 snøskutere i 
samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det funnet registreringer i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskutere: Medlemmer av Tamokdal bygdelag 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved, materiell, utstyr og søppel i forbindelse med drift av Reiersdalshytta. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato – 15.05.2020, 01.11.2020- 04.05.2021, 01.11.2021 
– 04.05.2022, 01.11.2022 – 04.05.2023, 01.11.2023 - 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 snøskutere i samme følge. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer/periode. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen 
starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
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All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

  
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato  – 15.05.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
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3.   
 
Gyldighet 01.11.2020- 04.05.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
Gyldighet 01.11.2021 – 04.05.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
Gyldighet 01.11.2022 – 04.05.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 

Gyldighet 01.11.2023 - 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
 

PS 104/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - Forskriftens § 6 - Oddgeir Kvello Olsen 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Forskriftens § 6 - 
Oddgeir Kvello Olsen 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling  ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 06.11.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget.  
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, innvilges dispensasjon for transport 
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av tungt utstyr, etter kommunens kartskisse, fra brøyta veg/parkering ved Reiersætra til egen hytte på 
eiendom 62/19, med inntil tre (3) turer per år fram til 04.05.2024. Tillatelsen gjelder fra vedtaksdato 
til 04.05.2024. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er 
det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Oddgeir Kvello Olsen eller Vebjørn Kvello Fjeldstad  
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tungt utstyr til egen hytte på 62/19. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig fra vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
Kjøring fra brøyta veg/parkering ved Reiersætra til egen hytte på eiendom 62/19. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart.  
Det gis inntil 3 turer per år med bruk av kjørebok. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
 
Gyldighet Vedtaksdato til 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 

  
 
Gyldighet 01.01.2021 til 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
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Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 

PS 105/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Øystein Rismo, Maukenområdet 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Øystein Rismo, Maukenområdet 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
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Deres søknad av 11.11.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6) i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at søker kan benytte eksisterende rekreasjonsløyper i Målselv 
kommune for å kjøre på tur. 
 
 
 

PS 106/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Tromsturlag 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Tromsturlag 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 31.12.2019 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med 2 snøskutere i 
samme følge. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av 
tilgengelige kartdatabaser er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører(e) av snøskuter:  
Bernt Løvlid, Einar Indrevoll, Sten Magne Andreassen, Per Molund, Leif Morland, Geir Berg, Vidar 
Jensen, Ronny Jensen, Vidar Pedersen, Stian Jensen eller Bjørn Nordmo. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av utstyr, ved og personell i forbindelse med branntilsyn på turlagets hytter. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden fra vedtaksdato til 30.04.2020, på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 2 snøskutere i samme følge. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 1 tur/retur pr. hyttetun. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før 
kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
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Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Fra vedtaksdato til 30.04.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   

 
 
 
 

PS 107/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - Forskriftens § 6 - UL Framsyn 

Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
6 - UL Framsyn 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 13.01.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget.  
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for 
kjøring med snøskuter for tråkking av skiløype fra fylkesveien/Luneborg til Tyvmyra ved behov.  
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Medlemmer av UL Framsyn med styrets skriftlige fullmakt. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Ved behov for tråkking av skiløype fra fylkesveien/Luneborg til Tyvmyra. 
 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024, på snødekt mark. 
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Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Orginal innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, 
vognkort, styrets fullmakt og grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av 
dispensasjonen plikter en å sette seg inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av 
dispensasjonen medfører at den opphører med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  

 
 
 
 
 
 

PS 108/2020 Svein B Nilsen, søknad transport §6 ved på barmark 

Svein B Nilsen, søknad transport §6 ved på barmark 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 07.02.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med ATV for transport 
av ved fra hogstområdet og ned til bilveg. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 
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8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter:  
Svein Bernhard Nilsen 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 23.03.2020 til 15.03.2022. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer årlig. Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen 
starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

42



 
 
 
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
 
Gyldighet 2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
Gyldighet 2022 
TURNR. Tur Retur 
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Dato, start kl., underskrift Dato, start kl., underskrift 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
 

PS 109/2020 Torfinn Bobakk, klage motorferdsel transport av ved 

 
Torfinn Bobakk, klage motorferdsel transport av ved 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Henrik Stangnes (Ap) fremmet følgende forslag: 
Plan- og næringsutvalget viser til klagen.  Klagen tas til følge og PNU innvilger transport av ved fra 
teig til kommunegrense ved hytta. På bakgrunn av at det erfaringsmessig ikke har vært konflikt 
mellom fritidsinteresser og tidligere løyver gitt ved vedkjøring. 
Dette under forutsetning av at mattilsynet godkjenner kjøring i klausuleringsbestemmelser for 
Andsvatnet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Plan- og næringsutvalget viser til klagen.  Klagen tas til følge og PNU innvilger transport av ved fra 
teig til kommunegrense ved hytta. På bakgrunn av at det erfaringsmessig ikke har vært konflikt 
mellom fritidsinteresser og tidligere løyver gitt ved vedkjøring. 
Dette under forutsetning av at mattilsynet godkjenner kjøring i klausuleringsbestemmelser for 
Andsvatnet. 
 

PS 110/2020 Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag - Forskriftens § 5c, e) og 6 - Britt Aina Nordmo 

 
Svar på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - Forskriftens § 
5c, e) og 6 - Britt Aina Nordmo 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 29.12.2019 er behandlet i plan- og næringsutvalget.  
Etter § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 
med senere endringer, jfr. § 4a i Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
 

Målselv kommune har i delegert vedtak 210/2020 innvilget dispensasjon til samme hytte med samme 
formål. Britt Aina Nordmo er en av 4 førere på denne dispensasjonen.  
Søker har mulighet å benytte snøskuter til å dekke transportbehovet, transporten kan dermed dekkes 
på annen måte. 
 
 
 

PS 111/2020 Sigrid Engen, søknad motorferdsel kjøring til hytte på barmark 

 
Sigrid Engen, søknad motorferdsel kjøring til hytte på barmark 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 20.02.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i 
Lov om motorferdsel i utmark, avslås søknaden. 
  
Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at søker har fått dispensasjon for transport av bagasje, utstyr og 
proviant til hytte i henhold til §5c, dermed er behovet for transport av tyngre utstyr og bagasje dekt. 
 
 
 

PS 112/2020 Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag - Forskriftens § 6 - Marita Steiland 

 
Vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - 
Forskriftens § 6 - Marita Steiland 
 
Behandling i Plan- og næringsutvalget – 31.03.2020:  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Vedtak i  Plan- og næringsutvalget  – 31.03.2020  
 
Deres søknad av 25.02.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøskuter. 
Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av tilgengelige 
kartdatabaser er det funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Geir Steiland eller Per-Bjørn Fredheim 
 
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr og ved til Marita Steilands hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden f.o.m vedtaksdato – 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved og 
må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato – 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
 
Gyldighet 01.01.2021 – 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

Gyldighet 01.01.2022 – 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 
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1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

Gyldighet 01.01.2023 – 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

Gyldighet 01.01.2024 – 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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PS 113/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 114/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 115/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 116/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 117/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 118/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 119/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 120/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 121/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

PS 122/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 

PS 123/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 124/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 125/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 126/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 127/2020 ***** ***** ***** ***** 

PS 128/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 129/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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PS 130/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 131/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 132/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 133/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 134/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 135/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 136/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 137/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 138/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 139/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 140/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

PS 141/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 142/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 143/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 144/2020 ***** ***** ***** 

PS 145/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 146/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 147/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 
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PS 148/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 149/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 150/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
********** ***** ***** ***** ***** 

PS 151/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 152/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 153/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

PS 154/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 155/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 156/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 157/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 158/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 159/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 160/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 161/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 162/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 163/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 164/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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PS 165/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 166/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

PS 167/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 168/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 

PS 169/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 170/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 171/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 172/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 173/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 174/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 175/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

PS 176/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 177/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 178/2020 ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 179/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** 
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PS 180/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** 

PS 181/2020 ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 182/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** 

PS 183/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 184/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 185/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 186/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 187/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 188/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 189/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
***** ***** 

PS 190/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 191/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 192/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  03.04.2020  2019/13090 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gaute Sletteland,  
  
 
 
  

Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 
 
 

  
 

Klage på vedtak 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark klager med dette på dispensasjonsvedtak fattet av Målselv 
kommunestyre i sak 22/2020 av 12.03.19.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark (heretter Fylkesmannen) mener dispensasjonsvedtaket åpner for så 
store og betydningsfulle avvik fra gjeldende plan, at det ikke er anledning til å dispensere. Endringene 
forutsetter etter Fylkesmannens oppfatning en planprosess og planendring dersom de skal kunne 
godkjennes. Fylkesmannen mener videre dispensasjonsvedtaket er mangelfullt begrunnet jf. 
forvaltningsloven (fvl) § 25, og at kommunen i sin begrunnelse ikke har godtgjort at vilkårene for 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 
Fylkesmannen ble meddelt vedtaket i brev dat.17.03.20, klagen er dermed rettidig inngitt.  
 
Kort om sakens bakgrunn: 
 
Lians Caravan & Fritid AS søkte 28.10.19 om dispensasjon for etablering av detaljhandel, 
dagligvarehandel og veikro på eiendom, 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 på Andslimoen i Målselv 
kommune.  
 
Det er ikke i søknaden spesifisert hvilke bestemmelser i lov eller plan det søkes om dispensasjon fra. 
Ut fra konteksten oppfatter Fylkesmannen likevel at det søkes om dispensasjon fra planen «Andslimoen 
sør og nord», planid: 1924059, bestemmelse 3.3, som fastsetter arealbruken for aktuelle eiendommer.  
Fra bestemmelsen hitsettes: 
 

«3.3 Områder for blandet formål, Industri/Forretning I/F1 – I/F 12 
I området skal det oppføres bygninger for lettere industri, kontor og industrirelatert eller 
plasskrevende forretningsvirksomhet med tilhørende anlegg, herunder nødvendige 
lagerlokaler og tilhørende parkeringsareal, garasjeanlegg etc. Nye etableringer av 
dagligvareforretning og kjøresenter er likevel ikke tillatt. Med kjøpesenter forstås her 
flere forretninger samlet i en bygning» 
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Lians Caravan & Fritid AS har i søknad spesifisert at det etter deres oppfatning ikke er nødvendig med 
dispensasjon fra forbudet mot kjøpesenter da bygget på disse eiendommene i dag er under 3000 m². 
 
Søknad er i korte trekk begrunnet med at Lians Caravan & Fritid AS har planer om å flytte dagens 
virksomhet, og at innvilgelse av omsøkte dispensasjoner vil forenkle et salg av eiendommene/ 
bygningsmassen som forlates.  
 
Målselv kommune sendte dispensasjonssaken på høring i brev dat.11.11.19. I brevet fremkommer det 
dispensasjonssøknad etter kommunens vurdering også vil være i strid med Regional plan for handel og 
service i Troms 2016-2025 (heretter RPHS). Kommunen viser til at dersom det gis dispensasjon fra 
reguleringsplan vil «kommunen anmode fylkeskommunen om å behandle en søknad om dispensasjon fra 
regional plan i etterkant» 
 
Både Fylkesmannen og Troms fylkeskommune uttalte seg negativt til at det ble gitt dispensasjon i sine 
høringssvar dat. henholdsvis 04.12.19 og 12.12.19. 
 
Fra Fylkesmannens uttalelse hitsettes følgende: 
 

«Så langt vi kan se er søknaden i strid med de innspill vi har gitt til Områderegulering Andslimoen 
og i strid med Fylkesplan for kjøpesentre. Vi har i brev av 20. mai i år uttalt at tiltak som er i strid 
med våre innspill til Områderegulering Andslimoen eller til Fylkesplanen for kjøpesentre vil føre til 
innsigelser fra Fylkesmannen. Fylkesmannen kan ikke tilrå at tiltak vi har signalisert innsigelser til 
blir forsøkt gjennomført som dispensasjons fra plan. Vi tilrår derfor at Målselv kommune avslår 
søknad om dispensasjon» 
 

Fra fylkeskommunens uttalelse hitsettes følgende: 
 

«Generelt mener Troms fylkeskommune at det er uheldig å behandle en søknad om 
dispensasjon fra bestemmelser om handel i gjeldende reguleringsplan samtidig som det pågår 
et arbeid med områderegulering med tilhørende utredninger/analyse for handel. Hensikten 
med å gjøre et arbeid med utredninger og analyser er nettopp å vurdere behov og muligheter 
for utvidelser av handelsareal og type handel. Behandlingen av søknaden bør derfor stilles i 
bero i påvente av dette arbeidet. Videre, om kommunen velger å innvilge dispensasjonssøknaden 
til tross for det pågående plan- og utredningsarbeidet, vil tiltaket være i strid med regional plan 
for handel og service i Troms. Kommunen må da søke om fravik fra regional planbestemmelse jfr. 
pbl § 8-5, 5. ledd. Kommunens vurdering og eventuell anbefaling av tiltaket bli vektlagt ved 
vurdering av en slik søknad og denne vurderingen bør basere seg på en helhetlig vurdering og 
analyse av handelsbehov i Målselv og omegn» 

 
Målselv kommunestyre traff i sak 22/2020 dat. 12.03.19 følgende vedtak: 
 

«1. Det innvilges dispensasjon for detaljhandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 
55/14 i Målselv. 
 
2. Det innvilges dispensasjon for bevertning på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 
i Målselv. 
 
3. Det innvilges dispensasjon for dagligvarehandel på eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 
og 55/14 i Målselv. 
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4. Dispensasjonen gis med forbehold om at dersom dispensasjonen tas i bruk vil 
eiendommene 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 ses under ett, og at hele arealet samlet 
dermed endrer arealformål i tråd med innvilget dispensasjon. 
 
5. Dispensasjon gis med forbehold om at det utføres påkrevde trafikksikringstiltak. Utgifter 
til påkrevde trafikksikkerhetstiltak i forbindelse med økt trafikk langs Industriveien som 
følge av endret arealformål bæres av eier av eiendommene: 55/49, 55/17, 55/68 og 55/14 
i Målselv. 
 
6. Kommunestyret støtter anbefalingen om å planlegge stedsutviklingsprosjekt Bardufoss og 
anbefaler at aksen Heggelia – Andslimoen ses under ett. Kommunestyret støtter seg til 
denne anbefalingen og ber om at den videre planprosessen tar hensyn til det» 

 
Forholdet mellom regionale og kommunale planer. 

 
Fylkesmannen vil presisere at ut fra planhierarkiske og praktiske hensyn anser Fylkesmannen det mer 
hensiktsmessig om kommunen først avklarte om det vil bli gitt «samtykke til å iverksette tiltak som 
omfattes av regional planbestemmelse» jf. plan- og bygningsloven § 8-5, 5 ledd, før kommunen innvilger  
dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 
Det følger av plan- og bygningsloven § 1-5 andre ledd at «ny plan eller statlig eller regional 
planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestemmelse for samme areal 
med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig eller regional planbestemmelse» 
 
For Fylkesmannen fremstår det uklart av kommunens vedtak hva kommunen har ment å dispensere fra, 
da det kun tilkjennegis hva det gis dispensasjon for. Det er etter dette blant annet uklart om kommunen 
har ment å gi dispensasjon fra forbudet om kjøpesenter som følger av reguleringsplanen bestemmelse 
3.3, eller om kommunen mener dette ikke er nødvendig. Siden det ikke er søkt om dispensasjon fra 
forbudet mot kjøpesenter i bestemmelse 3.3, vil det i utgangspunktet heller ikke være anledning til å 
dispensere fra denne del av bestemmelsen. 
 
I tilfelle motstrid vil RPHS ha forrang jf. ovennevnte pbl. § 1-5. Som fylkeskommunen har redegjort for i 
sitt høringssvar dat.12.12.19 vil det være definisjonen av kjøpesenter i regional plan og Forskrift om 
rikspolitisk bestemmelse om kjøpesenter som må legges til grunn ved vurdering av om tiltaket er i 
samsvar med RPHS. Fylkeskommunen konstaterer at kommunen selv anser at søknad er i strid med 
RPHS, og fylkeskommunen uttaler at det er «vanskelig å ikke se en etablering av detaljhandel i Lians 
bygg som en utvidelse av Målselvsenteret, og dermed som ett kjøpesenter/handelspark som er i 
strid med regional planbestemmelse i regional plan for handel og service» 
 
Fylkesmannen mener det fort kan vise seg å være en unødig bruk av forvaltningens tid og ressurser å 
innvilge en dispensasjon fra en kommunal plan der en realisering av tiltaket uansett vil være avhengig av 
samtykke til avvik fra regional plan. Man løper da en reell risiko for at slikt samtykke ikke vil bli gitt, og at 
kommunens tidligere dispensasjonsvedtak ikke kan realiseres. 
 
 
Fylkesmannens begrunnelse for klagen: 
 
Dispensasjonsvedtaket vil undergrave gjeldende planer som informasjon og beslutningsgrunnlag. 
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Slik Fylkesmannen oppfatter dispensasjonsvedtaket medfører dette i realiteten et forsøk på å gjøre en 
generell endring av vedtatt arealbruk uten en planprosess. Til dette kommer at kommunen ikke har 
noen nærmere spesifiserte tiltak å vurdere dispensasjon for. Hensikten med dispensasjonen synes å 
være at fremtidige, men per nå ukjente tiltak innenfor arealformålskategoriene detaljhandel, bevertning 
og dagligvarehandel, skal kunne godkjennes uten at det skal være nødvendig med dispensasjon fra 
gjeldende reguleringsplan.   
 
Administrasjonen i Målselv kommune har selv i sitt saksframlegg til politisk behandling uttalt at:  
 
«Andslimoen er kommunens område for industri og plasskrevende varer. Dette er i tråd med gjeldende 
planverk regional og lokalt. Dersom området skal endre karakter må det skje gjennom rullering av 
kommunale og fylkeskommunale planer basert på den kunnskapen handelsanalysen gir. En dispensasjon 
til dagligvare og detaljhandel anbefales ikke» 
 
Fylkesmannen viser til at endringer i planer av betydning i utgangspunktet skal behandles etter reglene 
om kommuneplanlegging og reguleringsplaner, og ikke gjennom enkeltstående dispensasjoner, jf.Ot.prp. 
nr.32 (2007-2008) pkt. 6.19. Sivilombudsmannen har, med henvisning til lovens forarbeider, uttalt at den 
klare hovedregel er at bestemmelsene i plan skal overholdes inntil planen oppheves eller endres. 
Permanente avvik med generell gyldighet i reguleringsområdet skal gjøres gjennom reguleringsendring 
og ikke dispensasjoner, jf. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2015/1365. 
 
Dette utgangspunktet må forståes i sammenheng med planenes rolle som informasjons- og 
beslutningsgrunnlag. Planen er blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess som blant annet skal 
ivareta viktige hensyn til medvirkning og offentlighet. Planen omhandler konkrete og vurderte forhold til 
arealutnyttelsen for et bestemt område, og det skal derfor ikke være kurant å fravike disse. 
 
Fylkesmannen er derfor enig med administrasjonens utgangspunkt om at avvik fra et gjeldene 
plangrunnlag som åpner for å endre områdets karakter må tas gjennom planendring og ikke 
dispensasjoner.  
 
Administrasjonen mente for øvrig det var tilrådelig med dispensasjon som åpnet for bevertning i form av 
veikro på aktuelle eiendommer. Dette begrunnet administrasjonen med at det ikke var gitt negative 
innspill fra sektormyndigheter til slik arealformål i den pågående planprosessen med områderegulering. 
Fylkesmannen er i utgangspunktet ikke negativt innstilt til at det kan gis dispensasjon for et tiltak som 
omfatter bevertning på aktuelle eiendommer. Imidlertid oppfatter Fylkesmannen at det vil være 
utfordrende å vurdere om vilkårene for dispensasjon er oppfylt uten at det samtidig er et mer 
konkretisert tiltak å ta stilling til. 
 
Dispensasjonsvedtaket er mangelfullt begrunnet jf. forvaltningsloven (fvl) § 25, kommunen har ikke 
godtgjort at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 

 
Det fremgår av dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 at: 
 

”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.” I henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 må begge vilkårene være 
oppfylt for at dispensasjon kan gis. Kommunen har ikke anledning til å gi dispensasjon dersom 
disse to vilkårene ikke er oppfylt» 
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Ut over det som alt er skrevet over om argumentene for dispensasjon for veikro begrenser kommunens 
dispensasjonsbegrunnelse seg til nedenstående: 
 

«Målselv kommune har siden 2013 forholdt seg til anbefalinger og vedtak knyttet til prosjektet 
stedsutvikling Bardufoss. Prosjektet konkluderte med at en tilrettelegging og satsing på Andselv 
som kommunens handelssentrum ville kunne demme opp for handelslekkasje ut av kommunen. 
En ny handelsanalyse utført av kommunen i forbindelse med områderegulering av Andslimoen 
viser en betydelig nedgang i detaljhandel unntatt dagligvarer i perioden 2013-2019, og at 
kommunens innbyggere i økende grad reiser til Finnsnes og Tromsø for å handle disse 
varekategoriene. Plan- og næringsutvalget ønsker å tilrettelegge attraktive arealer til 
handelsnæringen, slik at en større del av innbyggernes handelsbehov kan dekkes i Målselv. Dette 
vil kunne redusere transportbehovet i forbindelse med varehandel betydelig og vil dermed være i 
samsvar med intensjonene bak nasjonale og regionale bestemmelser for lokalisering av 
varehandel. Utvalg vil også påpeke at en stor andel av varehandel og offentlige servicefunksjoner 
allerede er lokalisert på Andslimoen» 

 
På Fylkesmannen fremstår det som Målselv kommune har lagt stor vekt på en handelsanalyse som er 
utarbeidet/ferdigstilt etter at dispensasjonssaken var på høring. Fylkesmannen har ikke vært kjent med 
denne handelsanalysen tidligere og ble først tilsendt denne 03.04.20 etter forespørsel.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at handelsanalysen først og fremst er ment å være et redskap i planarbeidet, 
herunder det pågående planarbeidet med områderegulering. Selv om en handelsanalyse påpeker 
handelslekkasje, og kommunen har et ønske om at en større del av innbyggernes handelsbehov kan 
dekkes i kommunen, legitimerer ikke dette uten videre omfattende dispensasjoner fra vedtatt arealbruk 
i någjeldende plangrunnlag. I denne sammenheng kan påpekes at et økt handelsbehov også i teorien kan 
løses andre steder enn på Andslimoen, og at lokalisering av områder for økt/endret handel nettopp er 
slike overordnede vurderinger som fordrer en planfaglig utredning. 
 
Gitt de omfattende endringer fra gjeldende plangrunnlag dispensasjonsvedtaket åpner for, fremstår 
dispensasjonsvurderingen som svært overfladisk og lite begrunnet. Fylkesmannen kan blant annet ikke 
se at det er vurdert noen ulemper som følge av dispensasjonene. Fylkesmannen innser at det kan være 
utfordrende for kommunen å vurdere om vilkårene for en dispensasjon er oppfylt når det ikke er 
nærmere spesifiserte tiltak å ta stilling til. Nettopp dette taler da også for at det ikke burde gis generelle 
dispensasjoner om fremtidig arealbruk, men at dispensasjonene begrenses til spesifiserte enkelttilfeller.  
 
Det følger videre av plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd første punktum at «ved vurderingen av om 
det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt» 
Kommunen har ingen vurdering av dette ut over å kort vise til at dispensasjoner «vil kunne redusere 
transportbehovet i forbindelse med varehandel betydelig og vil dermed være i samsvar med intensjonene 
bak nasjonale og regionale bestemmelser for lokalisering av varehandel» 
 
Påvirkningen av nasjonale og regionale hensyn tilligger det ikke kommunen å vurdere alene, berørte 
statlig og regional myndigheter skal også få uttale seg. I denne saken har både Fylkesmannen og 
fylkeskommunen uttalt seg negativt til dispensasjonen da den var på høring. Det følger av plan- og 
bygningsloven §19- 2 fjerde ledd andre punktum at «kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, 
lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet 
har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden». I de tilfeller kommunen på tross av negative 
uttalelser fra berørte myndigheter gir dispensasjon, må det kunne oppstilles ekstra sterke krav til 
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begrunnelse for dispensasjonen. Fylkesmannen oppfatter etter dette at dispensasjonsvedtaket i denne 
saken ikke tilfredsstiller kravene til begrunnelse og innhold jf. fvl. § 25. 
 
Avslutning: 
 
Fylkesmannen mener prinsipalt aktuelle dispensasjonsvedtak i denne saken medfører permanente avvik 
med generell gyldighet i et reguleringsområde, og viser til at slike endringer skal gjøres gjennom 
reguleringsendring og ikke dispensasjoner, jf. blant annet Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2015/1365. 
 
Sekundært, dersom det likevel skulle være åpning for å gi slik dispensasjon, mener Fylkesmannen 
dispensasjonsvedtaket er mangelfullt begrunnet jf. forvaltningsloven § 25. Kommunen har ikke godtgjort 
at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 er oppfylt. 
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark ønsker etter dette at Målselv kommune tar klagen til følge og 
opphever dispensasjonsvedtak fattet av Målselv kommunestyre i sak 22/2020 av 12.03.19. 
 
Dersom Målselv kommune ikke tar klagen til følge skal saken oversendes Fylkesmannen som 
klageinstans. Det gjøres i denne forbindelse oppmerksom på at Fylkesmannen i Troms og Finnmark som 
part i klagesaken vil være inhabil til å behandle klagen, og derfor ved en slik eventualitet vil be 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevnte settefylkesmann 
 
 
Med hilsen 
 
Per Elvestad (e.f.) 
assisterende justis- og kommunaldirektør 

  
 
Hans Rønningen 
seksjonsleder for planseksjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
LIAN'S CARAVAN & FRITID AS Postboks 2014 9326 BARDUFOSS 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Fylkeshuset, Postboks 701 9815 VADSØ 
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Fra: Berg, Arne Olav (Arne.Olav.Berg@domstol.no)
Sendt: 30.01.2020 13:56:00
Til: 
Kopi: 

Emne: Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019
Vedlegg: Årsmelding 2019 Nord_Troms_ jsr_samlet.pdf
Til kommuner i rettskretsen og andre forbindelser.
 
Vedlagt følger vår årsmelding for 2019.
 
Nord‐Troms jordskifterett har for tiden tilsatt 3 dommere og en jordskiftedommerfullmektig.  Domstolen har god
kapasitet og rimelig kort ventetid for nye saker.
 
 
Med vennlig hilsen
 
 
Arne Olav Berg
Jordskifterettsleder
Nord‐Troms jordskifterett
Tlf 77588702, mob 95238297
Mail: arne.olav.berg@domstol.no
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Postadresse Besøksadresse Telefon 77 58 87 00 www.domstol.no/jtrm 
Postboks 6602 Langnes Fylkeshuset Telefax 77 58 87 10 Bedriftsnr. 974 758 571 
9296 TROMSØ TROMSØ jtrmpost@domstol.no 

NORD TROMS
JORDSKIFTERETT 
ÅRSMELDING 2019 

TROMSØ, MÅLSELV, SØRREISA, TRANØY, 
TORSKEN, BERG, LENVIK, BALSFJORD, 

KARLSØY, LYNGEN, STORFJORD, KÅFJORD, 
SKJERVØY, NORDREISA OG KVÆNANGEN 

JORDSKIFTERETTEN 
Er en særdomstol som skal bidra til å løse problemer 
knyttet til eiendommer eller rettigheter til eiendommer. 
Jordskifteretten behandler alle typer eiendommer i by og 
land ved 34 kontorsteder spredt over hele Norge.  

Jordskifteretten arbeider i hovedsak med tre sakstyper 
knyttet til fast eiendom: 

I rettsfastsettende saker blir det avgjort hvor grensen 
går, hvem som har veirett osv. 

I rettsendrende saker blir eiendomsforholdene først 
avklart, og deretter tilpasset den aktuelle situasjon ved 
f.eks. grensejusteringer, makebytte, arealomforming og
fradelinger, eller omforming/etablering av heftelser og 
rettigheter. Slike saker kan også gå ut på å etablere regler 
for felles bygging og bruk av private veier, samarbeid 
om jakt og fiske, eller bruk av fellesarealer i 
boligområder.  

Skjønn for jordskifteretten kan bl.a. gå ut på å fastsette 
pengevederlag ved ekspropriasjon av rett til å bruke 
privat vei, fordele kostnadene til etablering og 
vedlikehold av gjerde, fastsette erstatning for avvikling 
av råderett på annen eiendom m.m.  

Det er et fellestrekk ved sakene at de berører mange 
eiendommer og parter. I den enkelte saken løses ofte 
flere problemstillinger og tvister knyttet til eiendom-
mene som er involvert. 

BEHANDLINGSTID 
Behandlingstiden vil variere ut fra vanskelighetsgrad og 
prioritering. Det er generelt lengst behandlingstid for de 
rettsendrende sakene. 

AVSLUTTA SAKER 
Det ble avsluttet 56 saker i 2019, mot 64 i 2018. 

Sakene avsluttet i 2019 berørte 310 eiendommer. I disse 
sakene er det målt opp totalt 38 km ny eiendomsgrense 
og gjennomført 83 rettsmøter. 

RETTSMEKLING OG -FORLIK 
Av avslutta saker ble det inngått forlik i 16 saker – 
hvorav 2 etter gjennomført rettsmekling. 

NYE SAKER 
Det kom inn 50 nye krav om sak i 2019. Dette er 7 færre 
enn foregående år.  

SAKSRESTANSE 
Ved årsskiftet 2019/2020 var det 57 ikke avsluttede 
saker ved domstolen. I over halvparten av disse er 
behandlingen påbegynt. 

KOMMUNEVIS FORDELING AV SAKENE 
Kommune Avslutta 

saker 
2019 

Nye saker i 
2019 

Saker til 
behandling 

Tromsø 17 19 19 
Målselv 2 2 3 
Sørreisa 0 3 3 
Tranøy 0 1 
Torsken 2 1 
Berg 1 1 
Lenvik 5 5 
Senja 8 
Balsfjord 5 2 2 
Karlsøy 5 3 8 
Lyngen 7 3 5 
Storfjord 1 2 2 
Kåfjord 6 1 1 
Skjervøy 0 0 0 
Nordreisa 1 5 4 
Kvænangen 2 0 2 
Utenfor sokn 2 2 0 
SUM 56 50 57 

PERSONELL 
Bemanningen ved domstolen er ved årsskiftet: 
• 2,5 saksbehandlere
• 2 tekniske utredere/ingeniører
• 1 jordskiftedommerfullmektig
• 3 jordskiftedommere (medregnet leder)

OPPSUMMERING 
• 2019 har vært et normalt godt driftsår.
• Det er fortsatt god etterspørsel etter jordskifte-

rettens tjenester
• Domstolen har relativt kort behandlingstid, men

arbeider kontinuerlig for ytterligere nedkorting.

EKSEMPELSAKER 
På side 2 er tatt inn noen eksempler på saker avsluttet i 
2019. For ytterligere informasjon vises til vår nettside 

 www.domstol.no/jtrm 

Arne Olav Berg 
Jordskifterettsleder 

Jordskifterettens samfunnsoppdrag er gjennom offentlig 
rettergang å legge til rette for effektiv og rasjonell 
utnytting av fast eiendom og ressurser knyttet til fast 
eiendom. Dette til beste for eiere, rettighetshavere og 
samfunnet. 
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Kart, fotografier og flybilder: Norge i Bilder/Nord-Troms jordskifterett/olderhamna.no 

EKSEMPLER – SAKER - 2019 
I Tønsvikdalen i Tromsø kommune var det 
bruksordningssak for vegen som går innover dalen. Vegen 
er ca. 3 km lang og er adkomst til hyttetomter, 
utmarkseiendommer og en reiselivsbedrift. Saken berørte 
45 eiendommer i tillegg til Mauken/Tromsdalen 
reinbeitedistrikt. Flere hytteeierne krevde sak for å få 
fastsatt regler for bruk og fordeling av veikostnader. Saken 
ble oppstartet juni 2018 og avsluttet juli 2019.  
 

Jordskifteretten stiftet et veglag og utformet 
vedtekter/bruksordningsregler for laget. Utgifter til drift 
og vedlikehold skal fordeles i forhold til veglengde og 
hvilken bruk av vegen den enkelte part utøver. 
 

På Holmen i Gàivuona - Kåfjord - Kaivuono ble det krevd 
grensefastsetting for en boligeiendom. Saken medførte at 
jordskifteretten måtte bestemme hvor djupålen i 
Gàivuoneatnu Kåfjordelva - som dannet grensen mellom 
to gårdsnummer - gikk før storflommen på begynnelsen av 
1900-tallet. I tillegg viste de seg at to tilgrensende 
eiendommer ikke lå i matrikkelkartet. Det ble avsagt en 
dom, inngått et rettsforlik og sendt ut to forslag til 
fastsetting av grenser i saken. 
 

Lenvik kommune: I forbindelse med etablering av ny 
småbåthavn i Olderhamna på Finnsnes, klarla 
jordskifteretten grenser og rettigheter ut i sjø.  
 

Retten avløste flere servitutter i havneområdet. Saken la 
grunnlag for gjennomføring av skjønn for erstatning for 
grunnavståelse til småbåthavn.  
 

Skjønnet ble gjennomført som avtaleskjønn av 
jordskifteretten. 
 

I Tromsø har det vært flere saker forårsaket av feil 
inntegning av grenser i eiendomskartet (Matrikkelen). 
Slike feil kan ha mange årsaker. Det kan være benyttet 
ulike målemetoder og ulikt utstyr ved tidligere 
oppmålinger. Videre kan det ha oppstått feil under 
digitalisering og sammenstillingen av eiendomskartet. 
 

Det er viktig å være klar over at «matrikkelgrensene» ikke 
er rettsgyldige. Dette uansett hvilken nøyaktighet kartet 
oppgir. Grenseinformasjonen i Matrikkelen må anvendes 
med forsiktighet, og ses i sammenheng med informasjon 
man finner i terrenget (grensemerker; gjerder; m.v.) og 
beskrivende dokumenter («målebrev» o.l.). 
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Målselv Kommune       

Mellombygdveien 216      Bardufoss: 12.03.2020 

9321 MOEN 

 

Att: Styret 
 

 

Høring lokal forskrift om båndtvang i Målselv Kommune. Sak 

7/2020 

 
Viser til høringsbrev av 21.01.2020 vedrørende sak i Plan- og næringsutvalget, Lokal forskrift 

om båndtvang i Målselv Kommune.  

 

I tilsendte tilsvar ref. 2020/44-11 framkommer det at initiativ i saken i første omgang kom fra 

Løypelaget i Målselv Fjellandsby. Jeg regner med det er ment Målselv Turløyper SA.  

 

Vi lurer derfor på om det er vurdert habilitet til medlem i Plan og næringsutvalget Hermod 

Bjørkestøl som også er styremedlem i Målselv Turløyper SA i videre saksgang.  

 

Med vennlig hilsen 

Midt-Troms Fuglehundklubb 

 

 

Christian Sletbakk 

Leder 
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Fra: Christian Sletbakk (Christian@kontordesign.no)
Sendt: 12.03.2020 10:24:15
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget
Vedlegg: Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget.pdf
Viser til Høring lokal forskrift om båndtvang i Målselv Kommune. Sak 7/2020
 
Til denne saken har vi følgende spørsmål som er vedlagt.
 
 
Med Vennlig Hilsen
KontorDesign AS
 
Christian Sletbakk
Daglig Leder
Tlf 47 89 60 36
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RS 24/2020 Næringsarbeid v/ordfører/rådmann



Målselv kommune Arkiv: V64 

Arkivsaksnr: 2017/3388-15 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 194/2020 28.04.2020 

 

124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til 
etablering av ny adkomstvei og dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens 
arealdel 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter samt 

etablering av adkomstvei - GBnr 124/5 - Keianesveien - Målselv kommune 
2 Refererer til brev datert 05.02.20, referansenummer : 2017/3388. 124/5 Høring-dispensasjon: 

Søknad om fradeling av fritidstomter, nausttomter og tildeling av ny adkomstvei 
3 Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter 

etablering av ny adkomstvei, Gbnr 124/5 Målselv kommune 
4 124/5 - Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon: Søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 

nausttomter og tillatelse til etablering av ny adkomstvei, Målselv kommune. 
6 124/5 Foreløpig svar på mottatt søknad om fradeling av 6 fritidstomter og 5 nausttomter 
7 Skredvurdering 
8 Skredkart 
9 124/5 - Holt, gnr. 124 — Søknad om fradeling av hyttetomter og omlegging av veg 
10 Jordskiftekart 
11 124/5 Deling etter Jordloven 

 
 

Bakgrunn 
Beliggenhet: 5418/Målselv/Keianesveien 
Koordinat: X 7689965 Y 644833 
 
Forkortelser:  
Plan- og bygningsloven- PBL 
Naturmangfoldloven- NML 
Nord-Troms Jordskifterett - NTJ 
 
Søknaden er fremmet av Nord-Troms Jordskifterett (NTJ) på vegne av sameiet 124/5 etter 
jordskifterettens avgjørelse. 
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Omsøkte fradeling/dispensasjon gjelder: 
- Fradeling av 6 fritidstomter, hvor 2 av disse er bebygd. Den ene er en punktfestetomt, 

124/5/1, som søkes omgjort til selveiertomt. Størrelsene på fritidstomtene varierer fra 994 m² 
til 2268 m². 

- 5 nye nausttomter hver på ca 150 m². 
- Gammel adkomstvei søkes flyttet nærmere sjøen. 

 
Opplysninger om eiendommen: 
Eiendommen 124/5 er en landbrukseiendom ved veis ende på Keianes. Området er et 
landbruksområde, med spredt boligbygging og fritidsbebyggelse. 
Eiendommens areal er beregnet til: 1087062 m². 
På eiendommen står det i dag l våningshus, 2 naust, l landbruksbygg/uthus og en felles 
kai/brygge.  
Det er tidligere fradelt 3 fritidstomter, hvorav den ene punktfestetomten 124/5/1 nå søkes 
omgjort. 
 
 
Målselv kommunes veiledning gitt til NTJ: 
Plansjef og Enhetsleder teknisk hadde et møte med NTJ 24.05.19.  
Formålet med møte var at jordskifteretten ville diskutere om det var mulig for å unngå kravet om 
reguleringsplan siden de kunne legge inn de forhold kommunen ville vektlegge i dommen.  
Plansjef og Enhetsleder teknisk var positiv til det forutsatt at utfordringene ble i løst retten.  
NTJ fikk med seg kopi av NGI sitt skredkart og konsekvensutredning til området som ligg i 
kommuneplanens arealdel.  
Det var regna av oss som lokale forhold som måtte hensynstas. Tilgang til offentlige kartdatabaser 
har jordskiftedomstolen så vi gikk ikke inn og sjekka kulturminner o.l. der. VA-løsninger ble f.eks 
ikke diskutert. 
 
 
Når Målselv kommune mottar søknad om fradeling blir NTJ i brev av 16.01.20 orientert om at 
søknaden, slik den er framlagt, ikke er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanens arealdel.  
NTJ blir gjort oppmerksom på at det ligger an til avslag med krav om at det utarbeides 
reguleringsplan for området.  
 
Etter dette tok NTJ kontakt med Målselv kommune og ønsket likevel saken lagt fram og behandlet 
som en dispensasjonssak.  
Begrunnelsen for dette var at de hadde holdt på med denne arvesaken i flere år, og at nå var endelig 
partene kommet fram til en enighet. 
 

Utredning: 
 
Planstatus i kommuneplanens arealdel: 
I vedtatt arealplan av 13.12.12 har deler av området status som F5 Langberget fritidsboliger med 
krav om reguleringsplan. Resten av eiendommen er LNFR område. 
Omsøkte tiltak skal vurderer som en dispensasjon i forhold til vedtatte bestemmelser. 
 
Utklipp fra kommuneplanens areadel, kart, bestemmelser og beskrivelse av området F5 
Langberget: 
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Kart over område F5 Langberget i kommuneplanens arealdel. Kart med hensynssone for snø- og 
steinskred. 
 
 

 
Vedtatte reguleringsbestemmelser i arealplan, pkt 2.3.3. Områder til fritidsbebyggelse med krav om 
reguleringsplan.  
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Beskrivelse fra kommuneplanens arealdel over området F5 Langberget (planbeskrivelsen). 
 
 
 
NTJ begrunnelse for søknad om dispensasjon:  
 
NTJ søker om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i kommuneplanens arealdel:  

- Tiltak i LNFR området, pbl § 19-2. 
- Deling/bygging av naust og hytter, samt etablering av ny adkomstvei i 100 m beltet langs sjø, 

pbl § 1-8. 
- Krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området F5 Langberget, pbl § 19-2. 

 
Søknaden om dispensasjon, jfr PBL § 19-1, beskrives i e-post av 22.01.20, brev av 20.12.19 og 
vedlagte kart som viser en delingsplan for eiendommen.  
Bakgrunnen for kravet om deling er ønske om å få orden på framtidige eierforhold ved oppløsning av 
sameiet gjennom en avgjørelse/dom som nå er rettskraftig.  
I avgjørelsen til NTJ er det stilt vilkår om at kommunen må godta fradeling av tomtene for at 
jordskifterettens dom skal kunne gjennomføres.  
Det er ikke utarbeidet felles bestemmelser for tiltaket/området.  
 
 
Vei/avkjørsel og atkomst til tomtene:  
Tiltakets atkomst er ikke beskrevet i søknaden, men det forutsettes at eksisterende avkjørsel fra 
kommunal vei, Keianesveien skal benyttes slik den ligger i dag. 
 
I søknaden er det beskrevet at tomtene er sikret veirett i jordskiftesaken. 
 
Vann og avløp: 
Det er ikke kommunalt vann og avløpsnett i området. 
NTJ har beskrevet at dette må hver enkelt hyttebygger ta opp gjennom den enkelte byggesak. 
Målselv kommune eller andre myndigheter har ikke lagt restriksjoner for utslipp i det aktuelle 
området utover de kravene i Forurensingsforskriften. 
 
 
 
Søknaden har vært tilsendt berørte sektormyndigheter, og følgende tilbakemeldinger er mottatt: 
 
-Målselv kommune, Jordlovsvedtak 5/2020:  

1. Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av totalt 9,5 da til fritidsformål og  
nausttomter fra gnr 124 bnr 5 i Målselv.   

2. Målselv kommune godkjenner omdisponering og deling av inntil 9,5 da, jamfør Jordlovens 
§§1,9 og 12 . 
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-Sametinget, brev av 10.02.2020.     
Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen 
spesielle merknader til søknaden. 
 
 
-Troms og Finnmark Fylkeskommune, brev av 11.03.2020 - merknad.  
Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av større 
bygge- og anleggsarbeider fremkommer av plan- og bygningsloven. Vurderingen av hva som er 
«større bygge- og anleggsarbeider» beror på en konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg 
gjeldende på stedet og i saken. Kommunen har under arbeid med kommuneplanens arealdel vurdert 
at omsøkte areal kan utbygges etter en nærmere avklaring gjennom detaljregulering.  
En reguleringsplan avveier ulike hensyn på et tilpasset detaljeringsnivå, avklarer eventuelle 
målkonflikter, klargjør arealer for utbygging og sikrer vern/bevaring.  
Reglene om kunngjøring, individuell varsling og medvirkning i planarbeidet sikrer at grunneiere og 
andre berørte parter får informasjon og mulighet til å delta i planprosessen.  
Vi mener tiltaket det her søkes om er så omfattende at det bør behandles igjennom en planprosess. Vi 
anbefaler derfor kommunen om å ikke gi dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel.  
Seksjon for kulturarv har behov for arkeologiske undersøkelser av området og sender uttalelse med 
budsjett for befaring i eget brev. 
 
 
-NVE, brev av 25.03.2020 - merknad. 
I henhold til NVE Atlas ligger alle omsøkte parseller innenfor aktsomhetsområder for snøskred og 
steinsprang (NGI) og jord og flomskred. Videre er det i kommunens høringsdokument vist til 
skredfarevurdering utført av NGI (rapport nr 20041122, datert 26.06.2004). NVE er ikke kjent med 
denne. Rapporten konkluderer med at faresoner for snøskred og sørpeskred strekker seg helt ned til 
sjøen langs Anebekken og bekken som munner ut ved Grunna. Skredfarevurderingen er ikke utført 
etter dagens kriterier og viser blant annet ikke utløpssoner for forskjellige gjentaksintervall.  
I henhold til TEK17 § 7-3 skal fritidsboliger tilfredsstille sikkerhetskravene til sikkerhetsklasse S2, 
det vil si at de skal ligge utenfor 1/1000 årsskredet. 
 

 
Utsnitt fra NVE Atlas som viser omsøkte område med aktsomhetsområder for snøskred og 
steinsprang og jord- og flomskred. 
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Konklusjon fra NVE: 
NVE mener det må gjøres en nærmere vurdering av skredfaren før tillatelse til fradeling kan 
innvilges. 
Til dette arbeidet må det benyttes tilstrekkelig faglig kompetanse. Fremgangsmåte for en slik 
skredfarevurdering er beskrevet i NVEs veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng som 
finnes på våre nettsider. 
 
 
Varsel er sendt tilstøtende naboeiendommer, og følgende merknader er kommet inn. 
 
-Britt Bakketun, brev av 09.03.2020 - merknad. 
Allmenne friluftsinteresser og naboer: 
Jeg er nabo til denne eiendommen og vil med dette komme med noen uttalelser. Refererer til 
kommuneplanens arealplan F5 Langberget, hvor det står skrevet: Området er ikke brukt til 
friluftsområde for lokalbefolkninga? Dette stemmer ikke med det jeg har observert og har kjennskap 
til. Området er mye brukt av naboer, lokalbefolkninga og folk fra andre deler av kommunen, andre 
kommuner og vernepliktige/ansatte fra militæret. Da området er kartlagt som et turområde regner 
jeg med at folk som ønsker å bruke området ikke blir berørt av tiltaket.  
Fradeling av fritidstomter  
Etter å ha studert kartet over ønsket fradeling har jeg merket meg at noen tomter blir svært nær min 
tomt. Man skulle tro at de fleste ønsket større avstand? Ifølge kartet og størrelsen på eiendommen 
skal det kunne være muligheter for det. 
 
 
 

Vurdering: 
Innkomne brev viser at to sektormyndigheter og en naboeiendom har innvendinger til søknaden. 
 
 
Rådmannens kommentar til kulturminner: 
Målselv kommune er kjent med at det finnes registrert kulturminne på eiendommen det nå søkes 
fradelinger på, jfr markering av funnsted i kulturminnebasen, Askeladden. 
Utfra tilsendt kart er det mulig at det finnes et registrert kulturminne på/rundt hyttetomt A. 
NTJ har ikke beskrevet eller hensynstatt noe om dette spesifikke kulturminnet i sin 
dispensasjonssøknad. 
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Kart fra Askeladden over registrert kulturminne på eiendommen 124/5.  
 
 
Seksjon for kulturarv i Troms og Finnmark fylkeskommune har behov for arkeologiske 
undersøkelser av området. Dette kan først utføres når snø og tele har gått. Dette er en sak mellom 
kulturminnemyndigheten og søker/tiltakshaver. Målselv kommune har ingen rolle i dette arbeidet, 
hverken befaringen eller den økonomiske delen. Målselv kommune er kun mottaker av 
befaringsresultatet.  
 
 
Kulturminner er gjennom lov om kulturminner pålagt vern og ivaretakelse. Samiske kulturminner 
som er eldre enn fra før 1917 er automatisk fredet. 
I likhet med Fylkeskommunen er Målselv kommune av den oppfatning at tiltakets omfang og 
størrelse bør behandles igjennom en planprosess for å sikre at stedets/eiendommens kulturminner blir 
kartlagt, registrert og hensynstatt etter de krav kulturminneloven setter. 
Målselv kommune har ikke myndighet til å godkjenne fradeling av nye tomter, når 
kulturminnemyndigheten ikke har befart, kartlagt området og kommet med sin uttalelse.  
De tomter som kommunen kan godkjenne fradelt er tomter til eksisterende bygninger.  
 
 
 
Rådmannens kommentar til sikker byggegrunn/sikkerhet/natur og ytremiljø ihht PBL §26-1 og 28-1.  
 
NTJ har ikke lagt ved noen dokumentasjon på skred og grunnforhold i sin søknad. Krav om 
byggtekniske regler regner de med kan henvises til den enkelte byggesak. 
 
 
 

§ 26-1.Opprettelse og endring av eiendom 
Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for 
bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf. matrikkellova, eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, må 
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ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller 
endring som nevnt i første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse 
på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov. 

 
§ 28-1.Byggegrunn, miljøforhold mv 
Grunn kan bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare 
eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Det samme gjelder for grunn som utsettes for fare 
eller vesentlig ulempe som følge av tiltak. 
For grunn som ikke er tilstrekkelig sikker, skal kommunen om nødvendig nedlegge forbud mot opprettelse eller 
endring av eiendom eller oppføring av byggverk, eller stille særlige krav til byggegrunn, bebyggelse og uteareal. 

 
 
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Målselv kommune har gjennomgått søknaden mot naturgitte 
forhold.  
 
12004 ble det gjort en skredfarevurdering på området. NGI rapport 20041122. 
I denne rapporten framgår det at skred fra høyereliggende partier nordvest for Anebekken kan 
dreies ned mot bekken og følge denne til ned mot bebyggelsen. Det kan også gå sørpeskred langs den 
sørlige bekken mot Grunna, og landbruksbygget kan treffes av et evnt skred. 
Området hvor det søkes fradelinger ligger innenfor den marine grense. 
På NGU`s løsmassekart viser grunnforholdene på stedet hav- og fjordavsetning tykt dekke, bart fjell 
og fjell med tynt eller usammenhengende løsmasser og torv/myr. 
Havnivåstigning for området er beregnet til 67 cm i 2090. 
Utover dette er ikke Målselv kommune kjent med at det er andre naturlige eller menneskeskapte 
forhold som medfører fare for helse og sikkerhet. 
 
 
NVE har i sin høringsuttalelse gitt uttrykk for at de ikke har kjennskap til skredfarevurdering utført 
av NGI (rapport nr 20041122) som kommunen har lagt ved i saken.  
De påpeker at skredfarevurderingen er ikke utført etter dagens kriterier og viser blant annet ikke 
utløpssoner for forskjellige gjentaksintervall.  
I henhold til TEK17 § 7-3 skal fritidsboliger tilfredsstille sikkerhetskravene til sikkerhetsklasse S2, 
det vil si at de skal ligge utenfor 1/1000 årsskred. 
NVE`s konklusjon er at det må gjøres en nærmere vurdering med faglig tilstrekkelig kompetanse av 
skredfaren før tillatelse til fradeling kan innvilges.  
 
 
PBL gir konkrete føringer og krav som kommunen må forholde seg til når eiendommer skal 
opprettes og bebygges.  
Nye tiltak som ligger i skredområder/utløpsområder, innenfor den marine grense og på grunn med 
leire må framskaffe fagkyndig dokumentasjon på grunnforholdene og redegjøre for evt sikrings/- 
avbøtende tiltak på stedet. 
Dette er det utbygger/grunneiers ansvar å framskaffe og det skal dokumenteres at tiltaket 
(tomta/bygget) plasseres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til byggegrunn, 
både i byggefasen og permanent. Utbygger har ansvar for oppfølging og gjennomføring av 
geotekniske tiltak slik at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt.  
Dokumentasjonsplikten ligger på utbyggersiden og kostnader ifm denne typen dokumentasjon 
påfaller utbygger. 
Ihht PBL § 26-1 skal det ikke opprettes eiendommer på grunn som er uegnet til bebyggelse. 
 
Målselv kommune forholder seg til NVE, som skredmyndighet, og har vurdert omsøkte fradelinger 
og veietablering til ikke å være tilstrekkelig dokumentert i forhold til sikker byggegrunn.   
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De tomter som kommunen kan godkjenne fradelt uten nærmere skredfare- og byggegrunn er tomter 
til eksisterende bygninger.  
 
 
Reindrift: 
Søknaden er forelagt berørt reinbeitedistrikt.  
Det er ikke kommet inn merknader fra reindrifta og vi må derfor anse at reindrifta ikke ser på tiltaket 
som hinder for deres virksomhet. 
Ihht tilgjengelig informasjon om reindrift på kilden/nibio ligger området i 
høstvinterbeitet/vinterbeitet til Mauken Tromsdalen rbd. Videre framgår det av kartdatabasen at 
reinbeitedistriktet har en trekkvei over Aursfjorden inn mot Litjevika. 
 

 
 
 
 
Naturmangfold, forurensing og landskap: 
Det framkommer at det ikke er registrert nasjonale arter av særlig stor, eller stor 
forvaltningsinteresse i nær tilknytning til omsøkte fradeling. 
Av tilgjengelige databaser framgår det heller ikke at det er registrert prioriterte eller utvalgte 
naturtyper, truede eller nær truede naturtyper, kulturlandskap og inngrepsfri natur i området. 
Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt, jfr 
NML §§8-12. 
 
 
Allmenne friluftsinteresser og naboer: 
Det er ikke anført fra NTJ at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av tiltaket.  
Området er kartlagt som stort turområde uten tilrettelegging. 
Målselv kommune er ikke kjent med at det foreligger spesifikke føringer for dette området hvor 
friluftslivet skal vises særlig hensyn. 
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Naboer er ikke varslet gjennom søknaden. Disse er gitt mulighet til å komme med 
innspill/merknader som høringsparter i dispensasjonssøknaden og dette gjelder eiendommene 
124/1, 124/6,124/8 og 124/1,3. 
 
 
Nabo, Britt Bakketun, har i brev av 09.03.2020 kommet med innspill om bruken av området og 
tomteplasseringer.   
I saksbehandling bruker Målselv kommune friluftskartleggingen (database tilgjengelig på Kilden.no) 
som gir en generell informasjon om bruken av et større område.   
Målselv kommune innehar ikke lokalkunnskap helt ned på stedsnavns-nivå når det gjelder bruk og 
fritidsaktiviteter av spesifikke områder, slik som i denne saken på Perhansanes. 
Konkrete innspill hvor det gjøres rede for lokalbefolkningens og andres bruk av området er derfor 
veldig viktig for de beslutninger kommunen skal ta.  
Dette er spesielt viktig langs strandsonen hvor allmennheten skal gis mulighet til fritt å kunne gå, 
fiske, båle, og oppholde seg for lek og læring osv.  
Selv om et tiltak ikke vil forhindre allmenn ferdsel vil det medføre privatisering av området.    
 
 

 
 
 
 
Barn, unge og funksjonshemmedes interesser: 
NTJ har ikke redegjort for hvilken standard den planlagte atkomstveien skal ha, og hvordan 
allmennhetens frie ferdsel i området skal ivaretas på en forsvarlig måte. 
Målselv kommunes vurdering i forhold til ivaretakelse av disse gruppene er at vi ikke har mottatt 
tilstrekkelig informasjon for å ta de beslutninger som trenges.  
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Konklusjon: 
Målselv kommune har forståelse for at NTJ etter flere år med forhandlinger med arvingene nå har 
kommet til enighet om en deling og ønsker denne saken avsluttet.  
Grunnen til at Målselv kommune har tatt området F5 Langberget med i arealplanen var arvingenes 
innspill/ønske om fritidstomter i planprosessen.  
 
 
PBL § 1-1, fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner.  
Det skal legges vekt på langsiktige løsninger hvor konsekvensene for naturmangfold, jordvern, 
sikkerhet, tilgjengelighet og samfunn er vurdert. 
For å kunne innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanen må det foreligge en begrunnelse 
som etter en samlet vurdering gir klart større fordeler enn ulemper.  
Ihht PBL § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak bestemmelsene i PBL eller 
hensynene i PBL’s formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt.  
Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 
når en direkte statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden på 
bakgrunn av en særlov.  
 
 
 
Gjennom tilgjengelige databaser er området sjekket ut mot samfunnssikkerhet, beredskap,  
kulturminner, vilt, reindrift, naturtyper, artsmangfold og friluftsinteresser.  
 
Det er gjort funn/registreringer som tilsier at omsøkte tiltak ikke kan gjennomføres før det foreligger 
en nærmere vurdering eller dokumentasjon. Dette gjelder følgende:  
 

- Registrering av kulturminner utover det som allerede er kjent i området.  
Ihht kulturminneloven er det en undersøkelsesplikt og fylkeskommunen har varslet ny 
befaring og undersøkelse av området. Dette kan tidligst gjøres barmarksesongen 2020. 
 

- NVE har påpekt at skredfarevurderingen fra 2004 ikke er utført etter dagens krav og kriterier. 
Vurderingen fra 2004 viser blant annet ikke utløpssoner for forskjellige gjentaksintervall. 
Konklusjonen fra NVE er at det må gjøre en nærmere vurdering med faglig tilstrekkelig 
kompetanse av skredfaren før tillatelse til fradeling kan innvilges. 

 
 
Målselv kommune har vurdert omsøkte tiltak i forhold til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel. Når omsøkte tiltak ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel skal søknaden 
vurderes mot bestemmelsene i arealdelen, og den behandlingspraksis kommunen praktiserer i 
sammenlignbare saker.  
 
 
Ihht til bestemmelsene i vedtatt arealplan åpnes det ikke for fritidsbebyggelse i LNFR-områdene i 
Målselv kommune.  
I prosessen med arealplanen ble behovet for fritidstomter vurdert og behovet for framtidige 
fritidstomter anses være dekket med de hyttefeltene som i dag er vedtatt regulert (Målselvfossen, 
Fjellandsbyen, Rostadalen hyttegrend, Møllerhaugen, Tillermoen og Målsnesodden). I tillegg 
kommer fritidsfelt som er vedtatt i planen men hvor det ennå ikke er fremmet reguleringsplan (Grønli 
i Dividalen, F5 Langberget på Perhansanes mm).  
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Målselv kommune har ikke tidligere hatt søknader av en slik art og omfang til behandling og har 
derfor ingen sammenlignbar behandlingspraksis. 
De saker som vi kan sammenligne denne saken med er Tillermoen hyttefelt og Litjbakken 
boligområde. 

 Tillermoen var i kommuneplanens arealdel et område avsatt til fritidsbebyggelse med krav 
om reguleringsplan. Her har utbygger/tiltakshaver fått utarbeidet og godkjent 
reguleringsplanen. 

 Litjbakken ligger i et område (A1) som i kommuneplanens arealdel ikke kan 
bebygges/fradeles uten reguleringsplan. Her er det utarbeidet og vedtatt reguleringsplan. 

 
 
Søknaden slik den er forelagt kommer i konflikt med bestemmelsen i kommuneplanens arealdel, for 
området F5 Langberget, hvor det ikke tillates tiltak før det foreligger reguleringsplan. 
En reguleringsplan skal avklare formål, bruk, hensynssoner, infrastruktur og utforming innenfor et 
fysisk avgrenset område.  
 
Søknaden kommer også i konflikt med de føringer kulturminne/ - og skredmyndigheten ligger til 
grunn i sine høringsuttalelser.  
Saken er av den grunn prinsipiell, og vil danne presedens for sammenlignbare søknader i hele 
kommunen i tida framover.  
 
 
Målselv kommune har vektlagt kommunalt selvstyre ved prøving av det frie skjønn, og vurdert 
dispensasjonen til å være tilstrekkelig utredet i forhold til tiltakets formål som er: 
-Fradeling av 5 fritidstomter, hvor 2 av disse er bebygd.  
-Fradeling og omgjøring av eksisterende bebygde punktfestetomt 124/5/1 til selveiertomt.  
-Fradeling av 5 nye nausttomter hver på ca 150 m². 
-Flytte gammel adkomstvei nærmere sjøen. 
 
Det søkes om dispensasjon fra gjeldende bestemmelser i arealplanen: 

- Tiltak i LNFR området, pbl § 19-2. 
- Deling/bygging av naust og hytter, samt etablering av ny adkomstvei i 100 m beltet langs sjø, 

pbl § 1-8. 
- Krav om utarbeidelse av reguleringsplan for området F5 Langberget, pbl § 19-2. 

 
 
Etter en samlet vurdering av den framlagte løsningen for fradeling har Målselv kommune vurdert 
ulempene klart større enn fordelene ved at hensynet i lovens formålsbestemmelse i kommuneplanens 
arealdel blir vesentlig tilsidesatt og dispensasjon kan ikke innvilges for omsøkte fradelinger og 
veietablering slik søknaden er framsatt. 
 
 
Målselv kommune har derimot vurdert at kravet om utarbeidelse av reguleringsplan for området F5 
Langberget kan innvilges utfra gjeldende rettskraftige dom. 
En forutsetning for å gå videre med fradelingssøknaden uten plankrav er at NTJ legger fram en 
helhetlig delingsplan med felles bestemmelser for det berørte området.  
Under forutsetning at NTJ framlegger en helhetlig delingsplan for området, har Målselv kommune 
vurdert at saken ikke vil kunne skape presedens for lignende saker i framtida. 
 
På bakgrunn av ovennevnte kan dispensasjon fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan gis på de 
vilkår som er satt i vedtaket.   
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Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 

- Dispensasjon for omsøkte fradeling av 5 fritidstomter, omgjøring av eksisterende 
punktfestetomt 124/5/1 til selveiertomt, fradeling av 5 nye nausttomter, samt flytting av 
gammel adkomstvei nærmere sjøen avslås, jfr. PBL § 19-2. 

Begrunnelse for avslaget er at det ikke er framlagt dokumentasjon på sikker byggegrunn ihht 
gjeldende lovverk. 
Målselv kommune er kjent med at det er registrert kulturminne i fradelingsområdet. Det foreligger en 
aktsomhetsplikt som ikke sjekket ut og avklart med kulturminnemyndigheten. 
 
 

- Dispensasjon for fradeling av tomter til eksisterende bygninger og omgjøring av eksisterende 
festetomt til selveiertomt kan innvilges, jfr PBL 19-2. 

Begrunnelse for godkjenningen er den behandlingspraksis Målselv kommune har i sammenlignbare 
fradelinger.  
Denne type fradeling til uendret bruk vil ikke medføre økt motorisert trafikk, fysiske terrenginngrep 
eller mer menneskelig aktivitet.  
 
 
 

- På bakgrunn av inngått rettsforlik innvilges Nord-Troms Jordskifterett dispensasjon fra kravet 
om utarbeidelse av reguleringsplan for område F5 Langberget i kommuneplanens arealdel, 
LNFR-området som blir berørt og bygge- og delingsforbudet langs sjø, jfr PBL §§19-2, 1-8. 

 
Dispensasjon er gitt på følgende vilkår:  
 
Nord-Troms Jordskifterett må legge fram en helhetlig delingsplan med felles bestemmelser for det 
berørte området. Delingsplanen skal inneholde:  
 

- Delingsplanen som legges fram må vise tomtens plassering, interne veier, hensynssoner m.m.  
- Dokumentasjon på sikker byggegrunn i forhold til snø/stein/jord og flomskred og 

grunnforhold.  
Det må gjøres en fagkyndig vurdering om terrengforholdene er slik at det kan være fare for 
helse, miljø og sikkerhet. Dokumentasjon skal være utarbeidet av fagkyndig i tråd med 
gjeldende lovverk. 

- Området må befares og avklares med kulturminnemyndigheten før tomtene plasseres kan 
godkjennes. 

- Delingsplanen må ha egne bestemmelser for området som ivaretar og beskriver de hensyn 
som skal tas, allmennhetens frie ferdsel langs strandsonen, vann- og avløpsløsning, 
byggeskikk, friluftsliv mm. Bestemmelsene må kunne tinglyses og være bindende for 
partene.  
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Målselv kommune 

 

   

9321 MOEN 

 

   

Vår dato: 25.03.2020         

Vår ref.: 202001590-2     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 05.02.2020 Anita Andreassen 

Deres ref.: 2017/3388 

   

22959612/anan@nve.no 

1 

NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for fradeling av 6 

fritidstomter, 5 nausttomter samt etablering av adkomstvei - GBnr 

124/5 - Keianesveien - Målselv kommune 

Vi viser til høringsbrev mottatt 05.02.2020.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner og enkeltsaker etter plan- og bygningsloven.  

Saksopplysninger 

Det søkes om fradeling av 6 fritidstomter, hvorav to av disse er bebygd, 5 nausttomter og tillatelse til 

etablering av ny adkomstvei på GBnr 124/5. Størrelsene på fritidstomtene varierer fra 994 m² til 2268 

m². Eiendommen er en landbrukseiendom som ligger i et område med spredt boligbygging, 

fritidsbebyggelse og landbruksdrift. Søknaden er fremmet av Nord-Troms Jordskifterett (NTJ) på vegne 

av sameiet 124/5 etter sak i jordskifteretten. 

NVEs vurdering 

Først av alt vil vi bemerke at ut fra sakens omfang, fradeling av totalt 11 nye parseller, så mener vi det 

bør utarbeides reguleringsplan for området, og ikke løses gjennom dispensajonsbehandling.  

Skredfare 

I henhold til NVE Atlas (http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas) ligger alle omsøkte 

parseller innenfor aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang (NGI) og jord og flomskred. Videre 

er det i kommunens høringsdokument vist til skredfarevurdering utført av NGI (rapport nr 20041122, 

datert 26.06.2004). NVE er ikke kjent med denne. Rapporten konkluderer med at faresoner for snøskred 

og sørpeskred strekker seg helt ned til sjøen langs Anebekken og bekken som munner ut ved Grunna. 

Skredfarevurderingen er ikke utført etter dagens kriterier og viser blant annet ikke utløpssoner for 
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Side 2 

 

 

 

forskjellige gjentaksintervall. I henhold til TEK17 § 7-3 skal fritidsboliger tilfredsstille 

sikkerhetskravene til sikkerhetsklasse S2, det vil si at de skal ligge utenfor 1/1000 årsskredet. 

 

 
Utsnitt fra NVE Atlas som viser omsøkte område med aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang og jord- og flomskred. 

 

Konklusjon 

NVE mener det må gjøres en nærmere vurdering av skredfaren før tillatelse til fradeling kan innvilges. 

Til dette arbeidet må det benyttes tilstrekkelig faglig kompetanse. Fremgangsmåte for en slik 

skredfarevurdering er beskrevet i NVEs veileder 8/2014 Sikkerhet mot skred i bratt terreng som finnes 

på våre nettsider www.nve.no. 

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom dere har spørsmål e.l.  

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

 

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

   
 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
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Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr 
Fylkeshuset, pb 701, 9800 Vadsø Besøksadresse 77 75  50 00 922420866 

E-post 
 

 
postmottak@tffk.no Tffk.no   
 

  
  

Målselv kommune 
   
9321 MOEN 

 
 

    
 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
2017/3388-7 20/10888-3 Anne Øvrejorde Rødven 

   
11.03.2020 

 
 

Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 
nausttomter etablering av ny adkomstvei, Gbnr 124/5 Målselv kommune 

Troms og Finnmark fylkeskommune viser til deres oversendelse, datert 5.2.2020 med frist for innspill 28.2. 
Det søkes om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 nye nausttomter hver på ca 150 m². og 
flytting av adkomstvei. Deler av omsøkte areal er avsatt i kommuneplanens arealdel til F5 Langberget 
fritidsboliger med krav om reguleringsplan. Omsøkte tiltak, både fritidstomtene, nausttomtene og ny 
adkomstvei ligger innenfor 100m langs sjø. 
 
Vurdering og anbefaling 
 
Kravet om at det skal foreligge reguleringsplan før det kan gis tillatelse til gjennomføring av større bygge- 
og anleggsarbeider fremkommer av plan- og bygningsloven. Vurderingen av hva som er «større bygge- og 
anleggsarbeider» beror på en konkret vurdering ut fra de forhold som gjør seg gjeldende på stedet og i 
saken.  Kommunen har under arbeid med kommuneplanens arealdel vurdert at omsøkte areal kan 
utbygges etter en nærmere avklaring gjennom detaljregulering.  
 
En reguleringsplan avveier ulike hensyn på et tilpasset detaljeringsnivå, avklarer eventuelle målkonflikter, 
klargjør arealer for utbygging og sikrer vern/bevaring. 
Reglene om kunngjøring, individuell varsling og medvirkning i planarbeidet sikrer at grunneiere og andre 
berørte parter får informasjon og mulighet til å delta i planprosessen. 
 
Vi mener tiltaket det her søkes om er så omfattende at det bør behandles igjennom en planprosess. Vi 
anbefaler derfor kommunen om å ikke gi dispensasjon fra plankrav i kommuneplanens arealdel. 
 
Seksjon for kulturarv har behov for arkeologiske undersøkelser av området og sender uttalelse med 
budsjett for befaring i eget brev.  
 
 
 
Med hilsen  
  
Vibeke Skinstad  
Avd.leder plan, folkehelse og kulturarv      Anne Øvrejorde Rødven 
         Arealplanlegger 
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Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
Mottakere: 
Målselv kommune 
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/600 - 2 20/4142 2017/3388-7 10.02.2020  

 

Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon: Søknad om fradeling 
av 6 fritidstomter, 5 nausttomter og tillatelse til etablering av ny 
adkomstvei, Målselv kommune.  
 
Vi viser til deres brev av 05.02.2020. 

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen 
spesielle merknader til søknaden. 

Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre 
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, 
jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn fra 1917 er automatisk freda i følge kml. § 4 annet 
ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte 
med steinsatt ildsted og voll omkring), teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg 
brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn 
til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og 
registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda kulturminne, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra 
Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 

Andreas Stångberg Sidsel Bakke 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi / 

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

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
 

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Sidsel Bakke 

Tel: +47 78 47 41 79 
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2 

Kopiija / Kopi til:    
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

Postboks 701 9815 VADSØ 
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Fra: Nilsen, Øystein (Oystein.Nilsen@domstol.no)
Sendt: 22.01.2020 11:38:50
Til: Aud Eli Nystad
Kopi: 

Emne: Jordskiftesak 17-157198 Holt - Søknad om dispensasjon
Vedlegg: 
Hei
 
Viser til tidligere søknad fra jordskifteretten om deling av hyttetomter på gnr. 124/5, datert 20.12.219.
 
Som tilleggsopplysning til delingsssøknaden søkes det herved om dispensasjon fra gjeldende arealdel i
kommuneplanen (LNRF), bygging innenfor 100 meters belte mot sjø, samt krav til reguleringsplan.
 
Med hilsen
 
 
Øystein Nilsen
Jordskiftedommer
Tlf 77588704, mob 99491299
Mail:   oni@domstol.no
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

NORD-TROMS JORDSKIFTERETT 
Postboks 6602 Langnes 
9296  TROMSØ 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler/-tlf. Dato 
 2017/3388-5 Aud Nystad/926 33 360 16.01.2020 

 

124/5 Foreløpig svar på mottatt søknad om fradeling av 6 fritidstomter og 5 
nausttomter 

 
Viser til mottatt brev av 20.12.19 hvor det søkes om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter 
samt bygging av ny adkomstvei på eiendommen 124/5. 
 
Søknaden er gjennomgått internt på Enhet teknisk, og er vurdert opp mot gjeldende arealplan 
med bestemmelser. 
 
I prosessen med arealplanen ble det spilt inn ønske om etablering av flere fritidsboliger på 
eiendommen 124/5. Innspillet ble tatt med i arealplanen og området fikk betegnelsen F5 
Langberget. Antallet fritidsboliger/tiltakets omfang og plassering var av en slik størrelse at 
området F5 Langberget kom inn under pkt 2.3.3 i bestemmelsen til arealplanen. 
Områder som er nevnt i pkt 2.3.3 stiller alle krav om detaljregulering (reguleringsplan). 
For område F5 nevnes spesielt fare for stein- og snøras, samt registret kulturminne på 
eiendommen.  
Vedlegger kopi av skredkart og skredvurdering gjort av NGI. 
 
 
Når omsøkte tiltak ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel skal søknaden 
vurderes mot bestemmelsene i arealdelen. 
Søknaden slik den er fremmet er ikke i tråd med arealplanens bestemmelser for område F5 
Langberget, og det ligger an til at søknaden vil bli avslått med krav om at det utarbeides 
reguleringsplan for området/tiltaket. 
Utklipp av arealplankartet med bestemmelser og beskrivelse, samt utklipp fra kulturminnesøk, se 
siste side på dette brev. 
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 Side 2 av 2

Det som kan fremmes fradelt, uten krav om reguleringsplan, er omgjøring av eksisterende 
punktfestetomt 124/5/1 til selveiertomt med areal på ca. 1000 m² ihht retningslinjene i 
kommuneplanens arealdel. 
Videre kan det også fremmes fradeling av tomt til de 2 eksisterende naustene på eiendommen. 
Tomtenes størrelse tar utgangspunkt i ca. 2-4 m fra ytterveggene på bygget. 
For denne typen fradelinger med dispensasjon har Målselv kommune etablert en 
behandlingspraksis hvor fradelinger godkjennes dersom berørte sektormyndigheter ikke har 
innsigelser til fradelingen/dispensasjonen.   
Dette kan godkjennes da fradelingen kun gjelder tomt til eksisterende bygg, og søknaden 
fremmes som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.  
 
 
Jeg antar Nord-Troms jordskifterett vil ta denne tilbakemeldingen med til sakens parter for 
drøfting. 
 
 
Målselv kommune stiller derfor denne fradelingssøknaden i berør inntil vi skriftlig har mottatt 
tilbakemelding fra Nord-Troms jordskifterett hvorvidt det er ønske om å gå videre med 
fradelingssøknaden slik den er fremmet, trekke hele søknaden, fremme fradeling av tomter kun 
til eksisterende bygg eller igangsette reguleringsarbeid. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dette brev kun har karakter som gjensidig orientering og det 
gir ikke noen av partene rettigheter i en eventuell videre saksbehandlingen.   
 
Ved en eventuell henvendelse hit, ber vi om at saksnummeret som er 2017/3388 oppgis. 
Ta kontakt dersom noe er uklart. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Aud Nystad 
rådgiver Areal 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Vedlegg 
1 Skredvurdering 
2 Skredkart 

 
 
Kopi til: 
May Britt Fredheim    
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 Side 3 av 3

 
Kart over område F5 Langberget i kommuneplanens arealdel. Kart med hensynssone for 
snø- og steinskred. 
 
 

 
Vedtatte reguleringsbestemmelser i arealplan, pkt 2.3.3. Områder til fritidsbebyggelse med 
krav om reguleringsplan.  
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 Side 4 av 4

 

 
Beskrivelse fra kommuneplanens arealdel over området F5 Langberget.  
 
 
 
 

 
Kart over registrert kulturminne på eiendommen 124/5. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Nord-Troms Jordskifterett 
PB 6602 
  Tromsø 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2017/3388-14 Mette Pedersen Anfeltmo 31.03.2020 

 Delegert rådmann - landbrukssaker nr . 5/2020   

124/5 Deling etter Jordloven 

Det vises til søknad om fradeling av totalt 9,5 da til fritid fra gnr 124 bnr 5 i Målselv. Saken er 
behandlet administrativt og det er fattet følgende:  
 
Vedtak: 

1. Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av totalt 9,5 da til fritidsformål og  
nausttomter fra gnr 124 bnr 5 i Målselv. 

  
2. Målselv kommune godkjenner omdisponering og deling av inntil 9,5 da, jamfør Jordlovens 

§§1,9 og 12 . 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv 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. 
 
Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykket er gitt, vil samtykke falle bort.  
Det gjøres oppmerksom på at vedtaket er kun etter Jordloven og at endelig delingsvedtak fattes etter Plan- og bygningsloven. 

Med hilsen 
 
 
Morten Tomter 
enhetsleder Teknisk Mette Pedersen Anfeltmo 
 fagkonsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Kopi til: 
Aud Nystad    
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 Side 2 av 2

 I.  Saken gjelder følgende eiendommer:124/5 og 124/5, 1.  
 Eierbrøken er lik for både 124/5 og 124/5, 1. 
 

Gnr Bnr Fnr  Andel 
124 
124 

5 
5 

5 Kurt Ove Albertsen 
Ranveig Falck Bergum 
Arild Magne Gjerde 
Hermod Atle Gjerde 
Oddgeir Ivar Gjerde 
Roy Arne Gjerde 
Øystein Gjerde 
Heidi R Gjerde Hjelseth 
Hilde K Øverås Kibsgaard 
Siv Maaseide 

2/64 
2/64 
8/64 
8/64 
8/64 
8/64 
8/64 

      1/4 
2/64 
2/64 

II. Sakens parter: Saken er fremmet av Nord -Troms Jordskifterett på vegne av sameiet 
etter Jordskifterettens avgjørelse. 

III. Arealer på eiendommen(e): 
 

Jordbruksareal Skogbruksareal 
        

Gnr 
     

Bnr 
Fulldyrka 

jord  
Overfl. 

dyrka + gj. 
beite 

Svært høg 
og høg 
bonitet 

Middels 
bonitet 

Lav 
bonitet 

Annen 
skog 

Annet 
areal 

             
Sum 

124 5 2,7 1,7  76,5   1006 1087 
Omsøkte parseller 1.1 0,7     7,71 9.51 

 
IV. Bygninger på eiendommen(e): 
 

 Bygningstype Byggeår Grunnflate Etasjer Teknisk 
kvalitet 

2 Naust     
1 Våningshus     
1 Landbruksbygg     
1 kai/brygge     

 
V. Andre opplysninger om omsøkte parsell(er): 
 

Er tiltak i henhold til godkjent plan Nei Ligger parsellen i verneskog Nei 
Grenser parsellen til dyrket mark Ja Omdisponering etter Jordlovens § 9 Ja 
Grenser parsellen mot bolig eller 
hytte 

Ja Deling etter Jordlovens § 12 Ja 

Er det flere våningshus på 
eiendommen 

Nei Ivaretar tiltaket hensynet til 
kulturlandskapet 

 

Er adkomsten på brukets gårdsveg Ja   
Er adkomsten gjennom tunet Ja 
Er adkomsten over dyrket mark  

Parsellen(e) skal nyttes til Fritidsformål 

 
VI. Andre opplysninger om eiendommen, området og kommunen: 
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 Side 3 av 3

 
 Eiendomstype er landbruk 
 Eiendommen er i sameie 
 Drift på bruket er nedlagt  
 Eiendommen bebos av ingen 

Dyrkamark drives av ingen 
 Jordbruksvilkår i området er dårlige 
 Skogbruksvilkår i området er  dårlige 
 Bosetningen i kommunen avtar  

  

Bakgrunn: 
Målselv kommune har mottatt søknad om deling fra Nord Troms Jordskifterett fra gnr 124 bnr 5 
på Keianes. Arealet er avsatt i kommuneplanens arealdel til framtidig fritidsformål med krav om 
detaljplan. Det er planlagt 6 parseller til fritidsformål hvorav den ene er et festepunkt. I tillegg er 
det søkt om 5 tomter til naust og omlegging av adkomst. Arealet omsøkt til tomter til fritid og 
naust utgjør tilsammen 9,5 da. I tillegg kommer areal til veg.  

 

Utredning: 
Gnr 124 bnr 5 er en eiendom med lite fulldyrka jord, innmarksbeite, skog og muligheter til å 
dyrke jord. Det er ikke en odelseiendom. Det er et nokså stort areal som er omsøkt fradelt og det 
utgjør mange parseller. Herav 1,1 da fulldyrka jord og 0,7 da innmarksbeite. Søknaden må derfor 
behandles etter jordloven.  
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Lovgrunnlag 
Omdisponering reguleres av Jordlovens § 9 og fradeling som omsøkes reguleres av Jordlovens §§ 1 
og 12.  
 
§ 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 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. Side 6 av 6  

99



 
 Side 5 av 5

§ 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.  
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med 
grensejustering etter matrikkellova.  
 
Omdisponering: 
Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Det kan tas hensyn til godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponeringen vil gi. I arealplanen for Målselv kommune 
er området som omsøkes avsatt til framtidig fritidsformål. Arealet som omsøkes skal nyttes til 
fritidsformål. Mulighetene til landbruksfaglig drift er svært små. Omdisponering vil ikke medføre 
ulemper for landbruket i området. Det vil føre til endring i kulturlandskapet. 
 
Deling:  
Ved avgjørelse om samtykke til deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for tjenlig 
og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen skal det tas hensyn til vern av arealressursene, om 
delingen fører til en driftsmessig god løsning og om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige 
ulemper. I arbeidet med kommuneplanens arealdel er det allerede gjort ei vurdering om framtidig 
utnyttelse av ressursene på denne eiendommen. I henhold til kommuneplanen er det stilt krav om 
detaljplan. Dette for å gjøre ei bedre vurdering og disponering enn fradeling uten plan. Det er svært 
små ressurser på denne eiendommen og det er svært begrenset muligheter til landbruksfaglig drift. I 
denne saken vil det bygges ned 1,8 da jordbruksareal. Eiendommen eies i sameie. Det er en 
eieform som hindrer drift og forvaltning av eiendommen. Jordskifteretten søker å finne en løsning for 
eierne slik at sameiet oppløses. Det kan vurderes positivt. 
 
Etter en samlet vurdering og med bakgrunn i ovenstående fatter rådmannen følgende:  
 
Vedtak:  

1. Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av totalt 9,5 da til fritidsformål og  
nausttomter fra gnr 124 bnr 5 i Målselv. 

  
2. Målselv kommune godkjenner omdisponering og deling av inntil 9,5 da, jamfør Jordlovens 

§§1,9 og 12 . 
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Målselv kommune Arkiv: 140 

Arkivsaksnr: 2019/1263-9 

Saksbehandler:  May Britt Fredheim  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 195/2020 28.04.2020 

 

Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Forslag til kommunal planstrategi 
2 Kunnskapsgrunnlaget planstrategi 
3 Innspill til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Målselv kommune 
4 Kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023 - Synspunkter 
5 Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020 - 2023 
6 Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023 
7 Målselv kommune 1924 tabell 23 og 24.PDF 
8 Målselv kommune i tall.PDF 
9 Uttalelse til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023 

 
 
Utrykte bilag: 

Bakgrunn: Kommunestyret skal innen ett år etter konstituering vedta Kommunal planstrategi. 
Forslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i 30 dager før vedtak. 
 

Utredning: Plan- og bygningsloven kapitel 10 omhandler Kommunal planstrategi. Kommunal 
planstrategi er ikke en plan, men politisk prioritering av kommunens planoppgaver i 
kommunestyreperioden.  
Prosess 
Det er store forskjeller blant kommunene hvor mye arbeid som legges i planstrategien. Lovens krav 
er at det skal innhentes synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner ved oppstart 
og at planstrategien skal ut på offentlig ettersyn i minst 30 dager før vedtak.  
 
Innhenting av synspunkt er foretatt og innkomne svar ligger som vedlegg til saksframlegget. 
Sametinget har fått utsatt frist til 17.4.  
 
Det legges ikke opp til medvirkning med unntak av offentlig ettersyn. I videre planarbeid vil 
kommunen legge opp til medvirkning i den grad som er naturlig for plantypen og temaet. 
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Kunnskapsgrunnlaget 
Offentlig forvaltning er kunnskapsbasert. Det betyr i praksis at kunnskap skal ligge til grunn for alle 
beslutninger som tas. Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som ligger som vedlegg 2. 
Kunnskapsgrunnlaget vil bli rullert jevnlig og brukt i eventuell rullering av kommuneplanen. 
Plan- og bygningsloven åpner for at planstrategien kan være planprogram for samfunnsdelen for å 
effektivisere prosessen, men dette plangrepet er ikke valgt her. Det er 2 grunner for det valget.  
 
For det første er planstrategien politikernes prioritering av planer. Dersom planstrategien er 
planprogram er det lagt inn en administrativ premiss om rullering av en plan som ikke er politisk 
behandlet. Kommunestyret kan velge å videreføre dagens plan. Lovkravet er at behov for rullering av 
samfunnsdel skal vurderes.  
 
For det andre er det lettere å rullere en selvstendig planstrategi. Det skjer endringer i samfunnet som 
gjør at det kan bli behov for å omprioritere kommunens administrative ressurser. En slik 
omprioritering vil føre til at noen oppgaver må prioriteres ned til fordel for andre. Gjennom rullering 
av planstrategien sikres det en helhetlig vurdering av kommunens utfordringer og politisk forankring.  
 
 

Vurdering: 
Forslag til planstrategien er utarbeidet av rådmannen med forslag til planer som bør revideres. 
Planstrategien tar utgangspunkt i at Kommuneplanen bør revideres. Dette gjelder både 
samfunnsdelen og arealdelen. Kommuneplanen er vårt viktigste styringsdokument og bør rulleres 
jevnlig.  
 
Kommunal planstrategi for Målselv er i hovedsak en plan for planleggingen. Utfordringen i 
planstrategien er å finne rett ambisjonsnivå på hva som bør/må prioriteres innenfor kommunens 
behov og økonomiske rammer. Rådmannen anbefaler en realistisk planstrategi som kan rulleres 
gjennom kommunestyreperioden ved behov.  
 
Rullering av kommuneplanen er en prosess som fordrer bred medvirkning av både politikere, 
enhetsledere, tillitsvalgte og lokalsamfunnet. Dette er et valg som vil binde opp store deler av 
planressursene i kommunestyreperioden. Det foreslås derfor ikke å prioritere kommunedelplaner på 
nye fagområder.  
 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 

vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget legger forslag til Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023 ut på 
høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §10-1. 
 
- 
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Definisjon/lovhjemmel 

Arbeidet med kommunal planstrategi er hjemlet i plan- og bygningsloven § 10-1. 
 
Kravene til planstrategi er: 

 Vedtak senest ett år etter konstituering 
 Skal inneholde vurdering av kommunens planbehov i valgperioden og ta stilling 

til om gjeldende kommuneplan heler eller delvis skal revideres eller videreføres 
uten endringer 

 Kommunen skal innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og 
nabokommuner 

 Utkast skal offentliggjøres minst 30 dager før kommunestyrets behandling 
 
Hensyn kommunen bør vurdere: 

 Bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og 
sektorenes virksomhet 

 Kommunen bør legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som 
grunnlag for behandlingen 

 
Kommunal planstrategi er ikke en plan, men et verktøy for politikerne.  

Avgrensinger 

Kommunen utarbeider mange planer på ulike nivåer i løpet av ett år. De fleste er 
fagplaner knyttet til drift av tjenester eller planer knyttet til enkeltindivider. (f.eks. 
individuell plan/individuell opplæringsplan).  
 
Målselv kommune velger å avgrense planstrategien til overordnede planer som 
kommuneplaner og kommunedelplaner. Under hver plan kan det ligge ulike fagplaner. 
De er ikke med i oversikten, men som en del av prosessen utarbeides det en 
fullstendig oversikt over enhetenes planverk med eventuell vedtaksdato. 
 
 

Erfaringer fra foregående kommunestyreperiode 
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Kommunal planstrategi 2016-2019 ble sist revidert av kommunestyret i desember 
2017.   
 
Planstrategien valgte prioritere tematiske kommunedelplaner og temaplaner fremfor 
rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette var et bevist valg siden 
begge planen var relativt nye og det var utfordringer på flere felt som best kunne løses 
i tematiske kommunedelplaner.  
 
Tabell over planer som er utarbeidet i perioden 

 

Planer vedtatt etter plan- og bygningsloven 

Vedtaks
år 

Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan 2019 

Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse for Målselv 
kommune       2017 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017 

Kommunedelplan for helse og omsorg 2017-2029 2017 

Kommunedelplan vannforsyning 2016-2028 2016 

Kommunedelplan avløp 2018-2030 2018 

Kystplan II Midt- og Sør-Troms  2019 

Kommunedelplan klima- og energi 2020 

  
Tematiske planer ikke behandlet etter plan- og bygningsloven 

Overordnede beredskapsplaner 2016 

Trafikksikkerhetsplan for Målselv 2016-2025 2019 

Friluftskartlegging 2018 

Temaplan for kulturminner 2017-2029 2018 

Strategisk plan for bredbåndutbygging Målselv 
kommune  2019 

Kompetansestrategi 2025 for Målselv kommune 2018 

Kommunal tiltaksstrategier for SMIL 2017-2020 2016 

Eierskapsmelding for Målselv kommune 2016 
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Kommunedelplan helse og omsorg tar for seg hele helse og omsorgsfeltet. Det er få 
kommuner i landet som har en slik overordnet plan. Erfaringen fra planperioden er at 
det å ha en felles plan for hele sektoren har vært nyttig i forhold til å enes om videre 
målsettinger og se tjenestene i sammenheng til beste for innbyggerne. Planen 
anbefales rullert basert på rapportene RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene) 
har utarbeidet for kommunen.  
 
Kommunedelplan klima og energi erstatter gjeldende klima- og energiplan, men er i 
praksis en ny plan. Med innføring av Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunen er det et felt som fremover skal 
prioriteres høyere av offentlige myndigheter.  
 
Temaplan for kulturminner er en ny plan der kulturminner er registrert og prioritert. 
Eldre kulturminner er automatisk fredet. Kommunen kan i tillegg velge å frede/verne 
nyere kulturminner som er viktig for lokalhistorien. Temaplanen verner ingen 
byggverk, men viser viktig lokalhistorie også fra nyere tid. Selv om ikke alle byggverk 
kan eller skal tas vare på er kunnskapen dokumentert for ettertiden.  
 
Tabell over planlagt revisjoner av planer som ikke har startet opp 

Planens navn Vedtaksår Planlagt revisjon 
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2019 

Kommuneplanens arealdel 2012 2019 

Kulturplan Ny 2019 

Folkehelsearbeid i Målselv kommune Ny 2018 

Boligsosial handlingsplan 2009-2013 2010 2018 

Vedlikeholdsplan kommunale bygg  2016 

Hovedplan veg 2015-2025   
Strategiplan for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, 
byggesak Ny 2019 

Kvalitetsplan for Målselvskolen 2015 2017 

Rus og psykiske helseplan 2016-2019  2016 
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Oppsummering kunnskapsgrunnlaget 

Målselv er en stor kommune med høy aktivitet både i kommuneorganisasjonen og i 
lokalsamfunnet. Forventede fremtidige klimaendringer gjør at kommunen fortsatt må 
ha høyt fokus på forebyggende arbeid og godt planverk.  

 

Politiske føringer for inneværende kommunestyreperiode 
Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 
Regjeringen legger hvert 4. år fram nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegger i henhold til plan- og bygningsloven § 6-1. Formålet er å formidle nasjonal 
politikk tydelig for å sikre effektiv planlegging til beste for innbyggerne.  
 
For perioden 2019-2023 er fokuset på følgende hovedutfordringer: 

 Å skapet et bærekraftig velferdssamfunn 
 Å skapet et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
 Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 
 Å skape et trygt samfunn for alle 

 
FNs bærekraftsmål 
FNs 17 bærekraftsmål skal i inneværende kommunestyreperiode være det politiske 
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det betyr at 
bærekraftsmålene skal inkluderes i samfunns- og arealplanlegging, og omfatter alle 
sektorer i kommunen. De 17 målene er: 
 

1. Utrydde fattigdom  
2. Utrydde sult 
3. God helse 
4. God utdanning 
5. Likestilling mellom kjønnene 
6. Rent vann og gode sanitærforhold 
7. Ren energi for alle 
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8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
9. Innovasjon og infrastruktur 
10. Mindre ulikhet 
11. Bærekraftige byer og samfunn 
12. Ansvarlig forbruk og produksjon 
13. Stoppe klimaendringene 
14. Liv under vann 
15. Liv på land 
16. Fred og rettferdighet 
17. Samarbeid for å nå målene 

 
Grunnleggende føringer 
I tillegg til FNs Bærekraftsmål er Barnekonvensjonen, Folkehelseprinsippet og 
Klimatilpasning grunnleggende elementer som skal inngå som ryggraden i alt 
kommunen gjør. Bevisste valg innenfor grunnleggende føringer vil skape et godt 
samfunn for alle innbyggere.  
 
Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2020-2023 
I kommuneplanens handlingsdel vedtok kommunestyret i desember 2019 følgende 
vedtak som vil få følger for videre planarbeid: 
 

 Kommunen skal jobbe målrettet for å få ned bruk av plast, med sikte på å bli en 
plastfri kommune. 

 
 Målselv starter opp arbeidet med overgang til fornybar energi i kommunale 

bygg i samsvar med klima og energiplan og tidligere budsjettvedtak. 
 
Nasjonalparkkommune 
Miljødirektoratet innvilget i april 2019 kommunens søknad om å få status som 
Nasjonalparkkommune og bli innlegget i merkevaren Norges Nasjonalparker. 
Vedtaket skal forankres i kommunalt planverk ved rullering.  
 
Trafikksikker kommune 
Målselv ble som første kommune i Troms godkjent som Trafikksikker kommune. 
Godkjenningen viser at kommunen har fokus på arbeidet med trafikksikkerhet i alle 
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ledd i organisasjonen og at det jobbes kontinuerlig både i forhold til 
holdningsskapende arbeid og ved prioritering av trafikksikkerhetstiltak, spesielt 
knyttet opp mot skoleveier.  Arbeidet med trafikksikker kommune skal tas inn i alt 
relevant planarbeid.  
 

Planer for rullering inneværende kommunestyreperiode 

I inneværende kommunestyreperiode ønsker kommunen å prioritere følgende planer: 
 
Kommuneplanens samfunnsdel 
Gjeldende plan er fra 2015 og klar for rullering. Arbeidet skal starte opp tidlig i 
kommunestyreperioden slik at planen er et styringsverktøy for sittende 
kommunestyre. 
 
Kommuneplanens arealdel  
Gjeldende plan er vedtatt i 2013 og er klar for rullering. Det anbefales å rullere hele 
planen. Gjennom arbeidet med arealstrategi og planprogram vil eventuelle særlige 
fokustemaer bli fastlagt.  
 
Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 
Kommunedelplanen rulleres hver kommunestyreperiode. Planen legger grunnlaget for 
kommunens arbeid med fagfeltet inkludert prioriteringer av spillemidler til 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planen har meldt oppstart og skal vedtas i 
kommunestyret desember 2020 for å legge grunnlaget for handlingsprogrammet for 
2021. 
 
Kommunedelplan helse og omsorg 
RO-senteret har i utredningene synliggjort en del utfordringer Målselv må løse i 
forhold til organisering av helse og omsorgstilbudet. Det inkluderer mellom annet 
vurdering av behovet for utbygging av nye omsorgsboliger i kommunen.  
 
I utarbeidelse av planprogrammet må kommunen ta stilling til om underliggende 
planer på helse og omsorgs-feltet bør innlemmes i planen, forbli egne underplaner 
eller oppheves. Dette gjelder blant annet:  

 Boligsosial handlingsplan 
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 Plan for habilitering og rehabilitering 
 Plan for helsemessig og sosial beredskap 

 
Utviklingsplan næring 
Utviklingsplan gir strategiske føringer for kommunens langsiktige næringsarbeid. I 
Målselv er landbruket innlemmet som en del av utviklingsplan næring. Planen er ikke 
rullert siden 2015 og det er behov for å ta opp planen til revisjon. 
 
I oppstartsfasen bør det vurderes om planen skal utarbeides som kommunedelplan og 
følge prosessreglene i plan- og bygningsloven og konkludere med at primærnæringene 
fortsatt skal være en del av planen eller om det skal utarbeides en egen landbruksplan.  
 
Hovedplan veg 
Kommunen drifter 180 km med veg og etterslepet på vedlikehold er stort. Hovedplan 
veg bør rulleres for å få en oversikt over vegstandarden på de ulike vegene og klare 
prioriteringer i forhold til type dekke på ulike strekninger. Det bør gjennom planen 
vurderes om det er et mål at alle kommunale veger skal asfalteres. 
 
Trafikksikkerhetsplanen 
Trafikksikkerhetsplanen består av en holdningsdel og en investeringsdel for fysiske 
tiltak. Begge deler bør revideres og ses i sammenheng med videre arbeid som 
trafikksikker kommune.  
 
Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Helhetlig Risiko- og sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS-analyse) er hjemlet i 
Sivilbeskyttelsesloven og er en kartlegging av hvilke uønskede hendelser som kan 
inntreffe i kommune og sannsynligheten og konsekvensene av disse. Analysen skal 
legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, 
herunder utarbeiding av overordnede planer. Helhetlig ROS-analyse revideres 
minimum hvert 4. år. Gjeldende analyse er fra 2017 og bør revideres i sammenheng 
med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.
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1 Demografi, bosetting og senterstruktur 
 

1.1 Befolkningsutvikling  
Statistisk Sentralbyrå utgir hvert år forventet framskrevet folkemengde i 3 utgaver (Lav, 
middels og høy framskrivning). Kommunen tar middelalternativ som utgangspunkt i all 
planlegging. I tabellen under vises det at aldergruppene 0-64 år vil være relativt konstant frem 
til 2040, men andelen innbyggere over 65 år vil øke. 
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Aldersgruppen 65+ er en stor og sammensatt gruppe. I perioden forventes det at intern 
aldersfordeling blir omtrent slik: 
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En aldrende befolkning vil få betydning for hvordan kommunen innretter sine tjenestetilbud. 
Et samfunn som er aldersvennlig vil gagne alle innbyggere. For å skape aldersvennlige 
samfunn er det viktig å ha en kompakt sentrumsutvikling som ikke er bilbasert, boliger 
tilpasset ulike livsfaser i alle bomiljøer og et universelt utformet samfunn. Universell 
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utforming gjelder både ved planlegging av bygg, men og i forhold til gang/sykkelveg, turstier 
o.l.  

 
1.2 Bosettingsstruktur 
SSB definerer et tettsted som en hussamling der det bor minst 200 personer og største avstand 
mellom bygninger er 50 meter. I Målselv er det 5 tettsteder som oppfyller denne definisjonen:  
Moen, Skjold, Heggelia, Andselv og Andslimoen. Tettstedene hadde i 2019 tilsammen 55% 
av kommunens innbyggere. 
 
18,3 % av innbyggerne bor på landbrukseiendommer.  
 
1.3 Samisk 
Målselv har i dag og tradisjonelt hatt samisk bosetting, i tillegg til at svenske reindriftssamer 
har brukt kommunen som reinbeitedistrikt. I 2019 oppgir Sametinget at det er 65 personer 
oppført i Samemanntallet. Manntallet består av personer over 18 år med samisk tilknytning. 
Reelt tall er høyere. Barn er ikke oppført i tillegg til at det er mange som kvalifiserer til 
innmelding, men som ikke har meldt seg inn.  
 
Sameskolen og samisk barnehage på Andslimoen er viktig som tradisjonsbærer for det 
samiske. Her får elevene opplæring på samisk og den samiske kulturen er knyttet opp mot 
undervisningen. Skolen har tilbud om internat for elever som ønsker/trenger det. 
 
1.4 Innvandring 
Målselv har både bosatte flyktninger og arbeidsinnvandrere. I følge Statistisk sentralbyrå var 
det mest innvandrere fra følgende land (i rekkefølge): Polen, Eritrea, Thailand, Slovakia og 
Syria. 
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2 Folkehelse og levekår 
Målselv kommune har leid inn Ressurssenteret for omstilling i kommunene til å utrede helse- 
og omsorgstjenesten og legevaktstjenesten for Målselv kommune. Rapportene er 
offentliggjort og finnes her: Rapport strukturell utredning helse og omsorg og Rapport 
legevaktordningen.  

 
2.1  Befolkningens helsetilstand 
Folkehelseprofilen 2020 har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Fokuset er på sosial 
bærekraft som defineres med følgende kriterier:  

 Tilhørighet 
 Trygghet 
 Tilgang til bolig, arbeid og lokale tilbud 
 Tillit til mennesker og myndigheter 

 
Folkehelseprofilen viser at andelen over 45 år som bor alene er lavere enn i landet som helhet 
og at andelen som bor i husholdning med lav inntekt er lavere enn i landet som helhet. 

 
2.2 Ungdata 
Ungdata er en kvalitetssikret og standardisert ungdomsundersøkelse som dekker ungdommens 
liv. Undersøkelsen er landsomfattende og er delt på ungdomsskolen og videregående skole. 
Det at undersøkelsen er landsomfattende gir et sammenligningsgrunnlag opp mot fylket, 
landet som helhet og andre kommuner.   
 
Tallene fra Målselv viser samme trender for ungdomsskoleelever som for elever i 
videregående skole når det gjelder helserelaterte spørsmål. Det store flertallet er fornøyd med 
foreldrene sine og har minst en fortrolig venn. Prosentandelen som melder om ensomhet og 
depressive symptomer er høy for både ungdomsskole og videregående skole. På depressive 
symptomer ligger Målselv over gjennomsnittet for fylket og landet for øvrig. 
 
2.3 Skriftlig oversikt over befolkningens helsetilstand  
Kommunen plikter å ha en skriftlig oversikt over befolkningens helsetilstand som skal følge 
kommunal planarbeid, inkludert planstrategien (folkehelseloven § 5). Denne oversikten er 
ikke samlet på grunn av kapasitetshensyn, men må utarbeides som en del av 
kunnskapsgrunnlaget til rullering av kommunedelplan helse og omsorg. Oversikten er og en 
del av kunnskapsgrunnlaget til annet kommunalt planverk. 
 
2.4 Omsorgsboliger 
I utredningen på helse- og omsorgstjenester ble det synliggjort at Målselv kommune har 
mangler i forhold til omsorgstrappen. Kommunen anbefalers å etablerer flere omsorgsboliger 
med heldøgns omsorg for å kunne imøtekommet behovet til innbyggere som ikke kan bo 
alene hjemme med hjemmebasert omsorg, men som ikke trenger en spesialisert 
institusjonsplass slik sykehjemmet tilbyr.  
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3 Kultur, idrett og fritid 
Målselv har et stort og variert tilbud av frivillige lag og organisasjoner innenfor de fleste 
sjangrer. 
 
Under enhet kultur ligger bibliotektjenesten, Kulturskolen, Barn og unges aktiviteter, Istind 
Arrangement, Forvaltning for idrett og friluftsliv og Frivillighetssentralen i Målselv.   

 
3.1 Generelt kulturarbeid 
Netto utgifter til kultursektoren 2187 kr pr. innbygger. Det betyr at kommunen bruker 3,1 % 
av netto driftsutgifter til kultur. Kostragruppe 11 bruker 3,9 % i gjennomsnitt.  
 
3.2 Ungdata 
66 % av ungdomsskoleelevene og 54% av elevene på videregående skole oppgir å være 
fornøyd med lokalsamfunnet. Det er lave skår på lokaler til å treffe andre unge på fritida og 
kollektivtilbudet som trekker ned. 
 
Det er en markant nedgang i antall ungdommer som deltar i organiserte fritidsaktiviteter fra 
ungdomsskolen til videregående. Tallet synker fra 66 % til 50 %. 
 
3.3 Bibliotek 
Det er bibliotek i Heggelia og i Øverbygd. Biblioteket i Øverbygd planlegges flyttet til 
Bjørkeng oppvekstsenter. I 2018 lånte bibliotekene ut 15 894 bøker. I tillegg kommer utlån av 
lydbøker, filmer og spill.  
 
3.4 Barn og unges aktiviteter (BUA) 
BUA er et viktig tilbud til barn og unge i kommunen. BUA arrangerer aktiviteter som er gratis 
for barn og unge i Målselv å delta på. Det kan være helgeturer, bading i Polarbadet, skidag i 
Målselv Fjellandsby eller lignende. Tilbudet er finansiert med midler fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (BUFDIR).  

 
3.5 Målselv ungdomsråd 
Avdeling kultur er tildelt rollen som tilrettelegger for Målselv ungdomsråd. Rådet består av 
elevrådsrepresentanter fra kommunens ungdomsskoler og Bardufoss videregående skole. 
 
3.6 Kulturskolen 
Kulturskolen har et omfattende tilbud. Eneundervisning tilbys desentralisert rundt omkring på 
skolene. Gruppetilbud samles til ettermiddag/kveldstid. I følge SSB har 24,5 % av alle barn i 
alderen 6-15 år et tilbud. Tallet på antall barn er i realiteten lavere da enkelte elever deltar i 
flere grupper. 
 
3.7 Kino 
Kommunen har tilbud om kino i Øverbygd og i Heggelia. Begge steder drives kinoen av 
Forsvaret ved Velferden. I 2019 er det registrert 37,1 besøkende i gjennomsnitt per film.  

 
3.8  Målselv frivillighetssentral 
Målselv har en frivillighetssentralen som er organisatorisk underlagt enhet for kultur.  
Frivillighetssentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet 
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og tilbyr blant annet ledsagertjenester til helsetjenester, praktisk arbeid, kjøring til diverse 
småoppdrag nært hjemmet, hjelp på diverse arrangement, tv-innsamlingsaksjonen, kafé på 
LHL-dagsenter, kaffeservering på MSAH og diverse andre oppgaver.  
 
3.9 Kulturminner 
Fokus og forvaltning av kulturminner er et samarbeid mellom enhetene kultur og teknisk. 
Gjennom arbeidet med temaplan for kulturminner 2017-2029 har kommunen starter et arbeid 
for å kartlegge og registrere lokalt viktige kulturminner. 

 
3.10 Idrett og friluftsliv 
Innbyggerne i Målselv har gode muligheter til å være fysisk aktiv, enten som organisert 
idrettstilbud eller gjennom egenorganisert fritid. I ungdata oppgir ca. 80% av ungdommene at 
de trener minst en gang i uken. Andelen som trener minst en gang i uken gjennom et idrettslag 
synker fra 57 % i 9. klasse til 39% i 10. klasse. På videregående ligger andel elever som trener 
gjennom et idrettslag mellom 23-35%. Det tyder på flere trener på egenhånd eller i 
treningsstudio.  
 
3.11 Religion og livssyn 
84,8% av innbyggerne i Målselv er medlem i Den norske kirke. 4,2 % er tilknyttet andre tros- 
og livssynssamfunn.  
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4 Næring, reiseliv, forsvar og sysselsetting 
Tabellen under er hentet fra SSB og viser sysselsettingen på folkeregistrerte innbyggere 
fordelt på sektor.  Tallene viser at offentlig administrasjon, Forsvar og sosialtjenester er 
største sektoren. Nest største sektoren er varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 
finanstjenester, forretningsmessig tjenester og eiendom.  
 

 
 
Kommunen har en netto innpendling. Av kommunens 3627 sysselsatte personer (2018-tall) 
pendler 717 personer ut av kommunen. 812 personer pendler inn til Målselv. 
 
I tillegg til utviklingsplan næring har kommunen en regional næringsplan for Midt-Troms 
utarbeidet i samarbeid med regionrådet. 
 
4.1 Handelsanalyse 2019 
Målselv kommune gjennomførte i 2019 en handelsanalyse. Analysen viser at innbyggerne 
kjøper dagligvarer i sitt lokale handelssted. For varegruppene motorvogner, byggevarer og 
hagesenter er det en høy dekningsgrad og Andslimoen er et regionalt senter for plasskrevende 
varer. For varekategoriene utvalgsvarer, møbler, hvitevarer og småelektronikk handles mye 
utenfor kommunen og på nett. Det er i hovedsak Finnsnes eller Tromsø innbyggerne drar til 
for å handle. 
 
4.2 Forsvaret 
Forsvarets betydning for næringslivet i Målselv er betydelig. I tillegg til å være en stor 
arbeidsgiver er de en viktige kunde for private bedrifter av ulike slag. For eksempel er det 
flere lokale entreprenører som har Forsvarsbygg som en stor kunde. 
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I tillegg til varer og tjenester Forsvaret som organisasjon legger igjen i lokalsamfunnet vil 
soldater, befal og sivilt ansatte være gode kunder for lokaler butikker og spisesteder som 
privatpersoner. 

 
4.3 Reiseliv 
Kommunen har hatt opplevelsesbasert reiseliv som et satsingsområde i Utviklingsplan næring. 
Reiselivsnæringen består i hovedsak av mange mindre foretak som selger naturopplevelser i 
ulike former. Aktiviteten er spredt rundt omkring i hele kommunen. Flere 
firmaer/interessenter har meldt sin interesse til kommunen og det forventes ytterligere vekst i 
markedet i årene fremover.  
 
Utvikling av reiselivsopplevelser må ses opp imot utvikling av Bardufoss lufthavn (se kapittel 
6.3).  
 
4.4 Landbruk 
Målselv er Troms og Finnmarks 5. største jordbrukskommune i antall aktive foretak og nest 
største målt i landbruksareal, med 36 078 dekar jordbruksareal. Det er ca. 1% av kommunens 
totale landareal. Produksjonen spenner i fra alt til storfeproduksjon til bær. I 2018 var det 
registrert 75 aktive landbruksforetak. I tillegg til inntekter fra aktiv landbruksdrift kommer 
sekundærnæringen (f.eks Nortura) som er avhengig av tilførsel av leveranser.  
Landbrukseiendommer brukes i tillegg som baser for en rekke tilleggsnæringer, bl.a. 
opplevelsesbasert reiseliv. (https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/troms-og-
finnmark/kommuner/maalselv) 
 
4.5 Skogbruk 
Målselv er Nord-Norges nest største skogbrukskommune. Det totale skogarealet er på ca. 
800 000 dekar, 651 000 dekar er produktiv skog. Skogen består av furuskog på moer og 
bjørkeskog i liene. 
 
Målselv har høy aktivitet i forhold til skogsforvaltning, blant annet gjennom bygging av 
skogsveger for å ta ut drivverdig skog.  
 
I et klimaperspektiv er forvaltning av skog viktig i forhold til binding av CO2. 
 
4.6 Reindrift 
Innenfor kommunen er det både norsk og svensk reindrift, og det beites i deler av kommunen 
hele året. Reindrifta er en arealkrevende næring som er svært avhengig av klimatiske forhold 
og derfor ikke kan drive detaljert langtidsplanlegging av arealbruken. Dette kan i perioder 
komme i konflikt med samfunnets ønsker om arealer i beiteområder. Eksterne aktører (som 
f.eks arrangører av ulike arrangementer) ønsker ofte få på plass avtaler om bruk av arealer i 
god tid med tanke på planlegging. Slike avtaler kan kreve tilleggsforing, noe som er en 
merkostnader. 
 
Administrasjonen har en dialog med reindrifta om muligheten for å avmerke kritiske 
minimumsbeiter som hensynssone reindrift i rullering av kommuneplanens arealdel. Dette vil 
bli tatt stilling til i arealstrategien som må utarbeides som 1. ledd i planarbeidet. 
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5 Utdanning 
5.1 Barnehager 
Målselv har 6 kommunale barnehager med til sammen 319 barn (2019-tall). 3 av barnehagene 
er organisert i oppvekstsentre. Kommunen oppfyller kravene til grunnbemanning, men 
mangler pedagogiske ledere med godkjent utdanning.  
 
Kommunestyret i Målselv har et vedtak om rett til barnehageplass. Det betyr at alle som søker 
skal få tilbud om barnehageplass uavhengig av fødselsdato. Vedtaket er en utvidelse av 
lovverket og fører til at barnehagesektoren er oppbemannet. 
 
5.1.1 Barnehageutredning Bardufossområdet 
I 2018 gjennomførte kommunen en større barnehageutredning for å se på barnehagestrukturen 
i Bardufossområdet. Bestillingen gikk på å vurdere 1 eller 2 større enheter sammenlignet med 
dagens struktur med 2 barnehager fordelt på 4 bygg (Samisk barnehager er lokalisert på 
Sameskolen og ikke tatt med i vurderingen). Vurderingen bygger på både pedagogiske 
argumenter, økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser og klimatiske forhold på 
tomtene. Konklusjonen på arbeidet er at det bør vurderes 1 stor barnehage på/ved Kiil-
eiendommen som kommunen eier, eller 2 barnehager fordelt på Kiil-området og 
oppussing/utbygging av Noraførr barnehage.  
 
5.2 Skole 
Målselv har 7 offentlige grunnskoler med til sammen 701 elever. 3 av skolene er 
oppvekstsenter med barnehagedrift i enheten. Alle barneskolene har tilbud om SFO. 
 
Bjørkeng oppvekstsenter, Bardufoss ungdomsskole og Sameskolen tilbyr undervisning for 8.-
10. trinn. Sameskolen er internatskole for et større omland, men Målselv er skoleeier. 
 
I tillegg har Øvergård Montessoriskole 45 elever.  
 
Skolene rapporterer om at det brukes en god del ressurser på saker etter Opplæringslovens § 
9A som omhandler et trygt og godt arbeidsmiljø. Fylkesmannen skriver i kommunebildet at 
de gjennom klagesaker og tilsyn avdekker regelverksbrudd. Dette er nok i stor grad knyttet til 
denne paragrafen.  
 
Bardufoss videregående skole er lokalisert på Rustahøgda, med en avdeling ved flyplassen. 
Skolen eies og driftes av Troms og Finnmark fylkeskommune. En del av elevene bor på 
internat i Sundlia. Fylkeskommunen planlegger i samarbeid med Målselv kommune å bygge 
et nytt internat på Rustahøgda.  
 
Voksenopplæringen gir i hovedsak tilbud til fremmedspråklige som trenger språkopplæring. 
Elevene kommer som flyktninger, arbeidsinnvandrere eller familiegjenforente. Voksne som 
mangler grunnleggende kunnskaper fra grunnskolen kan få tilbud ved voksenopplæringen.  
 
5.3 Elevundersøkelsen 

Elevundersøkelsen gjennomføres årlig blant elever på mellomtrinnet og i 10. trinn. 
Undersøkelsen omhandler skolerelaterte spørsmål som trivsel, mobbing, klima for læring 
og skole-hjem-samarbeid. Undersøkelsen viser at de fleste elever oppgir å trives på 
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skolen. Mellomtrinnet oppgir å trives bedre enn ungdomsskoleelevene. Elevene oppgir 
jevnt over å få støtte til læring både på skolen og i hjemmet.  

  
5.4 Ungdata 
Ungdata har tall både på ungdomsskole- og videregående skoler. I denne bolken er det 
ungdomsskolen sine tall som blir presentert. Tilsvarende tall for videregående kan leses på 
Ungdatas hjemmeside (se linken). Når det gjelder videregående skole er det viktig å huske på 
at ungdommene som svarer bor i mange kommuner. Det er skolested og ikke bosted som blir 
registrert. Det betyr at kommuner uten videregående skole ikke har tall for videregående. 
 
64 % av elvene oppgir å være fornøyd med skolen sin. 27 % oppgir å bruke mins en time 
daglig på lekser. 22 % oppgir at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Undersøkelsen viser ikke 
hvorfor ungdommene gruer seg, om det er skolerelaterte spørsmål eller bare en generell 
vegring mot forpliktelser eller ansvar. 7 % av elevene oppgir at de blir mobbet minst her 14. 
dag og 11 % oppgir å mottatt trussel om vold minst 1 gang siste året. Undersøkelse sider 
ingenting om mobbing eller trusler om vold skjer innenfor skolens rammer.  
 
Ungdommen er stort sett fornøyd med egen helse, men andelen unge som melder om 
ensomhet og depressive symptomer er stor. Psykiske helse og opplevd skolehverdag henger 
tett sammen.  
 
5.5 Interkommunalt samarbeid 
Kommunen deltar aktivt i regionale ordninger for kompetanseutvikling for oppvekstsektoren i 
regionen.  
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6 Samferdsel og infrastruktur 
Målselv kommune ble som 1. kommune i Troms godkjent som Trafikksikker kommune av 
Trygg Trafikk. Utnevnelsen betyr ikke at kommunen ikke har utfordringer knyttet til 
trafikksikkerhet, men er en annerkjennelse på at kommunen jobber systematisk med 
trafikksikkerhet i alle ledd av organisasjonen.  
 
6.1  Veg 
Det offentlig eide bilvegnettet er på ca. 425 km som fordeler seg slik (tall hentet fra 
kommuneplanens arealdel):  
E6 - 37 km  
Fylkesveger (inkludert gamle riksveger) – 208 km  
Kommunale veger - 180 km  
 
Strekningen mellom rundkjøringen fra E6 til flyplassen er kommunens eneste riksveg. 
 
Statens vegvesen drifter både E6, riksveger og fylkeskommunale veger. 
 
Store deler av det fylkeskommunale og kommunale vegnettet har store utfordringer i forhold 
til vedlikeholdsetterslep. Hovedplan veg er kommunens styringsdokument i forhold til 
prioriteringer av kommunale veger. I tillegg bruker kommunen aktivt sine muligheter til å 
synliggjøre investeringsbehovet på E6 og fylkesveger.  
 
6.2  Gang- og sykkelveg 
Kommunen drifter 9 km med gang- og sykkelveg (ifølge SSB). I tillegg er det gang- og 
sykkelveg lang E6 og på de fylkeskommunale vegene. Kommunen har i 
Trafikksikkerhetsplanen hovedfokus på trygg skoleveg. Det er et mål at alle skoler skal ha 
gang- og sykkelveg innenfor gangavstand til skolen.  
 
Administrasjonen i kommunen ser vann- og avløpsprosjekter opp imot behovet for gang- og 
sykkelveg. Sollia er et godt eksempel på at vann og avløpstraseen fungerer som gang- og 
sykkelveg til Olsborg. Stigningsforholdet er for bratt til at den oppfyller kravene i teknisk 
forskrift, men det er et sikkert tilbud som gjør at elevene kan gå trygt til skolen. Alternativet 
er vegskulderen til E6.  
 
6.3   Flyplass 
Bardufoss lufthavn eies av Forsvaret, men den sivile delen driftes av Avinor. Flyplassen er 
viktig i et regionalt perspektiv. Kommunen jobber aktivt for å styrke lufthavna og 
næringsutviklingen knyttet til den gjennom prosjektet Arctic Aviation Center. 
 
6.4      Bredbåndsutbygging 
Et internett som fungerer er en forutsetning for bosetting i dagens samfunn. Samfunnet legger 
opp til at innbyggerne skal kunne bruke nettbaserte tjenester (lekser, bank, skattemelding, 
søknader, m.m). Hele kommunen har ikke tilfredsstillende dekning. Strategisk plan for 
fiberutbygging i hele kommunen er politisk vedtatt og skal prioritere områder der det ikke er 
økonomisk lønnsomt for utbyggere å investere. Det jobbes aktivt med å skaffe tilbud til alle 
husstander. Kommunen søker ekstern finansiering der det er muligheter.  
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6.5   Vann og avløp 
Vann og avløp er selvfinansierende tjenester. Det betyr at abonnentene betaler alle utgifter og 
ved årets slutt skal inntekter og utgifter gå i balanse. 
 
70% av kommunens innbyggere er tilknyttet de kommunale vannverkene Bardufoss, 
Øverbygd eller Møllerhaugen. 5% av kommunens innbyggere er tilknyttet det private 
vannverket Rundhaug vassverk. Resterende innbyggere har mindre private drikkevannskilder. 
Mattilsynet er fagmyndighet på drikkevann. Kommunen er vannverkseier på egne vannverk 
og har et generelt aktsomhetsansvar overfor innbyggerne sitt drikkevann.  
 
58,7% av innbyggerne er tilknyttet kommunalt avløp. Kommunen har 95 000 meter 
kommunalt spillvannsnett (Kostra SSB). Resterende har private avløpsanlegg. Kommunen er 
forurensningsmyndighet og gir tillatelse til private avløpsanlegg. Tømming organiseres av 
kommunen.  
 
Det er utarbeidet egne kommunedelplaner for vann og avløpssektoren. Begge planene 
konkluderer med at vedlikehold av eksisterende ledningsnett er prioritet i planperioden. 
Handlingsprogrammet vedtas årlig av kommunestyret og viser hva vann og avløp skal 
gjennomføre året etter. 
 

6.6   Renovasjon 
Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som server kommunen Senja, Målselv, 
Balsfjord, Dyrøy, Salangen og Sørreisa kommune. All innsamling av avfall i kommunen skjer 
i regi av selskapet.  
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7 Samfunnssikkerhet 
 
7.1   Brann og redning 
BRP (Brann – redning og plasstjenesten) Bardufoss er brannstasjon for Nedre deler av 
Målselv. Brannstasjonen drives i samarbeid med Forsvaret og er lokalisert på flyplassen. 
Revidert avtale ble signert i mars 2020.  
 
Øverbygd brannstasjon har beredskap for Øvre Målselv. På brannstasjonen bor det til enhver 
tid 8 soldater, i tillegg til vaktleder dersom vedkommende bor for langt unna stasjonen til å 
klare oppmøtekravet.  
 
 Begge brannstasjonene har 24-timers bemanning, og det er bedre dekning enn loven krever. 
Det er forsvarets virksomhet som utløser behovet og de stiller med ressurser i arbeidet. 
 
Kommunen har interkommunalt samarbeid innenfor beredskap, blant annet i forhold til 110-
sentralen, interkommunalt oljevernberedskap og Nord-Norsk skredovervåkning.   
 
7.2   Forebyggende arbeid 
Kommunen har en 100% stilling som feier. Kommunen er lovpålagt å feie fritidsboliger. Det 
er ikke kapasitet til å dekke behovet med dagens stillingshjemmel.  
 
7.3 Totalforsvaret 
Totalforsvaret defineres av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som 
«summen av landes sivile og militære ressurser som jobber sammen for å forebygge og 
håndtere kriser, væpnede konflikter og krig». 
 
Gjennom gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunnet i hele 
krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitiske krise til krig skal effektiv ressursutnyttelse 
ivaretas. Mer om totalforsvaret kan leses om i publikasjonen «Støtte og Samarbeid».     
 
Målselv har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å ha prosjektledelsen i et 
interkommunalt samarbeid med Bardu og Sørreisa kommune for å jobbe med totalforsvaret 
lokalt. Målsetningen med prosjektet er å styrke det lokale nivået i den nasjonale satsingen på 
totalforsvaret. Stillingshjemmelen står per april 2020 ledig, men det jobbes med å rekruttere 
personer inn i prosjektet.  
 
7.4    Naturfarer 
I Målselv er det kjente utfordringer med både skred- og flomfarer. Viktigste forebyggende 
tiltakene er å unngå aktivitet i områdene. Gjennom planarbeid og ordinær saksbehandling som 
omfatter arealforvaltning sjekkes alltid aktsomhetskart for naturfarer ut.  
 
Fremtidige klimaendringer kan på sikt gi endringer i aktsomhetskartene. Klimaprofil for 
Troms  viser en utvikling med høyere temperaturer og ca. 15 % mer nedbør i løpet av ett år. 
Høyere temperaturer og mer nedbør kan blant annet påvirke faren for flom og snøskred.  
 
Kommunen er med i Nord-Norsk skredvarsling. Snøskredvarsling brukes blant annet til å 
stenge rekreasjonsløypene ved behov.  
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8 Organisering av kommunale tjenester 
 
Kommuneøkonomien er relativt trang og det har over flere år vært foretatt kutt i stillinger og 
tjenestetilbud for å få budsjettet i havn. Selv om kommunen de siste årene har gått med 
overskudd er den økonomiske handlingsfriheten begrenset. 
 
På investeringssiden er det foretatt store investeringer i nytt sykehjem og nye tjenesteboliger. 
Byggingen av ny flerbrukshall på Olsborg er neste stor byggeprosjekt under planlegging.  
 
8.1   Administrativ organisering 
Kommunen er en 2-nivåmodell med Rådmann og 2 kommunalsjefer. Enhetslederne svarer 
direkte til sin kommunalsjef. Rådmannen ivaretar rollen som kommunalsjef teknisk. Grafisk 
fremstilling finnes på kommunens hjemmeside her. 
  
Grafen under viser hvordan kommunale årsverk er sysselsatt i prosenter basert på kostra-
rapporteringen. 
 

12,3

40,8

1,8

3,9

16,3

24,6

Administrasjon, styring og fellesutgifter, kommune Helse- og omsorg, barnevern og sosialtjenesten

Kultursektoren, kommune Tekniske tjenester

Barnehage Grunnskolesektor

Fordeling årsverk kommunal sektor i prosent 2019

 
 
En naturlig konsekvens til at helse og omsorg er største sektoren i antall årsverk er den også 
største budsjettposten (se figuren under). Deler av feltet er ekstra ressurskrevende, blant annet 
sykehjemsdrift som stadig mer fremstår som minisykehus der bare de aller sykeste pasientene 
skal innlegges. 
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8.2 Interkommunalt samarbeid 
 
Tabell er hentet fra fylkesmannen sitt Kommunebilde og viser registrert samarbeidsordninger 
for kommunen. En del oppgaver er det en fordel med interkommunalt samarbeid med av ulike 
slag.  
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I tillegg til formalisert samarbeid ringer saksbehandlere til nabokommunene og diskuterer 
konkrete problemstillinger ved behov. Kontakten har ofte et preg av informasjonsinnhenting 
basert på andres erfaringer.  
 
8.3 Arena utmark 
Det pågår en utredning der målet er å samle utmarkskompetanse i et felles miljø ved 
samlokalisering. Kommunen, fylkesmannen, Statskog og SNO er parter i samarbeidet.  
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9 Arealbruk 
Målselv mangler en overordnet arealstrategi som gir føringer for rullering av arealdelen. 
 
Arealstrategien utarbeides som et ledd i kommuneplanens samfunnsdel eller til 
planprogrammet til arealdelen. Nedenfor er en opplisting over temaer som bør drøftes i 
arealstrategien basert på erfaringer med gjeldende kommuneplanens arealdel. Listen er ikke 
uttømmende. 
 

- Håndtering av bebygde fradelte tomter i LNFR-områder (bolig, fritid eller næring) 
- Håndtering av ubebygde fradelte tomter i LNFR-områder (bolig, fritid eller næring) 
- Konsekvenser av fremtidige klimaendringer på utbyggingsmønster og bestemmelser 
- Synliggjøring og ivaretakelse av reindrifta og landbrukets kjerneområder 
- Synliggjøring og ivaretakelse av forsvarets nærøvingsområder 
- Retningslinjer og bestemmelser for bygg og anlegg ved sjø og vassdrag – Revisjon 

flerbruksplan for Bardu- og Målselvvassdraget 
- Evaluering av gjeldende praksis med råstoffutvinning til kommersielt bruk og husbruk 
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10   Kilder  
Utredninger og planverk 
Rapport strukturell utredning helse og omsorg 
Rapport legevaktordningen 
Handelsanalyse 2019 
Kommuneplanens arealdel 2012-2025 - 
https://www.malselv.kommune.no/kommuneplan.487881.no.html 
Strategisk plan for bredbåndsutbygging 
Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 https://www.malselv.kommune.no/budsjett-og-
oekonomiplan.490995.no.html 
 
Fylkesmannens i Troms og Finnmark: Kommunebilde for Målselv kommune 2020  
Forsvarsdepartementets rapport om totalforsvaret: Støtte og samarbeid  
  
 
Internett-sider 
Statistisk sentralbyrå – www.ssb.no  
Ungdataundersøkelsen - Ungdata 
Målselv kommunes hjemmeside - www.malselv.kommune.no  
Folkehelseprofilen 2020 -  Folkehelseprofilen 2020 
NIBIOs arealbarometer - https://arealbarometer.nibio.no/nb/fylker/troms-og-
finnmark/kommuner/maalselv 
Elevundersøkelsen - Elevundersøkelsen  
Senja avfalls hjemmeside www.senjaavfall.no  
Klimaprofil for Troms -  Klimaprofil for Troms 
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Innspill til oppstart av arbeidet med kommunal planstrategi 2020 - 2023 
for Målselv kommune 

 
Fylkesmannen viser til kommunens brev datert 10. mars 2020 i forbindelse med varsel om 
oppstart av arbeid med kommunal planstrategi for Målselv kommune.  
 
Fylkesmannen synes det er fint at kommunen er i gang med planstrategiarbeidet for inneværende 
fireårsperiode. Vi vil også komme med innspill når planstrategien gjøres offentlig.  
 
Fylkesmannens innspill er basert på nasjonale føringer og forventninger til kommunens 
planlegging. Justis- og kommunalavdelingen ved planseksjonen har koordinert Fylkesmannens 
innspill. 
 
1. Overordnede føringer og rammer  
Det finnes en rekke føringer som skal legges til grunn for kommunenes planlegging. Noen av de 
viktigste er:  

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging  
 Statlige planretningslinjer  
 Stortingsmeldinger (St. Meld. 18 Bærekraftige byar og sterke distrikt og St. Meld. 29 

Perspektivmeldingen 2017)  
 Regionale og kommunale planer  

 
Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging (14. mai 2019) legger en rekke 
overordnede føringer og skal legges til grunn for planlegging i kommunene, herunder også for 
arbeidet med kommunal planstrategi. Vi minner i denne sammenheng om FNs bærekraftmål som 
regjeringen forventer at kommunene legger til grunn for sin planlegging og planstrategiarbeid. 
Flere kommuner har begynt arbeidet med å omsette bærekraftsmålene i egen kommune, og Nye 
Asker kommune, Skjervøy kommune og Ibestad kommune er eksempler å se til i denne 
sammenheng. Det er viktig at Målselv kommune i planstrategiarbeidet starter arbeidet med å 
identifisere hvilke bærekraftsmål som er aktuelle for dere, samt analyserer utfordringer knyttet til 
dette opp mot kommunens oppgaver som samfunnsutvikler, tjenesteyter og forvalter. 
2. Kunnskapsgrunnlaget 
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Fylkesmannen mener det er hensiktsmessig for kommunen å utarbeide ett overordnet 
kunnskapsgrunnlag som er felles for planstrategiarbeid, annet planarbeid og arbeidet med 
økonomiplan og budsjett. Kunnskapsgrunnlaget bør innrettes slik at det favner bredden i 
kommunens oppgaver både som samfunnsutvikler, tjenesteyter og forvalter, og i tillegg være 
tverrsektorielt. Det bør også si noe om kommunen som organisasjon, herunder økonomiske 
forutsetninger, ressurser, kompetanse, interkommunale samarbeid, organisering etc. Eventuelle 
konkretiseringer av temaer gjøres i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel og 
kommunedelplaner/temaplaner. På denne måten oppnår man en felles forståelse for utfordrings- 
og mulighetsbildet i kommunen, samt at det virker samlende for kommunesektorene.  
 
Kunnskapsgrunnlaget bør også legges til grunn for arbeidet med økonomiplan og budsjett, og 
oppdateres hvert fjerde år (eller årlig dersom mulig). Dersom en lykkes med årlig revidering av 
kunnskapsgrunnlaget, gjerne i forbindelse med årsbudsjettprosessen, kan dette effektivisere 
planleggingen i kommunene.  
 
Viktige tema å omtale i kunnskapsgrunnlaget er for eksempel:  

 Befolkningsutvikling og sammensetning  
 Levekår og folkehelse  
 Næringsliv og sysselsetting  
 Boligbygging/boligbehov (bolig for velferd)  
 Miljø og klima (klimagassutslipp, klimatilpasning, forurensning, støy og naturmangfold)  
 Transport og infrastrukturutbygging  
 Arealutfordringer (i forhold til både bruk og vern)  
 Kommunal tjenesteyting og forvaltning (utfordringene framover innenfor kommunens 

tjenesteområder)  
 Økonomiske rammebetingelser  
 Nye nasjonale eller regionale føringer som kan ha særlig betydning for kommunens 

vurdering av planbehovene  
 Evaluering av gjeldende kommuneplan med handlingsprogram  

 
3. Strategiske valg og overordnede planvalg  
Målselv kommune har en samfunnsdel fra 2015. I oversendelsesbrevet opplyses det om at 
rådmannens forslag til planprioriteringer for valgperioden blant annet er å rullere både 
kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel i inneværende valgperiode. 
Fylkesmannen støtter dette og mener det er en viktig og riktig prioritering.  
 
Hensikten med en rullering av kommuneplanen nå må være å oppnå politisk forankring av det 
sittende kommunestyre, og at samfunnsdelen bygger på en reell og ønsket samfunnsutvikling. 
Videre er det viktig at samfunnsdelen legger de rette føringene for ønsket arealbruk, og at 
kommuneplanens arealdel bygger på disse føringene. Når kommunen nå skal i gang med å rullere 
kommuneplanen, er det derfor viktig at disse prosessene skjer enten parallelt eller at 
samfunnsdelen ferdigstilles før arealdelen. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel bør 
starte opp så tidlig som mulig i valgperioden dersom planen skal få mulighet til å fungere som 
politisk styringsverktøy sammen med budsjett- og økonomiplanen.   
 
Det er også viktig at kommunen har en oversikt over gjeldende reguleringsplaner, og at en 
vurdering av om de fortsatt skal være gjeldende eller utgå tas i forbindelse med rullering av 
kommuneplanens arealdel. Det er viktig å klarlegge hvilke planer som gjelder på hvilke områder, 
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herunder oppheve planer som ikke lengre er aktuelle og sikre klare grenser mellom de ulike 
planene som skal gjelde. Et oppdatert og klart plangrunnlag, herunder både kommuneplanens 
arealdel, kommunedelplaner, områdereguleringer og detaljreguleringer, er med på å sikre 
forutberegnelighet, demokratisk forankring og effektivitet både for tiltakshavere, publikum og 
forvaltningen. Ved rullering av kommuneplanens arealdel bør kommunen ta stilling til hvilke 
reguleringsplaner som skal fortsette å gjelde og innta disse som hensynssone i plankartet med 
tilhørende planbestemmelse. Samtidig bør kommunen identifisere planer som skal oppheves. 
 
Kobling kommuneplan og økonomiplan og rullering av handlingsdelen til kommuneplanen  
Fylkesmannen er kjent med at Målselv kommune har en felles handlings- og økonomiplan 
vedtatt i 2019, dette er bra. Det er viktig at dere reviderer handlingsdelen årlig i forbindelse med 
budsjettprosessen. Vi kjenner ikke til om dere har utviklet et administrativt system (årshjul) som 
sikrer en evaluering av gjennomførte tiltak i forbindelse med budsjettprosessen. Dette er uansett 
noe vi anbefaler kommunene å gjøre.  
 
Valg av underliggende samfunnsplaner  
I arbeidet med planstrategien er det viktig at kommunen skaffer seg en oversikt over alt av 
underliggende planer og hvilken status de har i planhierarkiet; kommunedelplan, temaplan, 
strategi, handlingsplan etc. Dette er viktig for å rydde i planene og se hvilke som skal gjelde, 
eventuelt ikke gjelde, hvilke som kan slås sammen og hvilke temaer som eventuelt kan inngå i 
kommuneplanens samfunnsdel. Vi anbefaler ikke kommunen å ha for mange underliggende 
planer, heller ikke å ha mange planer som ikke er utarbeidet etter plan- og bygningslovens 
prosesskrav. 
 
4. Tematiske innspill 
 
4.1 Økonomi og demografi 
Fylkesmannen ser det som viktig at kommunen i alt planarbeid tar utgangspunkt i den 
demografiske utviklingen. Utvikling i folketall og befolkningssammensetning er grunnleggende 
faktorer som kommunen må ta hensyn til ved dimensjonering av tjenestetilbud og prioritering av 
midler mellom de ulike sektorene. Et grundig kunnskapsgrunnlag om status og utfordringer 
knyttet til befolkningsutviklingen er derfor viktig.   
 
Det er videre viktig at kommunens økonomiske situasjon og handlingsrom synliggjøres da dette 
er viktige premisser for alt kommunalt planarbeid. Vi vil derfor understreke betydningen av at 
utfordringene på dette området løftes fram i kunnskapsgrunnlaget. Det er i denne forbindelse 
positivt at kommunen i sitt kunnskapsgrunnlag planlegger å ta med  
Kommunebildet utarbeidet av fylkesmannen i Troms og Finnmark, Kommuneplanens 
handlingsdel med budsjett og økonomiplan og ulike statistikker fra SSB. Det er et uttalt mål fra 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet at kommunene skal bruke KOSTRA-statistikk 
aktivt i styringen av kommunen. Vi gjør oppmerksom på at foreløpige (ureviderte) KOSTRA-tall 
for 2019 er publisert 16. mars 2020. 
 
I henhold til ny kommunelov er kommunen pliktig etter § 14-2 c) til å utarbeide finansielle 
måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Formålet med finansielle måltall er å 
synliggjøre hva som skal til for å ha en sunn økonomi over tid. At kommunene har en sunn og 
bærekraftig økonomi er en viktig forutsetning for samfunnsutvikling. Det er positivt at Målselv 
kommune har vedtatt slike måltall i «Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og 
økonomiplan 2020-2023». 
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Det er viktig at kommunen har fortsatt fokus på arbeidet med å koble planer og økonomi på en 
mest mulig hensiktsmessig måte, og da spesielt samfunnsplan og økonomiplan. Vi ser at dette er 
gjort i den gjeldende «Kommuneplanens handlingsdel med budsjett og økonomiplan 2020-2023» 
og forutsetter at dette videreføres/videreutvikles når samfunnsplanen rulleres.  
 
Målselv kommune deltar i mange samarbeidsordninger med kommuner i regionen, og slikt 
samarbeid er således en viktig forutsetning for kommunens tjenesteproduksjon. Vi viser i denne 
forbindelse til rapporten «Status i interkommunalt samarbeid i Troms og Finnmark» som ligger 
på Fylkesmannen hjemmeside.  
https://www.fylkesmannen.no/contentassets/3c03de19a94e487181a4a1a40b75f314/nivi-rapport-
2019_4-status-for-interkommunalt-samarbeid-i-troms-og-finnmark-004.pdf 
 
4.2 Næringsutvikling 
Reindrift 
Det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv 
sikres. Reindriften er en arealavhengig næring, og mange steder en forutsetning for utvikling av 
samisk språk og kultur. Det er derfor viktig at den fremtidige planleggingen også inkluderer 
reindriftshensynet.  
 
Den kommunale planstrategien bør derfor si noe om arealutfordringer for reindrifta, og inneholde 
en vurdering av om eksisterende planverk i tilstrekkelig grad tar høyde for reindriften som 
næring og sikrer ressursgrunnlaget for reindriften. Dersom det ikke ivaretas i tilstrekkelig grad i 
planverket, vil det kunne være grunnlag for å revidere kommuneplanen med underliggende 
planer i valgperioden.  
 
Det er viktig at det er kontakt med reindriftsnæringen i alle planer og enkeltsaker hvor denne kan 
berøres, herunder kommunal planstrategi, kommuneplanens samfunnsdel, kommuneplanens 
arealdel, kommunale næringsplaner, landbruksplaner, reguleringsplaner mv.  
Det gjøres også oppmerksom på at de berørte reinbeitedistrikter er selvstendige høringsinstanser 
og skal ha saker som berører reindriften på høring. 
 
Landbruk 
Målselv kommune har et aktivt landbruk og en aktiv landbruksforvaltning. Målselv er med 74 
aktive landbruksforetak den 5. største jordbrukskommunen i Troms og Finnmark, med tanke på 
antall aktive landbruksforetak, og nest størst i landbruksareal med 27 700 dekar dyrka jord i 
drift. Innen skogbruk er Målselv størst i Troms og Finnmark målt i produktivt skogsareal.  
Landbruket representerer en betydelig sysselsetting og verdiskaping i Målselv, både med tanke 
på primærproduksjon og sekundærnæring i form av Norturas anlegg, og kjøp av varer og 
tjenester innen jordbruk og skogbruk. Landbruket er en viktig næring både som bruker av areal, 
produsent av råvarer, og som base for en rekke tilleggsnæringer som for eks. videreforedling av 
lokal mat, opplevelser og reiseliv, Inn på tunet-tjenester og bygdeservice.  
 
Kommunen har ikke egen landbruksplan, men har hatt en utviklingsplan for næring som utløp i 
2019. I denne planen har landbruk inngått som tema, med en god oversikt over ressurser og 
verdiskaping innen primærproduksjon i jordbruk og skogbruk. Jf. Kommunens brev av 10.03.20 
foreslås rullering av utviklingsplan næring i en ny planperiode.  
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Vi anmoder Målselv kommune om å sikre at primærproduksjonen og sekundærnæringen innen 
jordbruk og skogbruk, og landbruksbaserte tilleggsnæringer dekkes godt i videre planverk, enten 
gjennom utviklingsplan som skissert, eventuelt en egen landbruksplan. 
 
Vi anbefaler også at kommunen synliggjør landbrukets betydning, både i kommuneplanens 
samfunnsplan og arealplan og at overordnede føringer for å sikre landbruket som næring inngår i 
planene. 
 
4.3 Klima og miljø 
I planstrategiens utfordringsdokument er det viktig at klimatilpasning og reduksjon av  
klimagassutslipp blir et sentralt tema. Vi er oppmerksom på at dere nylig har utarbeidet og 
vedtatt en klima- og energiplan for Målselv kommune. Det er viktig at overordnede valg fra 
denne planen videreføres i samfunnsdelen, og at klima- og energiplanen legges til grunn for 
arbeidet med arealdelen.  
 
Når det gjelder klimatilpasning er det viktig at temaet behandles tverrsektorielt og at man 
vurderer hvordan ulike sektorer påvirkes. Se klimatilpasning.no for mer informasjon om dette.  
I planstrategien skal det gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer et 
behov for oppheving eller revisjon av gjeldende planer, jfr. Statlig planretningslinje for 
klimatilpasning. I kommunens oversendelsesbrev listes klimaprofil Troms som en kilde til 
kunnskap, det er bra. Klimaprofilen finner dere på Norsk klimaservicesenter sine nettsider. Vi 
gjør oppmerksom på at det nå er kommet en egen veiledning til SPR for klimatilpasning og at det 
vil komme flere temaveiledninger på klimatilpasning i løpet av 2020. Se Klimatilpasning.no for 
mer informasjon.  
 
Når det gjelder miljø, så bør kommunal planstrategi omfatte en drøfting av kommunens 
strategiske valg knyttet til blant annet langsiktig arealbruk og miljøutfordringer. Planstrategien 
bør derfor si noe om hvilke utfordringer man har på miljøsiden og om eksisterende planer 
ivaretar dette på en god måte, eller om det er behov for å revidere spesielt kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. 
 
4.4 Samfunnssikkerhet 
Det er viktig at samfunnssikkerhetsutfordringer knyttet til liv og helse og materielle verdier 
omtales i kommunens kunnskapsgrunnlag. En viktig kunnskapskilde til dette er helhetlig risiko- 
og sårbarhetsanalyse (helhetlig ros), et lovkrav som utarbeides etter krav i Sivilbeskyttelsesloven 
med forskrift. Det er viktig at kommunen i utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget benytter funn 
fra eksisterende helhetlige ros for å vite hva det bør settes fokus på av 
samfunnssikkerhetsutfordringer og eventuelle planvalg. Utfordringer knyttet til arealbruk 
generelt som er avdekket, bør også framkomme i kunnskapsgrunnlaget, blant annet som følge av 
klimaendringer.  
 
Dere har en helhetlig ros fra 2017. Det er likevel viktig at dere rullerer denne i inneværende 
valgperiode for å se om det er viktige utfordringer og tiltak som må følges opp gjennom 
planarbeid, herunder kommuneplanen og budsjett- og økonomiplan.  
 
4.5 Barn og unge 
Viktige nasjonale mål er å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger. Å legge til rette for gode og trygge oppvekstvilkår, som gode 
møtesteder, mulighet for fri lek, samvær og fysisk utfoldelse skal inngå som et viktig tema i 
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samfunnsplanleggingen - også lokalt. Oppvekstmiljøet kan avgjøre den enkeltes muligheter for 
en trygg oppvekst og gi innvirkning på det voksne livet.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen og  
formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven stiller krav om at kommunen skal ta hensyn til 
barn og unge i planleggingen. Arbeidet med kommunens planstrategi er et godt tidspunkt å 
vurdere om det i kommunen er spesielle problemstillinger knyttet til barn og unge som det er  
nødvendig eller gunstig å utrede spesielt i videre planarbeid. 
 
Kommunen må i sine vurderinger legge vekt på, og vurdere barn og unges oppvekstvilkår ved: 

 å synliggjøre hvordan barns og unges rett til medvirkning blir ivaretatt i kommunale 
planprosesser 

 å vurdere kapasiteten og fremtidig dimensjonering av barnehage- og skoletilbudet i tråd 
med befolkningsutviklingen 

 å vurdere trafikksikkerheten, barns fritidsbehov og fritidsmuligheter 
 å rekruttere og opprettholde tilstrekkelig fagkompetanse til å ivareta kompetansekravene 

og lovpålagte oppgaver i oppvekstsektoren (barnehage, skole, barnevern) 
 å synliggjøre hvordan kommunen ivaretar barn og unges psykiske helse. Blant annet 

gjennom tverretatlig innsats for å forebygge og håndtere uønskede hendelser som f.eks. 
vold, mobbing og overgrep 

 å vurdere å si noe om hvordan kommunen skal rigge seg for lovendringene og de økte 
kommunale oppgavene som kommer med barnevernreformen som trer i kraft i 2022  

 
På bakgrunn av dette skal kommunen synliggjøre i planstrategien hvordan barns beste vurderes 
iht. Barnekonvensjonen artikkel 3 og grunnlovens § 104. 
I gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen for Målselv kommune er oppvekstområdet ett av tre 
satsingsområder. Dere bør vurdere om det er behov for å utarbeide en helhetlig oppvekstplan som 
ivaretar hele oppvekstområdet og det tverrsektorielle arbeidet på området. 
 
4.6 Universell utforming 
Under arbeidet med planstrategi vil det være riktig å drøfte universell utforming som et ledd i 
samfunnsutviklingen i kommunen, sektorenes virksomhet på dette feltet og behovet for særskilte 
grep når det gjelder videre planlegging. Eksempler her kan være lokaliseringsspørsmål og 
utbyggingsmønstre i forhold til næringsutvikling, bolig, samferdsel, utdanning, arbeid, fritid, 
stedsutvikling mv. Utfordringene lokalt knyttet til de nasjonale forventningene om et universelt 
utformet samfunn må også vurderes.  
 
Universell utforming er et verktøy som gjør det mulig å inkludere alle innbyggere i å delta i 
samfunnet på egne premisser, ved at omgivelsene tilpasses brukerne. Arbeidet med universell 
utforming handler vel så mye om kommunens innbyggere, som bygningene, uterommene og 
IKT-løsningene. Prinsippet om universell utforming er nedfelt i diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven, og i plan- og bygningsloven. Et samfunn som er utformet for alle kan ha 
stor betydning for kommunens framtidige økonomi, særlig i forhold til for eksempel håndtering 
av at antallet eldre mennesker vil stige i årene framover. 
 
Det er viktig at dere i det videre arbeidet med planstrategi og i alt planarbeid involverer rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i kommunen. Disse kan bidra med god 
kompetanse på kommunens utfordringer og muligheter knyttet til universell utforming.  
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Halden kommune har utarbeidet et strategidokument for universell utforming. Denne mener vi 
kan være til god hjelp for dere i det videre planarbeidet da den på en fin og oversiktlig måte lister 
opp hvordan kommunen som tjenesteleverandør kan omsette universell utforming i den 
kommunale planleggingen.  
 
4.7 Helse, omsorg og sosial 
Fylkesmannens nylige kartlegging av planstatus innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 
viste at Målselv kommune har en helse- og omsorgsplan fra 2017. Kommunen har opplyst at den 
vil bli rullert i 2020. For de øvrige lovpålagte planene i helse- og omsorgstjenesten er status slik: 
Kommunen har ikke en plan for helsemessig og sosial beredskap. Kommunen har en 
smittevernplan, opprinnelig laget i 2012, som oppdateres hvert andre år. Kommunen hadde en 
plan for habilitering og rehabilitering for perioden 2015 til 2018. Helse- og omsorgsplanen, plan 
for helsemessig og sosial beredskap samt plan for habilitering og rehabilitering bør tas inn i 
kommunal planstrategi. Plan for helsemessig og sosial beredskap samt plan for habilitering og 
rehabilitering kan gjerne inngå som deler av en helhetlig helse- og omsorgsplan. 
 
For å sikre et best mulig planprodukt anbefaler Fylkesmannen at en helhetlig helse- og 
omsorgsplan utarbeides som en kommunedelplan, i tråd med formelle krav i plan- og 
bygningsloven. Det innebærer bl.a. krav om planprogram, medvirkning og høring. Ta gjerne 
kontakt med oss for råd og veiledning i forbindelse med utarbeidelse av en helhetlig helse- og 
omsorgsplan. 
 
Fylkesmannen er kjent med at kommunen er i gang med å utrede fremtidig organisering, struktur 
og mulig økonomisk innsparing innenfor helse- og omsorgstjenestene. Utredningen er ikke 
knyttet til de ordinære planprosessene i sektoren. 
 
Kommunen bør utarbeide en boligplan som tar for seg kommunens generelle boligpolitikk, men 
med spesiell vekt på vanskeligstilte på boligmarkedet og deres problemer med å etablere seg og 
bli boende i bolig. Kommunal planstrategi 2020-2023 bør ta med en slik plan. Vi viser i denne 
sammenhengen til Bolig for velferd - Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014–2020). 
 
Etter det Fylkesmannen kjenner til har kommunen ikke laget en oversikt over helsetilstanden, 
slik den er pålagt etter folkehelseloven. Oversikten skal utarbeides skriftlig hvert fjerde år, og 
ligge til grunn når kommunen utarbeider kommunal planstrategi. Oversiksdokumentet er 
utgangspunkt for et systematisk, langsiktig og tverrsektorielt arbeid for god helse i befolkningen, 
og er et viktig kunnskapsgrunnlag for planlegging i alle sektorer i kommunen. I den kommunale 
planstrategien må kommunen ta med utarbeidelse av en oversikt over helsetilstanden.  
 
Den statlige eldrereformen «Leve hele livet» handler om utvikling og tilrettelegging i 
kommunene av det aldersvennlige samfunnet. Vi anbefaler at dere vurderer å tydeliggjøre dette 
arbeidet i planstrategien. Vi viser for øvrig til Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging, kap. 4 («Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve»). Der beskriver regjeringen 
hvordan de forventer at kommunene ivaretar folkehelsehensyn i planleggingen. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Hans Kristian Rønningen 

  
 
Lill-Hege Nergård 
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Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner fagområder:  
Landbruk: Karianne Holm-Varsi, tlf. 78 95 05 70 
Barn og unge: Solveig Bjørn, tlf. 77 64 20 51  
Helse: Anders Aasheim, tlf. 77 64 24 78  
Miljø: Iris Hallen, tlf. 78 95 03 21  
Universell utforming og likestilling: Lone A. Høgda, tlf. 77 64 21 36  
Reindrift: Jan Gunnar Brattli, tlf. 77 64 21 81  
Samfunnssikkerhet: Elin Larne, tlf. 78950322  
Demografi og økonomi: Marianne Winther Riise, tlf. 77 64 20 42  
Fagkoordinator samfunn og klima: Lill-Hege Nergård, tlf. 77 64 21 27  
Fagkoordinator Husbank Bolig for velferd: Karina Kolflaath, tlf. 77 64 20 50  
 
 
 
Kopi til:  
Troms og Finnmark fylkeskommune     Postboks 701    9815 Vadsø
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Kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023 - 
Synspunkter 
 
Forsvarsbygg viser til kommunens invitasjon om å komme med synspunkter på kommunens planstrategi for 
2020-2023, før denne legges ut til offentlig ettersyn. 

Forsvarsbygg ivaretar Forsvarets arealbruksinteresser i saker som behandles etter plan- og bygningsloven og 
støtter kommunens vurdering om at kommuneplanens arealdel rulleres i kommende periode. Arealdelen er en 
viktig forutsetning for arealbruken i kommunen, og Forsvaret er en betydelig aktør i denne sammenheng. Vi ser 
derfor frem til en videre dialog om denne. 

Av ny informasjon kan nevnes vår søknad om tillatelse etter forurensningsloven (utslippstillatelse) for 
Mauken/Blåtind skytefelt som nå er til behandling hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Denne vil resultere 
i noen fastsatte støysoner som kommunen bør legge inn som hensynssoner ved rullering av arealplanen. 

Med bakgrunn i den uavklarte situasjonen rundt drikkevannsforsyning i Takelvdalen, så ber vi kommunen også 
vurdere rullering av kommunedelplan vannforsyning hvis det kan bidra til en løsning i Takelvdalen. 

 

  
Bjørn Bergesen  
Leder arealplan 
Eiendomsforvaltning 

 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020 - 2023 

Vi viser til oversendelse av 10.03.2020 med invitasjon til å kommen med innspill til 

kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023.  

 

Vår rolle  

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP),  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,  

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i  

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. Sektoransvaret er uavhengig av 

hvem som er vegeier. 

 

  

Våre innspill  

 

I oversendelsen er det angitt en oversikt over kommunens overordnede planer utarbeidet 

etter reglene i plan- og bygningsloven, samt andre tematiske planer. Det er angitt vedtaksår 

for alle planene. Aktuelle tema i kunnskapsgrunnlaget er også angitt i oversendelsen. 

 

Målselv kommune har lagt opp til et omfattende og ambisiøst planarbeid som vil kreve 

betydelige ressurser for å bli gjennomført. En kommunal planstrategi vil synliggjøre hvilke 

planoppgaver som er aktuelle, og være et godt hjelpemiddel for prioritering av utarbeiding, 

revidering eller rullering av disse.  

 

Av oversendelsen går det fram at aktuelle planer for revidering/rullering er: Kommune-

planens samfunnsdel; kommuneplanens arealdel; helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse; 

kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv; kommunedelplan for helse og omsorg,  
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samt utviklingsplan næring. 

  

Ut fra vedtaksdato for gjeldende planer og skisserte forutsetninger, synes rullering av disse 

planene i inneværende valgperiode fornuftig. 

 

Statens vegvesen er kjent med at Målselv kommune har hatt en trafikksikkerhetsplan siden 

2016, sist revidert i 2019. Kommunen ble som den første i Troms godkjent som 

«trafikksikker kommune» 30.08.2018. Det er meget positivt at kommune har fokus på 

trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

Målselv kommune er arealmessig en stor kommune med et «langstrakt» sentrum på 

Bardufoss, flere småsentra og en betydelig del spredt bebyggelse. Kollektivtilbudet innad i 

kommunen er relativt beskjedent. Handel og bruk av andre tjenester i kommunen betinger 

derfor utstrakt bruk av bil som framkomstmiddel. 

 

E6, som er hovedferdselsåren gjennom landsdelen fra sør til nord, går gjennom kommunen 

fra grensa med Bardu kommune i sør til grensa med Balsfjord kommune i nord. I tillegg er       

rv. 853 fra E6 til Bardufoss flyplass riksveg. 

 

Av pågående arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) er det lite som tyder på at E6-

strekningen gjennom kommunen eller rv. 853 får tildelt midler til omfattende oppgradering 

de nærmeste år. Det er derfor viktig at kommunen gjennom sitt planarbeid ivaretar 

framkommeligheten og trafikksikkerheten langs strekningene på best mulig måte. 

 

Gjennom planarbeidet bør også kommunen legge til rette for at innbyggerne får dekket de 

fleste av sine daglige behov for handel og tjenester i nærheten av der de bor, slik at en 

unngår unødvendig økning av biltrafikken. Økt trafikk vil være miljøbelastende og 

sannsynligvis medføre dårligere trafikksikkerhet i kommunen. 

 

Kommunen har et selvstendig ansvar for trafikksikkerhet innenfor flere områder i 

kommunen. Ansvaret spenner seg fra rollen som vegeier, opplæring i skole og barnehager, i 

helsetjenesten og miljørettet helsevern.  

  

Utviklingen i transportsektoren er avhengig av utviklingen i arealbruken. En høyere 

arealutnyttelse og bevisst lokalisering av ulike virksomheter redusere transportbehovet. En 

aktiv regional og kommunal planlegging som samordner areal- og transportpolitikken og 

som reduserer transportbehovet, er nødvendig for å nå målene for miljøpolitikken.  

 

Ut fra vegvesenets ansvars- og kompetanseområde ber vi om at kommunen vektlegger 

følgende ved utarbeiding av planer: 

  

Bærekraftig og miljøvennlig transportutvikling:  

 Samordnet bolig, - areal- og transportplanlegging med kort avstand mellom bolig, 

arbeid, kollektivknutepunkt og ulike tjenestetilbud.  
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 Tilrettelegging for sikker og trygg bruk av gange, sykkel og kollektiv som 

transportmiddel. 

  

Trafikksikkerhet: 

 

Vi registrerer at Målselv kommune gjennom sin trafikksikkerhetsplan har fremmet tiltak 

som: 

 

 trygger barns bruk av sykkel og gange.  

 fremmer sikker skolevei og hindrer trafikkfarlig foreldrekjøring til skole og 

fritidskjøring.  

 reduserer konfliktpunktene mellom ulike trafikantgrupper og derigjennom øke 

bruken av alternative transportformer blant voksne.  

 

Det er viktig at kommunen jobber aktivt for å få sine tiltak gjennomført. 

 

Folkehelse:  

 

 Tilrettelegge for korte avstander mellom ulike målpunkt for å lette bruk av gange og 

sykkel som transportmiddel og derigjennom styrke folkehelsen.  

 

Universell utforming:  

 Legge til rette for trygg og enkel transport for alle trafikantgrupper.  

 

Videre forutsettes det at følgende nasjonale og regionale føringer innenfor transport-

sektoren inngår som grunnlag i kommunens planstrategi: 

  

 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging  

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging  

 Nasjonal transportplan 2018-2029  

 

Statens vegvesen har ingen flere innspill til planstrategien, og ønsker kommunen lykke til 

med det videre planarbeidet. Ta gjerne kontakt underveis i planarbeidet om saker som 

berører våre interesser. 

 

 

Transportforvaltning nord 2 

Med hilsen 

 

 

 

Kjell Ove Schei 

Senioringeniør 
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Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023  
 
 
Vi viser til invitasjon til å komme med synspunktet til planstrategi for Målselv kommune, mottatt 10. 
mars 2020, samt avklaring med plansjef May Britt Fredheim 25. mars om utsatt høringsfrist til 17. april 
2020. Vår uttalelse er samordnet mellom fylkeskommunens ulike fagdivisjoner.  
 
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres 
planleggingsoppgaver. Ved utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner skal fylkeskommunen 
ivareta interesser som berører kulturminne-, kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet 
bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller planstrategi, barn og unges 
interesser, universell utforming, fylkesveger, havbruksinteresser og akvakultur. Etter folkehelseloven har 
fylkeskommunen også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer.  
 

Innledning 
Kommunal planstrategi bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til 
samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en 
vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. I tillegg skal det tas stilling til om gjeldende 
kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om denne skal videreføres uten endringer. 
 
Vi viser til regjeringens veileder T-1494 når kommunen skal avgjøre forannevnte spørsmål og som 
verktøy i utarbeidelsen av ny planstrategi.  
 
Vårt statistikk- og analyseteam har utarbeidet statistikk for Målselv kommune, se vedlegg. Dette er et 
godt kunnskapsverktøy til planstrategiarbeidet. Vi viser også til gjeldende regionale planer og strategier. 
 

Kommuneplan 
Innstillingen til rådmannen er at både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal rulleres med 
bakgrunn i at disse er fra 2012 og 2015.  
 
Fylkeskommunen støtter innstillingen. Dette er spesielt viktig for å sikre at kommuneplanen er 
oppdatert i samsvar med «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023».  
 
Samfunnsdelen er fem år gammel. I arbeidet med planstrategien er det fornuftig å evaluere hvordan 
denne har virket som politisk og administrativt styringsverktøy, samt om utviklingstrekk samsvarer med 
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vedtatt mål og strategier. Målselv kommune har gjennom årlig handlingsdel gjort tydelige prioriteringer 
for oppføglingen av satsningsområdene i samfunnsdelen. Dette kan være en god målestokk når 
kommunen skal evaluere. Det kan også avklares om det er endringer i kommunens politikk som har 
betydning for føringer i samfunnsdelen når denne skal rulleres. 
 
Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
og vi oppfordrer kommunen til å avvente revidering av arealdelen til ny samfunnsdelen er vedtatt. Det 
er i denne sammenheng viktig at kommunen ved revidering av samfunnsdelen, innarbeider en areal-
strategien som skal gi føringer for den langsiktige areal- og ressursforvaltning. Samfunnsdelens 
arealrelevans må ikke undervurderes, og det må legges opp til ei grundig prosess med arealstrategien. 
 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse kan være tema i samfunnsdelen. Det kreves også at dette skal utarbeides 
dersom det skal tas inn ny utbyggingsområder i arealdel eller reguleringsplan. Det er positivt at 
kommunen har fokus på temaet, og at rådmannens innstilling er at ROS-analysen skal rulleres.  
 
Vi viser til «H-2018-5: Rundskriv om samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling» som 
redegjør for reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet. 
 

Utviklingsplan næring 
Rådmannens innstilling er at «Utviklingsplan næring» skal revideres da denne utløpte i 2019. 
 
Det skal legges til rette for næringsutvikling i planleggingen, jf. plan- og bygningsloven § 3-1, og det er 
positivt at kommunens næringsutvikling har fokus. Samfunnsdelen vil fastsette mål og strategier som 
har betydning for hvilket fokus kommunens næringsutvikling skal ha. Vi anbefaler at samfunnsdelen er 
vedtatt før man starter arbeidet med ny utviklingsplan for næring. 
 

Folkehelse 
Systematisk folkehelsearbeid  
Folkehelse er et tverrfaglig og sektorovergripende område. En rekke forhold i samfunnet påvirker 
folkehelsen, som for eksempel bosted, utdanning, arbeid og fysiske og sosiale miljø. Samspillet mellom 
disse forholdene kan skape både positive og negative ringvirkninger.  
 
Sentralt i folkehelsearbeidet er oversikt over befolkningens helse, og de faktorer som kan virke inn på 
denne. På den bakgrunn kan en fastsette strategier, mål og tiltak.   
 

Figuren illustrerer systematikken i folkehelsearbeidet. 
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om 
systematisk folkehelsearbeid, se her:  
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/systematisk-
folkehelsearbeid.  
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Oversikt over folkehelsen  
Jf. folkehelseloven og forskrift om oversikt over folkehelsen skal kommuner utarbeide et samlet 
oversiktsdokument om folkehelse hvert fjerde år, som skal ligge til grunn for det langsiktige 
folkehelsearbeidet. Dokumentet skal foreligge ved oppstart av arbeidet med planstrategi etter plan- og 
bygningsloven, og inngå som grunnlag for arbeidet med kommunal planstrategi. En drøfting av 
folkehelseutfordringene bør inngå i strategien.  
 
Oversikten skal omfatte opplysninger om og vurderinger av: befolkningssammensetning, oppvekst- og 
levekårsforhold, fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø, skader og ulykker, helserelatert atferd og 
helsetilstand. Det vil være naturlig å inkludere deler av/hovedtrekk fra en slik oversikt i kommunens 
kunnskapsgrunnlag. Det fins ulike kilder til folkehelsedata. Her finner dere folkehelseprofiler på 
kommunenivå og statistikkbanker: https://www.fhi.no/hn/folkehelse/.   
 
Våren 2019 ble det gjennomført en folkehelseundersøkelse i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og 
livskvalitet, den kan lastes ned her: https://fhi.no/publ/2019/fylkeshelseundersokelsen-troms-
finnmark/. Data på kommunenivå for Målselv er vedlagt. Våren 2020 vil det i tillegg publiseres egne 
rapporter vedr. hhv. livskvalitet og samiske, kvenske og norskfinske forhold.   
 
Kommunens egne virksomheter sitter naturligvis også på mye data, av både kvantitativ og kvalitativ art, 
som kan si noe om utviklingstrekk i kommunen. Vi anbefaler å tenke tverrsektorielt om faktorer som 
påvirker helsen; som for eksempel utdanning- og oppvekstvillkår, arbeidsliv, kulturtilbud, sosiale 
møteplasser og fysisk miljø/areal med tanke på boligområder, friluftsaktivitet, fysisk aktivitet, aktiv 
transport, trafikksikkerhet mv.  
 

Nasjonale satsninger  
Følgende to nasjonale satsinger med lokal iverksetting kan nevnes i planstrategien:  

• Program for folkehelsearbeid i kommunene (2017-2027). Målgruppe er barn og unge 0-24 år. 
Programmet omhandler tiltaksutvikling og evaluering for å fremme psykisk helse, 
rusforebygging og livskvalitet. Helsedirektoratet har nasjonalt ansvar for tilskuddsordningen, og 
fylkeskommunen har en regional samordningsrolle mellom kommuner og FoU-miljø og forvalter 
midlene til gjennomføring lokalt. Alle tiltak/metoder som utprøves innen rammen av 
tilskuddsordningen skal evalueres, og et delmål er at kommunene skal styrke sin kompetanse på 
egenevalueringer. Kunnskapsgrunnlaget om levekår og oppvekst og utdanning er relevante 
tema i folkehelseprogrammet. I Midt-Troms er Senja kommune pilotkommune. Målselv 
kommune kan ta kontakt med Senja eller med fylkeskommunen for mer informasjon.  

• Leve hele livet (2019-2023). Regjeringens kvalitetsreform for målgruppen 65 år og oppover. 
Reformen skal bidra til å finne lokale løsninger på følgende områder: et aldersvennlig Norge, 
aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng og overgang i tjenestene. 
Arbeidet med et aldersvennlig samfunn er nært knyttet til plan og samfunnsutvikling.   

 
Vi støtter rådmannens innstilling om å rullere «Kommunedelplan for helse og omsorg». I tillegg til 
kommunens begrunnelse knyttet til ei større utredning i 2019, vil en rullering være særlig relevant sett i 
lys av reformen «Leve hele livet». Denne hadde oppstart etter at gjeldende kommunedelplan var 
vedtatt, og reformen bør innarbeides ved rulleringen av planen. 
 

Friluftsliv 
Troms og Finnmark fylkeskommune anbefaler Målselv kommune å inkludere «plan for friluftslivets 
ferdselsårer» i kommunal planstrategi. Friluftslivets ferdselsårer er et nytt nasjonalt prosjekt (2019-
2023) initiert av Klima- og miljødepartementet, og som ledes av Miljødirektoratet. Målet er at flest 
mulig kommuner utarbeider planer for friluftslivets ferdselsårer for at befolkningen skal kunne utøve 
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friluftsliv jevnlig. Prosjektet fremmer planlegging, opparbeiding, skilting og merking og kartfesting av 
sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er prosjektansvarlig i Troms og Finnmark og bevilger sammen med 
Miljødirektoratet midler til arbeidet. Midt-Troms friluftsråd har fått støtte til å være en ressurs inn i 
planarbeidet for sine medlemskommuner, deriblant Målselv. Vi oppfordrer til tett samarbeid med 
friluftsrådet.  
 
Fylkeskommunen anbefaler i utgangspunktet at plan for friluftslivets ferdselsårer utarbeides som en 
temaplan med en tiltaksdel som kan innarbeides i for eksempel «kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv». Alternativt kan «plan for friluftslivets ferdselsårer» gjennomføres direkte i 
forbindelse med utarbeiding av kommunedelplanen. Det er da avgjørende at det fremkommer tydelig at 
«plan for friluftslivets ferdselsårer» er en del av KDP. Det må utarbeides konkrete mål, sikres god 
medvirkning og Miljødirektoratets veileder M-1292 (2019) må følges.  
 
Friluftslivets ferdselsårer er en naturlig oppfølging i Målselv kommune etter kartlegging og verdisetting 
av friluftslivsområder og Turskiltprosjektet. Kommunen har gjort et solid arbeid i friluftslivskartleggingen 
som ble ferdigstilt i 2018, og mange turløyper er skiltet og merket. Begge prosjektene er naturlig å 
inkludere i kunnskapsgrunnlaget til planstrategien. Det samme gjelder statlig sikrede friluftslivsområder 
og andre tilrettelagte friluftslivsområder i Målselv.  
 
En plan for friluftslivets ferdselsårer vil bidra til å styrke kommende kunnskapsgrunnlag hva gjelder 
kartlegging av stier, løyper, turveier og infrastruktur for friluftslivet. Dette vil lette arealplanlegging, så 
vel som gjennomføringen av rettede tiltak for å aktivisere ønskede målgrupper. Resultatet vil kunne 
gagne bolyst, folkehelse og livskvalitet i kommunen. Det vil også være et nyttig verktøy i arbeidet med 
bærekraftig besøksforvaltning, og planen bør sees i sammenheng med de pågående prosjektene knyttet 
til bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms.  
 
Fylkeskommunen støtter at «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv» rulleres i 
kommende planperiode. Gjennom dialog med Midt-Troms friluftsråd forstår fylkeskommunen det som 
at Målselv ønsker å gjennomføre «plan for friluftslivets ferdselsårer» direkte gjennom arbeidet med 
kommunedelplanen. Dette bør fremkomme i selve planstrategien. Det er gledelig at Målselv kommune 
starter arbeidet med plan for friluftslivets ferdselsårer. Tilskuddsmidlene er i omløp fram til 2023 og det 
vil være et felles fokus på tematikken i fylket. 
 

Kulturminnevernet 
Kulturminner, kulturmiljø og landskap bør inngå i redegjørelsen for miljøstatus, og disse temaene bør 
behandles som del av kommunens langsiktige arealstrategi.  
 
Målselv kommune har en vedtatt kulturminneplan, og kommunen bør i sitt arbeid med planstrategien 
vurdere behovet for ytterligere kartlegginger og overordnede strategier for kulturminner, kulturmiljøer 
og landskap. 
 

Klima- og miljø 
Det stilles krav til kommunal klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i statlige planretningslinjer 
for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 
 
Målselv kommune har nylig vedtatt «Kommunedelplan klima og energi 2020-2029» der tiltak og 
virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser er innarbeidet. Disse er fulgt opp i 2020 og 2021 
gjennom handlingsprogram, og det vil ikke være behov for å innarbeide planen i planstrategien. Vi 
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legger til grunn at handlingsprogrammet følges opp etter 2021, herunder at tiltak blir evaluert og 
revidert eller rullert. Hensynet til klimatilpasning bør være tema i kommuneplanen. 
 
Vi tilføyer at en del av tiltakene for klima- og miljø henger tett sammen med transport, se neste avsnitt.  
 

Transport, samferdsel og fylkesveg 
Tema som bør undersøkes i arbeidet med planstrategi: 

• Trafikksikkerhet og kritiske forhold på fylkesvegnettet, for eksempel støy- og luftforurensning, 
ulykkesutsatte strekninger, flaskehalser og vegvedlikeholdsbehov. 

• Tilrettelegging for kollektiv, sykkel og gange, for eksempel lokal gå- og sykkelstrategi. 

• Behov for plan for hovednett til gange og sykkel.  

• Behov for barnetråkk som viktig grunnlag i kommunal planlegging.  

• Konkrete fylkesveiplaner som har betydning. 

• Kommunale planoppgaver ifm fylkesvei-prosjekt. 

• Behov for revisjon av arealdel og utbyggingsmønster for å ivareta næringstransport, samt kollektiv, 
sykkel og gange(persontransport) og samordna bolig-, areal- og transportplanlegging. 

 
I høringsbrevet står det at Trafikksikkerhetsplanen 2016-2025 ble vedtatt i 2019. Trafikksikkerhetsplan 
del 1 skal rulleres hvert 4. år mens del 2 rulleres årlig samtidig med kommunens økonomiplan. Det er 
noe uklart for fylkeskommunen om rulleringene er gjennomført. Målselv kommune har vært en 
foregangskommune i trafikksikkerhetsarbeid, og var den første i Troms som ble sertifisert som 
«Trafikksikker kommune». Dersom rulleringene ikke er gjennomført, bør kommunen innarbeide dette i 
planstrategien for å opprettholde sin gode og systematiske innsats for trafikksikkerhet. 
 
Vi viser også til «Tiltakskatalog for transport og miljø». Dette er et godt verktøy som gir kunnskap om 
effekter av miljøtiltak innen transportområdet, hovedsakelig i byer og tettsteder. En del tiltak er knyttet 
til kommunal planlegging. 
 

Regionalt planforum  
Det bør legges opp til bred medvirkning i arbeidet med planstrategien. Vi ønsker Målselv kommune 
velkommen til regionalt planforum for videre diskusjoner og innspill, fortrinnsvis slik at forumet kan 
bidra før strategien gjøres offentlig. Informasjon om regionalt planforum finner dere her.  
 
 
Vi ønsker dere lykke til i arbeidet med kommunal planstrategi. Ta gjerne kontakt ved behov for utdyping 
av vårt innspill. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vibeke Skinstad        
Avdelingsleder plan, folkehelse og kulturarv   
   

 
Gunn Bodil Strømseng 
Rådgiver 
 

  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
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Vedlegg: 
Målselv kommune 1924 tabell 23 og 24 
Målselv kommune i tall 
 
 
Mottakere: 
MÅLSELV KOMMUNE 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I TROMS OG FINNMARK 
SAMEDIGGI / SAMETINGET 
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Folkehelseundersøkelsen i Troms og Finnmark 2019  

Kommunetabeller  
Folkehelseinstituttet har ikke tidligere gitt ut tabeller med data for hver enkelt kommune som har 

deltatt i Folkehelseundersøkelsene i fylkene. Både kommuner og fylkeskommuner har imidlertid gitt 

uttrykk for at det er ønskelig at slike tabeller blir utarbeidet.  

Vi presenterer derfor nå tabeller for alle kommunene som har deltatt i undersøkelsen som ble 

gjennomført i Troms og Finnmark i 2019. I tillegg presenterer vi tall for Troms fylke og Finnmark fylke 

separat (Tabellene 1-4).  

Det største problemet med disse tabellene er at i mange kommuner er antall personer som har 

deltatt ganske lavt. Svarprosenten varierer også en hel del fra kommune til kommune. Særlig for små 

kommuner er tallene derfor usikre. Siden vi oppgir konfidensintervall for alle prosentene og 

gjennomsnittene som rapporteres, får vi beskrevet noe av usikkerheten. Konfidensintervallene sier 

noe om den usikkerheten som oppstår når antall observasjoner er lavt. Men de sier ikke noe om den 

usikkerheten som i tillegg oppstår når svarprosenten er lav og varierende.  

Vi vil derfor oppfordre til at tallene brukes med forsiktighet og skepsis, særlig i de små kommunene.  

Hvis en vil ha et noe mer pålitelig bilde, kan det være fornuftig å slå sammen tallene på tvers av 

kommuner som ligner hverandre. Det er dette vi har gjort i hovedrapporten fra undersøkelsen. Der 

er kommunene i de to fylkene gruppert sammen til totalt syv regioner. Når vi nå gir ut tall for alle 

kommunene enkeltvis, vil det være mulig å se på andre kombinasjoner av kommuner enn det vi har 

gjort i hovedrapporten.  

Noen få plasser i tabellene er cellene tomme. Det er fordi antall observasjoner er så lavt at det å gi 

tall kan være en trussel mot personvernet til deltakerne.  

For hver kommune presenteres to tabeller. Først en tabell der vi viser tall som varierer mellom 0,00 

og 1,00. Disse tallene må ganges med hundre for å få prosenter. Et tall på 0,36 betyr altså egentlig 

36%. I den andre tabellen for hver kommune presenteres gjennomsnittstall. Disse gjennomsnittene 

er avhengige av skalaene som er benyttet. For alle livskvalitets-indikatorene er det benyttet en skala 

som går fra 0-10. Gjennomsnittene vil derfor ligge innenfor dette intervallet.  

I de tabellene vi presenterer her har vi ikke gjort noe forsøk på å justere for alder, utdanning eller 

andre demografiske variabler. Det betyr at når tallene blir forskjellige når en sammenligner to 

kommuner, så kan det skyldes demografiske forskjeller mellom de som har deltatt i undersøkelsen i 

kommunene.   

Vi håper tabellene vil komme til nytte i kommunenes folkehelsearbeid. 

 

Bergen/Oslo 27. september 2019  

 

Leif Edvard Aarø, Jens Christoffer Skogen, Thomas Sevenius Nilsen  
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Tabell 23: Målselv (1924). Andeler på tvers av kjønn, ujustert. N=362. 
Variabel Samlet Kvinner Menn 

Stor grad av trivsel i nærmiljøet (N=359) 0.71 (0.66-0.76) 0.72 (0.65-0.78) 0.70 (0.63-0.77) 

Andel som i stor grad føler seg trygge (N=359) 0.86 (0.82-0.90) 0.88 (0.83-0.92) 0.84 (0.79-0.90) 

Kultur- og idrettstilbud (N=360) 0.85 (0.82-0.89) 0.87 (0.83-0.92) 0.83 (0.77-0.89) 

Butikker, spisesteder og andre servicetilbud (N=361) 0.68 (0.63-0.73) 0.67 (0.61-0.74) 0.69 (0.62-0.76) 

Offentlig transport (N=353) 0.15 (0.11-0.19) 0.10 (0.06-0.14) 0.21 (0.15-0.27) 

Natur- og friluftsområder (N=360) 0.96 (0.94-0.98) 0.98 (0.96-1.00) 0.94 (0.90-0.98) 

Parker og andre grøntareal (N=348) 0.60 (0.55-0.65) 0.61 (0.54-0.68) 0.58 (0.51-0.66) 

Gang- og sykkelveier (N=360) 0.63 (0.57-0.68) 0.60 (0.53-0.67) 0.65 (0.58-0.73) 

Andel med god eller svært god helse (N=361) 0.75 (0.71-0.80) 0.74 (0.68-0.80) 0.77 (0.71-0.83) 

Andel som rapporterte økonomiske vansker (N=343) 0.22 (0.17-0.26) 0.26 (0.19-0.32) 0.17 (0.11-0.23) 

Inntak av sukkerholdig brus/leskedrikk (sjelden eller aldri) (N=362) 0.41 (0.36-0.47) 0.46 (0.39-0.53) 0.36 (0.28-0.43) 

Daglig inntak av frukt og bær (N=362) 0.27 (0.23-0.32) 0.32 (0.26-0.39) 0.21 (0.15-0.27) 

Daglig inntak av grønsaker (N=361) 0.31 (0.26-0.36) 0.38 (0.31-0.45) 0.22 (0.16-0.28) 

Inntak av fisk 1 gang i uken eller mer (N=361) 0.81 (0.77-0.85) 0.79 (0.73-0.84) 0.84 (0.78-0.89) 

Utsatt for skade (selvrapport) siste 12 måneder (N=362) 0.20 (0.16-0.24) 0.20 (0.14-0.25) 0.21 (0.14-0.27) 

Ukentlig deltakelse i organisert aktivitet (N=360) 0.29 (0.24-0.34) 0.28 (0.22-0.34) 0.30 (0.23-0.37) 

Ukentlig deltakelse i annen aktivitet (N=361) 0.52 (0.46-0.57) 0.55 (0.48-0.62) 0.48 (0.40-0.56) 

Fornøyde med tilværelsen (N=361) 0.76 (0.71-0.80) 0.75 (0.69-0.81) 0.77 (0.71-0.83) 

Plaget av søvnproblemer siste uke (N=359) 0.14 (0.11-0.18) 0.17 (0.12-0.23) 0.11 (0.06-0.16) 

Sosial støtte (N=360) 0.88 (0.85-0.92) 0.90 (0.86-0.94) 0.87 (0.81-0.92) 

Minst 30 minutter moderat fysisk aktivitet 5 dager i uken (N=361) 0.24 (0.20-0.29) 0.24 (0.18-0.31) 0.24 (0.18-0.31) 

Daglig røyking (N=362) 0.07 (0.04-0.10) 0.07 (0.03-0.10) 0.07 (0.03-0.11) 

Daglig snusing (N=361) 0.14 (0.10-0.17) 0.09 (0.05-0.13) 0.19 (0.13-0.25) 

Drikker alkohol 2 ganger i uken eller mer (N=362) 0.19 (0.15-0.23) 0.16 (0.11-0.21) 0.24 (0.17-0.30) 

Episodisk høyt alkoholforbruk månedlig eller oftere (N=361) 0.12 (0.09-0.16) 0.07 (0.04-0.11) 0.19 (0.13-0.25) 

Plaget av støy fra trafikk hjemme (N=361) 0.16 (0.12-0.20) 0.16 (0.11-0.21) 0.16 (0.10-0.21) 

Plaget av annen støy hjemme (N=360) 0.11 (0.08-0.15) 0.13 (0.09-0.18) 0.09 (0.05-0.14) 

Mer enn 2 år siden du var hos tannlege/-pleier (N=362) 0.17 (0.13-0.20) 0.17 (0.12-0.23) 0.16 (0.10-0.21) 

 

For få antall personer i cellene er indikert med (-) 
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Tabell 24: Målselv (1924). Gjennomsnitt på tvers av kjønn, ujustert. N=362. 
Variabel Samlet Kvinner Menn 

Antall timer stillesitting i hverdagen (N=347) 6.06 (5.74-6.38) 6.24 (5.81-6.66) 5.85 (5.38-6.32) 

Gjennomsnitt HSCL: Psykisk helse (N=358) 1.51 (1.45-1.58) 1.61 (1.53-1.70) 1.40 (1.31-1.49) 

Fornøydhet med livet (N=362) 7.44 (7.22-7.65) 7.47 (7.18-7.76) 7.40 (7.08-7.72) 

Det man gjør i livet er meningsfylt (N=360) 7.42 (7.20-7.65) 7.49 (7.19-7.79) 7.35 (7.02-7.67) 

Støttende og givende sosiale relasjoner (N=361) 7.34 (7.10-7.57) 7.50 (7.18-7.82) 7.13 (6.78-7.49) 

Bidrar til andres lykke og livskvalitet (N=362) 7.11 (6.90-7.33) 7.29 (7.00-7.59) 6.90 (6.58-7.22) 

I hvilken grad var du glad (N=362) 7.08 (6.86-7.30) 7.01 (6.71-7.31) 7.16 (6.83-7.49) 

I hvilken grad var du bekymret (N=360) 3.48 (3.20-3.75) 3.82 (3.45-4.19) 3.06 (2.66-3.47) 

I hvilken grad var du nedfor eller trist (N=362) 2.87 (2.60-3.14) 3.23 (2.86-3.59) 2.44 (2.04-2.83) 

I hvilken grad var du irritert (N=361) 3.38 (3.14-3.61) 3.70 (3.38-4.02) 2.99 (2.64-3.34) 

I hvilken grad var du ensom (N=361) 2.23 (1.97-2.50) 2.20 (1.84-2.56) 2.27 (1.87-2.66) 

I hvilken grad var du engasjert (N=362) 6.27 (6.04-6.51) 6.27 (5.96-6.59) 6.27 (5.92-6.62) 

I hvilken grad var du rolig og avslappet (N=359) 6.67 (6.43-6.91) 6.57 (6.25-6.90) 6.79 (6.44-7.15) 

I hvilken grad var du engstelig (N=362) 2.69 (2.41-2.96) 2.94 (2.57-3.31) 2.39 (1.98-2.80) 
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Målselv kommune i tall 

Metoden 
Tallgrunnlaget er hovedsakelig hentet fra SSB (statistisk sentralbyrå) og PANDA. 

 

PANDA står for plan- og analyseverktøy for næring, demografi og arbeidsmarked, og er et 

økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i 

fylker og sammenslutninger av kommuner. Datagrunnlaget i PANDA bygger på SSBs offisielle 

statistikk, men tallgrunnlaget strekker seg ikke lengre enn til 2017. 

 

Til framstillingen av noen tall er det er benyttet såkalte boxplotdiagram. Boxplot diagrammene er 

fremstillinger av indikatorene og skal forstås på følgende måte (se figur under); den røde prikken 

representerer kommune, den grå firkanten er landsgjennomsnittet. Øverste og nederste strek viser 

henholdsvis de to kommunene med høyest og lavest verdi på indikatoren i Troms og Finnmark. 

Boksen i figuren er delt i en øvre og nedre kvantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Forklaringen av et boxplotdiagram. 
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Om Målselv kommune
Målselv kommune grenser i nord mot Lenvik, Balsfjord og Storfjord, i sør mot Bardu, og i vest
mot Sørreisa. I øst løper riksgrensen mot Kiruna kommune i Sverige. Kommune har et areal på 3356
km2 noe som utgjør 4,5 % av arealet til Tromsog Finnmark. Kommunens regionssenter ligger i
Bardufoss hvor også storbanelufthavnen Bardufoss lufthavn ligger. Administrasjonssentret ligger i
bygda Moen men mesteparten av befolkningen er bosatt i området i og rundt Bardufoss. En spesielt
viktig næringsaktør i kommunen er Forsvaret. Andre viktige næringer er tjenesteytende næringer.

Figur 2. Målselv kommune i Troms og Finnmark.
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Demografi 
Folketallet i Målselv kommune er 6 640 personer pr 1.1.2020 som utgjør 2,7 % av folketallet til Troms 
og Finnmark. Gjennomsnittsalder i kommunen er 41 år, som er det samme som for Troms og 
Finnmark. Befolkningen i Målselv består av 53 % menn og 47 % kvinner. For Troms og Finnmark er 
denne fordelingen henholdsvis 51 % og 49 %. Største aldersgruppen i 2020 er 25 åringer, som ,,utgjør 
nesten 2 % av befolkningen i Målselv kommune. 

 
Grafen under viser det faktiske folketallet, samt tre alternativer for framskrivning1 av folketallet i 
Målselv kommune. I løpet av de ti siste årene har folketallet i Målselv kommune økt med 130 
personer, det tilsvarer en økning på 2 %, men i løpet av det siste året har folketallet blitt redusert 
med 165 personer, det tilsvarer en reduksjon på 2,4 %. Selv om det har vært en reduksjon i 
folketallet i løpet av det siste året ser det ut til at folketallet i kommunen fortsatt kommer til å øke, 
skal man tro på befolkningsframskrivingene fram mot 2030. På det meste, HHMH, vil økningen være 
762 personer, det tilsvarer 11,5 %. På det minste, LLML, vil økningen være 263 personer, det tilsvarer 
4 %. 

 

                                                             
1 Hovedalternativet (MMMM) er definert som fruktbarhet=middels, levealder = middels, innenlands flytting = middels og 

innvandring = middels. 
Lavnasjonal vekst (LLML) er definert som fruktbarhet=lav, levealder = lav, innenlands flytting = middels og innvandring = lav. 
Høy nasjonal vekst (HHMH) er definert som fruktbarhet=høy, levealder = høy, innenlands flytting = middels og innvandring 
= høy. 
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Figur 3. Befolkningsframskriving med tre alternativer for Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07459 og 11668. 
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Befolkningspyramidene for Målselv kommune viser at det også i framtiden vil være en større andel 

menn i kommunen enn kvinner. I 2030 kan man forvente en jevnere fordeling av de ulike 

aldergruppene i befolkningen enn det var i 2010. 
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En av faktorene som bidrar til befolkningsvekst er at fødselsoverskuddet er positivt.
Fødselsoverskudd defineres som antall levende fødte minus antall døde. Grafen som viser
fødselsoverskuddet i Målselv kommune har stort sett vært positiv sett bort fra årene 2011 og 2019.

En annen faktor til befolkningsvekst er positiv nettoinnflytting til kommunen. Det vil si at det er flere
som flytter til kommunen enn ut fra kommunen. Nettoinnflyttingen til kommunen i løpet av de ti
siste årene har vært positiv og tilsvarer en økning i folketallet på 17 personer, men siden 2017 har
Målselv kommune hatt større fraflytting enn tilflytting til kommunen, det vil si at nettoinnflyttingen
har vært negativ.
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Figur 4. Fødselsoverskuddet i Målselv kommune. Kilde SSB tabell 06913.

400

420

440

460

480

500

520

540

560

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

An
ta
ll

År

Inn- og utflytting for Målselv kommune

Innflyttinger Innflyttinger Utflyttinger Utflyttinger

Figur 5. Fra- og tilflytting til Målselv kommune. Kilde SSB tabell 06913
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Den positive nettoinnflyttingen skyldes tilflyttingen fra utlandet inn til kommunen. Størst fraflytting 

fra Målselv kommune i løpet av perioden 2008-2018 har vært til regionen Innlandet og Nordland. 

Grafene under viser positiv nettoinnflyttingen til de ulike regionen i Norge samt utlandet til og fra 

Målselv kommune - for perioden 2008-2018. For eksempel betyr det at i løpet av perioden 2008-

2018 har det flyttet 12 personer mer til Rogaland fra Målselv kommune enn fra Rogaland til Målselv 

kommune, mens det har flyttet 778 personer mer fra utlandet til Målselv kommune enn det har 

flyttet fra Målselv kommune til utlandet. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjennomsnittsalderen på de som flytter fra Målselv kommune er 27 år. Gjennomsnittsalder på de 

som flytter til Målselv kommune er også 27 år. 

 

 

Figur 6. Nettoinnflytting til og fra Målselv kommune til de ulike regionen i Norge samt Utlandet. 
Kilde: PANDA. 
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Sysselsatte og næringer 
I 2019 er 68,5 % sysselsatt med bosted i Målselv kommune i alderen 15-74 år, for Troms og Finnmark 

er denne andelen 67,4 % og for Norge 67,5 %. Andelen sysselsatt med arbeidssted i Målselv 

kommune har blitt redusert med 4,4 % i løpet av de fire siste årene, det tilsvarer en reduksjon i 170 

sysselsatte.  

 

Figur 7. Antall sysselsatte etter bosted og arbeidssted i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07984. 

 

Grafen for sysselsatte viser at det er flere sysselsatte etter arbeidssted enn sysselsatte etter bosted. 

Det betyr at Målselv kommune har en del innpendling til kommunen. 
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Grafen under viser antall sysselsatte etter arbeidssted fordelt på næringer. Næringene Varehandel, 

hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom, undervisning, helse- 

og sosialtjenester har alle hatt en reduksjon i antall sysselsatte i løpet av de fire siste årene. De 

resterende næringene har alle hatt et stabilt antall sysselsatte eller en liten økningen i antall 

sysselsatte. Grafen viser også at det er næringen Off.adm., forsvar, sosialforsikring som er den 

største næringen i kommunen i 2019, av alle sysselsatte med arbeidssted i kommunen er 28,6 % 

sysselsatt innenfor denne næringen. 

Målselv kommune har hatt en økning på 7 % i antall virksomheter i løpet av de ti siste årene, men i 

løpet av de tre siste årene har det vært en reduskjon i antall virksomheter i kommunen på nesten 7 

%. Størst økning i antall virksomheter har det vært innenfor pleie- og omsorgstjenester i institusjon 

og størst reduksjon i antall virksomheter har det vært innenfor detaljhandel, unntatt salg av 

motorvogner. 

Flest virksomheter finner man innenfor næringen jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og 

viltstell. 
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Figur 8. Antall sysselsatte i Målselv kommune etter næring. Kilde: SSB tabell 07979 
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Arbeidsmarkedsintegrasjon 

Arbeidsmarkedsintegrasjon er et mål for hvor godt arbeidsmarkedet i en kommune er 

integrert med arbeidsmarkedet utenfor i form av inn- og utpendling fra andre kommuner. 

Høy verdi på denne indikatoren indikerer at kommunen er godt integrert med et 

arbeidsmarked utenfor kommunen. Grafen under viser at Målselv kommune har en høy 

arbeidsmarkedsintegrasjon. I 2019 er indikatoren for arbeidsmarkedsintegrasjon økt til 0,46, 

dette skyldes at andelen inn- og utpendlere har økt i løpet av de fire siste årene i Målselv 

kommune. 
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Figur 9. Antall virksomheter i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07091. 

Figur 10. Arbeidsmarkedsintegrasjon for Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 11616. 
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Pendling 
Grafen under viser at fram mot 2017 var det stadig reduksjon i antall innpendlere til Målselv 

kommune. Etter 2017 har antall innpendlere økt. Antall utpendlere økte fram mot 2017 etter dette 

har antall utpendlere vært konstant. I løpet av de fire siste årene har det vært flere som pendler inn 

til Målselv kommune enn det har vært som pendler ut av kommunen. Det at nettoinnpendlingen er 

positiv indikerer at Målselv kommune er en attraktiv arbeidskommune, men en for stor innpendling 

kan ha negativ konsekvens for kommunen blant annet i form av at innpendlere ikke legger igjen sine 

skattepenger i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsledighet 
Arbeidsledigheten er et mål på hvor stor andel av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Høy verdi på 

denne indikerer at en stor andel av arbeidskraftsressursen i kommunen ikke benyttes. Grafen under 

viser at Målselv kommune har lav arbeidsledighet. I 2019 utgjorde antall arbeidsledige 0.7 % av alle 

som var sysselsatt i kommunen. 
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Figur 11. Inn- og utpendling av Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 11616. 
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Sammensetningen av næringene 
En høy verdi på ensidig næringsstruktur indikatoren indikerer at kommunen er avhengig av et fåtall 

næringer. Teoretisk kan denne indikatoren ta verdien 1 hvis alle er sysselsatt i samme næring.  

Grafen under viser at Målselv kommune har en lav ensidig næringsstruktur og en enda lavere ensidig 

næringsstruktur innen den private sektoren. Over tid har denne lave ensidigheten holdt seg stabil. 

Lav ensidig næringsstruktur gjør kommunen mindre sårbar ved eventuelle nedleggelser av 

virksomheter. 

 

 

Figur 14. Ensidig næringsstruktur for Målselv kommune. Kilde: PANDA 
Figur 13. Ensidig næringsstruktur i privat sektor for Målselv kommune. 
Kilde: PANDA 

Figur 12. Arbeidsledige i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 10594 og 07459 
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Offentlige arbeidsplasser 
I 2019 er 50,3 % av de sysselsatte i Målselv kommune sysselsatt i det offentlige, som er stor andel 

sammenlignet med regionen Troms og Finnmark og på landsbasis. Grunnen til den store andelen 

offentlige sysselsatte er plasseringen av militærleiren Skjold i kommunen samt en stor kommunal 

sektor. Ser man på den private sektoren det Notura Sa som er den arbeidsgiveren med flest 

sysselsatte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sårbare næringer 
Konkurranseutsatte næringer opererer i markeder der det konkurreres på pris. Det er innenfor disse 

næringene man kan forvente et rasjonaliseringspress pga. høyt norsk kostnadsnivå. Målselv 

kommune har en høy andel næringer som er konkurranseutsatt og at denne andelen har økt med 

tiden. Dette kan skyldes at en stort antall virksomheter finnes innenfor næringene omsetning og drift 

av fast eiendom, detaljhandel, unntatt salg av motorvogner og spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Andelen offentlige sysselsatte i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07979 og 07984. 
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Naturbaserte næringer omfatter jordbruk, jakt, viltstell, skogbruk, fiske og fangst, akvakultur, 

tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, bergverksdrift, fiskeforedling og produksjon av 

næringsmidler. Naturbaserte næringer er sårbare av to grunner; det kan forventes rasjonalisering i 

slike næringer, samtidig som det er en tendens til økende internasjonal konkurranse ved nedbygging 

av handelsbarrierer. Grafen under viser at Målselv kommune har en lav andel naturbaserte næringer 

og at det ikke har forandret seg noe i løpet av de fire siste årene. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. Konkurranseutsatte næringer i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 11687 og 07984. 

Figur 17. Naturbaserte næringer i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 11687 og 07984. 
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Utdanningsnivå 
En høy verdi på utdanningsnivå indikerer at en stor del av befolkningen i kommunen har utdanning 

som tilsvarer høyskole eller universitetsnivå. Målselv kommune har en høy andel av befolkning over 

16 år som har høyere utdanning, men i 2018 har den størst andelen av befolkningen over 16 år har 

videregående skole som høyeste oppnådde utdannelse. Den høye andelen med høyrer utdannelse 

kan skyldes en høy andel sysselsatte innenfor offentlig sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18. Andelen over 16 år med høyere utdanning i Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 09429 og 07459 
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Figur 19. Andelen over 16 åer etter utdanningsnivå i Målselv kommune i 2018. Kilde: SSB tabell 09429.

Forsørgelsesbyrde
Forsørgelsesbyrden viser de potensielle effektene av endringer i befolkningsstruktur for sosial og
økonomisk utvikling. Høy verdi på denne indikerer en høyere byrde for den yrkesaktive befolkningen.
Grafene nedenfor viser at Målselv kommune har lavere forsørgelsesbyrde eldre og
forsørgelsesbyrden generelt enn gjennomsnittet av kommunene i Troms og Finnmark, dette
gjenspeiles også i befolkningspyramiden for 2020 som viser en tett pyramide, altså er en stor andel
av kommunen befolkning i arbeidsdyktig alder.
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Figur 20. Forsørgelsesbyrde for Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07459. 

Figur 21. Forsørgelsesbyrde elder for Målselv kommune. Kilde: SSB tabell 07459. 
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Målselv kommune 
Mellombygdveien 216 
9321 MOEN 

 

 

ÁŠŠI/SAK MIN ČUJ./VÅR REF. DIN ČUJ./DERES REF. BEAIVI/DATO 

20/1217 - 4 20/10429 2019/1263-3 17.04.2020  

 

Uttalelse til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-
2023 
 
Vi viser til deres brev datert 12.03.2020 angående oppstart av arbeidet med kommunal 
planstrategi.  Vi rakker for utsatt frist til 17.04, avtalt med saksbehandler per epost. 
  
Sametingets rolle i planarbeid Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser 
blir vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov 
om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven). Et viktig hensyn 
som skal ivaretas i planlegging etter loven er å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutvikling og samfunnsliv, jf. §3-1c).  
  
Sametinget har utarbeidet en planveileder "Veileder for sikring av naturgrunnlaget for 
samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan og 
bygningsloven(plandelen)". Planveileder konkretiserer hensyn som bør og må tas i 
planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og 
samfunnsliv og er relevant i forbindelse med kommunal planlegging. Planveilederen kan 
lastes ned fra Sametingets nettsider.  
  
Innspill til planstrategiarbeidet 
Målselv kommune er en del av det tradisjonelle samiske bosettingsområdet. Både 
samiske næringer, kulturminner og stedsnavn er til stede i kommunen.  
 
Sametinget har registrert at Målselv kommune har ytret ønske å være med i samisk 
språkforvaltningsområde. Sametingets president har blant deltatt i et møte med 
kommunen i 7.01.20 hvor denne saken ble drøftet. Sametinget forventer at Målselv 
kommune synliggjør sine ambisjoner og strategier for å eventuelt bli en samisk 
språkforvaltningskommune i sin planstrategi.  
   
Sametinget mener at kommunen har en god anledning å oppdatere sitt 
kunnskapsgrunnlag om samiske samfunnsforhold, som en del av kunnskapsinnhenting 
til planstrategien. Vi anmoder at kommunen:   
  

e befolkningen i 
kommunen   

Poastačujuhus/adresse Tel: 78 47 40 00 

Ávjovárgeaidnu 50 Org.nr: 974 760 347 

9730 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no 

Áššemeannudeadji 

saksbehandler 

Silje Hovdenak 

Tel: +47 78 48 42 80 
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fjordfiske, reindrift, landbruk og utmarksnæringer  

kultur i barnehage og skole   
 
  

styrke den samiske identiteten hos barn og voksne   

befolkningen   

med forskningsbasert kunnskap i planarbeidet.   
  
Opplæring  
Det er viktig at retten til samiskopplæring blir tatt i hensyn i kommunale planer. 
Sametinget ønsker at kommunen vil oppdatere følgende i kunnskapsgrunnlaget til den 
nye planstrategien:  

artlegging av behov for samisk opplæring både i skole og barnehage  
et bør komme fram hvordan foreldrene får informasjon om rett til opplæring i og på 

samisk  
vis kommunen har samisk- tilbud i barnehagen bør det videreføres i skolen, sikre en 

overgang fra barnehage til skole    
  
Samiske kulturminner  
Målselv kommune er rik på samiske kulturminner og kulturmiljøer. Kommunen har 
ansvaret for å identifisere, verdsette og forvalte kulturminner i tråd med nasjonale mål, 
jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging side 28.    Sametinget 
anbefaler at kommunen vurdere å sette i gang arbeidet med en kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer i denne planperiode.  En kulturminneplan vil gi kommunen 
bedre muligheter å ivareta kulturminneverdiene i kommunen. Sametinget er ansvarlig 
kulturminnemyndighet for samiske kulturminner og vil kunne bidra til arbeidet.  
  
Medvirkning  

I følge Plan- og bygningsloven § 5-1 andre ledd, påligger det kommunen å "sikre 
medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging". Også Sametingets 
planveileder, kapittel 4. i bokstav e) understreker at de som legger frem planer bør 
"iverksette aktive tiltak for å sikre reel medvirkning der siktemålet er å oppnå informert 
samtykke fra direkte berørte samiske interesser og lokalsamfunn, herunder samiske 
barn".  
  
Sametinget ser medvirkning fra samiske interesser som viktig og verdifullt i planarbeid. 
Samiske interesser og lokalsamfunn vil kunne være reinbeitedistrikt eller siida, 
bygdelag, utmarkslag, laksefiskelag, sauebeitelag, forening og andre 
interesseorganisasjoner. Sametinget anmoder kommunen i det påfølge planarbeidet 
aktivt legger til rette for medvirkning fra samiske lokalsamfunn. Vi ber at kommunen 
også tar i bruk samisk tradisjonell kunnskap, lokale kunnskap og forståelser på lik linje 
med forskningsbasert kunnskap. 
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Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
 

Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak 
fágajođiheaddji/fagleder seniorráđđeaddi/seniorrådgiver 
 
 
Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./ 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 

 
 

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:    
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 
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Målselv kommune Arkiv: 4/24 

Arkivsaksnr: 2019/1562-27 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 196/2020 28.04.2020 

   
 

4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av eiendommene 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 Kart til 4/24 
2 4/17 og 4/24 - Endelig vedtak –Målselv kommunes vedtak av 29.10.19 stadfestes 
3 4/17 og 4/24 Deling etter Jordloven 
4 4/17 og 4/24 - Søknad     om tiltak — Deling av grunneiendom, ny matrikkelenhet 
5 Vedlegg til fradelingssøknad 
6 4/24 - Søknad   om tiltak — Deling av grunneiendom, ny matrikkelenhet 
7 Vedlegg til fradelingssøknad boligeiendom fra 4/24 

 

Bakgrunn 
Grunneier: Rigmor Pettersen 
Søker med vedlagt fullmakt: Øyvind Hilmarsen 
Tomtekjøper parsell 1: Ikke oppgitt i søknaden 
Tomtekjøper parsell 2: Olav Grundes 
Beliggenhet: 5418/Luneborg/Målsnesveien 
Koordinat: X 7683984 Y 638603 
Plan- og bygningsloven- PBL 
Naturmangfoldloven- NML 
 
Søknaden gjelder fradeling av 2 parseller: 
 
Parsell 1: Fradeling av tomt rundt eksisterende bolig fra 4/24. 
Oppgitt areal i søknaden er 6000 m².  
Beregnet areal i matrikkelen er 6264 m². 
 
Parsell 2: Fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom i drift fra 4/17 og 4/24. 
Oppgitt areal i søknaden er 110000 m². 
Beregnet areal i GisLine er ca. 120000 m². 
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Opplysninger om eiendommene: 
4/17: Beregnet areal inkl festetomt er 425381 m² fordelt over 3 teiger, med påstående enebolig og 2 
garasje/uthus. 
 
4/24: Beregnet areal er 253221 m² fordelt over 2 teiger, med påstående enebolig og garasje/uthus. 
 
Eiendommene 4/17 og 4/24 har felles grense og ligger i et område med spredt boligbebyggelse og 
landbruksdrift. 
Kjøpekontrakt for parsell 2 er vedlagt. Andre kontrakter eller jordleieavtaler er ikke framlagt.  
 

Utredning: 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, PBL § 19: 
I arealplanen har området status som LNFR- område. Herunder jord- og skogbruk, reindrift, 
utmarksnæring og fiske som ledd i stedbunden næring, og/eller natur- og friluftsområder, og omsøkte 
tiltak er vurdert i forhold til vedtatte bestemmelser. 
 
Søknaden om dispensasjon er grunngitt, jfr PBL § 19-1.  
Som grunn oppgis at tiltakets formål er fradeling av eksisterende bolig og uthus (parsell 1) og 
fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom i drift (parsell 2).  
  
Dispensasjon fra bygge- og delingsforbudet i 100-meters beltet langs sjø, vann og vassdrag, PBL § 
1-8: 
Omsøkte enebolig og uthus på parsell 1 ligger i 100-meters beltet langs Målselva.  
I søknaden er det oppgitt at hele denne teigen skal fradeles.  
Tiltaket anses ikke å ha negative konsekvenser i forhold til Vannressursloven. 
 
Vei, vann og avløp: 
Begge de omsøkte parsellene skal benytte eksisterende avkjørsler fra Fv 854 slik de ligger i dag.  
Til parsell 1 skal eksisterende vann og avløpsløsning videreføres slik den ligger i dag.  
 
 
Søknaden har vært tilsendt berørte sektormyndigheter, og følgende tilbakemeldinger er mottatt: 
 
-Målselv kommune, Jordlovsvedtak 40/2019, datert 29.10.2019: 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av 6,2 da til formål bolig og 120 da til uendret 
formål fra gnr 4 bnr 17 og 24.  
Målselv kommune avslår deling, jamfør Jordlovens §§1,9 og 12. 
Begrunnelsen for avslag er at det ikke fører til en driftsmessig god løsning. 
Målselv kommune tilrår deling av inntil 3 da med påstående bolighus, jamfør Jordlovens §§1,9 og 
12 med vilkår om at resten av eiendommen gnr 4 bnr 17 og 24 selges som tilleggsareal til bruk i 
drift. 
 
Jordlovsvedtak 40/2019 ble påklaget av Øyvind Hilmarsen og klagen ble behandlet i Plan- og 
næringsutvalget den 21.01.2020, sak 8/2020 med slikt vedtak:  
 
 
Plan- og næringsutvalget er forelagt klage på avslag på søknad om deling av gnr 4 bnr 17 og 24 i 
Målselv fra Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal. 
Plan- og næringsutvalget tar ikke klagen til følge og opprettholder vedtaket i sak 40/2019. 
Saken oversendes Fylkesmannen i Troms og Finnmark for avgjørelse. 
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Fylkesmannen i Troms og Finnmark, endelig vedtak og stadfestelse av Målselv kommunes vedtak 
40/2019 datert 29.10.19: 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark stadfester Målselv kommunes vedtak av 
29.10.2019. Det gis ikke tillatelse til deling, slik omsøkt, av eiendommen gnr. 4 bnr. 17 
og 24. Rettslig grunnlag er jordlova §§ 1, 9 og 12.  
Fylkesmannen er i likhet med Målselv kommune kommet til at det kan omdisponeres og 
fradeles inntil 3 daa med påstående bolighus til boligformål, med vilkår om at resten 
av eiendommen selges som tilleggsareal til gårdsbruk i drift.  
Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages jf. Forvaltningslovens § 28 tredje ledd. 
 
-Statens Vegvesen, brev av 25.10.19. Uttalelse: 
 
I omsøkte dispensasjon er derimot vår generelle holdning til dispensasjon fra LNF-R uten betydning. 
Bakgrunnen for dette er at dispensasjonen gjelder fradeling av tomt med eksisterende 
boligbebyggelse, og utgjør ingen reell endring ut ifra de hensyn vi skal ivareta. Vi har derfor ingen 
innvendig til at dispensasjon fra kommuneplanens arealdel gis.  
Endret bruk av avkjørsel fra fv. 854  
Slik vi oppfatter det vil en eiendomsteig av gnr. 4 bnr. 24 fradeles i sin helhet. Dette innebærer ingen 
behov for ny tillatelse da det ikke blir flere brukere av avkjørsel fra fv. 854.  
Fradeling av gnr. 4 bnr 17 krever tillatelse til endret bruk av avkjørsel grunnet økt trafikk (flere 
brukere/tilknyttede eiendommer). Vi ber kommunen sende oss kopi av vedtak. Dersom dispensasjon 
gis, vil vi fatte vedtak om tillatelse til endret bruk av avkjørsel. 
 
-Sametinget, brev av 25.10.19. For hensyn som angår reindrift forutsetter Sametinget dialog med 
reindriftsforvaltningen og gjeldende reinbeitedistrikt. Utover dette, ingen merknader. 
 
-Troms Fylkeskommune, kulturetaten, brev av 25.09.2019. Ingen merknader. 
 
-Målselv Beitelag, sak i styremøte 15.10.19 – Uttalelse:  
Målselv Beitelag er prinsipielt imot en oppdeling av eiendommer, da vi får flere grunneiere å 
forholde oss til.  
Målselv Beitelag har ett sperregjerde som går over den foreslåtte, fradelte parsell 2.  
Vi kan ikke se at det ovenfornevnte sperregjerde er nevnt i sakspapirene. Sperregjerde er noe som 
beitelagets medlemmer/ og enkelte grunneiere, har oppført på dugnad.  
Sperregjerde er vi helt avhengig av, for å kunne beite med bufe i skogen.  
Vi håper en evt. ny grunneier blir gjort oppmerksom på det medansvar som man får vedr. 
vedlikehold på sin part av sperregjerde 
 
 
-Varsel er sendt tilstøtende naboeiendommer, og følgende merknader er kommet inn: 
 
Fellesbrev fra Stensland, Hegstad, Eriksen og Sjøgren, av 07.10.19. 
Naboene reagerer på at det søkes om oppstykking av en eiendom som i utgangspunktet er drivverdig 
som en egen selvstendig enhet. Dersom omsøkte fradeling blir vedtatt vil det skape presedens for 
framtidige saker og hele formålet med konsesjonsloven vil smuldre bort. 
Naboene ønsker at beslutningsorganet ikke går inn for å dele opp eiendommen, men at både 4/17 og 
4/24 selges til en kjøper.  
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Vurdering: 
Innkomne brev viser at en av sektormyndighetene (Fylkesmannen) har fattet et endelig vedtak som 
omfatter søknadens jordlovsbehandling. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages. 
Tilgrensende naboeiendommer og Målselv Beitelag har innvendinger mot søknaden. 
  
Kulturminne: 
Målselv kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på eller i nærheten til 
omsøkte parsell. Krav om at disse hensyn skal ivaretas hvis kulturminner blir oppdaget, vil bli stilt i 
et eventuelt positivt delingsvedtak. Søk er utført på et større område rundt omsøkte tiltak i 
Riksantikvarens kulturminnebase /Askeladden og Matrikkelens SEFRAK-register. 
 
Reindrift: 
Søknaden er forelagt berørt reinbeitedistrikt, Mauken Tromsdalen. 
Det er ikke kommet inn merknader fra reindrifta og vi må derfor anse at reindrifta ikke ser på tiltaket 
som hinder for deres virksomhet. 
Ihht tilgjengelig informasjon om reindrift på kilden/nibio kommer ikke omsøkte tomt i berøring eller 
konflikt med viktige reindriftsinteresser. 
Da dette gjelder fradeling av tomt til eksisterende bolig og tilleggsareal til landbruksformål utløser 
ikke fradelingen fysiske inngrep i terrenget. Fradelingen er heller ikke å anse som en 
nyetablering/utbygging hvor det blir økt trafikk/motorisert ferdsel eller mer menneskelig aktivitet i 
området som følge av at det godkjennes tomt rundt bolighuset.   
 
Sikkerhet ifht natur og ytre miljø: 
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Målselv kommune har gjennomgått søknaden mot naturgitte 
forhold.  
Omsøkte parseller ligger i et område som anses som utenfor fare for utglidning og skred. Begge de 
omsøkte parseller ligger innenfor aktsomhetskartet for flom.  
Det er ikke andre naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet. 
På NGU`s løsmassekartet viser grunnforholdene at omsøkte tiltak ligger innenfor marin grense på 
grunn med elve- og bekkeavsetning, uspesifisert.  
Innerst mot lifoten ligger et område med leire, hav- og fjordavsetning, tykt dekke. 
 
Da dette gjelder fradeling av tomt til allerede bebygd eiendom og tilleggsareal til landbruksformål 
anses tiltaket som relevant for gjennomføring uten nærmere skredvurdering.  
Tiltaket er således ikke å anse som en nyetablering/utbygging hvor antallet person økes og 
sikkerheten reduseres. Jfr. Skriv 11/1076 fra Kommunal- og regionaldepartementet 06.07.11. Tiltaket 
utløser derfor ikke krav om nærmere skredfarevurdering, jfr PBL 28-1 og TEK.  
 
 
Naturmangfold, forurensing og landskap: 
Målselvvassdraget ble vernet mot ytterligere kraftutbygging i 1973, og har status som nasjonalt 
laksevassdrag. Beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag skal sikre at det ikke gjennomføres 
nye tiltak som kan være til nevneverdig skade for laksen. 
 
Parsell 1 ligger i ramsarområdet til Målselva, som er et varig vernet vassdrag. Framtidige tiltak på 
tomten må da rette seg etter de føringer som ligger i verneforskriften for Målselvutløpet. 
Et positivt fradelingsvedtak forutsetter at det biologiske mangfoldet langs Målselva skal ivaretas med 
krav om at kantsonen skal beholdes.  
 
Det framkommer at det ikke er registrert nasjonale arter av særlig stor, eller stor forvaltningsinteresse 
i nær tilknytning til omsøkte fradelinger. 
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Av tilgjengelige databaser framgår det heller ikke at det er registrert andre prioriterte eller utvalgte 
naturtyper, truede eller nær truede naturtyper, kulturlandskap og inngrepsfri natur i området. Det er 
heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller naturtyper 
i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer og databaser.  
 
Da fradelingene ikke utløser inngrep i marka, anses tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for 
naturmangfoldet eller landskapsbildet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og 
det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig 
å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i NML §§8-12. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt, jfr 
NML §§8-12. 
 
 
Allmenne friluftsinteresser og ivaretakelse av barn, unge og funksjonshemmede: 
Det er ikke anført fra søker eller naboer at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av 
tiltaket.  
Området langs Målselva er kartlagt som viktig friluftsområde.  
Det forutsettes at det ikke settes opp gjerder eller andre sperringer som hindrer den allmenne ferdsel 
langs elva, og krav om dette vil bli satt som et vilkår dersom søknaden innvilges. 
 
Tiltaket anses ikke å ha noen negative virkning for barn, unge og funksjonshemmede. 
 
 
 
Konklusjon: 
PBL § 1-1, fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner.  
Det skal legges vekt på langsiktige løsninger hvor konsekvensene for naturmangfold, jordvern, 
sikkerhet, tilgjengelighet og samfunn er vurdert. 
For å kunne innvilges dispensasjon fra bestemmelsene i arealplanen må det foreligge en begrunnelse 
som etter en samlet vurdering gir klart større fordeler enn ulemper.  
Ihht PBL § 19-2 skal det ikke gis dispensasjon dersom hensyn bak bestemmelsene i PBL eller 
hensynene i PBL’s formålsparagraf blir vesentlig tilsidesatt. Kommunen bør heller ikke dispensere 
fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte statlig eller regional 
myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden med hjemmel i en særlov. 
 
Gjennom tilgjengelige databaser er området sjekket ut mot samfunnssikkerhet og beredskap, 
kulturminner, vilt, reindrift, naturtyper, artsmangfold og friluftsinteresser uten at det er gjort funn 
eller registreringer som tilsier at omsøkte tiltak ikke kan gjennomføres. 
 
Når omsøkte tiltak ikke er i tråd med formålet i kommuneplanens arealdel skal søknaden vurderes 
mot bestemmelsene i arealdelen, og den behandlingspraksis kommunen praktiserer i sammenlignbare 
saker.  
Målselv kommune har vurdert omsøkte tiltak i forhold til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel.  
 
 
Forbud mot tiltak i 100 meters beltet langs sjø, vann og vassdrag, PBL § 1-8. 
Bygge- og delingsforbud i 100 meters beltet skal sikre allmennheten fri tilgang til å utøve et aktivt 
friluftsliv langs sjø, vann og vassdrag. Forbudet skal videre bidra til bevaring av arealene som en 
ressurs for friluftsliv og naturmangfoldet. Selv om et tiltak ikke vil forhindre allmenn ferdsel vil det 
medføre privatisering av området. Forbudet skal videre sikre strandsonen/vannet/vassdraget mot 
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forurensing og erosjon. Tiltak så nært sjø, vann- og vassdrag vil kunne medføre at nødvendig 
kantvegetasjon fjernes. I tillegg bør en også ta høyde for at framtidige endringer i klimaet kan 
medføre at områder blir mer utsatt for springflo/flom/utrasinger.  
Behandlingspraksisen i Målselv kommune er at det gis tillatelse til fradelinger i 100-meters beltet, 
når tiltaket ikke genererer nye bygg, inngrep i tilknytning til kantsonen eller økt menneskelig 
aktivitet. Praksisen i tilsvarende saker som gjelder fradeling til eksisterende bebyggelse har vært 
lempelig. 
 
Vurdering av parsell 1: Fradeling av tomt rundt eksisterende bolig fra 4/24: 
Oppgitt areal i søknaden er 6000 m². Beregnet areal i matrikkelen er 6264 m². 
Omsøkte tomtestørrelse for parsell 1 er ikke i tråd med intensjonen i arealdelen, men tilrettelegging 
for boligetablering av denne typen er av interesse for samfunnet.  
I jordlovsvedtak 40/2019 er det godkjent fradelt boligtomt på inntil 3000 m² ved vilkår om at 
restareal på eiendommen 4/17 og 4/24 selges som tilleggsareal til landbrukseiendommer i drift. 
Et arealet på 3000 m², er vurdert til å være tilstrekkelig stort i forhold til det behovet en bolig med 
uthus, parkeringsplass og uteareal trenger.  Reduksjon av tomtearealet vil ikke være til ulempe for 
driften av de gjenværende landbruksenhetene eller påvirke jord- og skogvernet på en negativ måte. 
Kommunens behandlingspraksis i sammenlignbare fradelinger er at tomtearealet reduseres i tråd med 
retningslinjene og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel og jordlovsvedtaket.   
 

 
 
 
Vurdering av parsell 2: Fradeling av areal fra 4/17 og 4/24 som tilleggsareal til en eller 
landbrukseiendommer i drift: 
I området rundt drives skogbruk og det er et viktig jordbruksområde for gårdsbruk i aktiv drift. 
Naboeiendommer har signalisert at de ønsker å kjøpe tilleggsarealer for å styrke sine driftsenheter.   
Vilkår i jordlovsbehandlingen for fradeling av boligtomt på 3000 m² er at hele det resterende arealet 
av 4/17 og 4/24 skal selges til landbrukseiendommer i aktiv drift, og på den måten ivareta jordvernet 
og styrke de som har yrket sitt i landbruket/gårdsbruk i drift.  
Kommunens behandlingspraksis i sammenlignbare fradelinger er at behandling etter jordlovens krav 
om økonomiske og driftsmessige løsninger og vilkår legger føringer og følges opp for behandling 
etter plan- og bygningsloven. 
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Målselv kommune har vektlagt kommunalt selvstyre ved prøving av det frie skjønn, og vurdert 
omsøkte fradeling til å være tilstrekkelig utredet slik at vedtak kan fattes. 
Omsøkte tiltak kommer i konflikt med viktige landbruksinteresser i området og intensjonen i 
kommuneplanens arealdel. Rådmannen har etter en samlet vurdering funnet å delvis imøtekomme 
søknaden ved å redusere tomtearealet på parsell 1 og følge opp vilkåret i kommunens 
jordlovebehandling og Fylkesmannens stadfesting av saken.  
Under forutsetning av ovennevnte kan dispensasjon gis på de vilkår som er satt i vedtaket.   
 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
 

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 6264 m² avslås, jfr PBL § 19-2. 
 

- Fradeling av ca 120000 m² fra eiendommene 4/17 og 4/24 til en naboeiendom avslås. 
 
Avslaget er en videreføring av jordlovsvedtak 40/2019, stadfestet av Fylkesmannen i Troms 
og Finnmark 06.03.2020. 

 
 

- Dispensasjon for fradeling av boligtomt på inntil 3000 m² godkjennes jfr. PBL § 1-8, 26, 20-
1m og vedlagte kart av 06.04.20. 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tomten er bebygd med et bolighus og skal benyttes til 
boligformål.  

 
 
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 

- Dispensasjon og fradeling av boligtomt på 3000 m² betinger at resten av eiendommene 4/17 
og 4/24 selges til tilleggsareal til en eller flere landbrukseiendommer som er i aktiv drift. 
 

- For å ivareta det biologiske mangfoldet og forebygge mot erosjon og flomskader skal 
eksisterende kantsonen med vegetasjonsbeltet langs Målselva beholdes. 
 

- Det skal ikke settes opp gjerder eller andre sperringer som hindrer allmennhetens frie ferdsel 
langs Målselva.  
 

- Eksisterende avkjørseler skal benyttes slik den ligger i dag og på de vilkår Statens vegvesen 
setter i sin realitetsbehandling av avkjørselstillatelsen, jfr vegloven. 

 
- Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes Øyvind Hilmarsen. 

 
 

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander o.l som viser eldre aktivitet, må arbeidet 
stanses og melding gis til kulturminnemyndighetene. Jfr. Lov om kulturminner § 8.2.  

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
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kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

 
Vedtaket er vurdert i forhold til NML §§ 8-12. Da fradelingen ikke utløser inngrep i marka, anses 
tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet, naturtypen eller landskapsbildet. 

 
 

Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. 
Før det kan innkalles til oppmålingsforretning til boligtomten, må søker eller grunneier framlegge 
kjøpekontrakt for hele restarealet på eiendommene 4/17 og 4/24. 
Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor 
innen samme tidsramme. Dette kan gjøres ved å sende en e-post til 
postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.03.2020  2019/12683 
     

     

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Linn Marstrander, 77642131 
  
 
 
  

Øyvind Hilmarsen 
Clodiusbakken 13 
9009 TROMSØ 
 
 

  
 

Endelig vedtak –Målselv kommunes vedtak av 29.10.19 stadfestes 

Du har søkt om fradeling av boligtomt på 6,2 daa og fradeling av landbruksareal på om lag 120 daa, 
på gnr. 4 bnr. 17 og 24 i Målselv kommune. Du har fullmakt fra hjemmelshaver til å søke om deling 
av eiendommen. 
 

Fylkesmannen i Troms og Finnmark stadfester Målselv kommunes vedtak av 29.10.2019. Det 
gis ikke tillatelse til deling, slik omsøkt, av eiendommen gnr. 4 bnr. 17 og 24. Rettslig grunnlag 
er jordlova §§ 1, 9 og 12. 
 
Fylkesmannen er i likhet med Målselv kommune kommet til at det kan omdisponeres og 
fradeles inntil 3 daa med påstående bolighus til boligformål, med vilkår om at resten av 
eiendommen selges som tilleggsareal til gårdsbruk i drift. 

 
Om eiendommen 
Ifølge Gårdskart1 har eiendommen gnr. 4 bnr. 17 et totalareal på 425,6 dekar. Eiendommen består 
av 37 dekar fulldyrket jord, 4,2 dekar innmarksbeite, 162,9 dekar produktiv skog, 215,4 dekar annet 
markslag og 6,1 dekar bebygd, vei, vann eller bre. 
 
Eiendommen gnr. 4 bnr. 24 har et totalareal på 235 dekar. Eiendommen består av 6,3 dekar 
fulldyrket jord, 1,9 dekar innmarksbeite, 133,1 dekar produktiv skog, 93,1 dekar annet markslag og 
0,6 dekar bebygd, vei, vann eller bre. 
 
Det ble i 2014 fastslått at de to eiendommene (4/17 og 4/24) utgjør en driftsenhet.  
 
Store deler av eiendommen2, er registrert som dyrkbar jord som egner seg for oppdyrking til 
fulldyrka jord. 
 
Eiendommen er bebygd. Det er opplyst av kommunen at bebyggelsen på gnr. 4 bnr. 17 er til 
nedfalls. Boligen på gnr. 4 bnr. 24 brukes til fritidsformål. Eiendommen ligger i et område som i 

 
1 Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sitt kart som gir arealtall for valgt landbrukseiendom: 
https://gardskart.nibio.no/search 
2 Målt fra Målselva og om lag 700 meter langs grensa mellom gnr./bnr. 4/17 og 4/24. 
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kommuneplanens arealdel (2012-2025) er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde samt 
reindrift (LNFR). Kommunen opplyser at landbruksområdet er betegnet som meget viktig.  
 
Det følger av planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel at ved «fradeling av nye 
boligeiendommer i LNFR-området eller tillegg til eksisterende eiendommer, skal tomtestørrelse 
totalt ikke overstige 3 dekar». 
 
Sakens bakgrunn 
Du sendte inn søknad, datert 18.08.2019, til Målselv kommune. Søknaden gjaldt fradeling av 6 daa 
på gnr. 4 bnr. 24 til boligformål, samt fradeling av jordbruksareal på 110 daa på eiendommene gnr. 4 
bnr. 17 og gnr. 4 bnr. 24. Det er inngått kjøpekontrakt med Olav Grundnes for jordbruksarealet som 
ønskes fradelt. Det er opplyst at Grundnes ønsker å dyrke opp innmarka. Vedlagt ligger et kart hvor 
arealet er målt til 119 581,8 m² 
 
Målselv kommune målte opp arealet avmerket i søknaden og kom til at korrekt areal var 6,2 daa for 
boligtomten og 120 daa for jordbruksarealet. Kommunen behandlet søknaden den 29.10.2019. 
Søknaden ble avslått, jf. jordlova §§ 1, 9 og 12. 
 
Du klaget på vedtaket den 19.11.2019. Målselv kommune behandlet klagen den 21.01.2020. 
Kommunen opprettholdt sitt vedtak, og sendte derfor klagen til behandling hos Fylkesmannen i 
Troms og Finnmark, den 28.01.2020. 
 
Du var i møte med Fylkesmannen den 17.02.20, for å fortelle om ditt syn på saken. Den 20.02.20 
mottok vi dine skriftlige tilleggsopplysninger i saken.  
 
Din klage på kommunens vedtak 
Du fremhever i din klage at du kontaktet to gårdbrukere i området, som hadde vist interesse for 
eiendommen. Det ble inngått avtale om kjøp av innmarka med én av gårdbrukerne. Det ble utformet 
søknad om deling og nabovarsel, og ingen kom med innsigelser. Det fremheves at kjøpsavtalen med 
gårdbrukeren, 120 daa dyrka og dyrkbar jord, vil styrke hans drift av eget gårdsbruk. Dette vil legge 
til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 
 
Det hevdes at det er mangler med kommunens begrunnelse for at dette ikke er en driftsmessig god 
løsning. Det utdypes ikke hvilke negative konsekvenser en slik fradeling vil få driftsmessig, annet enn 
at en liten parsell vest av fylkesveien på eiendommen 24/4 ikke vil bli dyrket. Arealet som ikke selges 
er lite, vanskelig å drive og tørker lett, da det ligger på elvebakken. 
 
Du fremhever også at du eier naboeiendommen 5/31 mot sør, og at ditt ønske om å beholde en 
smal parsell mot sør på gnr. 4 bnr. 24, derfor ikke vil være ugunstig for arronderingen. Det er også 
presisert at dersom dette er avgjørende for avslaget, kan du selge også denne delen. Det 
understrekes at utmarksressursene vil være tilgjengelig til beiteformål. 
 
Det er også opplyst at du ønsker å drive eiendommen som en skogseiendom. Du ønsker å øke 
vedproduksjonen, og at kjøp av eiendommene vil styrke din drift. Det er avslutningsvis vist til at 
fradelingen vil styrke landbruket i området, og legger til rette for bosetting. Det er også påpekt at du 
står i fare for å tape betydelige summer dersom du ikke får muligheten til å gjennomføre delingen, 
og salget av dyrka og dyrkbar jord på eiendommen. 
 
Du har i brev av 20.02.20 kommet med ytterligere opplysninger. Det er opplyst at husene på 
eiendommene ikke er beboelige. Det er i brevet hevdet at Målselv kommune har gjort 

185



  Side: 3/10 

saksbehandlingsfeil i forbindelse med delingssaken. Det er opplyst at kommunen har unnlatt å vise 
til at ingen gjenboere hadde innsigelser eller merknader til fradelingen ved de formelle 
nabovarslene. Det er i tillegg tatt med nye vedlegg fra instanser og personer som ikke var del av den 
første administrative saksbehandlingen. Dette er opplysninger du ikke har fått mulighet til å 
imøtegå. Det stilles også spørsmål ved om kommunen har journalført alle dokumenter i saken. 
Kommunen har også tatt inn momenter omkring boplikt, som ikke vedkommer omsøkte 
fradelingsak. Det stilles spørsmål ved om kommunens vedtak er i tråd med god forvaltningsskikk, og 
om lovligheten av en slik saksbehandling. 
 
Videre hevdes det at det ikke er gjennomført en skikkelig landbruksfaglig vurdering av de ulike andre 
alternativene til en fradeling av innmarka på eiendommene. Det fremheves at det i praksis kun vil bli 
tillatt at aktive gårdbrukere får konsesjon på eiendommene, uten beboelig våningshus. Videre 
fremheves det at gårdbrukerne kun er interessert i innmarka, og at kjøp av hele eiendommen 
sannsynligvis vil gi dårligere lønnsomhet. Avslutningsvis er det understreket at du allerede er 
grunneier i området, og at du ønsker å drive skogen i næringsmessig forstand i fremtiden.  
 
Det vises for øvrig til brevene i sin helhet. 
 
Rettslig grunnlag  
Det følger av jordlova3 § 1 at: 

«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.» 

 
Det følger av § 9 første til tredje ledd at: 

«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.» 

 

 
3 Lov om jord (jordlova) av 12. mai 1995 nr. 23 
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Det følger videre av § 12 første til femte ledd at:  
«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 de iføremåla 
som lova skal fremja.» 

  
Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-1/2013 Omdisponering og deling, gir nærmere 
retningslinjer.  
 
Fylkesmannens vurdering  
Fylkesmannen er klageinstans i saken, jf. forvaltningslovens § 28 første ledd. Etter § 34 kan 
Fylkesmannen som klageinstans prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter. Videre skal Fylkesmannen vurdere de synspunkter som klager kommer med, og 
påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf. § 33 femte ledd. Som klageinstans 
kan Fylkesmannen selv treffe nytt vedtak i saken eller oppheve vedtaket og sende saken tilbake til 
underinstansen til helt eller delvis ny behandling, jf. § 34 siste ledd.  
 
Klagefristen er overholdt, og saken tas til behandling.  
 
Vi vil først behandle problemstillingen som gjelder omdisponering av 6,2 daa på gnr. 4 bnr. 24, til 
boligformål. Grunnen til dette er at det trengs både godkjenning til omdisponering og til fradeling, 
for dette arealet. Vi vil deretter se på søknad om fradeling, både for arealet til boligformål og arealet 
med jordbruksareal. Tilslutt vil vi komme med noen generelle kommentarer til dine anførsler. 
 
Omdisponering 
Dyrka jord må ikke brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikke disponeres slik 
at den er uegnet til jordbruksproduksjon i framtiden, jf. jordloven § 9 første ledd. Formålet med 
regelen er å verne produktive arealer og jordsmonnet, og å sikre jord som kan brukes til 
matproduksjon for framtidige generasjoner.  
 
Du ønsker omdisponering og fradeling av 6,2 daa til boligformål, på eiendom på gnr./bnr. 4/24. 
Arealet som ønskes fradelt er klassifisert som 1,9 daa innmarksbeite, 1,1 daa produktiv skog og 3,3 
daa annet markslag. Innmarksbeitet og den produktive skogen er klassifisert som dyrkbar jord, hvor 
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arealet egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord. Ifølge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er 
arealet hvor det er registrert produktiv skog, klassifisert som dyrkbar jord med middels verdi4.  
 
Utgangspunktet er at arealet som søkes omdisponert kan, sammen med annet jordbruksareal på 
eiendommen, gi grunnlag for jordbruksproduksjon. Forbudet mot omdisponering gjør seg derfor 
gjeldende, jf. jordloven § 9 første ledd.  
 
Etter dette er hovedregelen at dyrka og dyrkbar jord ikke kan disponeres slik at den er uegnet til 
jordbruksproduksjon i framtida. Kommunen kan likevel, etter en samlet vurdering av forholdene, i 
«særlige høve» gi samtykke til omdisponering hvis man kommer til at jordbruksinteressene bør vike, 
jf. jordlovens § 9 andre ledd.  
 
Spørsmålet i denne saken er om det foreligger «særlige høve» for å omdisponere dyrka og dyrkbar 
jord til boligformål.  
 
Ifølge departementets rundskriv skal dyrka og dyrkbar jord ha sterkt vern. I jordloven § 9 andre ledd 
andre og tredje punktum er det sagt hvilke hensyn som skal tillegges vekt ved vurderingen.  
 
Godkjente planer etter plan- og bygningsloven  
Det følger av departementets rundskriv at dersom et område er regulert i plan til landbruksformål, 
så er det i seg selv et moment av stor vekt mot at det skal benyttes til andre formål. Eiendommen 
ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde 
samt reindrift (LNFR). Kommunen opplyser at landbruksområdet er betegnet som meget viktig. At 
kommunen har regulert området til landbruksformål taler mot å gi tillatelse til omdisponering i 
denne saken. 
 
Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
Omdisponeringen av 6,2 daa til boligformål vil innebære en viss reduksjon og fragmentering av 
driftsgrunnlaget på eiendommen. Dette vil redusere mulighetene for at eiendommen i fremtiden 
kan tas i bruk til landbruk. Vi er ikke kjent med at en omdisponering vil skape dårlige forutsetninger 
for de produktive jordbruksarealene i området. Det påpekes likevel i denne sammenheng at det ikke 
er uvanlig at det oppstår konflikter mellom de som driver landbrukseiendom og de som eier en 
boligeiendom. 
 
Kulturlandskapet 
Vi er ikke kjent med at omdisponeringen vil føre til endringer i kulturlandskapet. 
 
Det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi  
En omdisponering til boligformål vil kunne styrke bosettingen i området. Dette taler for å gi tillatelse 
til omdisponering i saken. 
 
Om arealet kan føres tilbake til jordbruksproduksjon  
Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon. Ved oppføring av 
bolig kan ikke arealet senere tilbakeføres til jordbruksformål.  
 
Hensynet til det kommunale selvstyre  

 
4https://kilden.nibio.no/ 
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I forvaltningsloven5 § 34 andre ledd står det at «der statlig organ er klageinstans for vedtak truffet av 
en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn». Dette er en standardregel som tilpasses de 
ulike områdene, alt etter i hvor sterk grad hensynet til det kommunale selvstyret gjør seg gjeldende.  
 
I rundskrivet M-1/2013 står det i punkt 3.1 at vern av dyrka og dyrkbar jord er en viktig del av denne 
nasjonale politikken. Kommunen kom til at de ikke tillot omdisponering av 6,2 daa til boligformål. De 
synes å ha tatt hensyn til nasjonale hensyn ved sin vurdering. De tillater likevel å omdisponere inntil 
3 daa til boligformål, på visse vilkår. Arealet er klassifisert som annet markslag. Vedtaket 
samstemmer med kommunens planbestemmelser. Vi har ved avgjørelsen lagt vekt på hensynet til 
det kommunale selvstyret. 
 
Delkonklusjon omdisponering 
Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er «særlige høve» som tilsier at det 
skal gis dispensasjon til omdisponering slik omsøkt, jf. jordlovens § 9 andre ledd.  
 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark stadfester Målselv kommunes vedtak av 29.10.2019. Det gis kun 
tillatelse til omdisponering av inntil 3 daa for oppføring av bolig på gårdsnummer 4 bruksnummer 
24 i Målselv kommune, jf. jordloven § 9, på gitte vilkår. 
 
Fradeling  
Spørsmålet om fradeling av 3 daa på gnr./bnr. 4/24, samt fradeling av totalt 120 daa på gnr./bnr. 
4/14 og 4/27, behandles i det følgende. 
 
Jordloven § 12 første ledd sier at «[d]eling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller 
skogbruk må godkjennast av departementet.» Gnr. 4 bnr. 17 og gnr. 4 bnr. 24 har produktive arealer 
og dyrkbart areal, og kan benyttes til jordbruk og skogbruk. Dermed må søknaden om deling 
behandles etter § 12.  
 
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delingen legger til rette 
for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Dette fremgår av § 12 tredje ledd, og er 
utgangspunktet for vurderingen av søknaden. En tjenlig og variert bruksstruktur innebærer at det 
skal legges til rette for utvikling av bruk som er tjenlige for samfunnet både nasjonalt og lokalt, sett 
ut fra det området eiendommen ligger i. Ved vurderingen av hva som gir en tjenlig og variert 
bruksstruktur må de momentene som er nevnt i jordloven § 1 annet og tredje ledd trekkes med. Det 
overordnede målet er at ressursene skal brukes på den måten som er best for samfunnet og de som 
har yrket sitt i landbruket6.  
 
 Jordloven § 12 tredje ledd annet punktum stiller opp de landbruksmessige hensynene som 
vurderingen skal ta utgangspunkt i. Utgangspunktet er at deling skal tillates dersom det ikke går ut 
over de interessene bestemmelsen skal verne om7.  
 
Arealressursene  
Det fremgår av rundskriv M-1/2013 pkt. 8.3.2 at formuleringen «gjør det mulig for forvaltningen å 
treffe en avgjørelse som kan hindre at det oppstår enheter som det er vanskelig å drive rasjonelt og 
opprettholde som aktive bruk.» «Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for 

 
5 Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker 
6 Landbruksdepartementets rundskriv M-35/95 av juni 1995 «Jordlovens formål»   
7 Se Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-1/2013, kap. 7.1, s. 14 
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eiendommen og inntekten fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt 
hva som er privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren. Når det skal legges vekt på «vern av 
arealressursane», kan det ved fradeling av areal til tilleggsjord legges vekt på om ressursene blir like 
godt eller bedre vernet ved at de blir lagt til nabobruket.» 
 
I denne saken ønsker du å fradele 3 daa annet markslag til boligformål, samt 120 daa til 
landbruksformål. Fradelingen vil innebære en fragmentering av eiendommen med en boligtomt på 3 
daa på nedsiden av Målsnesveien. Videre en parsell på nedsiden av Målsnesveien på litt over 12 daa, 
bestående av fulldyrka jord, innmarksbeite og produktiv skog av middel bonitet. Både 
innmarksbeitet og skogen er klassifisert som areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord. 
Videre vil en fradeling gi et areal på 120 daa til jordbruksformål. Den fjerde parsellen vil bestå av en 
smal stripe fra Målsnesveien, langs eiendomsgrensen til gnr. 5 bnr. 31, før den utvides og går videre 
opp mot skog og fjell. Den fjerde parsellen grenser til parsellen som skal fradeles som 
jordbruksareal. 
 
Figurene nedenfor viser en grov skisse over eiendommene og arealene som vurderes fradelt. 

 
 

 
 
Du ønsker fradelt et areal på 120 daa til landbruksformål. Arealet er markert i hvitt i det øverste 
bildet ovenfor. Arealet består i all hovedsak av fulldyrka jord og skog av høy bonitet. All skog som 
skal fradeles er også klassifisert som areal som egner seg for oppdyrking til fulldyrka jord. Både 
dyrka, dyrkbar jord og skogen er arealressurser på eiendommen. Dersom fradeling som omsøkt 
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tillates vil arealressursene på eiendommen svekkes. Ved å tillate deling vil det oppstå enheter som 
det er vanskelig å drive rasjonelt. Dette gjelder især parsellen som blir igjen på nedsiden av 
Målsnesveien, mot elva. Jordloven viser til langsiktig forvaltning av ressursene. En fradeling vil i dette 
tilfellet ikke gi bedre samsvar mellom eiendoms- og bruksstrukturen. At dette ikke er 
privatøkonomisk lønnsomt for eieren kan ikke tillegges vekt. Dersom fradelingen tillates vil dette ha 
konsekvenser for framtidig drift på eiendommen. Vern av arealressursene taler for at ressursene 
holdes samlet, og mot omsøkte fradeling. 
 
Bolighus på jordbrukseiendommer representerer generelt sett en viktig ressurs. Vanligvis vil man 
være restriktiv med å tillate fradeling av bolighus på landbrukseiendommer. I dette tilfellet er det 
bebyggelse på to ulike steder på eiendommen. Bebyggelsen på gnr. 4 bnr. 17 er til nedfalls. 
Bebyggelsen på gnr. 4 bnr. 24 brukes i dag til fritidsformål. Du har uttalt at husene på eiendommen 
ikke er beboelige. Vi ser det derfor slik at bebyggelsen på gnr. 4 bnr. 24 ikke styrker 
ressursgrunnlaget på eiendommen nevneverdig, og at fradeling av bebyggelsen til boligformål ikke 
vil svekke arealressursene nevneverdig. 
 
Ifølge kommunen omfattes det omsøkte arealet av kommuneplanens arealdel, og er avsatt som 
landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR). Eiendommen ligger i et landbruksområde 
som betegnes som meget viktig av kommunen. Dette taler også mot fragmentering av 
arealressursene, og mot at deling skal godkjennes.  
 
Driftsmessig god løsning  
Formuleringen innebærer at det må legges vekt på en utforming av eiendommen som fører til en 
kostnadseffektiv drift, jf. M-1/2013 punkt 8.3.2. I denne vurderingen må forhold som gjelder 
arrondering trekkes inn, som avstand, utforming av teiger og lignende. Det kan her legges vekt på 
eiendommen som tilleggsarealet blir lagt til, ved at det tas stilling til totalløsningen ved delingen, og 
om denne fører til en driftsmessig god løsning. Det er ikke slik at en nødvendigvis må oppnå full 
rasjonalisering. Vurderingen må gjøres ut fra hva som er påregnelig drift, og i et langsiktig 
perspektiv. 
 
Det er i denne saken inngått en kjøpsavtale med et nabogårdsbruk i drift, for arealet som søkes 
fradelt på 120 daa. Fradelingen av dette arealet vil styrke driftsgrunnlaget til gårdbrukeren. Men en 
eventuell fradeling vil følgelig også svekke driftsgrunnlaget på eiendommen gnr./bnr. 4/17 og 4/24.  
 
Det er anført at søker vil beholde resten av arealet selv, og drive skogseiendommen. Søker eier 
naboeiendommen gnr. 5 bnr. 31, som er en eiendom med mye skogsareal. Det kan hevdes at ved å 
slå gnr./bnr. 4/17 og 4/24 sammen med 5/31, vil en samle skogteigene og slik sett oppnå en større 
grad av rasjonalisering. Kommunen har likevel opplyst at eier av gnr. 5 gnr. 31 overtok eiendommen 
i 2002, og at det ikke har vært registrert skogaktivitet der siden. Det er således ikke grunn til å tro at 
eiendommen nyttes til næringsvirksomhet.  
 
Det vil også gjenstå noe dyrket og dyrkbart areal på nedsiden av Målsnesveien, ved å fradele slik 
omsøkt. Det er anført at denne parsellen er liten og tørker lett. Ut fra NIBIOs klassifiseringer består 
parsellen av dyrka jord, innmarksbeite og skog. Arealet er også egnet til oppdyrking til fulldyrket 
jord. Vi har derfor ikke holdepunkter for å si at arealet ikke er egnet til jordbruk, og viser samtidig til 
at det er fulldyrket jord i drift noen hundre meter sør for eiendommen. Det drives aktivt skogbruk i 
området, og området eiendommen ligger på er et viktig jordbruksområde med aktiv drift. Av denne 
grunn synes det som om den beste løsningen vil være å selge hele eiendommen samlet, med dyrket 
jord og skog, til gårdsbruk i drift. På denne måten vil en slippe å redusere avkastingsevnen på 
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eiendommen og sikre landbruket og skogbruket i området på best mulig måte. Dette taler for at 
fradelingen av jordbruksarealet ikke fører til en driftsmessig god løsning. 
  
Når det gjelder arealet på 3 daa til boligformål, kan vi ikke se at det er spesielle hensyn som tilsier at 
delingen ikke fører til en driftsmessig god løsning.  
 
Drifts- og miljømessige ulemper  
Ved vurderingen av om delingen fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, må det 
vurderes konkret hvilke ulemper som kan oppstå på eiendommen ellers, men også på andre 
landbrukseiendommer. 
 
For fradeling av 120 daa vil bruken av arealet fremdeles være landbruk, og fradelingen vil dermed 
ikke føre til ulemper for landbruket i området. 
 
Når det gjelder fradeling av boligtomt bemerkes det at det kan oppstå konflikter i områder hvor det 
både er boliger og landbruk, slik som støy, lukt, støv osv. Slike ulemper kan føre til krav om 
restriksjoner i driften ved offentlige påbud, eller fra en som utsettes for ulempen. Boligtomten som 
ønskes fradelt grenser til innmarksbeite og dyrkbar jord, men har egen avkjøring fra Målsnesveien. 
Det ligger også annen bebyggelse i nærheten. 
 
Andre hensyn 
Det kan også legges vekt på andre hensyn, dersom de faller inn under § 1 i jordloven.  
 
En fradeling av 3 daa til boligformål vil kunne styrke bosettinga i området. 
 
Hensynet til det kommunale selvstyret  
Det følger av forvaltningsloven § 34 annet ledd at «[d]er statlig organ er klageinstans for vedtak 
truffet av en kommune eller fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre ved prøving av det frie skjønn. Det skal fremgå av vedtaket hvordan 
klageinstansen har vektlagt hensynet til det kommunale selvstyret.» Vekten som skal legges på det 
kommunale selvstyret vurderes ut fra den konkrete sak og den aktuelle lov.  
 
I rundskriv M-1/2013 står det i punkt 3.1 at «[v]ern av dyrka og dyrkbar jord er en viktig del av denne 
nasjonale politikken.» Det overordnede målet er at ressursene skal brukes på den måten som er 
best for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket.  
 
Kommunen har vurdert at arealressursene ivaretas best dersom hele eiendommen selges samlet. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har ved avgjørelsen lagt betydelig vekt på hensynet til det 
kommunale selvstyre.  
 
Fylkesmannens konklusjon  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark er etter en helhetsvurdering kommet til at det ikke gis samtykke 
til omdisponering og fradeling slik omsøkt, etter § 12 tredje ledd i jordlova. Fylkesmannen har lagt 
vekt på at arealressursene til gnr. 4 bnr. 17 og gnr. 4 og bnr. 24 blir svekket, samtidig som 
fradelingen ikke vil føre til en driftsmessig god løsning. 
 
Likevel gis det, i samsvar med kommunens avgjørelse, samtykke til omdisponering og fradeling av 
inntil 3 daa til boligformål, på vilkår om at resten av eiendommen selges som tilleggsareal til 
gårdsbruk i drift og på angitt plassering på gnr./bnr. 4/24 i Målselv kommune. 
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Generelle avklaringer 
Du har anført at det bør tas hensyn til at det ikke ble gitt innsigelser ved utsendt nabovarsel. Dette er 
hensyn som ikke vektlegges ved behandling av søknader om omdisponering og fradeling. 
 
Når det gjelder anførselen din om at det er tatt inn nye momenter i klagesaken som du ikke har fått 
anledning til å uttale deg om, så opplyser vi at kommunen først fattet vedtak i saken den 29.10.2019. 
Etter dette fikk du mulighet til å klage på vedtaket, noe du gjorde. Kommunen skal i slike tilfeller se 
på vedtaket sitt på nytt, og vurdere om de på bakgrunn av klagen skal omgjøre tidligere vedtak. Når 
kommunen kommer til at de ønsker å opprettholde vedtaket sitt, skal de sende vedtaket over til 
klageinstansen. Klageinstansen i denne saken er Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og kommunen 
har sendt sin behandling av søknaden med alle vedlegg over til oss. Det ble samtidig sendt kopi til 
deg av dette brevet. Du har, før vi behandlet klagen, fått mulighet til å komme med innspill til saken. 
Du har i den forbindelse bedt om møte med Fylkesmannen og sendt inn skriftlige merknader til 
saken. Vi ser det derfor slik at du har fått god anledning til å ivareta dine interesser i denne sak, i 
forbindelse med klageomgangen. 
 
Når det gjelder anførselen om kommunens journalføring, ber vi deg kontakte de for en avklaring. Vi 
bekrefter i denne sammenheng at kommunen, ved behandling av sak vedrørende konsesjon, skal 
sjekke om det er interesse for eiendommen som tilleggsjord i saker der det ligger an til avslag fordi 
eiendommen bør brukes som tilleggsjord av andre enn konsesjonssøker8. Dette er informasjon som 
skal arkiveres på sak. 
 
Informasjon  
Dette vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd. Du har rett til 
innsyn i sakens dokumenter etter fvl. §§ 18 og 19.  
 
 
Med hilsen 
 
Torhild Gjølme (e.f.) 
fungerende landbruksdirektør 

  
 
Linn Marstrander 
seniorrådgiver landbruk 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Målselv kommune Mellombygdveien 216 9321 MOEN 

 
 

 
8 Landbruks- og Matdepartementets rundskriv M-3/2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt, kap. 11.1 s. 40. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Øyvind Hilmarsen 
Clodiusbakken 13 
9009  TROMSØ 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2019/1562-17 Mette Pedersen Anfeltmo 29.10.2019 

 Delegert rådmann - landbrukssaker nr . 40/2019   

4/17 og 4/24 Deling etter Jordloven 

Det vises til søknad om fradeling av tomt til påstående bolighus til formål bolig og 120 da 
landbruksareal til uendret formål fra gnr 4 bnr 17 og 24 i Målselv. Saken er behandlet 
administrativt og det er fattet følgende: 
 
Vedtak: 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av 6,2 da til formål bolig og 120 da til uendret 
formål fra gnr 4 bnr 17 og 24.  
 
Målselv kommune avslår deling, jamfør Jordlovens §§1,9 og 12. 
 
Begrunnelsen for avslag er at det ikke fører til en driftsmessig god løsning. 
 
Målselv kommune tilrår deling av inntil 3 da med påstående bolighus, jamfør Jordlovens §§1,9 
og 12 med vilkår om at resten av eiendommen gnr 4 bnr 17 og 24 selges som tilleggsareal til 
bruk i drift. 
 
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv 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. 
 
Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykket er gitt, vil samtykke falle 
bort. 
 
Det gjøres oppmerksom på at vedtaket er kun etter Jordloven og at endelig delingsvedtak 
fattes etter Plan- og bygningsloven. 
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Med hilsen 
 
 
Morten Tomter 
Leder Enhet Teknisk Mette Pedersen Anfeltmo 
 fagkonsulent 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
 
Vedlegg 
1 4-17 og 24 Oversiktsbilde 
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 I.  Saken gjelder følgende eiendom(mer): 
 

Gnr Bnr Bnr Hjemmelshaver Andel 
4 17 24 Rigmor Pettersen 1/1 

II. Sakens parter: 

Navn Adresse Postadresse Partens status i saken 
Rigmor Pettersen Bjørnhiveien 2 B 9408 Harstad Hjemmelshaver 
Øyvind Hilmarsen Clodiusbakken 13 9009 Tromsø Søker med fullmakt 

fra hjemmelshaver 
Rigmor Pettersen 

 
III. Arealer på eiendommen(e): 
 

Jordbruksareal Skogbruksareal 
        

Gnr 
      

Bnr 
Fulldyrka 

jord  
Overfl. 

dyrka + gj. 
beite 

Svært høg 
og høg 
bonitet 

Middels 
bonitet 

Lav 
bonitet 

Annen 
skog 

Annet 
areal 

             
Sum 

4 17, 24 43 6  296  309 7 661 
Omsøkt parsell 1  1,9  1,1   3,2 6,2 
Omsøkt parsell 2 40,8 1,6  75   2,8 120 

 
IV. Bygninger på eiendommen(e): 
 

 Bygningstype Byggeår Grunnflate Etasjer Teknisk kvalitet 
Enebolig     
Garasjeuthus     
Flere bygninger til nedfalls     

 
V. Andre opplysninger om omsøkte parsell(er): 
 

Er tiltak i henhold til godkjent plan Ja Ligger parsellen i verneskog Nei 
Grenser parsellen til dyrket mark  Omdisponering etter Jordlovens § 9 Ja 
Grenser parsellen mot bolig eller hytte  Deling etter Jordlovens § 12 Ja 
Er det flere våningshus på eiendommen Nei Ivaretar tiltaket hensynet til 

kulturlandskapet 
Ja 

Er adkomsten på brukets gårdsveg Ja   
Er adkomsten gjennom tunet  
Er adkomsten over dyrket mark Ja 

Parsellene skal nyttes til boligformål og 
jordbruksdrift 

 
VI. Andre opplysninger om eiendommen, området og kommunen: 
 
 Eiendomstype er landbruk  
 Eiendommen er i eneeie  
 Drift på bruket er nedlagt  
 Eiendommen bebos av ingen 

Dyrkamark drives av ingen 
 Jordbruksvilkår i området er gode 
 Skogbruksvilkår i området er gode  
 I området drives det med jordbruk skogbruk husdyr 
 Bosetningen i kommunen er stabil 
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Bakgrunn: 
 
Målselv kommune har mottatt søknad om deling av gnr 4 bnr 17 og 24. Formålet er fradeling av 6,2 
da til boligformål og 120 da til landbruksformål. Resten av arealet skal beholdes av søker Øyvind 
Hilmarsen.  
 
Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal søkte i 2018 om konsesjon for å erverve gnr 4 bnr 17 og 24. Plan- 
og næringsutvalget fattet 19.11.2018 følgende vedtak: 
 
Plan- og næringsutvalget er forelagt søknad om konsesjon for erverv av eiendommene gnr 4 bnr 17 
og 24 i Målselv kommune fra Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal.  
 
Plan- og næringsutvalget avslår søknaden og innvilger ikke konsesjon til Øyvind Hilmarsen og Bente 
Urdal, jamfør Konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
 
Plan og næringsutvalget ønsker ikke å gi konsesjon uten vilkår om boplikt og Utvalget legger vekt på 
at det er interesse for eiendommene som tilleggsareal og at salg til et nabobruk i drift vil være den 
beste driftsmessige løsningen og at det vil sikre bosettingen og landbruket i området. 
 
Øyvind Hilmarsen har fullmakt fra hjemmelshaver Rigmor Pettersen om å søke deling fra gnr 4 bnr 
17 og 24. 
 
 
Parsell 1: Fradeling av tomt rundt eksisterende bolig fra 4/24.  
Oppgitt areal i søknaden er 6000 m².  
Beregnet areal i matrikkelen er 6264 m².  
I den videre saksbehandlingen vil Målselv kommune forholde seg beregnet areal i matrikkelen, 6264 
m².  
 

 
 
 
Parsell 2: Fradeling av tilleggsareal til landbrukseiendom i drift fra 4/17 og 4/24.  
Oppgitt areal i søknaden er 110000 m².  
Beregnet areal i GisLine er ca. 120000 m².  
I den videre saksbehandlingen vil Målselv kommune forholde seg til beregnet areal 120000 m².  
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Utredning: 
 «Borgly» gnr 4 bnr 17 og «Nyvang» gnr 4 bnr 24 ligger i Luneborg i nedre Målselv. Eiendommene 
har felles grense og går fra Målselva og opp til høyeste fjell. Begge eiendommene er fraflyttet men 
bebygd. Bebyggelsen på bnr 17 er til nedfalls. Boligen på bnr 24 brukes til fritidsformål. Det har ikke 
vært drift på eiendommene siden på 70-tallet og jordbruksarealet på 43 dekar fulldyrka jord og 6 
dekar innmarksbeite er delvis igjengrodd.  
 
I området der eiendommen ligger er det etablert sperregjerde som skal hindre beitedyr å komme ut av 
beiteområder. Vedlikehold og drift av sperregjerder innebærer forpliktelser for eiere av gnr 4 bnr 17 
og 24.  
 
Området er LNFR-område og er i Kommuneplanens arealdel betegnet som et meget viktig 
landbruksområde.  
 
I forbindelse med søknad om deling i 2014 ble det fastslått at eiendommene utgjør en 
driftsenhet i landbruket. 
 
Det foreligger kjøpekontrakt for parsell omsøkt til formål jordbruk. 
 
Lovgrunnlag 
Omdisponering reguleres av Jordlovens § 9 og fradeling som omsøkes reguleres av Jordlovens 
§§ 1 og 12.  
 
§ 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 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. 
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§ 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. 

       Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med 
grensejustering etter matrikkellova. 

 

Vurdering 
Gnr 4 bnr 17 og 24 er en eiendom med fulldyrka og dyrkbar jord, beite og produktiv skog. Med 
43 da fulldyrka jord, 6 da beite og 296 da produktiv skog er det en odelseiendom.    
 
Omdisponering: 
Omsøkt areal består av: 
 
Parsell 1. 1,9 da innmarksbeite, 1,1 da middelsbonitet skog og 3,2 da bebygd areal. Denne 
parsellen er omsøkt til boligformål og skal derfor vurderes etter Jordlovens § 9 (omdisponering).  
 
Parsell 2. 40,8 da fulldyrka, 1,6 da innmarksbeite, 75 da middels bonitet skog og 2,8 da annet 
areal. Denne parsellen er omsøkt til samme formål (LNFR) og vurderes ikke etter Jordlovens § 9.  
 
Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Det kan tas hensyn til godkjente 
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. 
Kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponeringen vil gi. I arealplanen for Målselv 
kommune er området som omsøkes avsatt til jordbruk, skogbruk, reindrift, utmarksnæring og 
fiske som ledd i stedbunden næring og/eller natur- og friluftsområde. Arealet som omsøkes skal 
nyttes til bolig. I retningslinjene til kommuneplanens arealdel pkt. 6.2 om dispensasjoner står det 
følgende, sitat:»Ved fradeling av nye boligeiendommer i LNFR-området eller tillegg til 
eksisterende eiendommer, skal tomtestørrelse totalt ikke overstige 3 da», sitat slutt. Omsøkt 
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fradeling vil ikke medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det vil 
ikke føre til endringer i kulturlandskapet. Å fradele boligen vil styrke bosettinga i området. 
 
Deling: 
Ved avgjørelse om samtykke til deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen skal det tas hensyn til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessige god løsning og om delingen kan føre til 
drifts- eller miljømessige ulemper. 
 
Parsell 1: Det søkes om 6,2 da til formål bolig. Huset står allerede på omsøkt parsell. Nedbygd 
areal er ca. 3,0 da. Resten av omsøkt areal er dyrkbar jord. Det synes unødvendig å bygge ned 
mer enn det retningslinjene i kommuneplanens arealdel anbefaler. Størrelsen på omsøkt areal vil 
føre til drifts eller miljømessige ulemper da arealet på driftsenheten 4/17 og 24 reduseres. Det vil 
også redusere avkastningsevnen på eiendommen. Rådmannen vil anbefale fradeling men med 
redusert areal i forhold til det som er omsøkt. 
 
Parsell 2: Jordloven har til formål å tilrettelegge slik at produktive arealer skal brukes slik at de 
er mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket.  
 
Omsøkt fradeling av 120 da vil resultere i restareal som følger: En parsell mot vest av 
Målsnesveien. Areal langs hele omsøkt parsell mot sør, i 3-4 meters bredde, ønsker søker å 
beholde til veiformål. Restareal i øst bestående av skog og utmark ønsker søker også å beholde 
selv. Jordloven er også tydelig på at man skal tilrettelegge for tjenlig og variert bruksstruktur 
samt bidra til en driftsmessig god løsning.  
 
Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal fikk avslag på konsesjon. Plan – og næringsutvalget ønsker 
ikke å gi konsesjon uten vilkår om boplikt og Utvalget legger vekt på at det er interesse for 
eiendommene som tilleggsareal og at salg til et nabobruk i drift vil være den beste driftsmessige 
løsningen og at det vil sikre bosettingen og landbruket i området.  
 
Omsøkt parsell på 120 da og restarealet må innvilges konsesjon for at nye eiere skal få lov til å eie. 
Målselv kommune har ikke fått inn nye opplysninger som gjør at man bør vurdere 
konsesjonsspørsmålet til Øyvind Hilmarsen og Bente Urdal i nytt lys, bort sett fra at de ønsker å selge 
deler av den dyrkbare jorda og bolighuset på eiendommen. Søknaden slik den foreligger bidrar ikke 
til god arrondering. Delingen fører ikke til en driftsmessig god løsning. Den beste driftsmessige 
løsningen er å selge hele eiendommen som tilleggsareal til bruk i drift. 
 
Etter en samlet vurdering og med bakgrunn i ovenstående fatter rådmannen følgende: 

Vedtak: 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling av 6,2 da til formål bolig og 120 da til uendret 
formål fra gnr 4 bnr 17 og 24.  
 
Målselv kommune avslår deling, jamfør Jordlovens §§1,9 og 12. 
 
Begrunnelsen for avslag er at det ikke fører til en driftsmessig god løsning. 
 
Målselv kommune tilrår deling av inntil 3 da med påstående bolighus, jamfør Jordlovens §§1,9 
og 12 med vilkår om at resten av eiendommen gnr 4 bnr 17 og 24 selges som tilleggsareal til 
bruk i drift. 
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Målselv kommune Arkiv: 66/9 

Arkivsaksnr: 2020/5-10 

Saksbehandler:  Aud Nystad  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 197/2020 28.04.2020 

 

66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
1 66/9 Deling etter Jordloven 
2 66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 1 
3 66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 2 
4 66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 3 
5 kart 

 

Bakgrunn 
Søker: Stein Erik Fagernes 
Tomtekjøper: Mai-Greta Kjæringe 
Beliggenhet: 5418/Målselv/Elvestøa 18 
Koordinat: X 7681934 Y 637431 
Plan- og bygningsloven- PBL 
Naturmangfoldloven- NML 
 
 
Det søkes om fradeling av tilleggs tomt på ca 260 m² til eksisterende bebygde boligeiendom 66/58. 
Eiendommen 66/58 er en boligeiendom, etablert i 1990. Oppmålt areal ifølge målebrevet er 634 m². 
 
Eiendommen 66/9 er en landbrukseiendom som ligger på Karlstad i et område med spredt 
boligbygging og landbruksdrift. Eiendommens 66/9 består av 3 teiger, oppgitt areal i matrikkelen er 
626518 m² hvorav en av teigene har delt part med en annen eiendom. 
 
 

Utredning: 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, PBL § 19: 
I arealplanen har området status som LNFR- område. Herunder jord- og skogbruk, reindrift, 
utmarksnæring og fiske som ledd i stedbunden næring, og/eller natur- og friluftsområder, og omsøkte 
tiltak er vurdert i forhold til vedtatte bestemmelser. 
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Søknaden om dispensasjon er grunngitt, jfr PBL § 19-1.  
Som grunn oppgis at tiltakets formål er utvidelse av tomteareal for å få tilhørende uthus med på egen 
tomt. 
  
 
Vei, vann og avløp: 
Tiltakets atkomst er i søknaden beskrevet slik at den skal ligge der den ligger i dag, og eksisterende 
avkjørsel fra kommunal vei skal benyttes uendret. 
 
Eksisterende vann – og avløpsløsning skal videreføres.  
 
 
Søknaden har vært tilsendt berørte sektormyndigheter, og følgende tilbakemeldinger er mottatt: 
 
-Målselv kommune, Jordlovsvedtak 4/2020: 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling fra ca. 260 kvm fra gnr 66 bnr 9 som tilleggsareal 
til boligeiendommen gnr 66 bnr 58.  
Målselv kommune godkjenner deling som omsøkt, jamfør Jordlovens §§ 1 og 12. Det settes som 
vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med boligeiendommen gnr 66 bnr 58. 
 
-Sametingets kulturminneavdeling, brev av 10.02.20. Ingen merknader. 
 
-Troms og Finnmark Fylkeskommune, brev av 07.02.20. Ingen merknader. 
 
-Varsel er sendt tilstøtende naboeiendommer, og ingen merknader er kommet inn. 
 

Vurdering: 
Innkomne brev viser at ingen av sektormyndighetene har innvendinger mot søknaden. 
  
Kulturminne: 
Målselv kommune er ikke kjent med at det finnes registrerte kulturminner på eller i nærheten til 
omsøkte parsell. Krav om at disse hensyn skal ivaretas hvis kulturminner blir oppdaget, vil bli stilt i 
et eventuelt positivt delingsvedtak. Søk er utført på et større område rundt omsøkte tiltak i 
Riksantikvarens kulturminnebase /Askeladden og Matrikkelens SEFRAK-register. 
 
Reindrift: 
Søknaden er forelagt berørt reinbeitedistrikt.  
Det er ikke kommet inn merknader fra reindrifta og vi må derfor anse at reindrifta ikke ser på tiltaket 
som hinder for deres virksomhet. 
Ihht tilgjengelig informasjon om reindrift på kilden/nibio kommer ikke omsøkte tomt i berøring eller 
konflikt med viktige reindriftsinteresser. 
Da dette gjelder fradeling av tilleggs tomt til eksisterende bolig utløser ikke fradelingen fysiske 
inngrep i terrenget. Fradelingen er heller ikke å anse som en nyetablering/utbygging hvor det blir økt 
trafikk/motorisert ferdsel eller mer menneskelig aktivitet i området som følge av at det godkjennes 
tilleggs tomt rundt boligen. 
 
Sikkerhet ifht natur og ytre miljø: 
Ved dispensasjon fra loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Målselv kommune har gjennomgått søknaden mot naturgitte 
forhold.  
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Omsøkte parsell ligger i et område som anses som utenfor fare for utglidning og skred. Tomten 
ligger innenfor aktsomhetskartet for flom og innenfor marin grense.  
Det er ikke andre naturlige eller menneskeskapte forhold som medfører fare for helse og sikkerhet.  
På NGU`s løsmassekart viser grunnforholdene på tomten, elve- og bekkeavsetning, uspesifisert. Inn 
mot lifoten ligger områder med hav- og fjordavsetning, tykt dekke.  
Da dette gjelder fradeling av tilleggs tomt, som ikke skal bebygges, til allerede bebygd eiendom, 
anses tiltaket som relevant for gjennomføring uten nærmere grunnundersøkelse og dokumentasjon.   
Tiltaket er således ikke å anse som en nyetablering/utbygging hvor antallet person økes og 
sikkerheten reduseres. Jfr. Skriv 11/1076 fra Kommunal- og regionaldepartementet 06.07.11. Tiltaket 
utløser derfor ikke krav om nærmere skredfarevurdering, jfr PBL 28-1 og TEK.  
 
 
Naturmangfold, forurensing og landskap: 
Det framkommer at det ikke er registrert nasjonale arter av særlig stor, eller stor forvaltningsinteresse 
i nær tilknytning til omsøkte fradeling. 
Av tilgjengelige databaser framgår det heller ikke at det er registrert prioriterte eller utvalgte 
naturtyper, truede eller nær truede naturtyper, kulturlandskap og inngrepsfri natur i området. 
Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller 
naturtyper i området som ikke er fanget opp av ovennevnte registreringer.  
Da fradelingen ikke utløser inngrep i marka, anses tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for 
naturmangfoldet eller landskapsbildet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og 
det ikke kan påvises effekter av tiltak på verdifull natur, legges det til grunn at det ikke er nødvendig 
å foreta vurderinger etter de andre miljøprinsippene i NML §§8-12. 
Kravet om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt, jfr 
NML §§8-12. 
 
 
Allmenne friluftsinteresser og ivaretakelse av barn, unge og funksjonshemmede: 
Det er ikke anført fra søker eller naboer at det foreligger friluftsinteresser som vil bli berørt av 
tiltaket. Målselv kommune er heller ikke kjent med at det slike foreligger. 
Området er ikke et viktig friluftsområde.  
Målselv kommune er ikke kjent med at det foreligger spesifikke føringer for dette området hvor 
friluftslivet skal vises særlig hensyn. 
Tiltaket anses ikke å ha noen negative virkning for barn, unge og funksjonshemmede. 
 
 
Konklusjon: 
PBL § 1-1, fastslår at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger hvor konsekvensene for 
naturmangfold, miljø og samfunn er vurdert. 
Gjennom tilgjengelige databaser er området sjekket ut mot samfunnssikkerhet og beredskap, 
kulturminner, vilt, reindrift, naturtyper, artsmangfold og friluftsinteresser uten at det er gjort funn 
eller registreringer som tilsier at omsøkte tiltak ikke kan gjennomføres. 
 
Målselv kommune har vurdert omsøkte tiltak i forhold til bestemmelsene i kommuneplanens 
arealdel.  
Omsøkte tomtestørrelse er i tråd med intensjonen i ny arealdel, og tilrettelegging for å rydde i 
eiendomsstrukturer denne typen er av interesse for samfunnet og framtidige eierforhold. 
Det omsøkte arealet gir en god arronderingsløsning uten å være til ulempe for driften av den 
gjenværende landbruksenheten eller påvirke jord- og skogvernet på en negativ måte. 
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Kommunens behandlingspraksis i sammenlignbare fradelinger er at tiltaket innvilges, når 
arealbruken ikke endres i forhold til dagens situasjon, medfører økt motorisert trafikk eller mer 
menneskelig aktivitet.  
 
Målselv kommune har vektlagt kommunalt selvstyre ved prøving av det frie skjønn, og vurdert 
omsøkte fradeling til å være tilstrekkelig utredet i forhold til tiltakets formål.  
Tiltaket ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, reindrifts-, kulturminne-, vilt eller 
friluftsinteresser.  
Etter en vurdering av den framlagte løsningen for deling av eiendommen anses fordelene større enn 
ulempene, ved at bestemmelsene i kommuneplanen blir ikke vesentlig tilsidesatt og dispensasjon kan 
derfor gis.   
 
Kriterier som er lagt til grunn er satt som vilkår i vedtaket. 
 

 
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at Plan- og næringsutvalget gjør 
slikt vedtak: 
Fradeling av tilleggs tomt på inntil 260 m² til eksisterende boligeiendom 66/58 godkjennes fradelt 
som omsøkt jfr. PBL § 26 og PBL § 20-1m og kart datert 27.12.19. 
 
Det er i vedtaket lagt vekt på at tilleggs tomten med påstående uthus/garasje skal tillegges 
boligeiendommen 66/58.  
 
  
Fradelingen er gitt på følgende vilkår: 
 
Avkjørsel fra kommunal vei, Elvestøa, på Karlstad skal benyttes slik den ligger i dag.  
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Alle sikthemmede elementer som trær, jordvoller og lignende må fjernes og holdes fjernet til enhver 
tid. Postkassestativ og søppelbokser skal ikke stå nærmere vegkanten enn 4 meter, fordi de hindrer 
sikten i avkjørselen. Det skal ryddes skog/kratt i begge kjøreretninger slik at tilstrekkelig sikt oppnås. 
Dersom avkjørselen ikke har stikkrennerør skal dette utbedres og stikkrennerør med min. dimensjon 
30cm legges ned.  
 
Vi presiserer at vår tillatelse kun gjelder tilknytning til kommunal vei, Elvestøa. 
Tillatelsen gir ikke noen rettigheter til bruk av annen persons grunn til atkomstvei. Slik rettighet er av 
privatrettslig karakter og må avtales med aktuelle grunneier.  
Atkomst til parsellen må sikres med tinglyst veirett over berørt eiendom.   

 
Etter oppmåling og tinglysning bør tilleggsarealet og 66/58 sammenføyes til en enhet for å få 
rydding eiendomsstruktur. 

 
Gebyrkrav for oppmåling og Matrikkelføring sendes tomtekjøper. 
 
Ved oppføring av framtidig bolig/fritidsbolig skal det søkes om utslippstillatelse dersom det skal 
legges vann inn i bygningen. 
 

 
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander o.l som viser eldre aktivitet, må arbeidet 
stanses og melding gis til kulturminnemyndighetene. Jfr. Lov om kulturminner § 8.2.  

 
Det presiseres at delingsvedtaket alene, ikke gir noen automatisk rett til å kunne føre opp bygg på 
eiendommen. Planlagte bygg er søknadspliktige tiltak og skal avgjøres etter behandling iht gjeldende 
regelverk. Framtidige bygg må derfor utformes slik at hensynet til omkringliggende bebyggelse og 
kulturlandskap ivaretas i form av størrelse, form, farge, materialbruk, takvinkler, samt plassering i 
terrenget. 
Dersom det planlegges ny bebyggelse på eiendommer med marin leire må det gjøres en fagkyndig 
vurdering om grunn- og terrengforholdene er slik at det kan være fare for utrasing/flom- og 
leireskred. Det kan ikke oppføres nybygg på eiendommene før slik vurdering foreligger. 

 
Vedtaket er vurdert i forhold til NML §§ 8-12. Da fradelingen ikke utløser inngrep i marka, anses 
tiltaket ikke å ha negativ innvirkning for naturmangfoldet, naturtypen eller landskapsbildet. 

 
Denne fradelingstillatelsen gjelder i 3 år fra vedtaksdato. Grunneier eller tomtekjøper må rekvirere 
oppmåling over tomta fra kommunens oppmålingskontor innen samme tidsramme. Dette kan gjøres 
ved å sende en e-post til postmottak@malselv.kommune.no 
Etter 3 år bortfaller tillatelsen uten varsel, jfr. PBL § 21-9.  
 

 
Vedtaket er fattet i medhold PBL § 19-2 som en varig dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, 
planident 19242012KPLAN. 
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Målselv kommune  
Enhet teknisk 
 

 

 
 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Mellombygdveien 216, 9321 MOEN Kommunehuset, Moen 77 83 77 00 4715.02.00373 
E-post:  Telefaks Org.nr 
postmottak@malselv.kommune.no www.malselv.kommune.no 77 83 77 01 972418005 

Stein Erik Fagernes 
Elvstøa 20 
9322  KARLSTAD 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 
 2020/5-9 Ellen Espnes 30.03.2020 

 Delegert rådmann - landbrukssaker nr . 4/2020   

66/9 Deling etter Jordloven 

Det vises til søknad om deling av gnr 66 bnr 9 datert 29.12.2019.  
Søknaden er behandlet administrativt i delegert landbrukssak nr. 4/2020 og det er fattet 
følgende vedtak:   
 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling fra ca. 260 kvm fra gnr 66 bnr 9 som 
tilleggsareal til boligeiendommen gnr 66 bnr 58.     
        
Målselv kommune godkjenner deling som omsøkt, jamfør Jordlovens §§ 1 og 12. 
Det settes som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med boligeiendommen gnr 66 
bnr 58.     
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Målselv kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 
 
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
 
Med hilsen 
 
Morten Tomter 
enhetsleder Teknisk Ellen Espnes 
 jordbruksleder 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur 
 
Kopi til: 
Maj-Greta Kjæreng Lensmannsstien 146 3030 DRAMMEN 
Aud Nystad    
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I.  Saken gjelder følgende eiendom(mer): 
 

Gnr Bnr Fnr Eier Andel 
66 9  Stein Erik Fagernes 1/1 

II. Sakens parter: 

Navn Adresse Postadresse Partens status i saken 
Stein Erik Fagernes   Eier 
Maj-Grete Kjæreng   Kjøper 

 
III. Arealer på eiendommen(e): 
 

Jordbruksareal Skogbruksareal 
        

Gnr 
     

Bnr 
Fulldyrka 

jord  
Overfl. 

dyrka + gj. 
beite 

Svært høg 
og høg 
bonitet 

Middels 
bonitet 

Lav 
bonitet 

Annen 
skog 

Annet 
areal 

             
Sum 

66 9 23,2 0 61,4 233,3 42,8 214 76,8 651,5 
Omsøkt 
parsell 

      0,260 0,260 

 
IV. Bygninger på eiendommen(e): 

 Bygningstype Byggeår Grunnflate Etasjer Teknisk 
kvalitet 

Bolig    Middels 
Fjøs    Dårlig 
Garasje    Middels 

 
V. Andre opplysninger om omsøkte parsell(er): 

Er tiltak i henhold til godkjent plan nei Ligger parsellen i vernskog ja 
Grenser parsellen til dyrket mark ja Omdisponering etter Jordlovens § 9 nei 
Grenser parsellen mot bolig eller 
hytte 

ja Deling etter Jordlovens § 12 ja 

Er det flere våningshus på 
eiendommen 

nei Ivaretar tiltaket hensynet til 
kulturlandskapet 

ja 

Er adkomsten på brukets gårdsveg ja   
Er adkomsten gjennom tunet ja 
Er adkomsten over dyrket mark ja 

Parsellen(e) skal nyttes til 
Tilleggsareal til 66/58 

 
VI. Andre opplysninger om eiendommen, området og kommunen: 
 Eiendomstype er   landbruk  
 Drift på bruket er   nedlagt  
 Eiendommen bebos av  eier 

Dyrkamark drives av   leietaker  
 Jordbruksvilkår i området er  gode  
 Skogbruksvilkår i området er  gode  
 I området drives det med  jordbruk skogbruk husdyr 
 Bosetningen i kommunen  avtar  
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Bakgrunn: 
 
Eiendommen gnr 66 bnr 94 ligger på Karlstad i et område som i Kommuneplanens arealdel er 
utlagt til LNFR (landbruk, natur, friluft, reindrift).   
Det søkes fradeling av ca. 260 kvm bebygd areal som tilleggsareal til boligeiendommen 66/58 
slik kartet nedenfor viser (rød omramming).     

 

Utredning: 
Lovgrunnlag       
Fradeling som omsøkt reguleres av Jordlovens §§ 1 og 12.        
       

§ 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 
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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.            
Departementet kan gi forskrift om høve til frådeling av mindre areal utan godkjenning i samband med 
grensejustering etter matrikkellova.       
 
 
Vurdering       
Gnr 66 bnr 9 er en landbrukseiendom med et samla areal i flg. Gårdskart.no på 651,5 dekar. 
Dyrkajorda drives med bortleie til en gårdbruker som driver et melkeproduksjonsbruk.  
Eier bor på eiendommen.    
Det søkes fradeling av en parsell på ca. 260 kvm som skal være tilleggsareal til 
boligeiendommen 66/58.  På parsellen står et uthus som tilhører 66/58. 
 
Boligeiendommen 66/58 er på 634 kvm og blir med omsøkt tilleggsareal på ca. 900 kvm.   
 
Deling       
Ved avgjørelse om samtykke til deling skal det legges vekt på om delingen legger til rette for 
tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderingen skal det tas hensyn til vern av 
arealressursene, om delingen fører til en driftsmessige god løsning og om delingen kan føre til 
drifts- eller miljømessige ulemper.       
       

Fradeling av omsøkt areal styrker bosettingen i området og delingen vil i liten grad redusere 
avkastningsevnen på eiendommene. Omsøkt fradeling vil ikke føre til drifts eller miljømessige 
ulemper for landbruket i området.        
        

På bakgrunn av ovenstående fatter rådmannen følgende        

vedtak: 
Målselv kommune er forelagt søknad om fradeling fra ca. 260 kvm fra gnr 66 bnr 9 som 
tilleggsareal til boligeiendommen gnr 66 bnr 58.     
        
Målselv kommune godkjenner deling som omsøkt, jamfør Jordlovens § 12. Det settes 
som vilkår at tilleggsarealet sammenføyes med boligeiendommen gnr 66 bnr 58.     
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/754-1 

Saksbehandler:  Karina Brodahl Husby  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 198/2020 28.04.2020 

 

Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
Utrykte bilag: 
Kommunedelplan avløp 2018-2030 
Forurensningsloven 
Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune 
 

Bakgrunn 
I «Kommunedelplan avløp 2018-2030» anbefales det å revidere «Forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Målselv kommune».  

Utredning: 
Målsetningen med forskriftsarbeidet vil være oppdatering av både regelverk og praksis. Det vil også 
bli viktig å forenkle og gjøre forskriften lett å forstå, både for de som skal etterleve forskriften og for 
de som skal håndheve den. 

Vurdering: 
Rådmannen anser at dagens forskrift revideres på bakgrunn i anbefaling i «Kommunedelplan avløp 
2018-2030»  
 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 
vedtak: 
Plan- og næringsutvalget vedtar oppstart av arbeid med revidering av «forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Målselv kommune».  
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/30-12 

Saksbehandler:  Håvard N. Sara  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 199/2020 28.04.2020 

   
 

Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag -  
§ 6 - Ola Kvammen 

Referanser: 
Vedlagte bilag:Vedlegg 
1 Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte - festekontrakt 
2 festekontrakt datert 24_02_2020 
3 Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte 
4 Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - dokumentasjon for eierskap til hytte 
5 festekontrakt for hytte 
6 Vedr. søknad om dispensasjon fra lov motorisert ferdsel i utmark 
7 Utfyllende opplysninger til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og 

vassdrag 
8 kartvedlegg til søknad om disp fra lov om motorf_Ola Kvammen 
10 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
11 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
12 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Ola Torbjørn Kvammen datert 21.12.2019 der det søkes om transport av 
bagasje/utstyr/proviant/ved fra bom/veistart Maukdalveien til leid hytte på eiendom 31/5.. Det søkes 
om mer enn 30 turer i perioden 01.01.2020 over 3 år. Søker har lagt ved kart over kjørerute. 
 
Ola Torbjørn Kvammen har fra gammelt en muntlig avtale med grunneier Idar Bøe, og har til nå hatt 
bare muntlige avtaler som har gått fra generasjon til generasjon. Vedlagt har han sendt oss en 
skriftlig leiekontrakt mellom han selv, sin bror Kjell Kvammen og grunneier Idar Bøe som varer i 25 
år. Det kommer frem i leiekontrakten at også bror Kjell Kvammen leier hytten med like mange 
andeler. Ola Kvammen har også to sønner som søker om å kjøre snøscooter til samme hytte ved bruk 
av samme trasé. Administrasjonen har sett det hensiktsmessig å slå sammen alle disse søknadene til 
en dispensasjonssøknad.  
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Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  
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§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte: 
 
Gjennom sjekk av matrikkelen står hytta det søkes om transport til på eiendommen til Idar Bøe. 
Søker, Ola Kvammen har sendt administrasjonen en kopi av en leiekontrakt mellom grunneier, han 
selv, og søkers bror Kjell Kvammen. Det kommer frem i leiekontrakten at Ola og Kjell Kvammen 
deler eierskapet på hytta, og må derfor behandles etter § 6 ettersom det er flere som eier hytta. 
 
Avstanden til hytta er på 2,5km i luftlinje og er innenfor minstekrav i forskriftenes § 5 første ledd 
bokstav c).  
 
Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie og kan føres opp 
som førere i dispensasjonen. I tillegg ønsker administrasjonen å legge til Kjell Kvammen som fører 
ettersom han også er oppført som hytteleier. 
 
Vurdering av transport av ved: 
Omsøkt transport er ansett som kurant dispensasjonsgrunn. Etter administrasjonens vurdering vil 
ikke en begrenset bruk av snøscooter for transport av ved, representere noen vesentlig skade eller 
ulempe på natur eller naturmiljø med dens biologiske og økologiske prosesser, når dette kanaliseres 
til omsøkt kjørerute. Transporten begrenses av transportbehovet. 
 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
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På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer Målselv kommune at søker påviser et særlig 
behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier:  
Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe i transport området.  
 
Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som viktig friluftsområde. 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum.  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som vinterbeite.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Vurder avbøtende tiltak. Transporten skal 
begrenses til et minimum for kalvingsperioden. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
vedtak:  
 
Deres søknad av 21.12.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i 
Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter til og fra 
løypestart Maukdalveien til hytte. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det funnet noen spesielle miljøforekomster i den omsøkte 
traseen. 
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Vedtaket begrenses til 10 turer pr. år. For å dekke behovet for transport av 
bagasje/utstyr/proviant/ved til hytte. 
 
Fører av snøskuter: Ola Torbjørn Kvammen eller Kjell Kvammen eller Einar Kvammen eller 
Torbjørn Kvammen. 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av bagasje/utstyr/proviant/ved til hytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 01.01.2020-04.05.2024 på snødekt mark. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart, og etter påtegnet grønn trasé. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved 
og må fylles ut før kjøringen starter. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
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Gyldighet Fra vedtaksdato til 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

  

Gyldighet 01.01.2021 til 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

Gyldighet 01.01.2022 til 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

Gyldighet 01.01.2023 til 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
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7.   
8.   
9.   
10.   

 
 

Gyldighet 01.01.2024 til 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 
--- slutt på innstilling ---  
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Fra: Ola Kvammen (olatorb@gmail.com)
Sendt: 03.03.2020 18:47:09
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Fwd: Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte
Vedlegg: festekontrakt datert 24_02_2020.pdf
Vedr. dokumentasjon for eierskap til hytte.
Viser til deres brev av 02.03.2020 med ref. 2020/30-8
tilknyttet søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

Vedlagt er festekontrakt som er korrigert for kontraktens varighet/festetid jfr. pkt.5.
Under punkt 7 er påført signert bekreftelse fra begge parter.

Hilsen Ola Kvammen

---------- Forwarded message ---------
Fra: Ola Kvammen <olatorb@gmail.com>
Date: man. 2. mar. 2020 kl. 17:18
Subject: Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte
To: <postmottak@malselv.kommune.no>

Viser til deres brev av 02.03.2020 med ref. 2020/30-8
tilknyttet søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

Leiekontrakten er bindende inntil videre. Som tidligere opplyst ble hytta bygget i 1975 basert på muntlig avtale mellom
naboer. Vi har påført inntil videre basert på nevnte faktum og siden vi ikke har annet formål med leieavtalen enn å
tilfredsstille det offentliges behov for dokumentasjon.
Hytta har stått der i 45 år og den vil nok fortsette å stå der i nye 45 år.

Hilsen Ola Kvammen
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Innsenders navn (rekvirent)

Ola Torbjørn Kvammen
Adresse:

Mellombygdveien 1627
Postnummer: I Poststed:

9336 Rundhauo
Fødselsnr.iorg.nr. I Ref.nr

02045836390

Festekontrakt
U Kontrakten gjelder framfeste 1)

Plass

Navn

Ola Torbjørn Kvammen

KjellArne Kvammen

6. Panterett for festeavgiften a)

Bortfester har panterett i festeretten og bygninger på tomten for inntil års forfalt festeavgifi.

! Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:

ifeltene 1-7

l. Eiendommen(e)
Kommunenr- | Kommunenavn

1924 Målselv
lcnr.re

Beskaffenhet; Tomtens areal: I Tomteverdi:
X t eeuyso f"""2 uoeoygo I I aaa I O

Hva skal grunnen brukes til:

Bolig- Fritids- Fonetning/

flBeiendom jXreienoom i--vkontor f-ltndustri [-LLandbruk i-*xotr.vei [-Rnnnet

5. Festetid 3)

Antall år

infiifviderer a{'
Regnet fra - dato

24.02.2020

7. Supplerende tekst. 5)

kun opplysninger som skal og kan ].t

/..'/' , ."'/

64tttæ*z//'l
'D luft^,n*,'l
V//** BrL

Festeretten gjelder hytte "Fjellro" og uthus bygget i 1975.

P14,6 kt=rr"t y {'f W 2ry gr
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses)

Feste-
kontrakten er i

samsvar med:

i Bortfester kan regulere festeavgiften etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. S15

l-. Bortfester kan regulere festeavgiften etter følgende bestemmelser som fraviker fra tomtefesteloven S 15:

Anses ikke å vaere relevant for denne kontrakt

Regulering av
festeavgift

[- *"u til innløsning og forlengelse følger bestemmelsene fra tomtefesteloven fullt ut. jf. tomtefestel kap Vl

i- nett til innløsning og forlengelse awiker fra bestemmelsene i tomtefestel kap' Vl med følgende

bestemmelser:

Anses ikke å være relevant for denne kontrakt

Innløsningsretl

ten.Pantsette|senavfesterettenska|Skjesammenmeda||e

festerens rettigheter, samt b;åin;;;iåt åi"rr"t olir,onilørt,{ }^{:f.".^ti"]::":ii:^3:i*:"""::: S r-'
De rettigheter og ptikter r"'r'å;ll'l'å ;;i.ii. gåi 

"åo 
,i;.rdragelsen over på deres rettsetterfølgere'

f.f åi å"g;rnin-ger i retten tit overdiagetse førås opp under felt 7 på første side.

Så lenge det løper lån med pant i festeretten skal:

åi 
-t""J"r.onttåkten 

ikke løpe ut, selv om kortere festetid er avtalt'

o) tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort
c) bortfesteren bare na prioiiet r'or iriniir ett års forfalt festeavgift, foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet

foran Panthaverne.

Overdragelse
og pantsettelse

Vilkår til fordel
for panthavere

Utgifier i forbindelse med tomten og festekontrakten dekkes av:

Hyttas eiere.

ristakst'dokumentavgift,ting|ysingsgebyrogeVentUe||tariffmessig

nrentuette tvister som måtte utspringe av denne festekontrakten avgjøres etter bestemmelser i lov om

tomtefeste, som gjelder hett ut iår dånne kontrakt. Den rettskrets soå eiendommen ligger i vedtas som verneting'

Det er forutsetning for denne festekontrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig'

El part"ne samtykker i bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. tomtefestel. s 6a.

Denne kontrakten gjelder som avklaring for eierrettighet ved søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel og for

åt eiendomsskatt kån indrives av rettmessig eier av hytte
Øvrige
rettigheter og
vilkår (som ikke
skal tinglyses)

Omkostninger

Tvister etc.

Kartverket-rev 11/14 estekontrakt
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Denne festekontrakten er utstedt i lo eksemplarer, ett til hver av oanene

9. Underskrifter
Ste.d

Maukdal
Dato

22.02.2020
Eortfestes underskrift

\/'
\,'\/lrti( 1-c-L\-

med blokkbokstaver

Grunneier samtykke

rDFr; 6/t-

Gjentas med blokkbokstaver

(Y,<_

B,J-

4) Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgift iht. tomtefesteloven g 14.
5) Her påføres kun rettsstifielser som er gjenstard for tinglysing, jf. tinglysingsloven S 12 Som eksempel kan nevnes

begrensninger i reften tjl overdragelse av festeretten. veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver
identifiseres med fødselsnwnmgr (11 sifier) eller organrsasjonsnumrner (9 siffe{, jf. tinglysirigsforskrlften i 4a første ledd
Rettigheter og freftelser sorn er knyttet til deler av fast eiendom skal stediestes, eåten vLb te[silig beskrivålså eller ved
Inntegning på kart/skisse, jf tinglysingsforskriften g 4 syette ledd

f ta'Kr'*'ør"-'1
";;:'Å"'il":)å'"&, r\ å J

I

kte Lt<-K'Wil4 wåfJ
Dato

24.02.2020

II F{? Fø

Med framfeste er ment festeforhold der bortfesteren kun har leterett til lomten, se tomtefesteloven S 42
Dersorn tomten er bebygd skal del sorn hovedregel sendes inn et skJøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten.
Der skal svares doktrnentavgifi av bygningens antatte salgsverdi på tinglysingstidspunktet, jf. tinglysingsloven gg 1 3 og
15.

For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten
i-nl]iøses: De1 samme gielder avtaier sorn er forlenget etter tomtefestel'ovens g 33. i disse tilfellååe er det ikke nøOvenOlg a
folle ut pkl. 5. For andre festeavtaler se tomtefesteiovens kaoittel ll
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Fra: Ola Kvammen (olatorb@gmail.com)
Sendt: 02.03.2020 17:18:18
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte
Vedlegg: 
Viser til deres brev av 02.03.2020 med ref. 2020/30-8
tilknyttet søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

Leiekontrakten er bindende inntil videre. Som tidligere opplyst ble hytta bygget i 1975 basert på muntlig avtale mellom
naboer. Vi har påført inntil videre basert på nevnte faktum og siden vi ikke har annet formål med leieavtalen enn å
tilfredsstille det offentliges behov for dokumentasjon.
Hytta har stått der i 45 år og den vil nok fortsette å stå der i nye 45 år.

Hilsen Ola Kvammen
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Fra: Ola Kvammen (olatorb@gmail.com)
Sendt: 26.02.2020 21:12:53
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - dokumentasjon for eierskap til hytte
Vedlegg: festekontrakt for hytte.pdf
Til Målslev kommune - tekn. avd.
Deres brev av 20.02.2020 deres ref. 2020/30-6.

Vedlagt er festekontrakt som gjelder for vår hytte i Grønnkampen.
Det er slik at hytta brukes av meg og min bror og våre familier.
Min famile består av min hustru Inger Mari Kristiansen f. 13.02.1960 og mine to sønner Einar og Torbjørn og min
datter Ida Kvammen.
Når det gjelder dispensasjonssøknad er det jeg og Inger Mari og Einar og Torbjørn som bruker hytta på vinteren og
har behov for å transportere utstyr med snøscooter.
Jeg finner grunn til å nevne at i den grad det trengs å gjøres vedlikehold kan det bli transportert materialer til dette
formålet, dette kan skje med ATV med tilhenger på sommeren. Vi har siden hytta ble bygget også hugget ved på
eiendommen 31/4 i området sør og vest av Grønnkampen, - dette har skjedd hovedsaklig på vårvinter og den blir
dratt fram med scooter og kløyvd og lagt til tørk ved hytta. Noe av veden blir transportert ned lia til vår bolig på
Maukdal. 
Håper med dette at min søknad nå kan behandles.

Hilsen
Ola Kvammen
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Festekontrakt

l"- B eiendom rX F eienoom

! Kontrakten gjelder framfeste ')

Plass for tinglysingsstempel

L Landbruk

lnnsenders navn (rekvirent):

Ola Torbjørn Kvammen
Adresse:

Mellombygdveien 1627
Postnummer: I Poststed:

9336 Rundhaug
Fødselsnr./Org.nr. I Ref.nr.

02045836390

1. Eiendommen(e)
Kommtrnenr. I Kommunenavn

1924 Målselv
I Gnr. I Bnr. I Festenr.

3'1 5

Beskatfenhet: ' Tomtens areal: Tomteverdi:

0X t Benyso' 2 Ubebygd lldaa
Hva skal grunnen brukes til:

Bolig- Fritids- Forretning/ _
--- ::i- - i-r,-,..^,-, = r r^^ihr,,r 7va++,,or t-- Anneta-

2. Bortfestes av

Fødselsnr.iOrq. nr

290761277U

øcjselsnr./Org. nr.

02045836390

05046123532

Navn

ldar Bøe

Navn

Ola Torbjørn Kvammen

KjellArne Kvammen

ldeell andel

1t1

1t2

1t2

5. Festetid 3l

,d'rtall år

inntil videre

i 6. Panterett for festeavgiften a)

Eortfester har panterett i festeretten og bygninger på iomten for inntil

LJ Bortfesterens panterett skal ha prioritet etter:

Regnet fra - dato

24.02.2020

års forfalt festeavgift

kLrn opplysninger som skal og kan tinglyses Benytt evt. vedlegg.

Festeretten gjelder hytte "Fjellro" og uthus bygget i '1975.

Dato

24. februar 2020

Bortfesters underskrifir1\l .r / ,/-'V(d r 12,L7*
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8. Rettigheter og vilkår (som ikke skal tinglyses)

Feste-
kontrakten er i

samsvar med:
! Oppmålingsfonetning

Datert

Regulering av
festeavgift

i Eortfester kan regulere festeavgiflen etter tomtefestelovens bestemmelser, jf. S15

i-'Bortfesterkanregulerefesteavgiftenetterfølgendebestemmelsersomfravikerfratomtefesteloven$15:

Anses ikke å være relevant for denne kontrakt

lnnløsningsrett i Rett til innløsning og forlengelse følger bestemmelsene fra tomtefesteloven fullt ut. jf. tomtefestel. kap. Vl.

i- Rett til innløsning og forlengelse awiker fra bestemmelsene i tomtefestel. kap. Vl med følgende

bestemmelser:

Anses ikke å være relevant for denne kontrakt

Overdragelse
og pantsettelse

Vilkår til fordel
for panthavere

Festere har rett til å overdra og pantsette festeretten. Pantsettelsen av festeretten skal skje sammenmed alle

feslerens rettigheter, samt bygninger som er eller blir oppført, jf. tomtefesteloven S18 og panteloven S 2-3

De rettigheter-og plikter somer tillagt partene går ved overdragelsen over på deres rettsettedølgere

NBl Begrensninger i retten til overdragelse føres opp under felt 7 på første side'

Så lenge det løper lan med pant i festeretten skal:
a) festekontrakten ikke løpe ut. selv om kortere festetid er avtalt,

b) tomten ikke kunne forlanges ryddiggjort,
cj bortfesteren bare ha priorltet for inntil ett års forfalt festeavgifl. foruten retten til fremtidig avgift, med prioritet

foran oanthaverne.

Omkostninger Utgifter i forbindelse med

Hyttas eiere.

tomten og festekontraKen dekkes av:

i (nerunder gebyr for oppmålingsfonetning, pristakst, dokumentavgiff, tinglysingsgebyr og eventuell tariffmessig

I meglerprovisjon)

Tøster etc Eventuelle tvister som måtte utspringe av denne festekontrakten avgjøres etter bestemmelser i lov om

tomtefeste, som gjelder helt ut for denne kontrakt. Den rettskrets som eiendommen ligger i vedtas som verneting

Det er forutsetning for denne festekonlrakten at festeren får konsesjon dersom bortfestet er konsesjonspliktig.

Elektronisk
kommunikasjon

I eartene samtykker i bruk av eleKronisk kommunikasjon, jf tomtefestel. S 6a

Øvrige
rettigheter og
vilkår (som ikke
skal tinglyses)

Denne kontrakten gjelder som avklaring for eierrettighet ved søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel og for

at eiendomsskalt kan indrives av rettmessig eier av hytte.

!

Dato

24.februar 2020

t,

Kartverket - rev '1 1/14 2av3
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Den:)€ festekontrakten er utstedt i to eksemplarer, ett til hver av partene

L Underskrifier
Sted

Maukdal
Bortfesters unde rskrifl

Festers underskrifl

\. ,/-./\'

\r1,. ' (i,'- ,.t.1 ,) V-./t,Dftn' bF c

Dato

22.02.2020
med blokkbokstaver

,,***ur"-,
ulenlas meo oroKKooKstaver I

6LA K{4 r''t {\ Eil
/!;t Ø,{-,l/<tt.* .fr'w

Dato

24.02.2020
samt]l(ke Gjentas med blokkbokstaver

lJed frarnfeste er n€nt festeforhold der bortfesteren kun har lererett til tomten, se tomtefesteloven $ 42.

Dersorn tornten er bebygrd skal det som hovedregel sendes inn et skjøte på bebyggelsen sammen med festekontrakten
Det skal svares dokwnentavgifi av bygningens antafte salgsverdi på tinglysingstidspunKel, jf. tingtysingsloven $$ 1 3 og
IA

For nye festeavtaler som gjelder feste av tomt til bolig eller fritidshus gjelder festet til det sies opp av fester eller tomten
inRiøses. De1 såmme gjelder aviaier som er forlenget etter tomtefestelovens S 33. i disse tilfållene er det ikke nødvendig å
fylle ut pkt 5. For andre festeadaler se tomtefestelovens kapittel ll

Dersom dette feltet ikke fylles ut har man lovfestet pant for 3 års forfalt festeavgifl iht tomtefesteloven g 14.

Her påføres kun reftssiiffelser som er gjenstand for tinglysing, jf. tinglysingsloven $ 12 Som eksempel kan nevnes
begrensninger i retten til overdragelse av testeretten. veg- og vannretter, forkjøpsretter og lignende. Rettighetshaver
rdentifseres med fødselsnurnmer (11 sfier) eller organrsasjonsnummer (9 sffer), jf. tinglysingsforskriflen g 4a første ledd
Reftigheter og heftelser sorn er krfiet til deler av fast eiendom skal stedfestes, enten ved tekstlig beskrivelse eller ved
rnntegnrng på karUskisse, jf tinglysingsforskrifien g 4 sjette ledd

f '"" -l)12,..-*
'.Y' ,i
Y ,/,'r,i /-Y_/+. r-

/ ) ''\4)l1 Flt

I

Noter

ll
2)

3)

4)

Kartverket - rev 1'll14 Festekontrakt Side 3 av 3
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Fra: Ola Kvammen (olatorb@gmail.com)
Sendt: 19.02.2020 21:37:48
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: vedr. søknad om dispensasjon fra lov motorisert ferdsel i utmark..
Vedlegg: 
Hei!

Deres brev dat. 18/2-20 ref. 2020/30-4
Jeg forholder meg da til direktehjemlet tillatelse jfr. § 3 Motorkjøretøy kan på vinterføre nyttes til: g) nødvendig
transport av ved fra egen eiendom til fast bopel, ...når det gjelder skogsdrift på egen eiendom.
Når det gjelder benevnt vei Maukdalveien er det ikke etablert noe veilag eller fellesskap for ansvaret for veien. Det
blir litt opp til den enkelte som bruker veien å gjøre reparasjoner og veite bort vann når snøen smelter om våren.
Veiens tilstand i dag er mest et resultat av Forsvarets reparasjoner etter at de har ødelagt enkelt områder ifm. bruk
under øvelser. Det skal sies at Forsvarets bruk på barmark har opphørt.

I forhold til transport til og fra hytte gjelder følgende. Hytta dette gjelder er den i øvre venstre kant av kartutsnittet.
Hytta ble bygget av min far Elias Kvammen i 1975. Plassering ble bestemt av han og nabo Sigvald Bøe uten at
eiendomsforhold hadde betydning, det var adkomst- og snøforhold som var avgjørende. Det er nå Sigvalds sønn Idar
Bøe som eier eiendommen. Hytta er imidlertid eid av meg og min bror Kjell Kvammen. Det foreligger ingen formell
avtale for dette, men våre foreldres gjerninger den gang respekteres, slik har det alltid vert. Ingen av oss har vurdert
det som nødvendig å gjøre grep i forhold til dette. Hytta helt nede i høyre kartkanten er Grønnkampstua som ble
flyttet hit før krigen av ungdommer i bygda. Dette er seter stua som tilhørte Kvammensetra og det var min bestefar
som samtykket til flytting. Hytta er til nedfalls. Den tredje hytta er Idar Bøe sin hytte.
Det er så langt jeg kan redegjøre for disse forhold. Jeg har hatt dispensasjon for transport til/fra hytte i mange år
tidligere, men har aldri vært avkrevd noen historikk for dette. Jeg kan for øvrig nevne at begge mine sønner, Torbjørn
og Einar har søkt om dispensasjon for transport til/fra samme hytte. De er begge knyttet til utmarka og fjellområdene,
er etablert i bygda og ser verdien av å bruke utmarka til jakt, friluftsliv og vedhogst. For begge gjelder stort sett de
samme behov som jeg har redegjort for.

Håper med dette at dispensasjoner for transport av utstyr til/fra hytte kan innvilges.

Hilsen 
Ola Kvammen
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Fra: Ola Kvammen (olatorb@gmail.com)
Sendt: 17.02.2020 16:43:06
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: vedr. tilleggsopplysninger til søknad om disp fra lov om motorferdsel i utmark....
Vedlegg: tilleggsopplysninger til søknad om disp fra lov om motorf_Ola Kvammen.pdf;kartvedlegg til søknad om
disp fra lov om motorf_Ola Kvammen.pdf
Deres brev av 13.02.2020 med ref. 2020/30-2

Vedlagt er brev dat. 17/2-2020 med tilleggsopplysninger og kart som viser hytte, veger og hogstområder. 

Merknad til kartgrunnlaget.
Kartet er utsnitt av offentlig kart grunnlag med kommunal DEK der eiendomsgrenser er inntegnet. DEK grunnlag er
mangelfullt/feil siden flere av eiendommene i Maukdalområdet er kuttet midt i lia. Min eiendom har fra samme område
fått en avskjærende linje som gjør at eiendommen ender opp i en spiss, - dette er feil og skyldes kommunens
konstruksjon for å lukke polygoner ved beregning av eiendommenes areal.
Siden kartet har disse feil oppstår det feiltolkinger og forvaltningsmessige problemer for grunneiere. Målselv kommune
bør på eget initiativ ordne opp i dette.

Hilsen
Ola Kvammen 
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/544-2 

Saksbehandler:  Håvard N. Sara  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 200/2020 28.04.2020 

   
 

Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag -  
§ 6 - Lars Erik Løvhaug 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag 
2 Kart 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Lars Erik Løvhaug datert 20.02.2020 der det søkes om transport av 
Utstyr/bagasje/proviant/ved/materialer for utbedring av hytte fra Lauhaugen ved Rundhaugen til 
hytte på egen eiendom 33/5. Det søkes om 11-20 turer i perioden 01.11.2019-15.05.2020 over 4 år. 
Søker har lagt ved kart over kjørerute(r) 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  

 
Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
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Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
e) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

e) transport av ved utover det som følger av denne forskrifts § 3 første ledd bokstav g, 
 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e står det 
følgende:  
 Transport av ved, § 5 første ledd bokstav e: 

Transport av ved utover det som er direkte hjemlet i forskriftens § 3 første ledd bokstav g, 
anses som en kurant dispensasjonsgrunn. Det gjelder transport av ved fra egen eiendom til 
annet sted enn fast bopel og transport av ved fra andres eiendom. 

 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
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naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr/ved/proviant til hytte: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker Lars Erik Løvhaug eier av hytte det søkes transport til. 
Korteste avstand fra brøyta veg til hytte er målt til 1988 m i luftlinje, av hensyn til terreng er det 
foretatt målinger etter gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. 
(1988 x1,16 = 2306 m).  
 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknaden behandles 
derfor etter forskriftens § 6 – transport ved særlig behov. 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer Målselv kommune at søker påviser et særlig 
behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Administrasjonen ser det er nødvendig å bruke snøscooter for transport av materialer og utstyr til 
bruk for utbedring og reparasjoner tilknyttet hytta, og at behovet dermed ikke kan dekkes på en 
annen måte. 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 
 
Miljøverdier:  
Det er registrert aktivitet av jerv og gaupe i transport området.  
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Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som viktig friluftsområde. 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum.  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i Mauken reinbeitedistrikt. Området brukes som vinterbeite.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Vurder avbøtende tiltak. Transporten skal 
begrenses til et minimum for kalvingsperioden. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
vedtak:  
 
Deres søknad av 27.02.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i 
Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter. Søknaden er 
også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke 
funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
 
Fører av snøskuter: Lars Erik Løvhaug 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr, ved og materialer til hytte 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
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Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer i 2020 deretter 5 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato - 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
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5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

 

  

Gyldighet 01.01.2021-31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2022-31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2023-31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Gyldighet 01.01.2024-04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
--- slutt på innstilling ---  
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Referansenummer: UZGH85 Registrert dato:27.02.2020 21:47:47

Antall vedlegg: 1

Innledning

Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.

Gjelder søknaden leiekjøring

B Nei 

Er søkeren

B Privatperson 

Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og 

mennesker.

Søkeren

Opplysninger om søkeren

Fødselsdato

24.10.1979
Fornavn

Lars Erik
Etternavn

Løvhaug
Adresse

Øverbygdveien 41

Postnummer

9336
Poststed

RUNDHAUG

Telefon

97099792
Mobil

97099792

E-post

le@lovhaug.no

Skal søkeren kun kjøre selv

B Ja 

Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype

B Snøscooter 

Registreringsnummer

zc5475
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Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet

D For vedkjøring D Kjelke 

Tidsrom
Det søkes om kjøring på

B Snødekt mark/islagt vann 

Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for

Skal kjøringen foregå

D Over en/flere perioder 

Fra og med dato Til og med dato Antall turer denne perioden

01.11.2019 15.05.2020 B 11 - 20 turer 

Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år

B Ja A Nei 

Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for

D Transport av utstyr og bagasje til hytte 

D Transport av ved 

Nærmere opplysninger om formål

Har behov for å kjøre utstyr, proviant og bagasje til/fra hytta. Den ligger langt fra nærmeste vei. Har også behov for 
transport av materialer til utbedringer/reparasjoner. 
Behov for ledsager

B Nei 

Hytta

Opplysninger om hytta

Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til

B Eier 

Gårdsnr

33
Bruksnr

5
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

se kart

Tidsrom for åremålsleie

Til og med dato

Opplysninger om hytteeier
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Ferdselsområde

Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.

Eventuell nærmere beskrivelse av området

Søker om to traséer, A og B. Trase A prioriteres dersom bare en kan brukes. Den er lettest å kjøre, da den kommer 
inn på en løype andre også bruker, men er noe lengre enn B.

Grunneier(ne)s navn

Stig Cato Andreassen
Trond Tråsdal
Britt Aina Nordmo
Jens Inge Nordmo
Anna Nordmo

Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden

Vedlagt dokumentliste

trase.png
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Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/541-4 

Saksbehandler:  Håvard N. Sara  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 201/2020 28.04.2020 

   
 

Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag -  
§ 6 - Bjørn Ivar Borgestad 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
1 Festekontrakt 
2 Motorferdsel i utmark og vassdrag - Bjørn Ivar Borgestad 
3 resultset 479 14124 vedlegg1 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Bjørn Ivar Borgestad datert 27.08.2020, der det søkes om transport av 
ved/bagasje/utstyr fra vei til hytte på gårds- og bruksnummer 54/15. Det søkes om mer enn 30 turer i 
perioden 01.02.2020 til 01.02.2025 over 5 år. Søker har lagt ved kart over kjørerute og dokumentert 
leie-/festavtale på hytte med gårds- og bruksnummer 54/73. 
Hjemmelshaver av gårds- og bruksnummer 54/73 har fått innvilget dispensasjon til hytten i sak PS 
176/2020.  
 
Søker har ført opp datter Ingvild Borgestad Stander og Travis Stander som sjåfører. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag1988-05-15 nr 356, §5 bokstav 
c) står det følgende:  

 
Etter skriftlig søknad kan kommunestyret gi tillatelse til bruk av snøscooter for:  

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som ligger 
minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 
bokstav a,  

 
 
I Rundskriv T-1/96 Om lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, kapittel 
7.3.1 Tillatelse i angitte tilfeller, § 5, avsnitt Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c står 
det følgende:  
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Transport til private hytter, § 5 første ledd bokstav c: 
Etter forskriftens § 5 første ledd bokstav c kan det gis dispensasjon til hytteeier for transport 
av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, 
og det i området ikke er mulighet for leiekjøring.  
 
Bestemmelsen skal dekke transportbehovet til private avsidesliggende hytter i områder der 
det ikke finnes tilfredsstillende muligheter til å leie transport. Det kan kun gis dispensasjon til  
hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også eierens nærmeste familie, som 
ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle søke om dispensasjon etter 
forskriftens § 6.  
 
Det er bare transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som kan tillates; alminnelig 
persontransport kan ikke tillates. Når det er gitt tillatelse til transport av bagasje og utstyr, 
må det imidlertid være adgang til å la personer sitte på, når det er plass til det sammen med 
bagasjen. Forutsetningen er således at passasjertransporten ikke må medføre ekstra kjøring.  

 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  

  
  

§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
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Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte 54/73: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker ikke eier av hytten det søkes transport til. Korteste avstand fra 
brøyta veg til hytte er målt til 1.95 km i luftlinje. Av hensyn til terreng er det foretatt målinger etter 
gangbar trase i terrenget. Avstanden multipliseres med slingrefaktor 1,16. (1,95km x1,16 = 2,26km).  
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette vurderer 
administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknaden behandles derfor etter 
forskriftens § 6 – transport ved særlig behov. 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Ettersom hjemmelshaverav 54/73 har fått innvilget dispensasjon til hytten det søker transport til kan 
ikke administrasjonen se at søker påviser et særlig behov. Transporten kan også dekkes på 
hjemmelshavers dispensasjon. Transport hit bør avslås.  
 
Vurdering av transport av bagasje/utstyr til hytte 54/15: 
Gjennom sjekk av matrikkelen er søker eier av hytte det søkes transport til. Korteste avstand fra 
brøyta veg til hytte er målt til 1,05 km i luftlinje. Det er foretatt avstandsmåling etter gangbar trase, 
denne er målt til 1,51 km. For å ta hensyn til terrenget multipliseres avstanden med slingrefaktor på 
1.16. (1,51 x 1,16= 1,75km). 
Det søkes om flere førere enn hytteeier, disse er ansett som søkers nærmeste familie og kan føres opp 
som førere i dispensasjonen. 
 
Avstanden er under minstekravet i forskriftens § 5 første ledd bokstav c). På bakgrunn av dette 
vurderer administrasjonen at søker ikke oppfyller kravene i forskriftens § 5c). Søknader behandles 
derfor videre etter forskriftens § 6 – Transport ved særlig behov 
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
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På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer Målselv kommune at søker påviser et særlig 
behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
Generel bagasjetransport bør ikke innvilges.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen:  
 
Miljøverdier:  
Det er registrert noen miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på snødekt mark og 
anses ikke å påvirke miljøverdiene. Vurder avbøtende tiltak  
Friluftsområde:  
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som svært viktig friluftsområdet. 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum.  
 
Reindrift:  
Området traseen går igjennom ligger i Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som trekkvei, 
flyttvei. Distriktet bruker også området som kalvingsland på våren og oksebeiteland på høsten.  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres. Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter. Vurder avbøtende tiltak. Transporten skal 
begrenses til et minimum for kalvingsperioden. 
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt  
 
vedtak:  
 
Deres søknad av 21.01.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i 
Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring med snøscooter. Søknaden er 
også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Gjennom sjekk av Kilden - Nibio er det ikke 
funnet spesielle miljøforekomster i den omsøkte traseen. 
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Fører av snøskuter: Bjørn Ivar Borgestad, eller Ingvild Borgestad Stander, eller Travis Stander 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av tyngre utstyr og ved til hytte på 54/15. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden vedtaksdato til 04.05.2024 på snødekt mark. 
Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer årlig med maks 1 tur/retur i døgnet. Kjørebok er lagt ved og 
må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
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KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Vedtaksdato – 31.12.2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2021– 31.12.2021 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
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Gyldighet 01.01.2022 – 31.12.2022 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2023 – 31.12.2023 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 
Gyldighet 01.01.2024 – 04.05.2024 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

264



265



Målselv kommune Arkiv: K01 

Arkivsaksnr: 2020/31-9 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 202/2020 28.04.2020 

   
 

Viggo Hanssen, ny behandling søknad om motorferdsel §6 tilsyn av beitedyr 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
Vedlegg 
2 image2020-01-02-134458 

 
 
Bakgrunn 
 
Viser til søknad fra Viggo Hanssen datert 02.01.2020, der det søkes om transport i forbindelse med 
tilsyn av beitedyr på barmark. Det søkes for perioden 2020 til 2024. Søker har lagt ved kart over 
kjørerute. 
 
Det er også søket om annet transportformål som må administrativt/politisk behandles i egen sak etter 
forskriftens §5c) og e). 
 
Lovhjemmel 
 
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
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Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.   

  
§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
 
Vurdering av transport ved særlig behov: 
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
På bakgrunn av transportbehovets omfang vurderer Målselv kommune at søker påviser et særlig 
behov som ikke kan knyttes til turkjøring og at det ikke kan dekkes på annen måte.  
 
Søker driver gårdsbruk med sau. Sauen beiter i fjellområdene vest for gårdsanlegget. Området har 
svært gode beiter, med store høydeforskjeller. Dette gir sauen mulighet til å beite på friske nye 
planter i store deler av beitesesongen. 
 
I området er det registrert forholdsvis mange observasjoner av jerv og gaupe. 
Jerv: 

- Rovviltskade rein 9stk 2002, 2stk 2007 
- Rovviltskade sau 1 stk 2004, 4 stk 2006 
- Det er skutt jerv i området i 2004, 2007, 2008 og 2010 

 
Gaupe: 

- Rovviltskade sau 1 stk 2003, 1 stk 2005 
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Reindrifta bruker området til vinterbeite, høstvinterbeite og vårbeite. Dette tilsier at reinen kan være i 
området fra senhøst til vår. Dersom jerven ikke trekker ut av området på våren vil det kunne være 
stor fare for rovviltskade på sau. I forbindelse med søk etter rovviltskade er det viktig at 
observasjonen kan gjøres så tidlig som mulig, da skadene er svært vanskelig å dokumentere dersom 
det går en viss tid. 
 
Det er også vært utfordringer med tap forårsaket av ørn. 
 
Inn til beiteområdet går det en skogsbilveg vegklasse III (Myrbakkvegen). Lov om motorferdsel 
omfatter ikke kjøring på bilveger. Fra skogbilvegen og opp til gjeterbua er det i luftlinje 1000m, 
høydeforskjellen er 235m, der det er spesielt to bratte partier. Gjeterbua ligger godt plassert i 
beiteområdet og er et naturlig startpunkt for tilsyn og sanking. Avstanden fra gårdsbruket til 
geterhytta er lang og bratt, ATVtransporten vil gjøre tilsyn gjennomførbart sammen med alt annet 
som skal gjøres på gården.  
 
Behov for tilsyn av dyrene vil være i perioden fra 5.juni til 1. oktober. Starten og avslutningen av 
beitesesongen vil variere noe, fra år til år. Tilsyn av småfe skal skje minst en gang pr uke. 
Beiteområdet har belastning i forhold til rovviltskader utført av jerv spesielt på vinters tid. Det vil 
alltid være usikkert om jerven trekker ut av området med reinen, før beitesesongen for sau starter. I 
den sammenheng bør tilsynet være oftere en minstekravet. 
 
Dersom jerven følger reinflokken inn i området på senhøsten vil også faren for rovviltskade på sau 
øke. Tilsynet bør derfor også være oftere en minstekravet før sanking. 
 
På bakgrunn av dette mener administrasjonen at søker påviser et særlig behov, at det ikke kan knyttes 
til turkjøring og ikke dekkes på annen måte.  
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 

- Gaupe 
- jerv 

 
Miljøverdier: 
Det er registrert mye observasjoner av jerv og gaupe i transport området. Transporten anses ikke å 
påvirke de registrerte observasjonene. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som friluftsområdet. 
 
«Markert landemerke med stier til tops fra flere retninger, Kjerresnes og Tårnvatnet». 
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
 
Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 30 Fagerfjell reinbeitedistrikt. Området brukes som høst 
vinterbeite, vinterbeite og vårbeite.  
 
Transporttraseen krysser ikke flytlei. 
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Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Naturmangfoldloven § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som 
berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
 
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
 
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
 
Naturmangfoldloven § 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller 
begrense skader på naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra 
en samlet vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold 
gir de beste samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
 
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   
  
 
Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale Plan- og næringsutvalget at det 
fattes slikt Vedtak:  
 
Deres søknad av 01.02.2020 er behandlet i plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift for 
bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 4a i 
Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring på barmark for tilsyn av 
beitedyr. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
 
Fører av ATV:  
Viggo Hanssen, Frode Hanssen, Stig Roar Hanssen, Tobias Hanssen eller Remi Nikolasien.  
 
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport i forbindelse med tilsyn/sanking av beitedyr, transport opp til gjeterhytte. 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i perioden 2020. 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
 
GENERELLE VILKÅR: 
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Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 
 

 
 
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet 2020 
Ferdsel: Start 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

Juni tilsyn nr. 1   
Juni tilsyn nr. 2   
Juni tilsyn nr. 3   
Juni tilsyn nr. 4   
Juni tilsyn nr. 5   
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Juni tilsyn nr. 6   
Juni tilsyn nr. 7   
Juni tilsyn nr. 8   
Juni tilsyn nr. 9   
Juni tilsyn nr. 10   
Juli tilsyn nr. 1   
Juli tilsyn nr. 2   
Juli tilsyn nr. 3   
Juli tilsyn nr. 4   
Juli tilsyn nr. 5   
Juli tilsyn nr. 6   
Juli tilsyn nr. 7   
Juli tilsyn nr. 8   
Juli tilsyn nr. 9   
Juli tilsyn nr.10   
August tilsyn nr. 1   
August tilsyn nr. 2   
August tilsyn nr. 3   
August tilsyn nr. 4   
August tilsyn nr. 5   
August tilsyn nr. 6   
August tilsyn nr. 7   
August tilsyn nr. 8   
September tilsyn nr. 1   
September tilsyn nr. 2   
September tilsyn nr. 3   
September tilsyn nr. 4   
September tilsyn nr. 5   
September tilsyn nr. 6   
September tilsyn nr. 7   
September tilsyn nr. 8   
September tilsyn nr. 9   
September sanking nr. 10   
September sanking nr. 11   
September sanking nr. 12   
September sanking nr. 13   
September sanking nr. 14   
September sanking nr. 15   
September sanking nr. 16   
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--- slutt på innstilling ---  
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Fra: Frode Herje Løwø (frode.lowo@malselv.kommune.no)
Sendt: 19.03.2020 08:46:30
Til: Postmottak
Kopi: 

Emne: VS: Partsbrev: Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark
Vedlegg: Partsbrev Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på
barmark.PDF;Brev av 27 april 2017.pdf
Hei, denne skal inn på sak 2020/31
 

Fra: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no> 
Sendt: torsdag 19. mars 2020 08.40
Til: Frode Herje Løwø <frode.lowo@malselv.kommune.no>
Emne: VS: Partsbrev: Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark
 
Hei!
 
Denne typen kjøring er søknadspliktig. Kommunen må vurdere denne etter nf § 6. Søker må påvise et særlig behov
som ikke kan dekkes på annen måte, og kjøringen kan kun gjelde unntakstilfeller. Dere kan ikke innvilge en
generell dispensasjon etter nf § 6.
 
Vi skal ha spesiell fokus på barmarkskjøring, og vil følge opp denne saken. Vi ber kommunen om å behandle
søknaden på nytt og fatte et lovlig og kontrollerbart vedtak.
 
Med vennlig hilsen
Gøril Einarsen
seniorrådgiver miljø

Telefon:
E-post:
Web:

77 64 21 13
fmtrgei@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/tf

 

Fra: Ottesen, Grete <fmtrgot@fylkesmannen.no> 
Sendt: torsdag 19. mars 2020 08:26
Til: Einarsen, Gøril <fmtrgei@fylkesmannen.no>
Emne: Partsbrev: Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark
 
 

Partsbrev: Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark: Partsbrev  Viggo
Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark.PDF
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Målselv kommune Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/845-1 

Saksbehandler:  Frode Herje Løwø  

 
     

              Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Plan- og næringsutvalget 204/2020 28.04.2020 

   
 

Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6 

Referanser: 
Vedlagte bilag: 
 
 
Bakgrunn 
 
Bakgrunn  
Viser til søknad fra Birger Simonsen datert 16.04.2020, der det søkes om transport av ved fra 
hogstteig til bilveg Kirkesnesmoen. Det søkes om 30 turer i perioden 1 år. Søker har lagt ved kart 
over kjørerute. 
 
Lovhjemmel 
  
I forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 1988-05-15 nr 356, §6 står det 
følgende:  

I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret 
bestemmer - etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren 
påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 
måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum. 

 
I lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 2009-06-19 nr 100 §§ 8-12 står det 
følgende:  
  

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)  
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  
  
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til 
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.  
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§ 9.(føre-var-prinsippet)  
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på 
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak.  

  
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning)  
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.  

  
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

  
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike 
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater.  

 
Vurdering  
For at kommunen skal kunne tillate transport etter § 6 i forskriften må alle følgende vilkår være 
oppfylt: 

- Søker må påvise et særlig behov 
- Behovet må ikke kunne knyttes til turkjøring 
- Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
- Behovet må vurderes opp mot mulig skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdsel til et minimum. 
 
Søker har fått hogstteig hos Statskog SF for barmarkssesongen 2020, kommunen vurderer på 
bakgrunn av dette at søker påviser et særlig behov som ikke kan knyttes til turkjøring eller dekkes på 
annen måte.. Teigen ligger ned mot Kirkesdalselva. Atkomst inn i området er vegen inn til 
skytebanen på Kirkesdalsmoen. Motoriserte kjøringen vil være fra hogstteigen og bort til denne 
vegen. 
 
 
Gjennom sjekk av karttjenesten Kilden – Nibio er det funnet følgende registreringer i den omsøkte 
traseen: 

- Gaupe, rovviltskade rein, 3 stk 
 
Miljøverdier: 
Det er registrert miljøverdier i transport området. Transporten skal skje på barmark utenom disse 
registreringene og anses ikke å påvirke miljøverdiene. 
 
Friluftsområde: 
I friluftskartleggingen er området det søkes transport i registrert som viktig friluftsområdet.  
Alle elver i Målselv kommune er registrert som viktige for friluftsliv. 
 
Transporten anses ikke å påvirke friluftsområdet i nevneverdig grad når dette begrenses til et 
minimum. 
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Reindrift: 
Området traseen går igjennom ligger i 28 Deavddis/Dividalen reinbeitedistrikt. Området brukes som 
høstvinterbeite og vinterbeite. Området traseen går igjennom er også beiteområder for de Svenske 
samebyen Saarivuoma. Samebyen har ihht. reindriftskonvensjonen (datert 1751) beiterett etter 1.mai. 
  
Omsøkt transport kan påvirke reindrifta i området, fører(e) må ta særlig hensyn og opptre aktsomt 
slik at reinen i området ikke forstyrres.  Hvis reinen oppholder seg i området må fører avvente til 
reinen har trukket ut av området før transporten fortsetter.  
 
Vurdering av naturmangfoldloven §§ 8-12:  
Bestemmelsen i § 8 (kunnskapsgrunnlaget) sier blant annet at offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters 
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkningene.  
Kommunen mener å ha tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet i området og konsekvensene av 
den omsøkte transporten slik at det ikke er nødvendig å innhente ny kunnskap om dette.  
Naturmangfoldloven § 9 (føre-var prinsippet) anses derfor heller ikke som relevant i denne saken.  
Naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) sier at påvirkningen av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil blir utsatt for. 
Kommunen kan ikke se at transporten vil føre til at belastningen blir for stor for området når den 
begrenses til et minimum. 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) tar høyde for å unngå eller begrense skader på 
naturmangfoldet ved å påse at driftsmetoder, driftsteknikk og arrondering ut fra en samlet vurdering 
av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Kommunen vurderer det som ivaretatt.  
Naturmangfoldlovens § 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vurderes 
ikke som relevant i denne sammenhengen.   

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør slikt 

vedtak: 
 
Deres søknad av 16.04.2020 er behandlet av plan- og næringsutvalget. Etter § 6 i nasjonal forskrift 
for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.88 med senere endringer, jfr. § 
4a i Lov om motorferdsel i utmark, er de innvilget dispensasjon for kjøring på barmark for 
fremkjøring av ved fra hogstfelt. Søknaden er også behandlet etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. 
Gjennom sjekk av tilgengelige kartdatabaser er det ikke funnet spesielle miljøforekomster i den 
omsøkte traseen. 
 
Fører av kjøretøy: Birger Simonsen  
 
Formål med og fastsatte vilkår for kjøringen i h.h.t. dispensasjonen fremgår av de nedenstående 
punkter. 
 
FORMÅL MED KJØRINGEN: 
Transport av utstyr og ved 
 
VILKÅR FOR KJØRINGEN: 
Dispensasjonen er gyldig i barmarks perioden 2020 
Kjørebok er lagt ved og må fylles ut før kjøringen starter. 
Kjøring er bare tillatt på inntegnet trase på kommunens kart. 
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GENERELLE VILKÅR: 
Det forutsettes at det innhentes nødvendig tillatelse fra grunneier(e) før kjøringen tar til. Innvilget 
dispensasjon setter ikke til side grunneiers rett til å forby eller begrense kjøring på egen eiendom. 
 
Statskog som grunneier har gitt generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom dispensasjonen 
innvilges. 
 
All motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå 
skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker. 
 
Innvilget dispensasjon skal medbringes under kjøring, og sammen med kart, førerkort, vognkort og 
grunneiertillatelse kunne forevises på forlangende. For bruk av dispensasjonen plikter en å sette seg 
inn i og rette seg etter de vilkår som er satt. Misbruk av dispensasjonen medfører at den opphører 
med øyeblikkelig virkning. 
 
 KARTUTSNITT OVER KJØRERUTE:  
 

 
 
KJØREBOK:  
Før oppstart av tur skal kjørebok fylles ut med turnummer, dato og underskrift. Original kjørebok 
skal medbringes under kjøring og skal forevises på forlangende av politi, SNO eller annet 
oppsynspersonell.  
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Føring av kjørebok skal skje med permanent penn. Kjøring uten utfylt kjørebok betraktes som 
brudd på dispensasjonen og vil bli vurdert sanksjonert. 
 
Gyldighet Barmark 2020 
TURNR. Tur 

Dato, start kl., underskrift 
Retur 
Dato, start kl., underskrift 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   

 

278


	Forside 
	Offentlig saksliste 
	PS 193/2020 Referatsaker
	RS 19/2020 Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 31.03. og 01.04.20
	Møteprotokoll (offentlig) Plan- og næringsutvalg - 31.03. og 01.04.20

	RS 20/2020 Klage på vedtak
	Klage på vedtak

	RS 21/2020 Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019
	Nord-Troms jordskifterett - Årsmelding 2019
	Vedlegg
	Årsmelding 2019 Nord_Troms_ jsr_samlet


	RS 22/2020 Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget
	Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget
	Vedlegg
	Henvendelse habilitet Plan og Næringsutvalget


	RS 23/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
	Vedlegg

	RS 24/2020 Næringsarbeid v/ordfører/rådmann
	PS 194/2020 124/5 Svar på søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter, tillatelse til etablering av ny adkomstvei og dispensasjon fra plankravet i kommuneplanens arealdel
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter samt etablering av adkomstvei - GBnr 124/5 - Keianesveien - Målselv kommune
	Refererer til brev datert 05.02.20, referansenummer : 2017/3388. 124/5 Høring-dispensasjon: Søknad om fradeling av fritidstomter, nausttomter og tildeling av ny adkomstvei
	Uttalelse til høring - søknad om dispensasjon for fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter etablering av ny adkomstvei, Gbnr 124/5 Målselv kommune
	124/5 - Uttalelse vedrørende høring - dispensasjon: Søknad om fradeling av 6 fritidstomter, 5 nausttomter og tillatelse til etablering av ny adkomstvei, Målselv kommune.
	Jordskiftesak 17-157198  Holt - Søknad om dispensasjon
	124/5 Foreløpig svar på mottatt søknad om fradeling av 6 fritidstomter og 5 nausttomter
	Skredvurdering
	Skredkart
	124/5 - Holt, gnr. 124 — Søknad om fradeling av hyttetomter og omlegging av veg
	Jordskiftekart
	124/5 Deling etter Jordloven


	PS 195/2020 Høring av Kommunal planstrategi for Målselv 2020-2023
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Forslag til kommunal planstrategi
	Kunnskapsgrunnlaget planstrategi
	Innspill til kommunal planstrategi 2020 - 2023 for Målselv kommune
	Kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023 - Synspunkter
	Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020 - 2023
	Innspill til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023
	Målselv kommune 1924 tabell 23 og 24.PDF
	Målselv kommune i tall.PDF
	Uttalelse til kommunal planstrategi for Målselv kommune 2020-2023


	PS 196/2020 4/17 og 4/24 Svar på søknad om deling av eiendommene
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Kart til 4/24
	4/17 og 4/24 - Endelig vedtak –Målselv kommunes vedtak av 29.10.19 stadfestes
	4/17 og 4/24 Deling etter Jordloven
	4/17 og 4/24 - Søknad     om tiltak — Deling av grunneiendom, ny matrikkelenhet
	Vedlegg til fradelingssøknad
	4/24 - Søknad   om tiltak — Deling av grunneiendom, ny matrikkelenhet
	Vedlegg til fradelingssøknad boligeiendom fra 4/24


	PS 197/2020 66/9 Svar på søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	66/9 Deling etter Jordloven
	66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 1
	66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 2
	66/9 - Søknad om fradeling av tilleggstomt til 66/58 - Side 3
	kart


	PS 198/2020 Revisjon av forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Målselv kommune
	Saksfremlegg

	PS 199/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Ola Kvammen
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vedr. dokumentasjon for eierskap til hytte - festekontrakt
	festekontrakt datert 24_02_2020
	Vedr. dokumentasjon for eiersakp til hytte
	Søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark - dokumentasjon for eierskap til hytte
	festekontrakt for hytte
	Vedr. søknad om dispensasjon fra lov motorisert ferdsel i utmark
	Utfyllende opplysninger til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag
	kartvedlegg til søknad om disp fra lov om motorf_Ola Kvammen
	Vedr. tilleggsopplysninger til søknad om disp fra lov om motorferdsel i utmark


	PS 200/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Lars Erik Løvhaug
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Motorferdsel i utmark og vassdrag
	Kart


	PS 201/2020 Svar til søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag - § 6 - Bjørn Ivar Borgestad
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Festekontrakt


	PS 202/2020 Viggo Hanssen, ny behandling søknad om motorferdsel §6 tilsyn av beitedyr
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	Vedr. partsbrev: Viggo Hanssen, søknad om motorferdsel i forbindelse med tilsyn av beitedyr på barmark


	PS 203/2020 Øystein Rismo, søknad motorferdsel Maukenområdet
	Vedlegg

	PS 204/2020 Birger Simonsen, søknad motorferdsel §6
	Saksfremlegg

	PS 205/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
	Vedlegg

	PS 206/2020 ***** ***** ***** *****
	Vedlegg

	PS 207/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
	Vedlegg

	PS 208/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
	Vedlegg

	PS 209/2020 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
	Vedlegg


