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Kvæfjord kommune

Dato:
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06.01.2015
2015/11

Saksnr
1/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.02.2015

Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalg 2.12.2014

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner møtebok fra teknisk utvalgs møte 2.12.2014.
Til å signere møteboka velges:
1
2…

Vedlegg:
Kvæfjord kommune e-post 3.12.2014 11:06 TU-sak 63/14 protokollen
Dokumenter i saken:
Møtebok fra teknisk utvalgs møte 2.12.2014
K-sak 68/13 Endring i kommunestyrets reglement – pkt 3 Innkalling til møter
TU-sak 57/14 Godkjenning av møtebok fra teknisk utvalgs møte 21.10.2014
Saksopplysninger
Det følger av kommuneloven § 15 at kommunestyret fastsetter regler om føring av møtebok. Regler for
føring av møtebok er behandlet i K-sak 3/13 Kommunestyrets reglement - oppdatering der det framgår at
reglene for møteavvikling også gjelder for andre kommunale utvalg.
Forarbeidene til kommuneloven av 1992 gir prinsipper for hva som bør føres inn i møteboka.
Lovproposisjonen påpekte som vesentlig at berørt organ kan innestå for det som er protokollert og at det
av den grunn sørges for at organet godkjenner møteboka etter hvert møte. Godkjenning kan skje på flere
måter, lokal praksis er at organet selv i neste møte godkjenner (eller forkaster) møteboka samtidig som to
medlemmer som tok del i det aktuelle møte velges til å gjennomgå og underskrive møteboka på organets
vegne, jf § 5 i reglementet.
Bestemmelsen kom inn i reglementet samtidig med vedtak om elektronisk føring av møtebok. Etter dette
skal både utvalgsmedlemmer og andre ha tilgang til møtebok via kommunens hjemmeside
www.kvafjord.kommune.no. Papirversjonen kan fås ved henvendelse til servicekontoret.

Behandlingen av saker som lovhjemlet er unntatt offentlighet, tas ikke inn i den del av møteboka som er
åpent tilgjengelig.
Det er påpekt som ulempe at det kan være langt fram til neste møte, og at administrasjonen da kan nøle
med å iverksette et vedtak før man sikkert vet at det som er protokollert vil bli godkjent. En
godkjenningsprosedyre betyr imidlertid ikke at vedkommende organ har fri rådighet når det gjelder
møtebokas innhold. Vedtak som er gjort, kan ikke endres eller justeres kun ved senere endring av
møteboka. Om det er på det rene hvilket vedtak som ble truffet, kan administrasjonen sette det ut i livet.
Vurderinger
Det er ikke innkommet merknader til møtebok for overnevnte møte i teknisk utvalg. Administrasjonen
har dog overfor forslagsstiller og utvalgsleder påpekt behov for korrigering i et forslag som ble framsatt
(og deretter vedtatt) i tilknytning til TU-sak 63/14 Gnr 51 bnr 5 – klage på vedtak i teknisk utvalg om
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, jf vedlegg. Det er ikke kommer tilbakemeldinger til denne
korrigeringen, vi har videreekspedert klagesaken til fylkesmannen med slik endring.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

VEDLEGG:
Kvæfjord kommune e-post 3.12.2014 11:06 TU-sak 63/14 protokollen
Fra: Birger Bjørnstad
Sendt: 3. desember 2014 11:06
Til: Arne-Martin Dahle; Wiggo Grønlund
Emne: TU-sak 63/14 protokollen

Vi var nok litt for kjapp i svingan med det formelle i teknisk utvalg i går da vi konkluderte at Arne-Martin fremmet
forslag identisk med sitt forrige forslag gjengitt nederst på side 52 i innkallingsdokumentet
Dette forslaget henviser i punkt 1 til klage fra KR Nymoen. Nå er det jo imidlertid klager fra fylkesmann og
Statens vegvesen som er til behandling, og den formelle henvisning må tilpasses dette
Likeledes må jo avsluttende punkt 4 ikke handle om nye klagemuligheter, men derimot at saken oversendes
fylkesmannen til videre klagebehandling, jf både debatten i går og det som står nederst på side 56
Forslaget fra Arne Martin i forrige møte handlet jo om å imøtekomme en klage, men nå avviser forslaget de to
klagene fra fylkesmannen og Statens vegevesen. Dette bør også komme klart fram i punkt 2 ved en tilføyelse som
rett ut sier: ”På dette grunnlag blir foreliggende klager fra fylkesmannen og Statens vegvesen å avslå.”
I tråd med dette mener jeg at forslaget fra Arne Martin må se slik ut:
1. Teknisk utvalg viser til klager fra fylkesmannen og Statens vegvesen på teknisk utvalgs vedtak i TU-sak
33/14.
2. Teknisk utvalg finner med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 fordelene ved å gi dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for deling å være klart større enn ulempene. Til grunn for denne vurderingen
ligger blant annet at nye boligtomter representerer et vesentlig tilskudd til grunnlaget for boligbygging i
området, kan understøtte nyrekrutteringen til landbruket og ikke har avgjørende negativ effekt på
landbruksdriften, jf jordlovsbehandlingen og beskrivelse av arealene som uproduktiv skog og
innmarksbeite i markslagskartene. På dette grunnlag blir foreliggende klager fra fylkesmannen og Statens
vegvesen å avslå.
3. Teknisk utvalg legger til grunn at hensynet til støyforhold ivaretas slik som omtalt i foreliggende uttalelse
fra fylkesmannen. Tiltakshaver må også løse avkjørselsproblematikken i videre dialog med Statens
vegvesen.
4. Teknisk utvalg opprettholder på dette grunnlag sitt vedtak i TU-sak 33/14. Saken oversendes
fylkesmannen til videre klagebehandling.
… beklager at jeg ikke så disse viktige nyanser da vi satt sammen i går
birger

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
2/15

05.02.2015
2014/980

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77 02 30 00

Møtedato
24.02.2015

Gnr 48 Bnr 1 - Statens vegvesen: klage på dispensasjonsvedtak for deling med formål boligtomt

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Statens vegvesen på vedtak i Teknisk utvalg under TU-sak 61/14 der
det innvilges dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling av eiendommen gnr 48 bnr 1 med
formål inntil 2.000 m² boligtomt i LNF-område.
2. Teknisk utvalg kan ikke se at mottatt klage inneholder nye tungtveiende opplysninger eller peker på
forhold som ikke var vurdert i dispensasjonsbehandlingen. Klagen tas derfor ikke til følge.
3.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Dokumenter i saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Div. e-poster / henvendelse 09.07.2014 – 13.10.2014
Orientering vedr. søknadsprosessen, 13.10.2014
Søknad mottatt 15.10.2014
Høringsbrev vedr. dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 15.10.2014
Midlertidig svar til søker 15.10.2014
Ettersendt dokumentasjon / nabovarsling 16.10.2014
Jordlovsbehandling 17.10.2014
Uttalelse fra skogbrukssjefen vedr bygging av landbruksvei 24.10.2014
Uttalelse Statens Vegvesen 03.11.2014
Saksframlegg 20.11.2014
Uttalelse NVE 20.11.2014
Oversendelse vedtak Tu-sak PS 61/14 02.12.2014
Brev vedr saksbehandlingsgebyr dispensasjonsbehandling 03.12.2014
E-post fra Vegard Vasshaug/kommunens svar, 05.12.2014/06.12.2014
Midlertidig svar (e-post) fra Statens Vegvesen om at de vil påklage vedtaket 19.12.2014
Klage fra Statens Vegvesen 23.12.2014
Orientering til partene om mottatt klage 29.12.2014
Orientering om klagebehandling 27.01.2015

Saksopplysninger
Det vises til vedtak i teknisk utvalg under TU-sak 61/14:

Det vises ellers til sakens dokumenter slik disse ble framlagt for teknisk utvalg i møte 2.21.2014.
Statens vegvesen har som berørt part i saken påklaget vedtaket. Statens vegvesen skriver i klage av
19.12.2014:

Vurderinger
Klagen er mottatt innen fristen på 3 uker og tas derfor opp til behandling.
I klagen pekes det på at området er avsatt til LNF-område, at det er 1 kilometer til Vik skole (definert som
skoleveg), fartsgrense 60 km/t og trafikkmengde /ÅDT 301-500. Strekningen har ingen tilrettelegging for
myke trafikanter.
Vegvesenets holdning er at kommunen bør henvise nye boliger til etablerte boligfelt eller områder der
forholdene ligger bedre til rette for myke trafikanter. De mener også at det er uheldig at det dispenseres til
boligformål i LNF-områder fordi kommunen bør avklare arealbruken på et overordnet nivå, slik at også
trafikale hensyn blir ivaretatt på en tilstrekkelig måte. Statens Vegvesen ønsker ikke at dispensering skal
gi uheldige presedensvirkninger i området.
Administrasjonssjefen skrev i saksframlegget til TU-sak 61/14 blant annet:

Administrasjonssjefen er på generelt grunnlag enig med Statens vegvesen når det gjelder forholdet til
overordnet plan og at bygging bør skje gjennom en planprosess med bred medvirkning fra
sektormyndigheter. Likevel vil en slik prinsipiell tilnærming som Statens vegvesen den senere tid har
praktisert i slike saker, kunne bety at kommuner med begrenset økonomi og kapasitet på
reguleringsplanlegging kommer i en uheldig utvikling når det gjelder nybygg. Administrasjonssjefen
mener derfor det må kunne gis rom for dispensasjoner i enkeltsaker der forholdene ligger til rette for
dette.
Samfunnsmessig er nybygging viktig for kommunen og for lokalsamfunnsutviklingen. Skulle kommunen
nærmest på prinsipielt grunnlag avslå søknader som gjelder fradeling og bygging i LNF-områdene, ville
det svekke folketallsutviklingen ytterligere. I 2014 ble det oppført to nye boliger i kommunen, begge i
LNF-områder med fartsgrense 60 km/t og uten opparbeidd fortau.
For denne saken vises det også til at kommunen få år tilbake fikk midler fra fylkeskommunen til oppsett
av veglys langs deler av vegstrekningen, for bedre trafikksikring inn mot Vik skole (nå oppvekstsenter).
Dette var også utslag av kommunestyrets prioritering av tiltak i trafikksikkerhetsplan under K-sak 28/07.
Ellers tilsier strukturelle endringer innenfor skoledriften i kommunen fra kommende høst, redusert ferdsel
av barn langs skolevegen.
Administrasjonssjefen ser Statens vegvesen sin rolle som vegmyndighet, der sikkerheten må ivaretas når
det skal etableres boliger. Omsøkte tomt ligger dog i et område med boliger på begge sider av FV14 langs
Straumen hvor trafikkmengden er relativt lav, med fartsgrense 60 km/t. Det er god sikt i begge retninger.
Fortau mangler dessverre i nesten hele kommunen.
Administrasjonssjefen mener også at Statens vegvesen burde gjennomført befaring før de eventuelt
påklaget vedtaket. Statens vegvesen er invitert til befaring sammen med teknisk utvalg 24.2.2015.
Med bakgrunn i ovennevnte vurderinger finner ikke administrasjonssjefen at klagen fra Statens vegvesen
har tilført saken nye tungtveiende momenter som skulle tilsi at tidligere vedtak bør endres eller oppheves.
Klagen bør derfor avslås hvoretter saken oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
3/15

10.02.2015
2014/486

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
770 23 126

Møtedato
24.02.2015

Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom Tollefsen: søknad om dispensasjon for deling med formål
selvstendig tomt rundt eksisterende garasje med boenhet

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Torfinn Knutsen på vegne av tiltakshavere Tom og Solveig Tollefsen om
dispensasjon/tillatelse med formål deling av eiendommen gnr 59 bnr 53 på Dalsnes for å få fradelt en
selvstendig boligtomt rundt eksisterende garasje med boenhet. Deling av 59/53 er betinget av dispensasjon pga
LNF-formålet. Videre gjelder søknaden om det kan tillates garasje med boenhet i LNF-område da Kvæfjord
kommune ikke tidligere har behandlet dette som dispensasjonssak. Statens vegvesen har stilt seg negativ til at
det gis dispensasjon. Tiltakene krever også dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da eiendommen
ligger nærmere sjøen enn 100 meter.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra Kommunedelplan for Borkenes av
1997 og plan- og bygningsloven § 1-8 slik at det i påfølgende administrative saksbehandling kan gis
delingstillatelse og tillatelse til endring av tidligere byggetillatelse.
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling av boligtomt og garasje med boenhet er at en
ivaretar hensynene til kulturlandskap og jordvern samt at det legges opp til fortetting i et allerede eksisterende
boligområde. Det er også lagt vekt på at tiltaket kan styrke bosettingen i området samtidig som infrastruktur
som vei, offentlig vannforsyning og strøm er opparbeidet i området. Eksisterende kloakkledning og septiktank
kan benyttes. Tomtas størrelse anses funksjonell og uproblematisk. Hensynene bak lovens formål anses ikke
som vesentlig tilsidesatt og merknader fra Statens vegvesen anses mindre enn tiltakets positive effekt og
lokalsamfunnsinteresse. Statens vegvesen har også i 2010 godkjent etablering av boligtomt og nybygg av
enebolig på samme sted (deling av 59/19, ny boligtomt 59/62). Fylkesvegen er et naturlig skille mellom
strandsonen og omsøkte tomt /bebyggelse.
3. Dette vedtaket gjelder dispensasjonsbehandlingen. Delingssaken, byggesaken og søknad om utslippstillatelse
følges videre opp administrativt etter gjeldende vilkår i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
4. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475
Borkenes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket.

Dokumenter i saken:
1. Søknad mottatt 08.05.2014.
2. Midlertidig svar fra Kvæfjord kommune 08.05.2014
3. Brev fra Kvæfjord kommune vedr. manglende brukstillatelse for bygningen, 20.05.2014.
4. Brev fra Kvæfjord kommune vedr manglende dispensasjonsbehandling i opprinnelig byggesak, 20.05.2014.
5. Brev fra Kvæfjord kommune vedr mangelfull delingssøknad, 20.05.2014.
6. Tegninger som viser endringer på bygningen mottatt 17.06.2014.
7. Brev fra Kvæfjord kommune vedr bygging i strid med byggetillatelse / vesentlige avvik, 23.06.2014.
8. Redegjørelse fra Torfinn Knutsen (på vegne av tiltakshaver), 23.06.2014.
9. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen, 24.06.2014.
10. E-post fra Kvæfjord kommune til Solveig Tollefsen, 24.06.2014.
11. Brev fra Kvæfjord kommune vedr befaring 03.10.2014, 12.09.2014.
12. Høringsuttalelse fra Statens Vegvesen, mottatt 17.09.2014.
13. Brev til tiltakshaver om at Statens Vegvesen stiller seg negativ, 17.09.2014.
14. Kvæfjord kommune sender saken på høring, 17.09.2014.
15. Lokal landbruksforvaltnings høringsuttalelse, 02.10.2014
16. Høringsuttalelse NVE, 08.10.2014.
17. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen 13.11.2014 – 18.11.2014
18. E-poster Kvæfjord kommune / Torfinn Knutsen 30.11.2014 – 01.12.2014
19. Brev fra Kvæfjord kommune vedr frist for supplering søknad, 10.12.2014.
20. Midlertidig svar fra Kvæfjord kommune vedr møte 10.02.2015, 12.01.2015.
21. Supplerende dokumentasjon og tegninger mottatt 12.01.2015
22. Brev fra Kvæfjord kommune om ny møtedato 24.02.2015, 27.01.2015.

Saksopplysninger
Søknaden gjelder to tiltak:
1. Oppføring av bolig/garasje i LNF-område og nærmere sjø enn 100 meter. Bygningen ble opprinnelig godkjent i
2003/2005 uten at Kvæfjord kommune behandlet dette som en dispensasjonssak. Bygningen er også vesentlig
endret i forhold til byggetillatelsen.
2. Søknad om deling av gnr 59 bnr 53 med formål egen tomt rundt nevnte bygning.
I forbindelse med at tiltakshaver i 2014 søkte om deling av gnr 59 bnr 53 med formål egen tomt rundt eksisterende
garasje med boenhet ble kommunen oppmerksom på følgende:
- Bygningen var ikke utført i samsvar med opprinnelig tillatelse. Opprinnelig godkjent bygning bestod av 63 m²
leilighet og flere garasjeplasser/carport. Tegninger mottatt i forbindelse med søknad om deling i 2014 viste en
bolig med 3 soverom, 2 bad og en enkel garasjeport. Det kan synes som om terrasse er oppført delvis innpå
naboens eiendom. Det er ikke gitt tillatelse til endringene.
- Bygningen var ikke behandlet som en dispensasjonssak (LNF-område). Bygningen ble godkjent av Kvæfjord
kommune i 2003 med endring i 2005 uten at kommunen behandlet dette som en dispensasjonssak eller sendte
saken på høring til berørte myndigheter. Eiendommen gnr 59 bnr 53 er tidligere fradelt til boligformål og
bebygd med bolig, men oppføring av ekstra boenhet er betinget av dispensasjon fra Kommunedelplan for
Borkenes av 1997 og plan- og bygningsloven § 1-8 pga. beliggenhet i hhv LNF-område og 100-metersbeltet
langs sjø. Fylkesvegen ligger mellom omsøkte tiltak og sjøen.
- Bygningen har ikke godkjent utslippstillatelse.
- Bygningen har ikke fått midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, til tross for at denne var godkjent i 2003

Opprinnelig byggetillatelse fra 2003/endring 2005 var feilaktig ikke behandlet som en dispensasjonssak.

Eiendommen Gnr 59 Bnr 53 ligger på Dalsnes. Garasjen med boenhet er avmerket. Borkenes helt øverst i bildet.

Med bakgrunn i nevnte endringer og mangler ble tiltakshaver orientert om dette i brev fra teknisk kontor der en
gjorde oppmerksom på at dette var søknadspliktige tiltak / endringer som måtte vurderes / behandles før en kunne
ta stilling til delingssaken.

Mottatt kart / redegjørelse deling / grensejustering

Tegninger er korrigert noe underveis, og det er 14.1.2015 mottatt tegninger som skal legges til grunn for søknaden.
Etter anmodning fra teknisk kontor er det da også samtidig laget en oversikt over de endringer som søkes godkjent
iht. opprinnelig tillatelse:

Tegninger 2015

Tegninger 2003 / endringer 2005 (gult)

Tegninger 2015

Tegninger tillatelse 2003 / endringer 2005 (gult)

Planløsning er også endret, og korrigerte tegninger er mottatt:

Planløsning underetasje 2015

Planløsning underetasje 2003

Planløsning hovedplan / 1. etg. 2015

Planløsning hovedplan / 1. etg. 2003

Snitt 2015

10.01.2015 er det også skrevet en redegjørelse vedr eksisterende septiktank:

Søkers begrunnelse for dispensasjon
Når det gjelder søkers begrunnelse for delingen vises det til mottatt begrunnelse og ettersendt redegjørelse:

Begrunnelse ble supplert 22.06.2014 med redegjørelse fra Torfinn Knutsen:
Merk:
Tiltakshaver Tom og Solveig Tollefsen har engasjert Torfinn Knutsen for utarbeidelse av søknad / begrunnelse. Vi gjør
oppmerksom på at Torfinn Knutsen var kommunens saksbehandler i den opprinnelige byggesaken i 2005, men at
han ikke lenger jobber i Kvæfjord kommune. Knutsen har derfor ingen rolle i kommunens saksbehandling i denne
saken. Dette er ment som en orientering da hans navn / signatur står på både begrunnelsen / søknad om
dispensasjon og tidligere tillatelse gitt av Kvæfjord kommune i 2005.

Planstatus / høring
Eiendommen og omsøkte parsell ligger innenfor kommunedelplan for Borkenes av 1997. Området er i
kommunedelplanen satt av til LNF-område, dvs. der er i følge arealplanen ikke tillatt med annen bygg- og
anleggsvirksomhet enn den som har tradisjonell tilknytning til landbruksdrift. Kommunen sendte saken på høring
til sektormyndigheter som landbruk, Statens vegvesen, NVE, kulturvernmyndighetene etc. for eventuelle uttalelser.
Statens vegvesen skriver i sin uttalelse at det er uheldig at det dispenseres til boligformål i LNF-områder og der det
ikke er tilrettelagt med gang- og sykkelvei. Holdningen er at fradeling av garasjen med boenhet ikke bør tillates.
Det pekes videre på at dispensasjon for boligbygging fordrer søknad om utvidet bruk av avkjørsel.

Utover denne uttalelsen fra Statens vegvesen foreligger det ingen merknader fra sektormyndighetene.
Naboer er varslet og har ikke fremmet merknader.

Vurderinger
Tillatelse til deling og etablering av bolig/garasje er avhengig av dispensasjon fra arealformålet LNF i
Kommunedelplanen for Borkenes av 1997, jf plan- og bygningsloven § 11-6, jf § 1-6. I tillegg kreves det
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 da deling og bygging skjer nærmere sjø enn 100 meter.
Hjemmel for å kunne gi dispensasjon fra arealplan er plan- og bygningsloven § 19-2. Vilkårene der må være
oppfylt.

Plan- og bygningslovens § 19-2.
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det
kan settes vilkår for dispensasjonen.
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.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for
helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig
vekt. 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

En forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf
eller de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved
dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uttalt i lovens forarbeider at det må foreligge en klar overvekt
av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette innebærer at det normalt ikke er anledning til å gi
dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra gjør seg gjeldende med styrke.
Det må videre legges vekt på at ingen har rettskrav på å få innvilget dispensasjon. I de tilfeller hvor kommunen
kommer til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon er klart større enn
ulempene, kan kommunen innvilge dispensasjon. Det betyr at det rettslig sett er anledning til å dispensere, men det
vil være opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon skal innvilges. Dispensasjon endrer ikke en plan, men gir
tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål.
Planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som
øverste folkevalgte organ. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike
gjeldende plan.
Hver enkelt dispensasjonssøknad må vurderes konkret. Det er i første rekke forhold knyttet til areal- og
ressursdisponeringen som er relevante i dispensasjonsvurderingen. Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke
begrunnes med sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker, arv, slektskap eller andre privatrettslige og
personlige grunner. Dispensasjonsreglene åpner for at i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske,
personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke
har avgjørende vekt i dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
I vurdering av delingssøknaden må dispensasjonsforholdet ses opp mot planbestemmelsene i kommunens
arealplan, her Kommunedelplan for Borkenes av 1997 og innkomne høringsuttalelser. I denne saken har Statens
vegvesen påpekt skepsis til dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling til boligformål i det aktuelle LNFområdet.
Statens vegvesen uttrykte også skepsis i en annen tilsvarende sak i samme område i 2010:

Kvæfjord kommune fant i denne saken fordelene klart større enn ulempene. Statens vegvesen påklaget
ikke kommunens delingsvedtak.
Administrasjonssjefen er av den oppfatning at dersom kommunen avslår søknaden fra Tollefsen, kan det
oppfattes som en usaklig forskjellsbehandling da omsøkte eiendom har samme avkjørsel som boligen på
daværende gnr 59 bnr 19 (nå gnr 59 bnr 62).
Fylkesveien er relativt smal og gang- og sykkeltrafikk må skje langs veien. Administrasjonssjefen kan
likevel ikke se at dette bør tillegges avgjørende vekt i foreliggende søknad. Det vises for øvrig til at denne
strekningen er meldt inn av kommunen som ett av flere tiltak i forbindelse med fylkeskommunen sin
forespørsel om innspill til handlingsplan for gang- og sykkelstier. Tiltaket er også gitt prioritet i
kommunal trafikksikkerhetsplan.
I kommuneplanens arealdel, generelle planbestemmelser, heter det at spredt boligbebyggelse kan tillates
på lavproduktive arealer og på andre arealer som er av liten betydning for landbruket. Fradeling kan også
skje i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Etter administrasjonens vurdering er dette området på
Dalsnes av en slik karakter at det bør være mulig å tillate deling slik som omsøkt.
Da kommunen i 2010 omdisponerte landbruksareal til boligtomt ved deling av gnr 59 bnr 19, ny
boligtomt gnr 59 bnr 62, var jordbrukssjefen positiv til dette:
I denne delen av kommunen ligger det boligeiendommer spredt i landbrukets kulturlandskap, en eventuell ny bolig vil ikke
medføre vesentlig endring av landskapsbildet.
Søknad om deling gjelder areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til LNF-formål. Formålet med delingen er derfor
ikke i tråd med vedtatte planer. Jordbrukssjefen anbefaler at det fra landbruket dispenseres fra Plan- og bygningsloven §
19-2.

Likeså er det mottatt positiv uttalelse fra lokal landbruksforvaltningen i denne saken:
Det vises til deres brev av 17.09.2014 vedrørende ovennevnte.
Landbruksforvaltningen har ingen merknader til tiltaket da dette ikke vil medføre begrensinger for utførelse av
landbruksnæringen i området.

Landbruket skulle derfor ikke berøres negativt av omsøkte tiltak.
Administrasjonen mener fortetting av et allerede relativt tett utbygd boligområde må anses som både
hensiktsmessig og i tråd med kommuneplanens arealdel som tydeliggjør at det må legges opp til en bedre
tilrettelegging for boligbygging, også utenfor sentrumsområdene. Kommunen har opplevd få problemer i
etterkant av at fradelte tomter er opprettet og bebygget.
De samfunnsmessige avveininger mellom bruk og vern av området må gis en helhetsvurdering. I dette
tilfellet anses det som få eller ingen ulemper ved å gi dispensasjon.
I plan- og bygningsloven § 19-2 heter det at kommunen ikke bør dispensere fra planer og lovens
bestemmelser når en sektormyndighet går mot en dispensasjon, slik Statens vegvesen gjør i dette tilfellet.
Administrasjonen kommer ut fra en samlet vurdering likevel dit hen at fordelene ved å gi dispensasjon må
anses å være større enn ulempene i denne saken. Det tilrås derfor at deling kan gjennomføres som
omsøkt. Kommunen må vurdere de behov som er tilstede for utvikling av lokalsamfunnet i et bredere
perspektiv enn det som synes å ligge til grunn for vegvesenets merknad. Kommunen er også opptatt av de
trafikksikkerhetsmessige forhold langs både fylkesveier og kommunale veier. Vi finner likevel at Statens
vegvesen sin merknad i saken må vurderes i forhold til behovene for å sikre bosetting også utenfor de

områder som er satt av til byggeområder, selv om dette kan føre til økt gang- og sykkeltrafikk langs
fylkesveien.
Oppsummert - administrasjonens anbefalinger
Ut fra en helhetsvurdering kommer administrasjonen fram til at dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel kan innvilges da fordelene med dette anses som større enn ulempene tiltaket medfører, samtidig
som hensynene bak lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt.
Det anbefales derfor at det gis dispensasjon fra kommunedelplan for Borkenes av 1997 slik at det kan
godkjennes bolig/garasje og tilhørende tomt rundt denne. Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som
åpner for fradeling av boligtomt og garasje med boenhet er at en ivaretar hensynene til kulturlandskap og
jordvern samt at det legges opp til en naturlig fortetting i et allerede eksisterende boligområde. Det er
også lagt vekt på at tiltaket kan styrke bosettingen i området samtidig som infrastruktur som vei, offentlig
vannforsyning og strøm er opparbeidet i området. Eksisterende kloakkledning og septiktank kan benyttes.
Tomtas størrelse anses som funksjonell og uproblematisk. Hensynene bak lovens formål anses ikke som
vesentlig tilsidesatt og merknader fra Statens vegvesen anses mindre enn tiltakets positive effekt og
lokalsamfunnsinteressene. Det vises også til at Statens vegvesen i 2010 godtok etablering av boligtomt
med nybygg på samme sted (deling av gnr 59 bnr 19, ny boligtomt gnr 59 bnr 62).
Deling og bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjø må her anses som uproblematisk da fylkesveien er
et naturlig skille mellom eiendommen og sjøen.
En dispensasjonsvurdering er ingen delings- eller byggetillatelse, men en obligatorisk vurdering og et
selvstendig vedtak som må ligge i grunn før det kan deles eller bebygges i LNF-områder og nærmere sjø
enn 100 meter, når deling eller bygging er i strid med gjeldende plan. Dersom dispensasjon innvilges vil
delingssak, byggesak og søknad om utslippstillatelse følges videre opp administrativt etter gjeldende
vilkår i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Merete Hessen
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Høring - E10/RV83/RV85 Hålogalandsvegen

Administrasjonssjefens innstilling
1. Kvæfjord kommunestyre viser til foreliggende planprogram med silingsrapport for
Hålogalandsvegen, del av E10, RV83/RV85. Kommunestyret viser også til kommunens tidligere
uttalelser omkring konseptvalgutredning og bruk av statlig plan.
2. Kommunestyret vil støtte opp om planprogrammet med silingsrapport, gitt at følgende forhold av
særlig betydning i Kvæfjord kommune blir nærmere vurdert i det videre planarbeid:
2.1 Det mest sannsynlige trasealternativ 2.1 gjennom Langvassbukt representerer en nødvendig
forbedring av eksisterende kryssløsning. Det må legges til grunn at dette alternativet sikres
ved veibelysning og fortau.
2.2 Ved realisering av tunnelalternativ fra Våtvoll mot Løbergsbukt etter trasealternativ 2.3, må
der ved siden av konsekvenser for hjortefarmen også vurderes avbøtende tiltak for å trygge
vannforsyningen til det nedenforliggende Våtvollområdet.
2.3 Nedklassifisering av nuværende vei gjennom Våtvoll må skje med grunnlag i at denne
holder akseptabel teknisk standard, i tråd med veglovas forutsetninger.
2.4 Silingsrapporten angir en veistandard som går langt ut over dagens nivå i regionen.
Hålogalandsvegen må isolert antas å representere et betydelig bidrag til økt trafikksikkerhet.
Med bedre veier følger dog endret kjøreatferd, dette tilsier i seg selv også behov for å
vurdere utbedringstiltak på tilførselsveier som for eksempel FV83 Flesnes-Langvassbukt og
FV14 Straumen-Sørvik. Selv om dette ligger utenfor prosjektrammene, ber kommunestyret
om at slike utbedringstiltak ut fra et trafikksikkerhetsaspekt gis en særlig vurdering i det
videre prosjektarbeidet.
3. Planprogrammets delkart 2 Kvæfjord kommune (side 22) angir feil kilometerlengde.

Vedlegg:
Hålogalandsvegen vest - kartskisse
Delkart 2 - Kvæfjord kommune
Plankart - reguleringsplan Våtvoll vannverk. Våtvollelva ovenfor kote 50.

Dokumenter i saken:
Statens vegvesen 22.1.15 Planprogram Hålogalandsvegen høringsutgave
Statens vegvesen 22.1.15 Silingsrapport Hålogalandsvegen høringsutgave
Statens vegvesen 3.2.2015 13:33 Kommunale planer som influerer med HHålogalandvegen
Kvæfjord kommune 2.2.15 11:01 Kommunale planer som influerer med HHålogalandvegen
Kvæfjord kommune 30.1.15 11:32 Invitasjon – felles planforum Troms og Nordland – om Hålogalandsve
Kvæfjord kommune 30.1.15 09:05 Offentlig ettersyn E10/Rv83/Rv85 Hålogalandsvegen
Statens vegvesen 29.1.15 10:38 Offentlig ettersyn E10/Rv83/Rv85 Hålogalandsvegen
Kvæfjord kommune 28.1.15 14:04 Folkemøter - Hålogalandsvegen
Statens vegvesen 28.1.15 13:46 Folkemøter – Hålogalandsvegen
Troms fylkeskommune 27.1.15 11:09 Invitasjon – felles planforum Troms og Nordland – om Hålogaland
Statens vegvesen 23.1.15 15:55 Folkemøter – Hålogalandsvegen
Statens vegvesen 9.1.15 Hålogalandsvegen – informasjon om planprosess, grunnerverv og folkemøte
KMD 22.12.2014 E10 Hålogalandsveien – bruk av statlig plan
Kvæfjord kommune 17.11.14 12:18 reindriftsfaglig konsekvensvurdering og kontaktinformasjo
Christian Nellemann@grida.no 6.11.14 07:19 reindriftsfaglig konsekvensvurdering og kontaktinformasjo
Kvæfjord kommune 4.9.2014 Høringsuttalelse handlingsplan for fylkesveg 2015-2017
F-sak 60/14 Uttalelse fra Kvæfjord kommune om bruk av statlig plan i prosjekt Hålogalandsvegen
K-sak 16/12 Konseptvalgutredning E10/rv.85 Evenes-Sortland. Høring
Saksopplysninger
Statens vegvesen planlegger gjennom Hålogalandsvegen det hittil største veiprosjektet i vår region.
Hensikten er å bedre framkommeligheten og redusere reisetiden på E10/RV83/RV85 mellom Sortland,
Harstad og Evenes. Regionen skal knyttes tettere sammen, med bedre forutsetninger for næringsutvikling
og regional utvikling. Det planlegges nybygging eller utbedring av 160 km vei gjennom 7 kommuner.
Statens vegvesen har ut fra kriterier i Nasjonal transportplan vurdert bruk av statlig (regulerings)plan for
prosjektet å være tjenlig, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-4. Kvæfjord formannskap har under
F-sak 60/14 tiltrådt bruk av statlig plan. Ved statlig plan overføres vedtaksmyndighet fra kommune til
stat, men følger ellers de samme behandlingsregler som for kommunal behandling. Formannskapet pekte
samtidig på behovet for å vektlegge medvirkning fra innbyggerne og dialog med kommunene, og viste
også til at Kvæfjord kommunestyre har gitt støtte til konseptvalgutredningens alternativ K2, forutsatt at
det i bebygde områder skilles mellom motorisert trafikk og myke trafikanter.
Samferdselsdepartementet har 26.3.2013 besluttet at konseptene K2 og K3 skal legges til grunn. Som
premiss ligger også at ny kryssing av Tjeldsundet (K3) først kan være aktuell når K2 er ferdig bygget.
Ut fra Samferdselsdepartementets anmodning, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet den
22.12.2014 imøtekommet bruk av statlig plan. KMD viste her også til at States vegvesen la opp til å starte
rett på arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning, uten å gå veien om kommunedelplan. Det
ble lagt til grunn et utvidet planprogram med siling av trasealternativer i planprogramfasen.
Statens vegvesen har ikke startet reguleringsplanarbeidet. Som ledd i en involverende prosess, er det i
stedet utarbeidd planprogram som gjør rede for formål, prosess med tidsfrister, opplegg for medvirkning,
hvilke alternativer som blir vurdert og behovet for utredninger, dvs i kortform: en plan for hvordan
planlegge prosjektet.
I planprogrammet foretas en overordnet vurdering av trasealternativer. Sammen med planprogrammet
foreligger derfor en silingsrapport som skal identifisere et håndterlig antall realistiske trasealternativer

som så inngår i det videre arbeidet med reguleringsplaner og konsekvensvurdering. Det er et mål å få
fram alternativer som er prinsipielt forskjellige, slik at reelle valg og prioriteringer kan gjøres til slutt.
Planprogram med silingsrapport er lagt ut til offentlig ettersyn på
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen/nyhetsarkiv/planprogrammet-er-utep%C3%A5-h%C3%B8ring
Papirversjon av planprogram, silingsrapport og kart i noe større format, kan eventuelt lånes ut ved
henvendelse til servicekontoret. Kart som viser den vestlige halvdel av Hålogalandsvegen og delkart for
Kvæfjord kommune er vedlagt saken.
Frist for tilbakemeldinger er satt til 6.3.2015. Under et godt besøkt folkemøte om Hålogalandsvegen i
Langvassbukt 29.1.2015, avklarte kommunen med Statens vegvesen at forslag til høringsuttalelse vil bli
forelagt teknisk utvalg i møte 24.2.2015 med oversendelse av kopi av møtebok rimelig kjapt etter dette,
dernest at høringssaken også forelegges kommunestyret 10.3.2015 selv om dette går etter høringsfristen.
Vurderinger
Saken forelegges nå teknisk utvalg. Det kunne også være et spørsmål om høringsuttalelse/innstilling fra
formannskapet; administrasjonssjefen støtter seg her på kjørereglene i delegeringsreglementet der saker
tuftet på plan- og bygningsloven i hovedsak er forankret hos teknisk utvalg.
Administrasjonssjefen viser til de lokalpolitiske vurderinger som alt er foretatt i tilknytning til
konseptvalgutredningen og spørsmålet om bruk av statlig plan. Både K2 som grunnlag for videre
trasealternativer og bruk av statlig plan er samsvarende med kommunens vedtak. Bruk av statlig plan er
for denne saken et framført ønske fra de berørte kommuner, også ut fra ambisjonene om raskest mulig
gjennomføring av planprosessen.
Med statlig plan og behovet for å ivareta perspektiver langt ut over kommunenivået, følger det også at
motstridende lokale vurderinger kan bli tilsidesatt. Administrasjonssjefen ser med få unntak ikke noen
omfangsrike større konflikter for lokalsamfunnet sett i forhold til de foreliggende trasealternativer.
Følgende kommunale reguleringsplaner kan få betydning for endelig valg av alternativer i Kvæfjord:
- K-sak 40/86 Våtvoll G/Bnr 19/17, del av 11 og 20. Formål: bygg/trafikk/jordbruk. Planen omhandler
områder mellom nuværende RV85 og sjøen og vil bare i begrenset grad bli berørt, og da kun forutsatt
at Hålogalandsvegen blir videreført uten tunnelløsning forbi Våtvoll.
- K-sak 13/98 Langvassbukt, Heimen G/Bnr 16/35 og del av 7. Formål: gang-/sykkelvei. Gangveien i
Langvassbukt kommer i konflikt med skissert kryssløsning.
- K-sak 37/98 Langvassbukt, Eidesbakken G/Bnr 16/35 og del av 7. Formål: forretnings-/serviceområde.
Området synes kun i uvesentlig grad å bli berørt av aktuelt trasealternativ.
- K-sak 8/04 Våtvollelva ovenfor kote 50, Kvæfjord vannverk. Formål: Våtvoll vannverk. Det skisserte
tunnelalternativ betyr veitrase gjennom regulert nedslagsfelt for vannverket, jf vedlagt kartskisse. Det
følger av planbestemmelser mellom annet at der ikke er tillatt å oppføre bebyggelse (1), anlegge veier
(2) eller drive med andre aktiviteter som kan bety forurensing av nedslagsfeltet for den etablerte
vannforsyning fra Våtvollelva (10).
- K-sak 47/05 Kryss E10 Lofast, arm mot Vesterålen og FV103 mot Gullholm. Formål: veikryss/
næringsarealer, jf tidligere K-saker 9/01 og 11/02 Lofotens fastlandsforbindelse, Kvæfjord kommune.
Trasealternativet tilsier så langt kun mindre breddeutvidelse i Lofastkrysset.
- K-sak 58/08 Våtvoll G/Bnr 19/69, 70 og 74. Formål: fritidsbolig/camping, jf tidligere K-saker 73/00
Formål: bolig/industri og 124/84 Formål: boligtomter. Det mest aktuelle trasealternativet har
beliggenhet like ovenfor det regulerte område, men skjærer gjennom tilliggende hjortefarm.

Det er altså særlig gang- og sykkelveien i Langvassbukt, nedslagsfeltet for vannforsyningen til
Våtvollområdet og hjortefarmen på Våtvoll som kan bli berørt av Hålogalandsvegen. Om sistnevnte
framgår det i planprogrammet (side 30) at ”i tillegg må mulig arealkonflikt med hjortefarm utredes i
reguleringsplanarbeidet.”

Det trolige trasealternativet gjennom Langvassbukt (planprogrammet side 27) innebærer forbedring av
eksisterende kryssløsning, herunder at nuværende (kommunale) gangvei fjernes. I tråd med
formannskapets vedtak om vilkår for bruk av statlig plan, bør kommunen peke på behovet for
veibelysning og fortauløsning gjennom Langvassbukt, også slik at ørkenvandringen som lett oppstår mht
ansvarsoppfølgingen for en gang- og sykkelvei kan unngås.
Gitt at videre behandling ender opp i valg av et tunnelalternativ fra Våtvoll sørover mot Løbergsbukt
(planprogrammet side 30), må der ved siden av utredning av hjortefarmen også vurderes og eventuelt
bekostes avbøtende tiltak for å trygge vannforsyningen til Våtvollområdet. Det må ellers forventes at
dette alternativet vil bety krav om nedklassifisering av veien gjennom Våtvoll, trolig til kommunal vei i
lengde nærmere 4 km. Ved slik nedklassifisering må det stilles vilkår om at veien oppfyller akseptabel
veistandard og tekniske krav etter retningslinjer hjemlet i veglova § 7.
Uten at det har stor praktisk betydning: lengdemål angitt på planprogrammets delkart for Kvæfjord
kommune (side 22) må være feil. Langvatnet har her eksempelvis fått over 40 km lenge.
Silingsrapporten skisserer (side 5) en veistandard som går langt ut over dagens nivå i regionen, både hva
gjelder veiklasse, bredde og kurvaturer med stigningsforhold. Hålogalandsvegen må isolert sett antas å
være et betydelig bidrag til økt trafikksikkerhet. Bedre veier må dog påregnes å endre kjøreatferden på det
vis at kontrasten for så vidt gjelder de tilstøtende fylkesveier kan ha motsatt effekt. Dette tilsier i seg selv
at utbedringstiltak bør vurderes for tilførselsveier som eksempelvis FV83 Flesnes-Langvassbukt og FV14
Straumen-Sørvik, som begge har direkte tilslutning til den planlagte Hålogalandsvegen. Kommunen har
senest i høringsuttalelse til handlingsplan for fylkesveg 2015-2017 sist høst pekt på behov for opprusting
av disse veistrekningene.
NVE har 31.3.2014 gitt tillatelse til å bygge flere småkraftverk på Hinnøya, herunder Våtvoll kraftverk, jf
referatsak 24/14 i teknisk utvalg. Administrasjonssjefen legger til grunn at tiltakets forhold til
Hålogalandsvegen ikke involverer kommunen. Likeledes forutsettes prosjektets særskilte reindriftsfaglige
konsekvensvurdering å ivareta vurderinger opp mot de kartlagte drivingsleier for rein i området, som
krysser både nuværende vei og framtidige trasealternativer, jf reindriftsloven § 22.
Administrasjonssjefen vil med disse anførsler tilrå at Kvæfjord kommune støtter opp om det foreliggende
planprogram med silingsrapport for Hålogalandsvegen.
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Høring - regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016-2021

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune ser positivt på arbeidet med å sikre felles, bærekraftig
bruk av vannressursene i vannregion Troms og vannområde Harstad-Salangen på tvers av
sektormyndighetenes ansvar og ønsker å være en bidragsyter til at mål i vannforskriften nås.
Utvalget vurderer det interkommunale samarbeidet innenfor vann- og avløpssektoren å være
en styrke for den lokale oppfølging av vannforskriften.
2. Teknisk utvalg tiltrer foreliggende uttalelse fra administrativt nivå av 30.12.2014. Utvalget
vil særlig peke på:
 Behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig nivå for å sikre god kartlegging i
vannområdene og vurdering av aktuelle tiltak innenfor de ulike sektorområder. I dette
ligger også politiske føringer omkring prioritering av vannforvaltningen.
 Organisering av vannforvaltningsarbeidet kan møte utfordringer i forhold til etablerte
organisatoriske strukturer. Oppfølgingen av tiltak som faller utenfor kommunenes
primæransvar innenfor vann- og avløpssektoren må vurderes særskilt.
 Planforslaget har mye informasjon om prosess, utfordringer og tilstand; men synes
svakere på føringer, regionale retningslinjer og samordning. Planen gir ikke tilstrekkelig
grunnlag for å se på kommunale virkninger og lokale ressursbehov.
3. Teknisk utvalg mener at ferskvannsforekomstene i Kvæfjord som er satt i kategorien
”risiko” må gjøres til gjenstand for en nærmere kartlegging og overvåking før der eventuelt
iverksettes ressurskrevende forebyggingstiltak for å nå nye økologiske miljømål.
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Tiltaksanalyse for vannområde Harstad-Salangen
Planprogram for vannregion Troms 2010-2015, vedtatt av fylkestinget 12.10.2011
Regional forvaltningsplan 2016-2021 vannregion Troms – høringsuttalelse Harstad kommune
Saksopplysninger
Fylkesutvalget i Troms har vedtatt å legge forslag til Regional forvaltningsplan for vannregion Troms
2016-2021 ut til høring og ettersyn. Formålet med planen er å samle og framstille kunnskap om vannet i
regionen og angi prioriteringer for vannforvaltningen i tråd med EUs vannrammedirektiv og den norske
vannforskriften. Et overordnet mål i forvaltningsarbeidet er å oppnå eller opprettholde god miljøtilstand i
vannforekomstene.
Planen består av tre dokumenter; selve planforslaget, regionalt tiltaksprogram og overvåkingsprogram.
Plandokumentene kan lastes ned fra www.vannportalen.no/troms, papirversjon av selve planutkastet er
også tilgjengelig via kommunens servicekontor. På vannportalen finnes og mer informasjon om arbeidet
etter vannforskriften og om vannområde Harstad-Salangen. Miljødata og informasjon om
vannforekomster finnes på nettsiden www.vann-nett.no
Da vi ikke maktet å fremme politisk sak om høringsuttalelse innenfor angitt frist, er det fra administrativt
nivå utarbeidd høringsuttalelse slik som vist i VEDLEGG. Det framkommer her at eventuelle vurderinger
fra teknisk utvalg som avviker fra foreliggende høringsuttalelse vil bli ettersendt.
Stortinget vedtok i 2007 Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften), som
implementerer EUs rammedirektiv for vann i norsk rett. Formålet er å gi rammer for fastsettelse av
miljømål som skal sikre helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressurser. Forskriften skal sikre
at det utarbeides og vedtas forvaltningsplaner og tiltaksprogrammer for hver vannregion, med sikte på å
oppfylle miljømålene. Samtidig skal den legge til rette for at det framskaffes et kunnskapsgrunnlag for å
gjennomføre dette arbeidet.
Fylkesmannen har klassifisert alle vannforekomster. Undersøkelser og overvåking gir grunnlag for
tiltaksplaner. Vannkvalitet er stikkordet for alt arbeid, og målet er å oppnå minimum god økologisk og
kjemisk tilstand - i utgangspunktet i alle vannforekomster, jf figur 1.
Figur 1. Miljømålet for alt vann er god tilstand:

Ut fra vannforskriften § 4 er miljømålet for overflatevann at det skal være minst god økologisk tilstand
(GØT) og god kjemisk tilstand. Ut fra § 5 skal kunstige eller sterkt modifiserte vannforekomster (SMVF)

ha minst godt økologisk potensial (GØP). SMVF er vannforekomster som er betydelig fysisk endret og
hvor standard miljømål er vanskelig å oppnå uten å forringe samfunnsnytten vesentlig, for eksempel
vannkraftanlegg og havner. Slike vannforekomster behandles litt forskjellig fra de andre
vannforekomstene. Her må det utvikles egne lokalitetsspesifikke miljømål, GØP, tilpasset den enkelte
vannforekomst som utpekes til SMVF. SMVF går automatisk inn i kategorien ”risiko” i første omgang,
selv om det skulle vise seg at miljømålet GØP alt er oppnådd.
Arbeidet med oppfølging av vannforskriften er delt i vannregioner og vannområder. Kvæfjord kommune
hører til vannregion Troms og vannområde Harstad-Salangen. Vannområdet er om lag det samme som
hører under Sør-Troms regionråd, som har fungert som vannområdeutvalg. Arbeidet etter vannforskriften
forutsetter stort engasjement fra kommunene og staten, også etter at vannforvaltnings- og tiltaksplaner er
vedtatt. Organisering av det videre arbeid kan bli utfordrende, ettersom erfaringene så langt er et
begrenset engasjement fra kommunene og der vannforvaltningssamarbeidet har vært nesten fraværende.
Figur 2. Planhjulet for gjennomføring etter vannforskriften:

Vannforvaltningsplanen vil virke inn på kommunen på flere måter:
Som myndighet, for eksempel for pålegg knyttet til spredte avløp ut fra forurensningsloven. Dette krever
lokalpolitiske prosesser rundt vedtak og gjennomføring, ikke minst fordi dette i hovedsak er private
anlegg som ikke er gebyrfinansiert.
Som tjenesteprodusent, for eksempel innenfor vann, avløp og landbruk eller som havneeier. Dette er
områder som har innvirkning på hvorvidt man når miljømål, og som kan få ansvar for gjennomføring av
tiltak. En utfordring er at manglende kunnskapsgrunnlag (herunder om faktiske effekter av tiltak) kan
bety pålegg av kostnadskrevende tiltak uten sikker effekt.
Som samfunnsutvikler, for eksempel i forbindelse med avveininger mellom miljømål og gode
rammebetingelser for næringer som landbruk, fiskeri og industri. Mål og ambisjoner må avveies i forhold
til kostnader og effekter.

At vannforvaltningsplanen favner så vidt bredt, gir utfordringer for oppfølgingen i kommunene med flere
involverte fagområder der roller og ansvar er spredt. Kommunene har ikke struktur for en samordnet og
gjennomgående vannforvaltning. Veiledning fra andre myndigheter har vært lite tilgjengelig.
For å involvere innbyggere og organisasjoner, ble det 23.11.2014 i samarbeid med Harstad kommune
invitert til åpent møte om «vannet der du bor», via oppslag på kommunens hjemmeside og i dagspressen.
I møtet ble det informert og samtalt om utfordringer for god vannforvaltning, om forvaltningsplaner, hva
som er viktig i nærmiljøet og hvordan komme med innspill og delta. Møtet samlet åtte engasjerte eksterne
deltakere. Kommunen har så langt ikke mottatt andre innspill.
Vedtatte forvaltningsplaner med tiltaksprogram skal i utgangspunktet forankres i den enkelte kommunes
berørte planer, dvs kommuneplan med arealplaner, delplaner og sektorplaner; eventuelt med oppfølging i
økonomiplan og årsbudsjett.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter i utgangspunktet at kommunen bør se på positivt på arbeidet med å sikre
bærekraftig bruk av vannressursene. Vi finner også at det interkommunale samarbeidet som ble etablert
fra 2014 innenfor deler av de kommunaltekniske tjenester, herunder på vann- og avløpssektoren, er en
styrke for lokal oppfølging av vannforskriften; både ut fra kapasitets- og kompetansemessige hensyn.
Ellers synliggjorde arbeidet med reguleringsplan for drikkevannskilden Storvann nord, Harstad vannverk
(herunder nedslagsområde Ramskarvannet) også behovet for å se vannressursene på tvers av etablerte
organisatoriske strukturer.
Som vist i figur 3 i VEDLEGG, er noen vannforekomster i Kvæfjord kommune satt i kategorien ”risiko” i
planforslaget. Administrasjonssjefen mener at disse eventuelt må gjøres til gjenstand for mer kartlegging
og overvåking før der iverksettes ressurskrevende forebyggingstiltak. Dette må også ses mot behovet for
styrkede statlige økonomiressurser med grunnlag i de politiske føringer i vannforskriften om prioritering
av vannforvaltningen. Her er det fortsatt en betydelig vei å gå, blant annet hva gjelder lokal oppfølging av
tiltak som faller utenfor det kommunale primæransvaret for vann og avløp.
Utover foreliggende høringsuttalelse, er i forslaget til innstilling punkt 2 særlig pekt på tre kulepunkter
som bør ha fokus i det videre. Det står naturligvis teknisk utvalg fritt å trekke fram også andre områder
som bør tas med her. Administrasjonssjefen finner via innstillingens punkt 3 at det bør foretas en dypere
kartlegging og overvåking før der eventuelt iverksettes ressurskrevende forebyggingstiltak i forhold til
vannforekomster satt i kategorien ”risiko”, ut fra en kost-/nyttevurdering av en helhetlig vannforvaltning.
Det vises ellers til vurderinger i høringsuttalelsen slik som vist i VEDLEGG.
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Deres ref: 14/4180-3
Kontaktperson for det faglige innhold i foreliggende høringsuttalelse er elleke.bergersen@harstad.kommune.no
Kvæfjord kommune har fra 1.1.2014 etablert interkommunalt samarbeid med Harstad kommune innenfor deler av
de kommunaltekniske tjenester, herunder vannforsyning og avløp. Høringsuttalelsen fra Kvæfjord kommune er
derfor utarbeidd i samråd med Harstad kommune v/avdelingsingeniør Elleke Bergersen-Wartena og støtter seg
også på framlegget til formannskapet i Harstad kommune. Vår foreløpige høringsuttalelse er kun behandlet på
administrativt nivå og vil bli forelagt teknisk utvalg i Kvæfjord kommune i møte 10.2.2015; eventuelle vurderinger
fra teknisk utvalg som avviker fra foreliggende vil bli ettersendt. Ut over dette sendes Kvæfjord kommunes
høringsuttalelse kun i form av denne e-post.
Kvæfjord kommune ser i utgangspunktet positivt på arbeidet med å sikre en felles, bærekraftig bruk av
vannressursene på tvers av etablerte sektormyndigheter, og ønsker å være en bidragsyter til at mål i vannforskriften
nås. Vi oppfatter at kommunene gjennom vannforskriften også skal ha en mer sentral rolle i vannforvaltningen.
Kommunen vil framheve behovet for styrkede økonomiske ressurser fra statlig hold for å sikre gjennomføringen av
problemkartlegging i vannområdet og aktuelle tiltak på de ulike sektorområdene.
Arbeidet med oppfølging av vannforskriften er inndelt i vannregioner. Kvæfjord kommune hører under vannregion
Troms og vannområde Harstad-Salangen. Vannområdet er nesten det samme område som hører under Sør-Troms
regionråd, som har fungert som vannområdeutvalg. Organiseringen av det videre arbeidet kan møte utfordringer.
Erfaringene hittil er et begrenset engasjement fra kommunene samt at vannforvaltningssamarbeidet har vært nesten
fraværende. Det er samtidig nærliggende å anta at tiltak som faller utenfor kommunenes primæransvar innenfor
vann- og avløpssektoren kan bli fraværende i den videre oppfølging; dvs dersom ikke sektorinteresser som
landbruk, fisk, veg, jernbane og energiproduksjon blir med som fullverdige påvirkere mot forvaltningsplan og
tiltaksprogram, så blir det heller ingen helhetlig vannforvaltning. Fylkeskommunen bør derfor i det videre
planarbeidet vurdere organiseringen med dette som bakteppe.
Foreliggende forvaltningsplan har mye informasjon om planprosess, om utfordringer og tilstand samt om
begrensninger som fylkeskommunen har erfart. Vi savner at planen blir mer konkret omkring valg av tiltak; der er
for lite som er vurdert og konkretisert til at vi kan se hva dette innebærer for de lokale forhold, også sett mot
kommunale planer og ressursbehov. Vi er enig i høringsuttalelser fra KS og Norsk Vann som blant annet har
påpekt mangel på metoder for prioritering av tiltak og avklaring mellom ulike sektorer, som belastning fra
fiskeoppdrett versus spredt utslipp versus landbruk.
Valg av tiltak vil være avhengig av gode problemanalyser, vurderinger av kostnadseffektivitet og nytten av tiltak.
Her har ikke planarbeidet kommet så langt som ønskelig. Ellers ville trolig mer informasjon om kommunalt ansvar
og påvirkningsmuligheter i en tidligere fase gjort høringsarbeidet enklere. Slike faktorer bør vektlegges i senere
høringsrunder.
Vann er delt inn i vannforekomster. Kommunen er bedt om å kontrollere opplysninger om vannforekomster som
ligger i vann-nett. Det har vi ikke hatt ressurser til å fullføre, da det handler om 56 enheter, jf tabell 1 nedenfor. Vi
ønsker at registreringene om vannforekomster kan oppdateres fortløpende om det oppdages feil.

Tabell 1. Registrerte vannforekomster i Kvæfjord kommune:

Kvæfjord kommune
VANNTYPE
Elv og bekkefelt
Innsjøer
Kyst
Vannforekomster totalt

ANTALL STØRRELSE
35
1632 km
7
4,7 km2
14
324 km2
56

Det er ikke registrert brakkvanns- eller grunnvannsforekomster.

Av disse vannforekomstene er fire, eller 7 prosent, vurdert til i risiko for ikke å oppnå miljømålet i 2021, jf gjengitt
figur 3 nedenfor. Våre kommentarer til planinnhold har i det videre hovedfokus på områder som er satt til risiko for
ikke å nå miljømålet i 2021.
Vurderingene er basert på få overvåkingsundersøkelser initiert av fylkesmannen, i Vikelandsvassdraget 2012 og i
Straumsbotn 2012. Private initiativ har bidratt til undersøkelser i Langvatn (fisk) og i Bygdesundet (oppdrett-MOBC undersøkelse og undersøkelse for landbasert oppdrett av steinbit). I inndelingen av vannforekomster bør det
vurderes om bekker hvor det er tildelt konsesjon for kraftutbygging bør være egne vannforekomster.

Figur 3. Vannforekomster vurdert til risiko (der man er rimelig sikre på at det må gjøres
tiltak for å nå miljømålet god økologisk tilstand i 2021). Bilde er hentet fra vann-nett.no

Flere av ferskvannsforekomstene i Kvæfjord kommune som er satt i risiko er satt slik pga landbruk og mulig
begroingsproblematikk. Kommunen mener imidlertid at dette er svakt dokumentert og vil kreve fortløpende
kartlegging og overvåking.

Indre del av Kvæfjorden mellom Borkenes og Kveøya og mot Gåra/Vik/Kveøyforbindelsen er satt i risiko. Her
mener kommunen at dette kan være en kombinasjon av gamle utslipp fra graks fra den tidligere sildoljefabrikken
som var i drift på Borkenes fram til midten av 1980-tallet. Dette bør undersøkes nærmere før en eventuelt
konkluderer med at det er kommunens ansvar å iverksette kostbare tiltak som for eksempel rensing av kloakk fra
spredte avløp eller landbruksdrift i området.
Straumsbotn er satt til risiko, men her bør det vurderes på nytt hvilken vanntype det er. Straumsbotn ligner på
Rossfjordvatnet. Pga topografi er det nesten ikke utskifting av saltvann gjennom Straumen og det er samtidig
betydelig ferskvannstilførsel fra Botnelva. Det kan derfor være feil å karakterisere dette som kystvann (virker å
være en innsjø i stedet for kystvann?). Kan oksygenfritt bunnvann være en naturlig tilstand her pga manglende
utskifting? Det er noe påvirkning av landbruk og av spredt bebyggelse, men med ca 19 husstander er ikke dette en
stor belastning.
Det er for liten kunnskap om grunnvannstilstanden. Det kan være interessant å kartlegge denne der det er private
drikkevannskilder, spesielt i områder der det også er et aktivt landbruk eller der det kan være gamle (ulovlige)
fyllplasser.
Av truslene til vannkvaliteten ser vi videre at spredte avløp kan være en belastning ved bekker og andre
ferskvannsforekomster samt i langfjæra og bukter. Minst like viktig er den hygieniske risiko ved kloakkledninger,
der bakterier og virus spres i fjæra og i andre områder som brukes av mennesker og dyr, for eksempel der det fiskes
og sløyes i fjæra og i områder som brukes til annen rekreasjon.
Over hele området vil vi påpeke behovet for fortsatt årlig innsamling av grovavfall for å forhindre utlekking og
forurensing, jf skrotnisseprosjektet. Det vil også hjelpe hvis det kom flere virkemidler og ressurser for å fjerne
oljetanker og for enklere å kunne angripe hensetting av for eksempel bilvrak.
Andre og mer gjennomgående høringsinnspill og forslag til tiltak i forvaltningsplanen er:
Behov for bedre instrumenter for avveining av belastning fra oppdrett versus spredt avløp/landbruk
(påvirkningsfaktorer, kjemi, biologisk mangfold). Vi ser et behov i regionen for et FOU-prosjekt rundt tiltak spredt
avløp langs vassdrag/følsomme områder. Dette er en arbeidsintensiv jobb som vil kunne gjennomføres ved ekstern
finansiering fra staten, i form av støttemidler til private anleggseiere og til prosjektleder kartlegging og oppfølging
ved hjelp av mâler og lokale forskrifter. Følsomme områder bør implementeres i arealplaner, med kvalitetskrav til
spredt avløp.
Kartet over akvakulturanlegg er ikke oppdatert på vann-nett. Det er tidligere brukt store ressurser på
kartlegginger i Astafjord prosjektet, vi skulle gjerne sett at disse resultater brukes i vann-nett og gir enda bedre
vurderingsgrunnlag.
Kommunen har generelt god kunnskap på en del av sektorområdene som kommunen selv har ansvar for. Det er god
oversikt over landbrukssektoren med gjennomføring av årlige kontroller, men vi skulle gjerne fått tildelt flere
ressurser til kontroll av faktiske forhold og til detaljert kartlegging av behovet for tiltak i kommunen.
Holdningsskapende arbeid og fellesprosjekter kan bidra positiv på dette området. Når det gjelder kunnskap om
avrenning fra gamle kjente og ukjente fyllplasser og kontroll med utslipp fra virksomheter i kommunen er det
vanskelig å sette av tid til å gjøre dette arbeidet lokalt da det krever mye tid og kunnskap.
For å kunne bruke de riktige ressurser er det behov for politiske føringer om høyere prioritering av oppgavene
innen vannforvaltning.
mvh
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Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

27.01.2015
2014/657

Saksnr
6/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Helge Stoltenberg
77 02 31 28

Møtedato
24.02.2015

Forslag til reguleringsplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt - førstegangsbehandling

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune viser til planbeskrivelse fra Forsvarsbygg av 21.1.2015
angående områdereguleringsplan for utvidelse av Sørlimarka skyte- og øvingsfelt.
2.

Planprosessen gjennomføres parallelt i Harstad og Kvæfjord kommuner, jf vedtatt planprogram.

3. Teknisk utvalg vedtar å legge reguleringsplanen ut til offentlig høring i 6 uker, jf plan- og
bygningsloven § 5-2.

Vedlegg:
Utdrag fra planbeskrivelse til førstegangsbehandling, side 9, 10, 19
Plankart
Dokumenter i saken:
a. Referat fra oppstartmøte mellom Forsvarsbygg og Kvæfjord kommune, datert 26.06.14.
b. Planprogram for utarbeidelse av områdeplan for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 05.06.14.
c. Reguleringsbestemmelser, datert 20.01.15
d. Planbeskrivelse for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 21.01.15
e. Plankart, datert 20.01.15
f. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 20.01.15
g. Temarapport konsekvensanalyse for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, datert 29.01.15
Saksopplysninger
Sørlimarka skytefelt har i flere tiår vært et skytefelt som Forsvaret benytter seg av. Tidligere har
Bn 3/Brig N og Befalsskolen for infanteriet i Nord-Norge, vært store og aktive brukere av feltet. Etter at
større militære enheter nå er nedlagt er også aktiviteten blitt betraktelig redusert, senere har området bare
vært i bruk av Kystjegerkommandoen i Harstad og periodevis av Alliert treningssenter. Som en følge av

redusert bruk, har en rekke av banene blitt noe utdatert i forhold til skyting og innføring av nyere våpen,
ammunisjon og nye skyteøvelser (skytetabeller).
Derfor er det nå nødvendig med en oppgradering av feltet for at det skal kunne utvikles av Forsvaret til
deres fremtidige behov. Dette innebærer blant annet en utvidelse av feltet på totalt 3,0 km2 av feltets
nordvestlige og sørøstlige del, pga økning av sikkerhetssoner tilpasset nye våpen.
Forsvarsbygg skal i regi av Forsvaret utarbeide en ny reguleringsplan for utvidelse av Sørlimarka skyteog øvingsfelt. Planområdet omfatter arealer beliggende i hhv Harstad og Kvæfjord kommuner, hvorav
arealet til Kvæfjord kommune vil utgjøre en liten del av planområdet.
Planen utarbeides som en områdeplan som behandles parallelt i begge kommuner. Innledningsvis er det
gjennomført separat oppstartmøte med Kvæfjord kommune. Deretter er det gjort en administrativ
beslutning om å legge planprogrammet ut til offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven § 4-1. Høsten
2014 gjennomførte Forsvarsbygg en Risiko- og sårbarhetsanalyse sammen med representanter fra både
Harstad og Kvæfjord kommuner. Planforslaget er nå ferdig utarbeidet og klargjort til behandling i begge
kommuner for vedtak om utlegging til offentlig ettersyn. Hensikten er at planforslaget skal utlegges til
offentlig høring på samme tidspunkt i begge kommuner, for at prosessen skal kunne gjennomføres med
samtidighet.
Risikoanalysen har spesielt rette seg mot støy, fritid og jakt/fiske. Støy er ikke noe nytt fenomen i
området, og vil komme som følge av både skyting og sprenging i feltet og vil ha liten påvirkning.
Forsvarets eget sikkerhetsreglement UD 2-1, vil bli anvendt av både egne og utenlandske soldater og
omhandler blant annet vakthold og sikring av uønsket adkomst til feltet ved disse aktiviteter, samt å lede
skispor/løyper utenfor øvingsområdet. En forbedret og mer tydelig merking av feltet vil derfor være
viktig. Forurensninger etter Forsvarets aktiviteter er også viktig å ivareta. Nye typer ammunisjon er
utviklet for at ikke store mengder bly skal tilføres.
Egen temarapport/konsekvensutredning er utarbeidet og behandler spesielt forhold av betydning for
friluftsliv, naturmangfold, forurensning, reindrift og landbruk. At feltets aktivitet nå skal økes etter å ha
vært på et labert nivå i lengre tid, medfører at det vil bli vanskeligere å bruke feltet til friluftsliv. Antall
skudd forventes å øke fra 460 000 til 920 000 pr år. Adgang til utøvelse av friluftsliv vil igjen bli mer
begrenset og turløypetraseer vil bli omlagt. Spesielt gjelder dette for skiløypetraseer som opparbeides av
lokale idrettslag.
De beskrevne effekter vil først og fremst gjøre seg gjeldende i Harstad kommune siden en svært liten del
av skytefeltet har beliggenhet i Kvæfjord kommune.
Som følge av utarbeidet arealplanforslag for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt, bør også teknisk utvalg i
Kvæfjord kommune vedta at planen legges ut til offentlig høring, jf plan- og bygningsloven § 5-2.
Merknadsbehandlingen vil bli gjennomført av Forsvarsbygg og oversendes samlet til begge kommuner.
Berørte arealer i Kvæfjord kommune med mindre enn ½ km2 er båndlagt som restriksjonsområde benevnt
”Sørlia skytefelt Forsvaret” i kommuneplanens arealdel av 17.6.2008. Planområdet inngår i eksisterende
skytefelt, og det vil ikke bli noen utvidelser som berører arealer beliggende i Kvæfjord kommune. De
planlagte utvidelser med om lag 3 km2 mot nordvest og sørøst ligger i Harstad kommune.
Botnelva i Kvæfjord kommune, som renner ut i Straumsbotn, er vernet i verneplan vedtatt av Stortinget i
1980. Deler av nedslagsfeltet for vassdraget ligger innenfor planområdet.

Vurderinger
Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er ikke noen ny aktivitet i området. Feltet har eksistert i flere tiår, og
planforslaget er mer å betrakte som et tiltak for å bringe feltet tilbake til aktiv bruk, fremfor at det bare
blir forringet over år. Mulighet for skyteaktiviteter er med på å bringe og ikke minst sikre fremtidige
øvingsaktiviteter i området, som igjen får effekter for næringsliv og muligens også antall arbeidsplasser.
Ved å utvide området i Harstad-sonen, vil det samtidig medføre forbedrede sikkerhetssoner og merking
av områdets begrensninger. Turgåere i området ledes rundt skytefeltet ved nye spor for å unngå risiko
ved at man forviller seg inn i området under pågående øvingsaktiviteter.
Konsekvenser i form av støy og vannkvalitet vil bli begrenset. Støy, fordi området befinner seg på et
nokså avsides område som kun påvirker fritidsutøvere. Vannkvalitet, blant annet fordi at Forsvaret er
langt mer bevisst på denne faktoren enn tidligere, og dessuten har tatt i bruk nye ammunisjonstyper som
ikke inneholder bly.
Beskrevet utvidelse av skytefeltet bør derfor kunne gjennomføres i henhold til planforslaget, som i
realiteten får marginal effekt for Kvæfjord kommune.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

05.02.2015
2015/66

Saksnr
7/15

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Birger Bjørnstad
77 02 30 05

Møtedato
24.02.2015

Harstad kommune - forslag om skiløype mellom Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune viser til foreliggende initiativ fra Harstad kommune for å etablere
skiløypetrasé mellom Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet. Med henvisning til de foreliggende
tilbakemeldinger, vil teknisk utvalg tilrå at denne saken stilles i bero.

Dokumenter i saken:
Arnfinn Strand m.fl. 20.1.2015 Møte blant berørte grunneier fra Ytre Gåra gnr 52 og Strand gnr 53
Kvæfjordløyper 4.2.2015 13:32 Ny løypetrasé
Kvæfjord kommune 27.1.2015 09:51 forespørsel om skiløype mellom Lysvatnet og grense mot Harstad
Harstad kommune 19.12.2014 Forespørsel om tillatelse til å etablere ei skiløype mellom Lysvatnet og ko
K-sak 45/01 Avtale om drift av løypetrasé
Saksopplysninger
Harstad kommune har 19.12.2014 rettet en forespørsel til berørte grunneiere i Kvæfjord kommune om
tillatelse til å etablere ei skiløype mellom Lysvatnet og kommunegrensa. I henvendelsen vises det til
tidligere dialog med Kvæfjord kommune i 2009 for å se på muligheten til å etablere skiløype mellom
alpinsenteret i Sollia og det etablerte løypenettet på Kvæfjordeidet.
Det er tatt kontakt med grunneierne på Harstadsiden av kommunegrensen, som har vært samstemte i at en
skiløype ikke byr på nevneverdige problemer, mens en helårsløype med for eksempel turvei og
sykkelløype ikke er ønskelig. Harstad kommune har signert avtale med alle grunneiere i Harstad om rett
til å opparbeide en skiløype langs en nærmere angitt trasé mot Kvæfjordeidet.
Det foreligger nå fellesskriv fra de fleste berørte grunneiere i Kvæfjord kommune der konklusjonen er:
”samtlige undertegnede grunneiere vil ikke gi bruksrett til areal for en skiløypetrase. Vi ønsker ikke
ytterligere belastende trafikk i det omtalte området.”
Forut for denne tilbakemeldingen, ba Kvæfjord kommune også Kvæfjordløyper om en vurdering av det
foreliggende forslaget. Det framkommer i tilbakemelding fra Kvæfjordløyper av 4.2.2015:

”Kvæfjordløyper er kjent med initiativet fra Harstad kommune. Lagets hovedmål er å tilrettelegge for
fysisk aktivitet gjennom preparerings av skiløyper for allmennheten og til det beste for folkehelsa (se vår
nettside). Sett i dette perspektiv er vi naturligvis positiv til etablering av nevnte løype og andre løyper
som bidrar i samme retning. Vi er imidlertid kjent med at ikke alle grunneiere er like positivt til
løypenettet i Kvæfjordmarka og sannsynligvis heller ikke til ei ny løype – blant annet er vi bekymret for
at påtrykk med etablering av nevnte løype kan få konsekvenser ved revisjon av tillatelser som allerede er
gitt i vårt eksisterende løypenett. I så fall vil vi ikke anbefale dette. Laget har dessuten vært klar på at vi
ikke har kapasitet til å preparere stort mer enn det vi gjør i dag og en eventuelt ny trasé må prepareres av
andre.”

Som det framgår i overnevnte, forestår Kvæfjordløyper preparering av skiløyper innenfor det opparbeidde
løypenettet på Kvæfjordeidet. Med unntak for mindre justeringer inn mot den nye parkeringsplassen som
ble åpnet ved fylkesvei 83 på Kvæfjordeidet i 2012, bygger dette på avtaler med de berørte grunneiere og
grunneierlag som ble forelagt Kvæfjord kommunestyre under K-sak 45/01 Avtale om drift av løypetrasé.
Det omfangsrike avtaleregimet hadde først varighet ut vintersesongen 2004/2005 og løper deretter med en
gjensidig oppsigelsesfrist på to år. Avtalen legger til grunn at til turløyper om sommeren skal eksisterende
veier og stier i skog og mark brukes som tidligere, uten noen form for opparbeiding.
Kvæfjord kommune bidrar med årlig pengetilskudd 50 000 kr til drift av Kvæfjordløyper over
budsjettkapittel 25511 Tilskudd lag/foreninger og finansierer via veibudsjettet sandstrøing og brøyting
fram til parkeringsplassen ved skytterhuset, ut fra siste anbudsrunde i 2013 med årskostnader estimert til
85 000 kr. Det påhviler ellers kommunen ansvar for å se til fjerning av søppelrester etter at skisesongen er
avsluttet.
Vurderinger
Administrasjonssjefen oppfatter isolert sett at et tiltak som presentert av Harstad kommune vil gi lettere
tilgang til løypenettet som er etablert i Kvæfjordmarka, herunder virke avlastende på parkeringsplassen på
Kvæfjordeidet. Dette er imidlertid en sak der det eksisterer minst to meninger og hvor det også er kjent at
et tilsvarende initiativ fra 2009 ble møtt med den samme skepsis som nå målbæres fra grunneierne i
tilbakemeldingen til Harstad kommune.
Til grunn for den eksisterende 2001-avtalen ligger et omfangsrikt arbeid. Administrasjonssjefen vil derfor
tilrå fokus på å videreføre dette avtaleregimet framfor tiltak som kan få et mer konfliktskapende preg. Gitt
dagens budsjettbilde, ser jeg heller ikke grunnlaget for ytterligere kommunalt engasjement på
Kvæfjordeidet utover det nivå som skisseres ovenfor. Med henvisning til foreliggende tilbakemeldinger,
foreslås det derfor at teknisk utvalg tilrår at de videre initiativ for å etablere en ny skiløype mellom
Lysvatnet og alpinanlegget i Sollifjellet stilles i bero.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksframlegg

05.02.2015
2013/927

Saksnr
8/15

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77 02 30 00

Møtedato
24.02.2015

Gnr 27 Bnr 23 - Ferra Consult/Sigmund Høybakk: klage på dispensasjonsvedtak med krav om
skredfaglig rapport

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til klage fra Ferra Consult AS som på vegne av tiltakshaver Sigmund Høybakk
klager på kommunens dispensasjonsvedtak under TU-sak der det ble innvilget dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for deling og bygging, men med krav om at det må innhentes skredfaglig
uttalelse som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før det kan gis bygge- og delingstillatelse.
2. Teknisk utvalg kan ikke se at mottatt klage inneholder nye tungtveiende opplysninger eller peker på
forhold som ikke var vurdert i dispensasjonsbehandlingen. Videre vises det til at kommunestyret i Ksak 40/14 den 4.11.2014 har vedtatt særskilte bestemmelser for bygging i LNF-områder som er
definert som aktsomhetsområder. Omsøkte tiltak er av slikt omfang og størrelse at teknisk utvalg ikke
ser at disse kan fritas fra krav om skredfaglig vurdering som grunnlag for videre
byggesaksbehandling. Klagen tas derfor ikke til følge.
3.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Dokumenter i saken:
Dokument
nr. / dato

Innhold

Inngående / utgående

Avsender

Dok.nr.1
30/10-13
Dok.nr.2
1/11-14
Dok.nr.3
1/11-13
Dok.nr.4 18/214
Dok.nr.5
18/02-14
Dok.nr.6

Brev om bygninger oppført uten tillatelse og delvis
innpå naboens eiendom
Tilbakemelding

Utgående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Sigmund Høybakk

Manglende dokumentasjon

Utgående

Ettersendt dokumentasjon /søknad

Inngående

Manglende dokumentasjon

Utgående

Søknad / ny søknad

Inngående

Inngående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Sigmund Høybakk
Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Ferra Consult AS

26/8-14
Dok.nr.7
29/8-14
Dok.nr.8
29/8-14
Dok.nr.9
16/9-14
Dok.nr.10
19/9-14
Dok.nr.11
7/10-14
(e-post)
Dok.nr.12
9/10-14
Dok.nr.13
14/10-14
Dok.nr.14
9/10-14
Dok.nr.15
21/10-14
Dok.nr.16
24/11-14
Dok.nr.17
1/12-14
(e-post)
Dok.nr.18
1/12-14
Dok.nr.19
27/1-15

Høringsbrev

Utgående

Midlertidig svar og mangler

Utgående

Ettersendt dokumentasjon

Inngående

Jordlovsbehandling deling

Inngående

Midlertidig svar / saken behandles 21.oktober.
Ønsker tilbakemelding på hva tilbygg hytte brukes
til

Utgående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Ferra Consult AS
Kvæfjord kommune /
landbruksforvaltningen
Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen

Inngående

Ferra Consult AS

Vedr planløsning hytte
Høringsuttalelse NVE

Inngående

NVE

Midlertidig svar

Utgående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen

Oversendelse vedtak

Utgående

Vedr videre håndtering / venter på skredfaglig
rapport
E-post med vedlagt innsendt klage datert 30.10.14

Utgående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Ferra Consult AS

Midlertidig svar

Utgående

Vedr dato klagebehandling

Utgående

Saksframlegg

Inngående

Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen
Teknisk kontor v/ Kjell-Rune
Nymoen

Saksopplysninger
Kvæfjord kommune har 26.8.2014 mottatt søknad om tillatelse til allerede oppførte bygninger, ny garasje,
avløpsanlegg og tilleggsareal til gnr 27 bnr 23 på Aspenes i Austerfjorden.

Eiendommen sett fra luften

Eiendommen ligger på Aspenes i Austerfjorden

Hytta som er godkjent i 1999 har et bruksareal på ca. 43 m². Bygningsmassen som omsøkt med totalt 122
m² bruksareal vil overskride kommuneplanens generelle retningslinjer som anbefaler en øvre grense på
100 m² bruksareal totalt for bygningsmasse på fritidseiendommer.

Bilde av eiendommen

På www.skrednett.no er området på de tidligere skredkartene definert som utløpsområde skred.

Eiendommen ligger like innenfor aktsomhetsområde skred www.skrednett.no

Teknisk utvalg fikk dispensasjonssaken til vurdering i møte 21.10.2014 og fattet følgende vedtak under
TU-sak 53/14:
1.

Teknisk utvalg viser til søknad fra Ferra Consult AS som på vegne av tiltakshaver Sigmund Høybakk søker om
dispensasjon for deling av landbrukseiendommen gnr 27 bnr 1 med formål tilleggsareal til fritidseiendommen gnr 27 bnr 23.
Videre søkes det om dispensasjon for ny garasje og for allerede oppført tilbygg til hytte og flere oppførte bygninger på gnr
27 bnr 23. Det søkes også om dispensasjon for avløpsanlegg (innlegging av vann og tett tank). Samtlige tiltak er betinget
av dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 2008 pga LNF-formål. Videre ligger tiltakene og tilleggsarealet som
ønskes fradelt til innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, noe som krever at det dispenseres fra plan- og bygningsloven § 1-8.

2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 finner teknisk utvalg fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn
ulempene, samtidig som hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke anses å bli vesentlig tilsidesatt. Det kan da gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og fra plan- og bygningsloven § 1-8 til deling som omsøkt, gitt at følgende
vilkår først er oppfylt:
Vilkår:
Det må innhentes en skredfaglig uttalelse som konkluderer med at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet før
delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis. Det er ikke foretatt en skredfarekartlegging som viser at
eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf. TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred. Dispensasjonen trekkes tilbake
dersom skredfareundersøkelsene, eller prosjektering av sikringstiltak, viser at det omsøkte tiltaket vanskelig lar seg
gjennomføre.
Begrunnelse:
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene til
kulturlandskapet, jordvernet og at det legges opp til en fortetting i et allerede eksisterende område. Det er også lagt
vekt på at avløpet får tett tank som ikke medfører forurensning. Offentlig vei er et naturlig skille mellom bebyggelse
og funksjonell strandsone. Tilleggsarealet til gnr 27 bnr 23 medfører ikke ulemper for hovedbruket gnr 27 bnr 1 eller
andre næringer. Fritidseiendommen gnr 27 bnr 23 er allerede etablert og en utvidelse av hytte, garasje og mindre
bygninger som oppført/omsøkt til fritidsformål anses ikke å endre eiendommens eller områdets karakter. Vilkår for å
gi dispensasjon er at før selve bygge-, delings- og utslippssøknaden behandles, må det foretas en skredfaglig
vurdering av området.

3.

Dette vedtaket gjelder dispensasjonsbehandlingen. Byggetillatelse, utslippstillatelse og delingstillatelse følges videre opp
administrativt etter gjeldende vilkår i plan- og bygningsloven.

4.

Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes innen
3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket.

Bakgrunnen for kravet om en skredfaglig uttalelse som må dokumentere sikkerheten kan leses i
saksframleggets vurderinger. Vi har fra dette klippet ut følgende:
Lovens krav til sikkerhet
Når det kommer til dokumentert sikkerhet, bør dette være et absolutt krav før deling og bygging kan tillates.
Eiendommen ligger innenfor grense for aktsomhetsområde for skred (se www.skrednett.no).
Søkers begrunnelse for både utslipp og bygningen er at området brukes mye. Annekset som er oppført har også
ekstra soveplasser, så administrasjonen oppfatter at det legges opp til utvidet bruk av eiendommen.
Som vist ovenfor, har NVE i sin uttalelse ikke merknader. Kommunen skal som forvaltningsmyndighet påse at det
foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot naturskade og kommuneplanen har bestemmelse som sier at bygging i
rasfarlige områder må være klarert av skredfaglig myndighet. Dette gjelder også for oppretting av eiendommer.
Administrasjonen finner også at den mer lempelige fortolkning av skredfare som ble vedtatt gjennom endret
planbestemmelse i særskilt K-sak 65/12, i seg selv ikke hjemler egen dispensasjonsvurdering av denne saken.
Når det gjelder forhold som går på bygging og sikkerhet mot naturfare, er dette ellers vurdert i:





Plan- og bygningsloven (pbl)
Byggesaksforskriften (SAK10)
Teknisk forskrift (TEK10)
Rettspraksis

Reglene gjelder både i regulerte og i uregulerte områder.

Plan- og bygningsloven § 28-1 er en materiell bestemmelse og derfor en selvstendig avslagshjemmel, uavhengig av
planforhold. Er det ikke tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare, vil det i de aller fleste tilfeller ikke være grunnlag for
dispensasjon fra § 28-1. Rettspraksis viser også at domstolene etter forholdene har gått langt i å pålegge de
kommunale bygningsmyndighetene ansvar for ikke å ha fulgt opp dette forbudet på en tilstrekkelig aktsom måte.
En dispensasjonsvurdering er ingen delings- eller byggetillatelse, men en obligatorisk vurdering med et selvstendig
vedtak, som må ligge i grunn før det kan deles eller bebygges i LNF-områder der deling eller bygging er i strid med
gjeldende plan.
En ulempe ved å kreve en skredfarlig rapport før en behandler dispensasjonsspørsmålet kan være dersom det ikke
innvilges dispensasjon av andre årsaker enn det skredfarlig rapport vil gi svar på. Det kan tenkes at tiltakshaver først
får innhentet en skredrapport som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet, men at kommunen deretter av andre
grunner velger å avslå dispensasjonssøknaden. Det er da brukt mye tid og kostnader på en rapport som ikke er
relevant pga avslaget. Administrasjonen mener derfor at følgende alternative framgangsmåte kan vurderes:
Kommunen deler søknaden i to trinn:
1)

Vurdere dispensasjonsforholdet. Dersom kommunen kommer fram til at det kan gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel til formål deling og bygging, vil dispensasjonen gis på absolutte vilkår om at det må
utarbeides en fagkyndig skredrapport som konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før deling kan vedtas etter § 20-1.
Tomta deles ikke ifra og ingen byggetillatelser på dette tidspunktet.

2)

Påfølgende tillatelse til deling og bygging dersom skredfaglig rapport har konkludert med tilstrekkelig sikkerhet.
Dersom rapporten ikke kan dokumentere sikkerhet, faller dispensasjonen bort, dvs det kan da ikke deles eller
bebygges og saken stoppes da naturlig. I så fall må også kommunen vurdere å pålegge eier å rive de deler av
bygningsmassen som er oppført uten byggetillatelse.
Kommunen tar med dette først stilling til om det kan fradeles og bygges i området, men hindrer samtidig iverksetting
før det er dokumentert at tilstrekkelig sikkerhet foreligger. Løsningen er i annen sak drøftet med NVE som da uttalte
at dette ikke er det mest gunstige, men at NVE ikke ville påklage dispensasjonsvedtaket dersom kommunen ellers
fant vilkårene å være oppfylte. Et absolutt krav i så måte var at det ikke ble fradelt før sikkerheten var dokumentert
gjennom fagkyndig skredrapport. Det er heller ingen uvanlig problemstilling at kommuner ønsket å behandle saker
på denne måten.
Oppsummert - administrasjonens anbefalinger
Ut fra en helhetsvurdering kommer administrasjonen fram til at dispensasjon kommuneplanens arealdel kan
innvilges da fordelene med dette anses som større enn ulempene tiltaket medfører, samtidig som hensynene bak
lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt, gitt at følgende absolutte vilkår blir oppfylt:
Det må innhentes en skredfaglig uttalelse som konkluderer med at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet før
delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis. Det er ikke foretatt en skredfarekartlegging som viser at
eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf. TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred. Dispensasjonen trekkes tilbake
dersom skredfareundersøkelsene eller prosjektering av sikringstiltak viser at det omsøkte tiltaket vanskelig lar seg
gjennomføre.
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene til
kulturlandskapet, jordvernet og at det legges opp til en fortetting i et allerede eksisterende område. Det er også lagt
vekt på at avløpet får tett tank som ikke medfører forurensning. Offentlig vei er et naturlig skille mellom bebyggelsen
og funksjonell strandsone. Tilleggsarealet til gnr 27 bnr 23 medfører ikke ulemper for hovedbruket gnr 27 bnr 1 eller
andre næringer. Fritidseiendommen gnr 27 bnr 23 er allerede etablert og en utvidelse av hytte, garasje og mindre
bygninger som oppført/omsøkt til fritidsformål anses ikke å endre eiendommens eller områdets karakter. Vilkår for å
gi dispensasjon er at det før selve bygge-, delings- og utslippssøknaden behandles må det foretas en skredfaglig
vurdering av området.

Vedtaket ble påklaget av Ferra Consult AS i brev datert 29.10.2014. Det påpekes her tilfredshet med at
kommunen i utgangspunktet ser fordelen ved dispensasjon som klart større enn ulempene, men også at
“vi ønsker imidlertid å påklage vilkår satt i vedtak” om at der må innhentes skredfaglig uttalelse som
konkluderer med tilstrekkelig sikkerhet før delingssamtykke, bygge- og utslippstillatelse kan gis.
Klager finner “det urimelig at tiltakshaver skal foreta en skredfaglig utredning til en kostnad mellom kr
60. – 80.000,- og viser videre til at:
“Eksisterende hytte på eiendommen er lovlig oppført i henhold til gitte tillatelser og de omsøkte justeringer av
påbygg, uthus, grillstue, anneks og garasje samt søknad om utslippstillatelse endre ikke eiendommen eller områdets
karakter. Her viser til saksbehandlingen begrunnelse samt NVE's vurderinger og konklusjon.

På nabotomten, 25 m på nordsiden, står der et våningshus oppført i 1806 som pr. dato benyttes til fritidsbolig. Der
har gjennom historien ikke kjennskap til at der er utløst ras i denne boligens nærområde.
Som NVE skriver i sin uttalelse «Omsøkte tiltak ligger imidlertid i et område som ut fra tolking av NGU‘s
løsmassekart ikke viser tykke hav- og fjordavsetninger i umiddelbar nærhet. Videre er det ikke raviner eller
søkk i terrenget eller kjente skredhendelser i området.»
De ras som tidligere har vært utløst går lenger sør hvor fjellområdet over er av en helt annen kategori. Ovenfor den
aktuelle eiendommen er det ingen bratte fjellformasjoner med fare for utglidning.
Det er også et moment i saken at derom tiltakshaver ikke har søkt om nye tiltak, ville dette mest sannsynlig ikke ha
vært et tema. Ut fra at de omsøkte tiltak ikke endret det total bildet på bruken av området (kommunens egen
konklusjon) finner vi det urimelig å måtte foreta en undersøkelse av dette omfang. Ved nyetablering ville vi forstått et
slikt krav.”

Vurderinger
Klagen er mottatt innen 3-ukersfristen og tas derfor opp til behandling. De etterfølgende vurderinger er
konsentrert om klagens tema uten å gå inn i sakens øvrige elementer.
Det pekes i klagen på lokale forhold og topografi som ifølge klager skulle medføre at skredfaren ikke er
tilstede på omsøkte eiendom. Kommunen må på sin side forholde seg til aktsomhetskartene på
www.skrednett.no dersom annet ikke foreligger:
Aktsomhetskart for snø- og steinskred viser områder som er potensielt utsatt for skredfare. Kartene er
utarbeidet av Norges geotekniske institutt (NGI). Data er samlet ved hjelp av manuell kartanalyse og
befaringer av skredkyndige. Disse kartene bør brukes for de områder de eksisterer og ligger tilgjengelig
på kartverktøyet til www.skrednett.no under aktsomhetsområder.
Aktsomhetskart for snø- og steinskred utarbeidet av NGI viser aktsomhetsområder samlet for de to
skredtypene. Det er som regel snøskredfaren som er dimensjonerende for utstrekning av disse områdene,
fordi snøskred normalt har størst rekkevidde. Aktsomhetsområdene er identifisert ved å bruke
helningskart for å finne terreng der skred kan utløses. Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en
empirisk basert modell utviklet av NGI. Dette er gjort manuelt. Deretter er de aktuelle områdene befart og
vurdert av skredsakkyndige, før grensa for aktsomhetsområdene er tegnet inn.
Kartserien dekker deler av landet. Bare områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på hvert
kartblad store områder som ikke er vurdert. Utstrekningen av aktsomhetsområdene på disse kartene er
vanligvis mindre enn aktsomhetsområdene på de nasjonalt dekkende, automatisk genererte alternative
aktsomhetskartene for snøskred, fordi skredkyndighet ved befaringer også har gitt mulighet til å ta hensyn
til lokale faktorer som begrenser skredutløp, slik som skog, terrengdetaljer og lignende.
Aktsomhetsområdene omfatter ikke områder som kan være utsatt for sørpeskred.
For de arealene som dekkes av aktsomhetskart snø- og steinskred bør disse brukes i stedet for de nasjonalt
dekkende aktsomhetskart snøskred og aktsomhetskart steinsprang som grunnlag for vurdering av
skredfare knyttet til snø- og steinsprang i arealplan på kommuneplannivå. Områdene sier ingenting om
sannsynlighet for snøskred eller steinsprang. Der det finnes mer detaljerte, kartlagte fareområder bør disse
nyttes i stedet ved vurdering av skredfare. Skredfare knyttet til sørpeskred må vurderes særskilt.
Kommunen skal påse at det ikke bygges i skredutsatte områder. Kommunestyret har senest under K-sak
65/12 i møte 18.12.2012 vedtatt ny planbestemmelse punkt 3.3 om skredfare:
“Det kan som hovedregel ikke tillates tiltak innenfor områder markert som potensielt skredfarlig i utarbeidet temakart
for skredfare, uten at det har vært gjennomført en fagkyndig skredfarevurdering som frigir området. Tiltak på
eksisterende bygninger og anlegg kan dog likevel tillates der hvor det er rimelig avklart at tiltaket i seg selv ikke fører
til at flere mennesker oppholder seg der, eller at opphold vil inntreffe hyppigere.”

NVE har utarbeidd temaveiledere for bygging i fareområder. Kommunen bør ikke legge opp til lokale
bestemmelser som bagatelliserer at en eiendom ligger i aktsomhetsområde for skred, men kan etter
gjeldende planbestemmelser og TEK10 (bestemmelser om tekniske krav til byggverk pr 2010) godkjenne
at det foretas mindre tilbygg og utvidelser i slike områder. Det kan imidlertid ikke legges opp til økt
personopphold i slike områder dersom det ikke er foretatt en skredfaglig vurdering som frigir området.
NVE oppfatter på forespørsel at dette tolkes dit hen at det kan godkjennes mindre tilbygg i form av et
ekstra soverom, mens ny boenhet eller større tilbygg ikke kan godkjennes. Kommunaldepartementet har i
brev til Tranøy kommune i 2011 uttalt at kommunen kan gi tillatelse til mindre utvidelser av eksisterende
byggverk i skredområde. Departementet avslutter med at plan- og bygningsloven § 28-1 Byggegrunn,
miljøforhold mv og TEK10 kapittel 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger ikke er til hinder for å gi tillatelse til
ombygging inkludert mindre utvidelser på byggverk i etablert byggeområde. Det er en forutsetning at
tiltak ikke fører til en ny boenhet.
Kommunestyret har under K-sak 40/14 vedtatt nye forenklingsbestemmelser om mindre byggetiltak på
bebygde bolig- og fritidseiendommer innenfor 29 konkrete områder i kommunen. Her inngikk også de
aktuelle kartvedlegg med nærmere omtale av områdene og særskilte bestemmelser for alle berørte
eiendommer. For LNF-spredt nr 19 Austerfjord-Aspenes framgikk blant annet at “For eiendommen …
Gnr 27 Bnr 23 … gjelder bestemmelser for aktsomhetsområder for skred” som i særskilt vedlegg til saken
var tatt inn med slike bestemmelser:
På bebygde bolig- og fritidseiendommer som ligger innenfor aktsomhetsområde skred (www.skrednett.no) kan det
som hovedregel tillates følgende mindre tiltak uten at dette utløser krav om skredfaglig undersøkelse:
1) Mindre fasadeendringer (ikke hovedombygginger eller vesentlig standardheving) og innvendige arbeider,
samt riving.
2) Tilbygg der verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 10 m².
3) Et enkelt uthus eller garasje der verken samlet bruksareal (BRA) eller bygd areal (BYA) er over 20 m².
Uthuset kan ikke innredes med soveplasser.
4) Det tillates inntil 2 mindre bygninger på hver eiendom. Med mindre bygninger menes uthus, garasje, bod,
grillbu, frittliggende badstue og lignende.
5) For pkt. 2, 3 og 4 ovenfor skal verken totalt bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) for bygninger for
fritidseiendommer bli større enn 100 m².
6) I tillegg til det ovennevnte tiltak kan det etableres terrasse eller verandaer knyttet direkte til og festet til
bygningene og med areal ikke over 20 m². Terrassedekke skal da være mindre enn 50 cm over terreng.

Tiltakene som i denne saken ikke er godkjent fra tidligere er følgende:







Allerede oppført tilbygg til hytta (ca. 8 m²)
Allerede oppført grillbu (ca. 9.2 m²)
Allerede oppført anneks (ca. 6,9 m²)
Allerede oppført uthus/vedsjå (ca. 12,8 m²)
Allerede oppført terrasse/veranda til hytta. Ikke målsatt. Delvis innpå gnr 27 bnr 1.
Ny garasje (42 m²)

Bruksarealet på nevnte tiltak er ca. 79 m². Hytta som er godkjent i 1999 har et bruksareal på ca. 43 m².
Bygningsmassen som omsøkt med totalt 122 m² bruksareal vil overskride kommuneplanens generelle
retningslinjer som anbefaler øvre grense på 100 m² bruksareal totalt for bygningsmasse på
fritidseiendommer.
Gitt at kommunen godkjenner bygging i potensielt skredutsatt område, kan den stilles økonomisk
ansvarlig dersom skade senere skulle oppstå. Med bakgrunn i nevnte momenter anses det som en rimelig
tilnærming at kommunen bare kan godkjenne mindre tilbygg og utvidelser (tilbygg inntil 10 m²) uten krav

om skredfaglig rapport. På denne måten hindrer en ikke naturlig oppgradering av eksisterende boliger i
LNF-områdene, men legger samtidig heller ikke opp til at det kan bygges ut vesentlig uten at sikkerheten
først er dokumentert. Mindre uthus av enkel utførelse (inntil 20 m²) bør også kunne aksepteres i samme
områder.
De omsøkte tiltakene er i strid med bestemmelser til eiendommer som ligger innenfor aktsomhetsområde
skred, både med tanke på antall bygninger, størrelse og bruk. Omsøkte og delvis oppførte tiltak er derfor
av slikt omfang og størrelse at administrasjonssjefen ikke kan se at disse kan fritas fra kravet om en
skredfaglig vurdering som grunnlag for den videre byggesaksbehandlingen.
Når det gjelder priser for en skredfaglig vurdering er dette kostnader som utbygger selv må bære. Det
pekes i klagen på kostnad 60-80 000 kr. Kommunen har i andre enkeltsaker fått tilsendt skredrapporter fra
geolog som har belastet utbygger med vesentlig lavere kostnader (5.000 kr og oppover). Pris for en slik
undersøkelse må for øvrig sies å være kommunen uvedkommende og kan ikke ilegges særskilt vekt.
Klagen bør ikke tas til følge, men oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Merete Hessen
Administrasjonssjef

Kvæfjord kommune

Dato:
Arkivref:

Saksnr
9/15

10.02.2015
2012/369

Saksframlegg

Saksbeh:
Saksbeh. tlf:

Utvalg
Teknisk utvalg

Kjell Rune Nymoen
77 02 31 26

Møtedato
24.02.2015

Gnr 17 bnr 23 - Gunnar Andreassen: ny dispensasjonsbehandling i forbindelse med allerede
utførte ombyggingsarbeider på hytte i Langvassdalen

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til søknad fra Gunnar Andreassen om dispensasjon for allerede utførte endringer
på hytte på gnr 17 bnr 23 i Langvassdalen. Det søkes også dispensasjon for deling av gnr 17 bnr 2, 3,
5 og 14 (eier: Knut Georg Hartviksen) med formål tilleggsareal til gnr 17 bnr 23 (Gunnar Andreassen)
slik at allerede oppførte bygninger plasseres på egen eiendom. Samtlige tiltak er betinget av
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel av 2008 pga LNF-formål. Det vises ellers til sakens øvrige
dokumenter, tidligere dispensasjonsbehandler i TU-sakene 3/14 og 11/14 (klagebehandling) samt
fylkesmannens oppheving av kommunens vedtak med brev av 23.10.2014.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 finner teknisk utvalg fordelene ved å gi dispensasjon
klart større enn ulempene, samtidig som hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke anses å bli
vesentlig tilsidesatt. Det kan da gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for deling/bygging, gitt
at følgende vilkår først er oppfylt og avklart:
Vilkår:
Det må være redegjort for tilstrekkelig sikkerhet før bygge- og delingstillatelse kan gis. Det må derfor
enten foretas en ny skredfarekartlegging som viser at eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf.
TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred, eventuelt at nødvendige sikringstiltak er redegjort for/prosjektert av
kvalifisert foretak, før det gis delingstillatelse og byggetillatelse - herunder nødvendig brukstillatelse for
lovlig bruk av hytta. Dispensasjonen trekkes tilbake dersom skredfareundersøkelsene, eller prosjektering
av sikringstiltak, viser at det omsøkte tiltaket vanskelig lar seg gjennomføre.
Begrunnelse:
Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene
til kulturlandskapet, jordvernet og at fritidseiendommen gnr 17 bnr 23 alt er etablert. Utvidelse av
bygningsmassen som oppført/omsøkt samt tilleggsareal til fritidsformål, anses ikke å endre eiendommens
eller områdets karakter. Vilkår om sikkerhet må være et absolutt krav.

3. Dette vedtaket gjelder dispensasjonsbehandlingen. Byggetillatelse og delingstillatelse følges videre
opp administrativt etter gjeldende vilkår i plan- og bygningsloven.
4. Vedtaket kan påklages. Eventuell klage sendes Kvæfjord kommune, teknisk kontor, Bygdevegen 26,
9475 Borkenes innen 3 uker fra partene er gjort kjent med vedtaket.

Vedlegg:
1. Saksframlegg TU-sak 3/14
2. Saksframlegg TU-sak 11/14
Dokumenter i saken:
Dokument
nr / dato

Innhold

Inngående /
utgående

Avsender

Kommentar

Dok.nr.1
30/03-12

Gnr 17 bnr 23 – Tilbygg/endringer på hytte
– Orientering vedr søknadsprosess og
orientering om mulig skredfare i området
rundt hytta.
Søknad om dispensasjon og byggetillatelse.

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Oppsummering etter
telefonsamtale og møte hhv
20.03.2012 og 28.03.2012.

Inngående

Gunnar Andreassen

Gnr 17 bnr 23 - Høringsbrev i forbindelse
med allerede oppført tilbygg / endringer på
hytte
Gnr 17 Bnr 23 – Søknad om ombygging
hytte, uthus, plattinger

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Notat

Teknisk kontor v / Rolf
Ingar Eggum (landbruk)

Inngående

Statens Vegvesen

Inngående

NVE

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Inngående

Statens Vegvesen

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Orientering til søker

Inngående

Gunnar Andreassen

Oversendelse av
skredrapport

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Inngående

Geolog Runar Johansen

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Inngående

Gunnar Andreassen

Klager på avslaget

Utgående

Teknisk kontor v/ KjellRune Nymoen

Midlertidig svar til klager

Dok.nr.2
09/05-12
Dok.nr.3
09/05-12
Dok.nr.4
10/05-12

Dok.nr.5
Gnr 17 bnr 23 – Tilbygg/endringer på hytte
15/05-12
(Dok 6 eksisterer ikke, derfor feil i påfølgende dokument nr)
Dok.nr.7
Midlertidig svar Statens Vegvesen
08/06-12
Dok.nr.8
Høringsuttalelse – oppført tilbygg /
18/06-12
endringer på fritidsbolig – GBnr 17/23 –
Kvæfjord kommune
Dok.nr.9
Gnr 17 Bnr 23 – Mottatt høringsuttalelse
18/06-12
NVE i forbindelse med allerede oppført
hytte og uthus. Mulig skredfare
Dok.nr.10
Høringsuttalelse vedrørende oppført
18/06-12
tilbygg/endringer på hytte på eiendommen
17/23 ved rv.85 i Kvæfjord kommune
Dok.nr.11
Gnr 17 bnr 23 – Mottatt høringsuttalelse
18/06-12
fra Statens Vegvesen vedrørende oppført
tilbygg / endringer på hytte på eiendommen
Dok.nr.12
Ang. sak Gnr 17 Bnr 23 i Langvassdalen
19/12-13
Dok.nr.13
Gnr 17 bnr 23 – Mottatt skredrapport i
06/01-14
forbindelse med søknad om allerede
oppført hytte – Oversendelse til NVE for
vurderinger
Dok.nr.14
Skredrapport for Langvassdalen
17/01-14
Dok.nr.15
Saksframlegg: Gunnar Andreassen 27/01-14
søknad om dispensasjon for allerede
utførte ombyggingsarbeider på hytte på
gnr 17 bnr 23, Langvassdalen
Dok.nr.16
Gnr 17 Bnr 23 – Vedr behandling av din
04/02-14
dispensasjonssøknad om ombygging av
hytte
Dok.nr.17
Gnr 17 Bnr 23 – Oversendelse av teknisk
11/02-14
utvalgs vedtak om avslag på søknad om
dispensasjon for ombygging av hytte
Dok.nr.18
Klage på vedtak i teknisk utvalg
07/03-14
Dok.nr.19
Gnr 17 Bnr 23 – Din klage på vedtak i
07/03-14
teknisk utvalg (tu-sak PS 3/14) vil
behandles i møte 8. april.
Dok.nr.20
Saksframlegg: Gunnar Andreassen – Klage

Orientering til søker om
skredfare og kommunens
foreløpige vurderinger

Ber om utvidet høringsfrist

Orientering til søker

Fullstendig rapport da deler
av denne manglet.

7/3-14
Dok.nr.21
8/4-14
Dok.nr.22
7/5-14
Dok.nr.23
30/5-14
Dok.nr.24
2/5-14
Dok.nr.25
25/6-14
Dok.nr.26
25/6-14
Dok.nr.27
21/7-14
Dok.nr.28
12/9-14
Dok.nr.29
12/9-14
Dok.nr.30
29/10-14
Dok.nr.31
30/10-14
Dok.nr.32
14/11-14
Dok.nr.33
18/11-14
Dok.nr.34
20/11-14
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Gnr 17 Bnr 23 – Dispensasjonssøknad for
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Gnr 17 Bnr 23 – Dispensasjonssøknad for
allerede oppført hytte - Søknaden vil
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Teknisk kontor v/
jordbruksrådgiver Rolf
Ingar Eggum

Brev datert

Saksopplysninger
Det vises til saksframlegg i TU-sakene 3/14 (dispensasjonsbehandling) og 11/14 (klagebehandling) som
gjengis i vedlegg nr. 1 og 2.
Fylkesmannen fikk klagen oversendt for endelig avgjørelse. Grunnet saksbehandlingsfeil ble kommunens
vedtak opphevet av fylkesmannen og saken sendt tilbake for fornyet behandling.
Fylkesmannen oppsummerer slik i brev av 23.10.2014:

Fylkesmannens behandling utgjør 12 omfattende sider. Utover det som mest bør være kjent gjennomgang
av saken, har vi er nedenfor klippet inn de deler som grunngir fylkesmannens vedtak:
Etter Fylkesmannens syn er kommunens dispensasjonsvurdering mangelfull, og oppfyller ikke de krav til
begrunnelse som fremgår av fyl. § 25.
Forvaltningsloven (fvl). § 25 stilles krav til begrunnelsen av vedtak. Etter bestemmelsen følger det at det
må vises til de reglene som vedtaket bygger på, de faktiske forhold som er lagt til grunn for vedtaket, og
de hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av det forvaltningsmessige skjønn bør nevnes.
Videre viser vil uttalelse fra Sivilombudsmannen, sak 2011/2012, om hvilke krav som stilles til
begrunnelse av dispensasjonsvedtak. Saken gjaldt dispensasjon fra LNF-formål til oppføring av et
tilbygg der Fylkesmannen hadde stadfestet tillatelse gitt av kommunen. Ombudsmannen uttalte følgende:
Det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. § 19-2 at
det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene
munnet ut i. Fylkesmannen har i vedtaket verken vist til fordelene eller ulempene ved å gi
dispensasjon, og heller ikke konkludert med om vilkåret i pb1. § 19-2 annet ledd annet punktum
er oppfylt. En slik mangel ved begrunnelsen etterlater et inntrykk av at fylkesmannen ikke har
vurdert hvorvidt vilkåret er oppfylt. (...)
Vi viser i denne forbindelse til at avslaget på dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (LNF) kun
synes begrunnet i manglende dokumentert sikkerhet mot snøskred, under henvisning til pbl. § 28-1.
Bestemmelsen i § 28-1 vil være en selvstendig avslagshjernmel for en søknad om byggetillatelse, men er
ikke en selvstendig avslagshjemmel for en søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, slik
kommunen synes å ha lagt til grunn.
I saksfremlegget som ligger til grunn for vedtaket viser kommunen til at «hensynene bak lovens formål
blir vesentlig tilsidesatt». Kommunen går imidlertid ikke nærmere inn i dette, foruten å vise til at
kommunen har en plikt til å påse at det ikke tillates bygging i fareområder. og det er i denne forbindelse
uklart om det siktes til at en utbygging i skredfarlig område vurderes å i seg selv utgjøre en vesentlig
tilsidesettelse av plan- og bygningslovens formålsbestemmelse. Her tas i tilfelle ikke hensyn til at det
kan være mulig å gjennomføre sikringstiltak på eiendommen, og en slik henvisning anses derfor, etter
Fylkesmannens syn, ikke som tilstrekkelig ved begrunnelsen av avslagsvedtaket. Det vil imidlertid være
naturlig, slik kommunen også har gjort, å orientere søker om at det ikke vil kunne gis byggetillatelse på
eiendommen uten en skredsikring/nærmere skredfarlig vurdering. Det vil da være opp til søker hvorvidt
søknad om dispensasjon fra avsatt arealformålskategori i kommuneplanens arealdel likevel skal
fremmes/evt. ferdigbehandles.
Videre viser kommunen i vedtaksteksten til at «ulempene ved å gi dispensasjon... anses som klart større
enn fordelene», men dette knyttes ikke opp mot de momenter som vil være relevante i
interesseavveiningen ved søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan (LNF-formål), og de
faktiske forholdene i saken knyttes ikke opp mot hensynene bak den bestemmelse som det er aktuelt å
dispensere fra, jf. i dette tilfellet formålet bak arealbrukskategorien LNF i kommuneplanens arealdel. Det
vises utelukkende til skredfare.

Høringsuttalelsen fra NVE synes å ha blitt tillagt vekt ved vurderingen av dispensasjonssøknaden,
ettersom denne nettopp omtaler skredfaren i området. I konklusjonen i NVEs høringsuttalelse (vår
understrekning) uttales det imidlertid kun at «den reelle skredfaren må utredes før kommunen kan gi
tillatelse til omsøkte tiltak».
Høringsuttalelsen fra NVE kan dermed ikke umiddelbart tas til inntekt for at dispensasjon fra avsatt
arealformålskategori i kommuneplanens arealdel ikke kan gis, men uttrykker at det ikke kan tillates
oppføring av tiltak i et skredfarlig område som det foreliggende uten nærmere utredning.
Høringsuttalelsen er således i liten grad av betydning som et moment i dispensasjonsvurderingen (vår
understrekning) i denne saken etter vår vurdering.
Konsekvensene av den mangelfulle begrunnelsen av dispensasjonsvedtaket er at Fylkesmannen ikke har
et tilstrekkelig grunnlag for å kunne overprøve de materielle sidene av saken. På bakgrunn av den
dokumentasjon som er sendt oss i saken har vi følgelig ikke grunnlag for å kunne overprøve kommunens
vurdering av om vilkårene for å kunne gi dispensasjon i pbl. § 19-2 er oppfylt eller ikke. Det foreligger
dermed en saksbehandlingsfeil.
Etter forvaltningsloven § 41 kan et vedtak likevel være gyldig når det er grunn til å regne med at feilen
ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold.
Det følger imidlertid av sikker rett at en slik mangelfull begrunnelse kan være en feil ved vedtaket som
fører til at vedtaket må kjennes ugyldig, jf. blant annet Eekhoff/Smith, Forvaltningsrett, 9.utgave, side
490. Dette er også i tråd med prinsippet uttrykt i fv1.§ 41.
I sivilombudsmannsak 2011/2812 av 15.5.2012 uttales følgende:
Når det ikke fremgår av vedtaket at det ene vilkåret er vurdert, er dette en mangel ved
begrunnelsen som kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. Jeg kan ikke se at gyldighetsregelen i
forvaltningsloven § 41 innebærer at vedtaket er gyldig på tross av denne feilen. Det er en ikke
«helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har hatt betydning for vedtakets innhold, se for
eksempel Høyesterettsdom publisert i Rt. 2009 side 661 avsnitt 71. Den mangelfulle
begrunnelsen innebærer derfor at vedtaket er ugyldig.
Dispensasjonskompetansen er i loven lagt direkte til kommunen, og det er lovens forutsetning at disse
beslutningene skal tas av lokal plan- og bygningsmyndighet. Det vil derfor harmonere dårlig med lovens
forutsetninger om Fylkesmannen skulle gå inn å foreta selve den materielle vurderingen i et tilfelle som
det foreliggende.
Fylkesmannen finner således etter dette at det foreligger en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at
denne feilen har hatt betydning for vedtakets innhold, se Høyesteretts dom publisert i Rt. 2009 side 661
avsnitt 71, og på bakgrunn av dette finner vi at kommunens vedtak må oppheves som ugyldig, jf fv1. §
41 og alminnelig forvaltningsrettslig ugyldighetslære. Det presiseres for oversiktens skyld at det i denne
saken er vedtaket om dispensasjon det foreligger en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen har
hatt betydning for innholdet i.
På bakgrunn av det ovennevnte må Kvæfjord kommunes vedtak av 11.02.2014 oppheves og returneres til
kommunen for fornyet behandling.
Uten å legge føringer for den fornyede behandlingen finner vi det hensiktsmessig å foreta en
gjennomgang av behandlingen i den foreliggende sak.
Først vil vi vise til at kommunen gjennom sin veiledning til tiltakshaver i den tidlige saksbehandlingen
har lagt til grunn en mer riktig fremgangsmåte i saken. I kommunens brev av 18.06.2012 til tiltakshaver,
som gjengitt ovenfor, viser kommunen til en fremgangsmåte som går ut på at det engasjeres faglig
bistand som utreder skredfaren i området, og at et pålegg om fjerning av tiltaket vil være konsekvensen
dersom det etter en faglig vurdering ikke foreligger tilstrekkelig sikkerhet i området. Deretter skriver
kommunen at dersom det etter en faglig vurdering blir funnet at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot

snøskred eller at dette kan oppnås med sikringstiltak, så vil kommunen vurdere om det bør gis
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Slik Fylkesmannen forstår dette, legger kommunen her til grunn at spørsmålet om skredfare vil få
betydning når det skal avgjøres om byggetillatelse skal gis og ikke som en del av
dispensasjonsvurderingen tilknyttet LNF-formålet i kommuneplanens arealdel, og at
dispensasjonsvurderingen og spørsmålet om tillatelse skal holdes adskilt og vurderes hver for seg.
Fylkesmannen er enig i dette, og slik vi ser det, er snøskredfaren et forhold som det skal legges vekt på i
en vurdering av om byggetillatelse skal gis og ikke som et tungtveiende moment i vurderingen av om
dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LNF skal gis. Selv om kommunen dermed i forkant av
behandlingen av saken har lagt til grunn ovennevnte fremgangsmåte, følger det likevel av vedtaket at
snøskredfaren er det avgjørende moment i dispensasjonsvurderingen, og som det således vises til i
begrunnelsen for vedtaket. I den fornyede behandlingen av saken, er det derfor viktig at kommunen
skiller behandlingen om byggetillatelse og behandlingen om dispensasjon fra kommuneplanens
arealformål LNF fra hverandre.
Videre har kommunen på riktig måte, i forkant av at vedtak ble truffet og likeledes i saksfremlegget, på
generelt grunnlag vist til hvilke momenter og hensyn som skal vektlegges i en dispensasjonsvurdering,
men uten at dette rent faktisk ble gjort i dispensasjonsvurderingen i foreliggende sak. I
dispensasjonsvurderingen i den fornyede behandling er det derfor viktig at de aktuelle hensyn og
momenter bak arealformålet LNF er de hensyn og momenter som hovedsakelig legges til grunn. Vi
mener dermed ikke at dokumentert snøskredfare generelt ikke kan hensyntas som et moment i
dispensasjonsvurdering, men vi mener ikke det er adgang til å utelukkende vektlegge dette forhold i en
sak som den foreliggende, og det vil i relasjon til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
heller ikke utgjøre en «avslagshjemmel» slik kommunen synes å ha lagt til grunn.
Fylkesmannen vil avslutningsvis også bemerke at det ved kommunens behandling av dispensasjon ikke
er foretatt en vurdering av hvordan saken ville stilt seg dersom skredsikringstiltak hadde vært vurdert og
funnet å kunne redusere skredfaren til et akseptabelt nivå. Fylkesmannen er enig i at dette ikke er
nødvendig i en dispensasjonsvurdering, jf. også det vi skriver ovenfor om kravene til begrunnelse av et
dispensasjonsvedtak, men en slik vurdering av skredsikringstiltak får imidlertid betydning dersom en
ønsker å legge vekt på den dokumenterte skredfaren i dispensasjonsvurderingen.
Vi er usikre på om klager i saken er tilstrekkelig klar over at en godkjenning av det oppførte tiltaket
forutsetter både dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, og deretter en byggetillatelse hvor
oppfyllelse av de materielle krav i plan- og bygningsloven – herunder kravene i pbl. § 28-1 – vil måtte
vurderes. I forhold til det sistnevnte fremstår det som sannsynlig at en byggetillatelse vil kreve enten ny
dokumentasjon av skredfare eller sikringstiltak. Vi understreker derfor avslutningsvis at kommunen må
veilede søker om disse forhold, og at en fornyet behandling av saken ikke er nødvendig dersom søker
etter slik veiledning ønsker å trekke dispensasjonssøknaden.
Med hjemmel i pb1. § 1-9, jf delegasjonsfullmakt gjør Fylkesmannen følgende
vedtak:
Fylkesmannen opphever Kvæfjord kommunes vedtak av 11.02.2014, sak 3/14. Saken hjemvises til
kommunen for fornyet behandling.

Fylkesmannen framhever altså at dispensasjonsvurderingen tilknyttet LNF-formålet og spørsmålet om
byggetillatelse skal holdes atskilt og vurderes hver for seg. Skredfaren er et forhold som skal vektlegges i
en vurdering om hvorvidt byggetillatelse skal gis og ikke som et tungtveiende moment i vurderingen av
om dispensasjon fra kommuneplanens arealformål LNF skal gis.

Som også fylkesmannen påpeker, har kommunen likevel gjort klager oppmerksom på at dispensasjonssak
og byggesøknad må holdes atskilt, og at en eventuell dispensasjon ikke automatisk betyr at byggesøknad
kan godkjennes. Klager er oppmerksom på dette og har i brev til kommunen ønsket fornyet behandling.
Kommunen foretar dermed en fornyet vurdering av dispensasjonssøknaden.
Tillatelse til både deling og bygging er avhengig av dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanens
arealdel, jf plan- og bygningsloven §§ 1-6 og 11-6. Det følger av § 11-6 at kommuneplanens arealdel er
bindende for søknad om tillatelse eller ved foreståelse av tiltak etter reglene i § 20-1 første ledd.
Vilkårene for dispensasjon følger av § 19-2 der annet ledd lyder slik:
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.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse,
miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

En forutsetning for å kunne innvilge dispensasjon er at de hensyn som ligger til grunn for lovens
formålsparagraf eller de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved dispensasjon være klart større enn ulempene. Det er uttalt i lovens forarbeider
(Ot.prp. nr. 32 (2007- 2008)) at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i
den enkelte sak. Dette innebærer at det normalt ikke er anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra gjør seg gjeldende med styrke.
Det må videre legges vekt på at ingen har rettskrav på å få innvilget dispensasjon. I de tilfeller hvor
kommunen kommer til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon er
klart større enn ulempene, kan kommunen innvilge dispensasjon. Det innebærer at det rettslig sett er
anledning til å dispensere, men det vil være opp til kommunens frie skjønn om dispensasjon skal
innvilges i det enkelte tilfellet.
En dispensasjon endrer ikke en plan, men gir tillatelse til å fravike planen for det aktuelle tilfelle
søknaden gjelder. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. Planene er som oftest blitt til gjennom en
omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som øverste folkevalgte organ. Planene
omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan.
Hver enkelt dispensasjonssøknad må vurderes konkret. Ingen har krav på dispensasjon. Det er i første
rekke forhold knyttet til areal- og ressursdisponering som vil være relevante i dispensasjonsvurderingen.
Et dispensasjonsvedtak kan normalt ikke begrunnes med sosiale, helsemessige eller økonomiske årsaker,
arv, slektskapsforhold eller andre privatrettslige og personlige grunner. Dispensasjonsreglene åpner for at
det i saker hvor det foreligger helt spesielle sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan
slike hensyn tillegges vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i
dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.
Arealformålet landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) omfatter og skal brukes for områder som skal
nyttes eller sikres til jordbruk og skogbruk, eller skal bli liggende som natur- og friluftsområder. Dette er
arealer som i det vesentlige skal være ubebygd, eller bare bebygget i tilknytning til landbruksdrift og bruk
av området til friluftsliv.
Vurderinger
I dispensasjonsvurderingen er det viktig å vektlegge hva det aktuelle området er utlagt til i arealdelen av
kommuneplanen og den begrunnelse som er gitt for dette. Det bør for eksempel vises varsomhet med å

dispensere i områder som er gitt spesielt vern. Bakgrunnen for kommunens avsetting av et område til
LNF-formål, er blant annet at friluftsområder bør holdes mest mulig fri for bebyggelse ut fra de særlige
interesser som gjør seg gjeldende i slike områder, som friluftsinteresser, naturvern, biologisk mangfold,
landskapsinteresser, kulturminner mv. Arealformålet skal således ivareta allmenne interesser, og i disse
områdene ønskes det minst mulig infiltrering av tiltak som kan skade disse interessene.
Lokalt er Langvassdalen i utgangspunktet ment å holdes mest mulig fritt for bygninger og terrenginngrep.
Likevel må tilføyes at området består av flere fritidsboliger. De utførte/omsøkte tiltakene må anses å være
naturlige på en etablert bebygd fritidseiendom. Området skulle ikke tilsi at et noe økt areal burde forbys.
Fritidseiendommen gnr 17 bnr 23 er allerede etablert og en utvidelse av hytte med tilhørende plattinger og
uthus som oppført/omsøkt til fritidsformål, kan ikke anses å endre eiendommens eller områdets karakter.
Tilleggsarealet som ønskes ervervet tilhører gnr 17 bnr 2, 3, 5 og 14 som er en landbrukseiendom.
Plassering av bygningsmassen skjer delvis innpå denne. Lokal landbruksmyndighet har ingen
innvendinger til at det fradeles et areal fra gnr 17 bnr 2, 3, 5 og 14 som tilleggsareal til gnr 17 bnr 23.
Endelig delingstillatelse skal imidlertid fattes gjennom denne behandlingen etter plan- og bygningsloven.
Bygningsmassen vil ikke overskride kommuneplanens generelle retningslinjer som anbefaler øvre grense
på 100 m² bruksareal totalt for bygningsmasse på fritidseiendom.
Kommunen har ikke mottatt merknader fra kulturvernmyndighetene eller reindrifta i forbindelse med
høringen. Statens vegvesen har innvilget dispensasjon fra veglovens byggegrense for omsøkte tiltak.
Eiendommen ligger ikke i område som er definert som viktig naturtype. Kommunen har i andre saker
praktisert at eiere av eldre hytter får utvide disse, eventuelt rive og bygge ny.
Når det kommer til dokumentert sikkerhet, bør dette være et absolutt krav før deling og bygging kan
tillates. Eiendommen ligger innenfor grensen for aktsomhetsområde for skred (se www.skrednett.no). Det
har i 1997 gått snøskred like i nærheten, og skredfaglig rapport kan ikke konkludere med tilstrekkelig
sikkerhet.
Kommunen skal som forvaltningsmyndighet påse at det foreligger tilstrekkelig sikkerhet mot naturskade
og kommuneplanen har bestemmelse som sier at bygging i rasfarlige områder må være klarert av
skredfaglig myndighet. Dette gjelder også for oppretting av eiendommer. Administrasjonen finner også at
den mer lempelige fortolkning av skredfare som ble vedtatt gjennom endret planbestemmelse i særskilt
K-sak 65/12, i seg selv ikke hjemler egen dispensasjonsvurdering av denne saken.
Når det gjelder forhold som går på bygging og sikkerhet mot naturfare, er dette ellers vurdert i:
 Plan- og bygningsloven (pbl)
 Byggesaksforskriften (SAK10)
 Teknisk forskrift (TEK10)
 Rettspraksis
Reglene gjelder både i regulerte og i uregulerte områder.
Plan- og bygningsloven § 28-1 er en materiell bestemmelse og derfor en selvstendig avslagshjemmel,
uavhengig av planforhold. Rettspraksis viser også at domstolene etter forholdene har gått langt i å pålegge
kommunale bygningsmyndigheter ansvar for ikke å ha fulgt opp forbudet på en tilstrekkelig aktsom måte.
En dispensasjonsvurdering er derimot ingen delings- eller byggetillatelse, men en obligatorisk vurdering
med et selvstendig vedtak, som må ligge til grunn før det eventuelt kan deles fra eller bebygges i LNFområder der deling eller bygging er i strid med gjeldende plan.

Vi ser derfor for oss at saken deles inn i to ulike behandlinger:
1) Vurdere dispensasjonsforholdet. Dersom kommunen kommer fram til at det kan gis dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel til formål deling og bygging, må det i den påfølgende
byggesaksbehandlingen foreligge en fagkyndig skredrapport som konkluderer med tilstrekkelig
sikkerhet før deling kan vedtas etter § 20-1, eventuelt at det foretas sikringstiltak. Tomta deles ikke i
fra og ingen byggetillatelser foreligger på dette tidspunktet.
2) Påfølgende byggesaksbehandling der en kan gi tillatelse til deling og bygging dersom skredfaglig
rapport har konkludert med tilstrekkelig sikkerhet eventuelt at nødvendige sikringstiltak er redegjort
for og prosjektert av kvalifisert foretak. Dersom dette ikke kan oppfylles stoppes saken da naturlig. I
så fall må også kommunen vurdere å pålegge eier å rive de deler av bygningsmassen som er oppført
uten byggetillatelse. Eier har heller ikke lov å bruke hytta.
Oppsummert - administrasjonens anbefalinger
Ut fra en helhetsvurdering kommer administrasjonen fram til at dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel kan innvilges da fordelene med dette anses som større enn ulempene tiltaket medfører, samtidig
som hensynene bak lovens formål ikke blir vesentlig tilsidesatt. Begrunnelsen for å innvilge dispensasjon
som åpner for fradeling og bygging er at en ivaretar hensynene til kulturlandskapet, jordvernet og at
fritidseiendommen gnr 17 bnr 23 alt er etablert. En utvidelse av bygningsmassen som oppført/omsøkt,
samt tilleggsareal til fritidsformål, anses ikke å endre eiendommens eller områdets karakter.
Vilkåret om sikkerhet må være et absolutt krav. Det må være redegjort for tilstrekkelig sikkerhet før
bygge- og delingstillatelse kan gis. Det må da derfor enten foretas en ny skredfarekartlegging som viser at
eiendommen har tilfredsstillende sikkerhet, jf. TEK10 § 7-3 Sikkerhet mot skred, eventuelt at nødvendige
sikringstiltak er redegjort for/prosjektert av kvalifisert foretak før det gis delingstillatelse og
byggetillatelse - herunder nødvendig brukstillatelse for lovlig å kunne gjøre bruk av hytta.
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Om kommunale veilys

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg viser til kommunestyrets vedtak om budsjett og økonomiplan 2015-2018, herunder
med bevilgning inntil 800 000 kr over to år til etablering av måling og fjernstyring av de
kommunale veilysanleggene, med samling innenfor omlag 25 målepunkter.
2. Teknisk utvalg legger til grunn at prioritet til slike tiltak skal bygge på mål i veilysplanen om å
holde trafikksikkerheten på et forsvarlig nivå, med særlig prioritet til trafikkerte strekninger som
blir benyttet til skolevei.
3. Teknisk utvalg ber om at veibelysning vurderes særskilt ved framtidig rullering av
trafikksikkerhetsplanen og vil ellers avvente tilbakemelding på henvendelsen som 27.1.2015 er
rettet fra kommunen til fylkeskommunen om å se på grunnlaget for overtakelse og oppgradering
av veilysene langs riks- og fylkesveiene i Kvæfjord.

Vedlegg:
Kartskisse - prioriterte områder for etablering av fjernstyring og måling av veilysanleggene
Dokumenter i saken:
K-sak 52/14 Kvæfjord kommunes budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018
K-sak 48/13 Kommunal planstrategi
K-sak 40/13 Trafikksikkerhetsplan
K-sak 28/98 Veglysplan for Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 27.1.2015 Vegbelysning langs fylkesveger i Kvæfjord kommune
Kvæfjord kommune 18.12.2013 15:38 veibelysning
Kveøy bygdeutvikling 10.12.13 Manglende gatelys langs veien på Kveøy
Saksopplysninger
Avviket mellom forventninger til den kommunale veibelysningen på den ene side, tidvis også nedfelt i
politiske vedtak, og på den annen side det handlingsrom som er en konsekvens av kommunestyrets
bevilgningsvedtak i budsjett og økonomiplan, tilsier i seg selv at det er rimelig at politisk nivå gis høve til
å drøfte framtidige veivalg på dette området.

I sammenheng med spørsmål reist i kommunestyret 29.10.2013 og en henvendelse mot slutten av 2013
om de mange mørklagte veilys, ga administrasjonssjefen en tilbakemelding som fortsatt har aktualitet.
Det hitsettes derfor følgende utdrag fra denne:
“Kommunens økonomiske situasjon tør være velkjent, jf senest omtale i budsjett og økonomiplan 2014-2017. Det er i
økonomiplanen innarbeidd som tiltak nr 80: ”nedlegging som kommunale veilys.” I K-sak 51/13 om tertialrapport 2/13
har administrasjonssjefen ut fra årets regnskapsutvikling konkludert at ”utbedring av veilys kun vil omhandle tiltak for
liv og helse”
Ellers er kommunal trafikksikkerhetsplan forelagt kommunestyret i K-sak 40/13 med slik fokus på veibelysning i to
særskilte vedtakspunkter:



Veibelysning Borkenes sentrum langs fylkesvei 849. Ansvar: fylkeskommunen/kommunen.
Kommunen skal i størst mulig grad forsøke å holde eksisterende veilys i drift.

… men også forutsatt at gjennomføring av plantiltak vurderes mot kommunens økonomiplanarbeid og de årlige
budsjettvedtak
Kommunen har ikke økonomisk handlingsrom for utbedring av veibelysning inneværende år. Fra årsskiftet overtar
Harstad kommune oppfølging av slike tiltak, gjennom vertskommuneavtale om deler av de kommunaltekniske
tjenester. Som et kortsiktig tiltak vil det i løpet av januar bli foretatt en vurdering og eventuelt en enkel oppgradering
av ikke-fungerende kommunale veilys, dog med avgrensing til perspektivet: tiltak for liv og helse, med vekt på barns
trafikksikkerhet
Som et langsiktig tiltak er det som oppfølging av plantiltak nr 80 vårt arbeidsmål å foreta en vurdering av
kommunens veibelysning opp mot ny økonomiplan. Et grunnlagsdokument vil her også være K-sak 28/98
Veglysplan for Kvæfjord kommune, dog uten utarbeidelse av ny plan, jf planprioriteringer i K-sak 48/13 Kommunal
planstrategi. Vi skylder å gjøre oppmerksom på at en vesentlig utfordring er at NVE har forskriftsfestet at alle
energiuttak fra strømnettet skal måles, herunder også eksisterende umålte anlegg (FOR 1999-03-11 nr 301
”Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester” § 3-3).
Samme forskrift § 4-1 krever at alle målepunkter skal ha utstyr for fjernavlesing innen 1.1.2017. Dersom kommunen
ikke makter å planlegge og tilrettelegge for montering av måleutstyr, vil dette innenfor dagens lovregime medføre
avvikling av de deler av veibelysningen som ikke ivaretar forskriftskravet. De endelige prioriteringer på dette området
vil tilligge kommunestyret, gjennom framtidig rullering av budsjett og økonomiplan”

Mens der i økonomiplan 2014-2017 kun var innarbeidd som tiltak nr 80: ”nedlegging som kommunale
veilys”, ble det i administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 gitt slik omtale
under RO4 Teknisk (side 31):
“Det er satt av 340 000 kr til strøm til veilys i 2014, noe som ikke gir rom for forbedring av anlegg, men kun
videreføring av etablerte lyspunkter. Kommunale veilys består av gatebelysning og en del enkeltstående lys ved
private avkjørsler. I 2010 ble det kuttet 100 000 kr til vedlikeholdet, noe som har medført pågang fra publikum om
reparasjoner i områder uten gatebelysning. En rapport fra 2011 viser at manglende vedlikehold betyr at store deler
av belysningen er i dårlig forfatning. Det foreslås derfor økning i vedlikeholdsmidlene via det interkommunale
samarbeidet, fra 110 000 kr i 2014 til 160 000 kr i 2015.
Fra 2017 gjelder et krav om at alle strømuttak til veilys må ha abonnement og strømmåler. En fornyet beregning
tilsier at etablering av måling og fjernstyring av gatelysanleggene vil beløpe seg til om lag 800 000 kr, når disse er
samlet til 25 målepunkter. Det foreslås derfor en investeringsramme for slike tiltak med 400 000 kr, både i 2015 og i
2016 finansiert ved omfordeling av midler som i utgangspunktet er ført opp i økonomiplanen til universell utforming
av kommunale bygg. Kostnader til oppgradering av kabler og armaturer må om nødvendig tas innenfor de
overnevnte vedlikeholdsmidlene eller ved senere års antatte reduksjon i strømutgiftene etter mer målrettet
strømforbruk.
Administrasjonssjefen finner ikke at budsjettopplegget gir rom for en slik oppgradering for de mer tilfeldige
enkeltlyspunkter langs fylkesveiene i kommunen. Det bør tas opp dialog med fylkeskommunen om oppgradering av
gatebelysningen langs en del fylkesveistrekninger.”

Ut over dette er nedlegging av (kommunale) veilys under tiltak nr 64 nå tidfestet til 2017/2018.
Til grunn for budsjettforslaget om 800 000 kr til etablering av fjernstyring og (senest fra 2017) påkrevd
måling av veilysanleggene, lå der en dialog med vertskommunen Harstad som fra 1.1.2014 ivaretar

oppfølgingen av veilys på vegne av Kvæfjord kommune. Utgangspunktet for denne beregningen har vært
prioritering og ivaretakelse av kommunale veilys innenfor regulerte boligområder, der det også er flest
møtepunkter mellom biltrafikk og myke trafikanter. Dette er nedfelt i vedlagte kartskisse som også
danner basis for å samle veilysene i om lag 25 målepunkter. Via slike målepunkter er ambisjonen å få på
plass mer effektiv styring av tenning/slukking i forhold til både årstid og klokkeslett, sammen med mer
bruk av LED-belysning også reduserte strømutgifter og mulig frigjøring av midler til mer vedlikehold.
De foreslåtte bevilgninger inneholder ikke midler til oppgradering av kabler og armaturer i hver serie.
Selv om det senest i 2007 ble foretatt omfattende utskiftinger i det interkommunale gatelysprosjektet for
fjerning av PCB-holdige veilys (PCB eller polyklorerte bifenyler er en gruppe industrikjemikalier utviklet
på 1920-tallet som senere har inngått i en lang rekke dagligdagse produkter. PCB er de siste tiårene
vurdert blant verdens farligste miljøgifter), tilsier den senere tids utvikling med mer driftsstans at
etterslepet på utbedringer kan være større enn tidligere antatt.
Ut fra avvikene på driften av veilys, ble der fra 28.11.2014 lagt ut slikt oppslag på kommunens
hjemmeside på internett:
Mørke gatelys
Det er for tiden mange mørklagte gatelys i Trastad- og Borkenesområdet. Dette er en beklagelig
situasjon, mange savner gjerne gatebelysningen enda mer om høsten enn på vårparten. Årets budsjett for
gatelys er brukt opp, kommunen kan derfor ikke iverksette opprustingstiltak i 2014. Situasjonen er en
konsekvens av at for beskjedne budsjettbevilgninger over flere år har medført et forfall på lysanleggene.
Dette er også dokumenter i en vedlikeholdsrapport fra 2011.
I administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan for 2015-2018 er det for det første foreslått
en viss økning i den løpende årlige bevilgning til gatelys, for det andre er det foreslått investeringsmidler
med 800 000 kr, likt fordelt på årene 2015 og 2016, til opprusting av gatebelysningen med sikte på
etablering av måling og fjernstyring, samt egne abonnement med strømmåling. Sammen med mer bruk
av ledbelysning, er ambisjonen også at lavere strømutgifter kan frigjøre mer midler til drift av gatelysene.
Det legges også opp til dialog med fylkeskommunen om mørklagte fylkesveier, blant annet på
strekningen gjennom Borkenes sentrum og Leikvika mot Trastad.

Der foreligger kommunal veilysplan behandlet av kommunestyret i 1998, senest omtalt i arbeidet med
kommunal planstrategi i 2013. Mål i veilysplanen var “å få tilstrekkelig vegbelysning til å holde
trafikksikkerheten på et forsvarlig nivå” og videre at “trafikkerte strekninger som blir benyttet til skoleveg skal
prioriteres ved fremtidig utbygging”. Veilysplanen fokuserte at enkeltstående lys langs avkjørsler som
hovedregel bør fjernes, da disse ut fra veinormer ikke bidrar til trafikksikring men snarere det motsatte.
Veilysplanens mål og retningsvalg har fortsatt aktualitet; planforslaget og i enda større grad etterfølgende
politiske behandling synliggjorde imidlertid et ambisjonsnivå for veibelysning som kommunen i ettertid
ikke har maktet å følge opp gjennom de årlige budsjettbevilgninger.
Som del av oppfølgingen av budsjettbehandlingen for 2015 om dialog med fylkeskommunen omkring
oppgradering av veilys langs fylkesveiene, har administrasjonssjefen 27.1.2015 tilskrevet Troms
fylkeskommune med 1) opplisting av aktuelle fylkeskommunale veistrekninger i Kvæfjord der det delvis
er kommunale veilys og dernest 2) ut fra veglovas utgangspunkt i kapittel IV om “at de respektive vegeiere
bærer utgifter til drift og vedlikehold av veger” bedt fylkeskommunen vurdere grunnlaget for overtakelse og
oppgradering av veilysene langs riks- og fylkesveiene i Kvæfjord. Det ble ut fra trafikksikkerhetshensyn
særlig pekt på at videreføring av den nåværende veibelysningen langs FV849 fra Gårakrysset til Råelva,
bør forlenges gjennom kommunesenteret Borkenes og fram til og med Trastad/Dalsnes. Vi er kjent med
at om lag samme henvendelse er rettet til fylkeskommunen fra Harstad kommune.

Vurderinger
Innenfor rammene av samarbeidsavtalen med vertskommunen Harstad, bør der iverksettes opprusting av
de kommunale veilysanleggene innenfor de budsjettrammer som er angitt for 2015 og 2016, med
etablering av måling og fjernstyring av de kommunale veilysanleggene, samlet i omlag 25 målepunkter.
I den grad dette arbeidet avslører et større behov for midler til oppgradering av kabler og armaturer, må
dette i første omgang ses mot de eksisterende investerings- og driftsmidler, alternativt med innspill til
neste års rullering av økonomiplanen dersom dette viser seg å medføre vesentlige forsinkelser.
Selv om dette kan være en krevende øvelse, oppfatter administrasjonssjefen at slike tiltak i seg selv
krever nødvendige prioriteringer. Utgangpunktet bør da være at de nedfelte mål i veilysplanen omkring
hensynet til trafikksikkerhet står fast, med særlig prioritet til trafikkerte strekninger som blir benyttet til
skolevei. En enda strammere rettesnor for dette er at administrasjonssjefen ut fra regnskapsutviklingen i
2013 konkluderte at ”utbedring av veilys kun vil omhandle tiltak for liv og helse.”
Ut fra dette perspektiv bør veibelysning undergis særskilte vurderinger ved framtidige rulleringer av
trafikksikkerhetsplanen, jf for eksempel at kommunen ut fra slik planrullering og prioritet i 2007 kom i
posisjon til særskilte (fylkeskommunale) trafikksikkerhetsmidler til etablering av nye veilys inn mot Vik
skole (oppvekstsenter). Kommunen bør også avvente tilbakemelding på henvendelsen som er rettet til
fylkeskommunen om å vurdere grunnlaget for overtakelse og oppgradering av veilysene langs riks- og
fylkesveiene i Kvæfjord.
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Orienteringssak - interkommunal kystsoneplan

Administrasjonssjefens innstilling
Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har fått seg forelagt interkommunalt planforslag Kystplan Midt- og
Sør-Troms. Planforslaget tas til orientering i forbindelse med utlegging til offentlig ettersyn og høring, jf
plan- og bygningsloven § 12-10 og delegert fullmakt til interkommunalt kystsoneplanutvalg gitt av
Kvæfjord kommunestyre under K-sak 27/13. Teknisk utvalg ber om en vurdering av de foreslåtte arealer
for oppdrettslokaliteter ved Gapøya opp mot Forskrift om verneplan for Gapøya naturreservat av 2004,
vernebestemmelsene i § 3.
Vedlegg:
Utdrag fra planbeskrivelse … utkast januar 2015
Planbestemmelser og retningslinjer, utkast Midt- og Sør-Troms kystplan 22.01.2015
Foreløpig kartskisse
Dokumenter i saken:
Planbeskrivelse (utkast)
Konsekvensutredning med sårbarhets- og risikoanalyse (utkast)
K-sak 48/13 Kommunal planstrategi
K-sak 27/13 Interkommunalt plansamarbeid – prosjektet Kystplan Troms
K-sak 50/08 Kommuneplanens arealdel inkl sjø- og strandområdene 2008-2018
Forskrift om verneplan for kystregion Troms fylke, vedlegg 40, Gapøya naturreservat
Saksopplysninger
Bakgrunn
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i Kvæfjord kommunestyre under K-sak 50/08 i møte 17.6.2008.
Arealplanen omfatter både kommunens land- og sjøarealer. Ved behandling av kommunal planstrategi
under K-sak 48/13 ble det lagt til grunn at hovedtrekkene i planen står fast, men med vedtak om å
iverksette et arbeid med forenklingsbestemmelser for mindre byggetiltak i LNF-spredtområder og om å
prioritere deltakelse i det interkommunale samarbeidet om kystsoneplanen.

Når det gjelder strand- og sjøarealer, viser plankartet hvordan akvakulturanleggene er lokalisert i forohld
til både fiskeområder og gyteområder. Lokalisering av akvakulturanlegg (oppdrett) er i neste omgang
avhengig av konsesjoner for å kunne drifte i henhold til godkjent miljømessig standard, blant annet med
en maksimal biomasse og vurdering av risiko for lakselus og ikke minst spredning av lakselus mellom de
ulike anlegg.
Nordlaks, Gratanglaks, Kleiva Fiskefarm og Salaks er i dag de aktører som har konsesjoner i Kvæfjord,
hvorav Nordlaks har fem anlegg mens de øvrige tre har en felles samlokalisert konsesjon øst for Kveøya
(Hilderkleiva). Nordlaks har fått konsesjon for å øke biomassen i de øvrige anlegg, mot avvikling av
driften ved Forøya i Gullesfjorden. Tidligere har andre aktører drevet med skjelloppdrettsanlegg på
enkelte steder, men disse har etter hvert blitt nedlagt, først og fremst pga manglende leveransemuligheter
til eget mottak.
I 2013 startet det opp et prosjekt i regi av Sør-Troms regionråd. Prosjektet innbefatter etablering av en
interkommunal kystsoneplan for 13 kommuner i Midt- og Sør Troms. Tilsvarende prosjekter er
gjennomført i Nord-Troms og i Tromsø- området.
Det er som følge av dette etablert et interkommunalt planutvalg, bestående av ordførerne fra de berørte 13
kommuner. Kvæfjord kommunestyre har gitt planutvalget fullmakter til å fremme kystsoneplanen direkte
til politisk behandling i kommunestyret.
I tillegg er det også etablert en egen arbeidsgruppe, bestående av arealplantekniske ressurser fra hver av
kommunene. Arbeidsgruppen utarbeider saksgrunnlag for det interkommunale planutvalget. Utarbeidelse
av Kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms skiller seg i vesentlig grad ut på det punkt at hele 13 kommuner
er involvert for utarbeidelse av felles plan. Dette var ikke tilfelle i henholdsvis Nord-Troms og Tromsøområdet, og har for deres del vært en enklere prosess.
Lokalt folkemøte ble gjennomført på Borkenes i mars 2014 med prosjektleder som innleder. Et nytt
folkemøte må avholdes etter at planen er sendt ut til offentlig høring i minimum 6 uker.
Status
Prosjektet er nå kommet såpass langt at det er utarbeidet ferdig utkast til henholdsvis planbeskrivelse,
risiko- og sårbarhetsanalyse og planbestemmelser og retningslinjer. Det vedlegges utkast til planformål
og bestemmelser datert 22.1.2015, øvrige plandokumenter kan fås ved henvendelse til servicekontoret.
Link til arbeidet med kystsoneplanen finnes også via hjemmesidene til Sør-Troms regionråd:
http://www.strr.no/default.asp?cmd=700&ArtID=1.
Det har vært gjennomført møte med Troms fylkeskommunes planforum, med deltagelse av offentlige
sektormyndigheter fra henholdsvis fylke og stat, slik at de får muligheter for å komme med momenter og
innspill før planen legges ut til offentlig ettersyn. På denne måten vil vi unngå at de plutselig fremlegger
nye og viktige momenter som kan medføre innsigelser. Har de ikke sagt noe i planforumet, skal vi heller
ikke risikere nye reaksjoner i forbindelse med høringen.
Utsendelse til offentlig ettersyn skal etter prosjektets fremdriftsplan skje i løpet av mars måned, og
forutsetter vedtak i interkommunalt planutvalg (IKPU) 25.2.2015. Før dette får også kommunene
muligheter til å komme med innspill. Siden møte i teknisk utvalg ble utsatt fra 10. til 24.februar, er vi litt
sent ute i forhold til denne tidsplanen. Samtidig har det seg også slik at planens effekter i Kvæfjord
kommune forventes å være forholdsvis små, sammenlignet med andre kommuner som for eksempel ikke
har et etablert planverk forbundet mot strand- og sjøsoner, slik vi med 2008-planen har for Kvæfjord.
Når det gjelder plankart, er dette nå under arbeid og vil blant annet basere seg på kommunens arealdel fra
de ulike kommuner, i tillegg til vedtatte reguleringsplaner i strandsonen. Kvæfjord kommune besitter

kommuneplanens arealdel i digitalt format, samt at egne reguleringsplaner nå er i ferd med å digitaliseres
fra papirformat til nytt sosi-format. Etter at prosjektet fikk tilsatt en ny kartansvarlig person, arbeides det
nå med utarbeidelse av felles plantegning.
Planbestemmelser og retningslinjer som er utarbeidet, vil ikke komme i noen direkte konflikt med
kommunens egen gjeldende arealdel til kommuneplanen. Stort sett vil eksisterende oppdrettsanlegg
fortsette dagens drift, med unntak av Hilderkleiva, som Grantanglaks mfl ønsker å forflytte til et område
ved Gapøya. De har foreslått to aktuelle steder, hvor de ønsker å drifte ett av dem.
Konsekvensutredninger
Arbeidsgruppen har utarbeidet konsekvensutredninger (KU) for de enkelte lokasjoner ved bruk av
offentlige databaser og etter beste faglige skjønnsmessige vurderinger for mulige konsekvenser av tiltak
på naturmangfold (anadrom villfisk, sårbare områder, gytefelt og lignende), miljø (vann, luft, støy),
landskap, verneområder, kulturminner, andre næringer, folkehelse og hensynet til barn og unge. Det
gjennomføres også en vurdering i forhold til naturmangfoldsloven §§ 8-12.
Konsekvensutredningene er senere blitt kvalitetssikret og gjennomgått av prosjektledelsen. Dette har ikke
resultert i noen endringer av de eksisterende anleggs lokaliseringer i Kvæfjord, men enkelte av anleggene
ønskes utvidet i forhold til dagens størrelse. Konsesjoner vil til slutt fortsatt være styrende med hensyn til
fjordens totalt tillatte biomasse for oppdrettsvirksomhet.
En flytting av anlegget fra Hilderkleiva ved Kveøya til østsiden av Gapøya, anbefales i planforslaget. For
Gapøya er det utarbeidet egne forskrifter om verneplan for Gapøya naturreservat. Konsekvensvurderingen
legger til grunn at et naturreservat begrenser seg til selve Gapøya, slik at det utenfor naturreservatets
begrensninger vil være fullt tillatt å drive oppdrettsvirksomhet. Forskriftens vernebestemmelser uttrykker
dog i § 3 nr 3 at «Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som for eksempel … etablering av
oppdrettsanlegg». Det har formodningen mot seg at man i vernebestemmelser av 2004 med dette mente
kun landbaserte anlegg på selve Gapøya, dette må således også ha vært ment for de omkringliggende
sjøområder.
Grunnlaget for en slik antakelse og dermed også et forslag om å be om en særskilt vurdering sett opp mot
disse vernebestemmelsene, forsterkes for så vidt ved at det i konsekvensutredningen også er foreslått at
anlegget vest for Gapøya tas ut, blant annet med henvisning til de samme vernebestemmelsene.
Konsekvensutredningen vurderer således området nordøst for Gapøya som gunstigst lokaliseringssted av
de to forslagene.
Planbestemmelser
Et nytt forslag til planbestemmelser for sjøarealene i Kvæfjord, kan implementeres i gjeldende arealdel til
kommuneplanen av 2008. De nye bestemmelsene er langt mer omfattende enn de eksisterende, blant
annet fordi man i dag er kommet lenger i forhold til disposisjoner av sjøarealer. Endelig planvedtak
tilligger dog kommunestyret selv, med grunnlag i innstilling fra det interkommunale planutvalget.
Eksisterende plan – mulige endringer
Kommuneplanens arealdel av 2008 har medtatt både arealer for akvakultur som per dags dato er i drift og
arealer som ikke er i bruk. Lakesoppdrettsbedriftene har tatt i bruk de arealer de selv mener er best egnet,
og som driftes med hjemmel i konsesjoner fra Troms fylkeskommune. Fjorden har tillatelse for en viss
mengde av total biomasse.
De øvrige arealer som ikke er i bruk per dags dato, bør fortsatt være med i kommuneplanens arealdel i
tilfelle det blir bruk for dem til annen virksomhet. Tidene forandrer seg etter hvert, slik at arealer som i
dag vurderes å være uhensiktsmessige, senere kan vise seg å være hensiktsmessige. Dermed vil områdene
allerede være disponert i eget planverk, det eneste som vil være nødvendig tillegg er konsesjon for drift
av anlegget. Samtidig vil kommunen i en konkurranse situasjon raskt kunne tilby arealer for aktuelle

brukere. Hvis arealet derimot ikke er med i planen, vil slike prosesser bli mye mer tidkrevende og trolig
også med annet resultat.
Om noen år kan for eksempel forholdene ligge til rette for skjelloppdrett igjen, derfor bør arealer fortsatt
være disponert i henhold til dagens planverk. Arealene er heller ikke til hinder for andre aktiviteter.
Avslutning
Kommuneplan for Kvæfjord, arealdelen vedtatt 17.6.2008, opprettholdes slik som den er i dag og medtas
som del av interkommunal kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms. Planforslaget legger til grunn at nye
planbestemmelser kan implementeres som del av denne arealdisponeringen.
Nytt plankart skal utarbeides i henhold til gjeldende SOSI-standard (SOSI står for Samordnet Opplegg for
Stedfestet Informasjon; nasjonal standard for geografisk informasjon og nå mye brukt filformat for norske
kartdata), med nye inntegnede lokaliteter for akvakultur. I denne omgang vises det til vedlagte kartskisse
som supplement til gjeldende arealplan.
Som det også framgår i overnevnte, skal interkommunalt planutvalg 25.2.2015 drøfte planarbeidet med
sikte på offentlig ettersyn og høringsrunde. Teknisk utvalg ivaretar for denne saken ikke kommunal
planutvalgsfunksjon, men kan fremme innspill til den videre vurdering. Det står naturligvis utvalget fritt å
endre eller supplere i forhold til administrasjonssjefens forslag til innstilling.
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Forslag til reguleringsplan for Bygdevegen 24 mv - førstegangsbehandling

Administrasjonssjefens innstilling
1. Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune er blitt forelagt forslag til reguleringsplan for Bygdevegen 24 på
Borkenes; omfattende gnr 56/bnr 115, 167 og 174 samt deler av bnr 38, 74 og 85 og del av gnr 67/bnr
45. Planens formål er utvidelse av butikk mot vest med tilhørende endring av bussholdeplass, bilvei
samt parkeringsplasser ved rådhuset.
2. Teknisk utvalg vedtar å legge planforslaget ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker, jf plan- og
bygningsloven §§ 12-10 og 12-11.
Vedlegg:
Plankart
Illustrasjon trafikkmønster
Reguleringsbestemmelser senest revidert 13.2.2015
Planbeskrivelse datert 13.2.2015
Dokumenter i saken:
TU-sak 19/14 Spørsmål om omregulering - eiendommene 56/2,50,115,167 og del av 56/85.
Møtereferat 16.9.14 utforming av areal for bussholdeplass og parkering mellom Bygdevn 24 og rådhuset.
Statens vegvesen 18.7.14 Høringsuttalelse – varsel planstart.
Troms fylkeskommune, samferdsels- og miljøetaten 4.7.14 Høringsuttalelse detaljert reguleringsplan
Fylkesmannen 24.6.14 Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering.
Planforslag for Bygdevegen 24, gnr 65 bnr 2, 115 og 174 datert 13.2.15.
ROS-analyse Reguleringsplan for Bygdevegen 24 datert februar 2015
Sporingsskisser for kjøretøyer på veg, 4 stk.
Multiconsult – Risikovurdering kommunal eiendom (gnr 56/85), for Esso Norge as, datert 07.03.12.
Multiconsult – Tiltaksplan for behandling av gravemasser, for Esso Norge as, datert 14.02.11.

Saksopplysninger
Teknisk utvalg ble på forsommeren 2014 gitt orientering om foreløpige planer for omregulering av Cooptomta på Borkenes. Uten å forskuttere videre planbehandling, uttalte utvalget seg positiv til at der
iverksettes et arbeid med sikte på reguleringsendring for deler av de eiendommer som disponeres av
Coop.
Kommunen har mottatt forslag til reguleringsplan for Coop-tomta i Bygdevegen 24 med omkringliggende
arealer. Tomten var i en årrekke anvendt til drift av bensinstasjon, fra 2012 åpnet Coop-kjeden ny butikk i
området. Tomten er nabo til Kvæfjord kommunes rådhus og ligger i nær tilknytning til bussholdeplassen i
Borkenes sentrum.
I 2014 bestemte Coop-kjeden seg for at butikken på Borkenes skulle inngå i nytt kjedekonsept Coop
Extra marked. Det nye kjedekonseptet er anslått å ha behov for utvidelse av butikklokalene med 167 m2.
Den planlagte utvidelsen medfører inngripen i områdets bussoppstillingsplassener, veiens utforming og
kjøreretning samt parkeringsplassene langs rådhusets østre side.
Prosjektet ble første gang presentert for kommunen våren 2014. Deretter ble gjennomført oppstartmøte
med utbygger og planstart ble kunngjort 12.6.2014. Første planutkast ble utarbeidet, fylkeskommunen
varslet da mulig innsigelse hvis planforslaget ble som først foreslått. Et nytt møte ble avholdt 16.9.2014,
med fylkeskommunen, Statens vegvesen, utbygger og deres konsulentfirma samt kommunen.
Troms fylkeskommune ønsker i større grad at krav om universell utforming tas inn i planforslaget, noe
planlegger mener nå er hensyntatt. Planforslaget har plass for sammenhengende fortau fra
bussholdeplassen, rundt butikkområdet og fram til motorverkstedet i Tverrvegen. Øst for Tverrvegen er
det også satt av plass for å etablere fortau, som gjør det mulig å gå stort sett sammenhengende fra parken
ved rådhuset og ned til Industrivegen.
Fylkesmannen har uttalt at de også er opptatt av hensynet til universell utforming og at mulige
forurensninger i grunnen er sikret, etter tidligere drift av bensinstasjon. Innspill fra Statens vegvesen
oppgis også å være med i utbyggers planforslag.
Veien mellom rådhuset og butikken planlegges til formål «Kjørevei/kollektivholdeplass». Parkering langs
rådhuset planlegges endret til 45 graders vinkel, med kun én kjøreretning, inn fra fylkesveien og over til
Industrivegen/Hans Egedes gate. Dette gjøres for at det skal bli mulig å flytte bussholdeplassen lenger ut i
eksisterende veibane. Mellom bussarealet og veien etableres et fysisk skille, uten at utførelse er beskrevet
detaljert. Bruk av motsatt kjøreretning mot fylkesveien vil dermed bare være tillatt for busser og for
varetransport til butikken.
Risiko- og sårbarhetsanalysen har ikke vist farer som må tas til etterretning, med unntak av at det tidligere
har vært drift av bensinstasjon med risiko for forurensning. Oppryddingsarbeider er fra tidligere utført og
grunnen er kontrollert i det tidligere utbygde området, det er også utarbeidet «Tiltaksplan for håndtering
av gravemasser» og «Risikovurdering kommunal eiendom gnr 56 bnr 85».
Ny bussholdeplass får bedre utforming enn tilfellet er i dag. Det etableres et fysisk skille mellom
bussholdeplass og vei/parkeringsplass, med enveiskjøring. Bussene får en parkeringsplattform mot
midten av veien i bredde 2,5 meter. Ved oppstramming av parkeringsarealer og trafikk i området, mener
man å få etablert en bedre totalløsning, med forbedret trafikksikkerhet. Planlegger oppgir å ha ivaretatt
sikkerhetsmessige og forurensede risikofaktorer i fremsendt planforslag.
Fylkeskommunen har gitt synspunkter om universell utforming. Området ved butikken, mot
bussholdeplassen og rådhuset er helt flatt. Det antas at tiltaket betyr økt tilstrømming til området, derfor
er det viktig å tilrettelegge for syklister og fotgjengere, men i mindre grad for bruk av bil. Samtidig skal
det også tilrettelegges for barn, unge og skoleelever. Gjeldende planløsning møter ikke dette i tilstrekkelig
grad, det må derfor ses på en større helhet i planleggingen. Det påpekes blant annet at gående er utsatt for
ryggende biler, samt alminnelig inn- og utkjøring fra parkeringsplassen. Andre grupper som må tas

hensyn til, er blinde og funksjonshemmede. Dagens bussholdeplass fremstår gammeldags og må derfor
endres i henhold til gjeldende håndbøker (standard). Fylkeskommunen påpeker avslutningsvis
mulighetene for å søke tilskudd for oppgradering til funksjonelle busstopp med uteområder og fortau, noe
som forutsetter trafikksikker utforming som tilfredsstiller kravene til universell utforming. Planlegger
oppgir at universell utforming er medtatt i planforslaget.
Vurderinger
Utbygger har kunngjort planstart og vært i nær dialog med fylkeskommunen og Statens vegvesen. Der har
det vært fremlagt kriterier for hvordan utforming av kryss og bussholdeplass bør være. I tillegg har
kriterier for universell utforming av området vært et fokusområde, og utbygger mener at disse forhold nå
er ivaretatt. Hensyn til forurensninger i grunnen er også et faremoment man har kjennskap til og hvor man
støtter seg til de vurderinger som tidligere er gjort av konsulentfirma, både for håndtering av forurensende
masser og risiko for forurensinger i grunnen. Noe bedre grunnlag med hensyn til forurensninger, kan man
ikke forvente.
Støtteordninger for etablering av fortau og bussholdeplass med hensyn til universell utforming, såkalte
RUP-midler (regionale utviklingsmidler) i sentrumsområdet, fremheves av Troms fylkeskommune som
noe Kvæfjord kommune bør vurdere å søke. Når det gjelder finansiering for utførelse av fortau og
bussholdeplass, må dette komme på plass i egen utbyggingsavtale etter at reguleringsplanen er vedtatt.
Byggesaksbehandlingen gir den endelige godkjennelse for oppstart på byggearbeider.
Troms fylkeskommune vil ikke godta en reguleringsplan uten at universell utforming er medtatt, blant
annet fordi tiltaket forventes å medføre økt tilstrømming til området og at dette i seg selv medfører krav
om bedre fortauløsninger sammenlignet med dagens situasjon. Selv om dagens planløsning bare er få år
gammel, er den allerede å betrakte som mangelfull i forhold til gjeldende standardkrav, der mye er skjedd
innenfor planleggingen av universell utforming. Totalt sett er det behov for forbedret fortauløsning
sammenlignet med dagens situasjon. Fortauene bør på sikt forlenges østover på sørsiden av fylkesveien,
slik at de også omfatter de butikker som befinner seg på denne siden av veien, kanskje også fram til Boas
eller biblioteket. Men det er utenfor dette planområdet og bør eventuelt vurderes i en fremtidig regulering.
Bussholdeplassen ved rådhuset er i dette forslaget planlagt med gode oppstillingsfasiliteter, også med
hensyn til tider av dagen med hektisk bussaktivitet. Mesteparten av dagen er det ikke mer enn en eller to
busser til stede med jevne mellomrom. Bussfilene angitt i planforslaget, skal ikke benyttes til biltrafikk
fra Hans Egedes gate og frem til fylkesvei 849 (Bygdevegen). Denne endringen i trafikkmønster, vil
medføre at personbiltrafikken må bruke andre veier i området for å komme seg fra Hans Egedes gate og
frem til fylkesveien, da fortrinnsvis ved å kjøre rundt rådhusparken.
Opprettelse av en fysisk sperring mellom kollektivarealet og enveiskjørt bilvei, kan gjøre det vanskelig
med hensyn til parkering, manøvrering og ikke minst brøyteaktiviteter. Slik planen er utformet er det
utarbeidet sporingstegninger som viser manøverrom for personbiltrafikk, busser og transport til og fra
butikkens vareleveransested. Den foreslåtte løsning medfører først og fremst bedre vilkår for busstrafikk.
Når det gjelder støyforhold, flyttes bussaktiviteten noe nærmere rådhusets kontorlokaliteter. Det er alt i
dag slik at busser blir stående med motoren i gang, ofte i kombinasjon med tyngre kjøretøyer som skal
manøvrere seg inn til butikkens varemottak. I de fleste tilfeller blir kjøretøyene bare stående med motoren
på tomgang, i tillegg til at kjøleaggregater er i drift. Resultatet er en god del støy i tilknytning til større
kjøretøyer på denne siden av rådhuset. Oppfordringer om at motorer skal slås av, har erfaringsmessig så
langt ikke blitt overholdt, snarere ignorert.
Gitt at planforslaget kan legges ut til offentlig ettersyn og høring etter førstegangsbehandling i teknisk
utvalg 24.februar, vil det være en målsetting at reguleringsplanen kan vedtas i kommunestyremøte
16.juni.
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