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oppstartsmelding

Rådmannens innstilling

I hht. plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forslag til reguleringsplan for Stormo II
Boligområde/Institusjon legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Planforslaget er vist på tegning datert, 03.12.09 med tilhørende beskrivelse datert 21.12.09 og 
reguleringsbestemmelser datert 03.12.09.

Saksopplysninger

Kvænangen kommune fremmer nå forslag til reguleringsplan for boligområde/institusjon 
Stormo II. Planen ble en realitet da kommunestyret bestemte i forbindelse med 
investeringsbudsjettet for 2009 at kommunen skulle oppstarte oppføring av nytt
TTPU-bygg, da en ønsker å utvide botilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen, og 
at det er svært få byggeklare tomter til eneboliger i Burfjord.
Område er i kommunedelplanen lagt ut som planlagt friområde.



Eierforhold
Kvænangen kommune eier selv område som skal reguleres jfr. tidligere erverv. Totalt er 8 
eiendommer berørt av planen:

GNR BNR Eier
13 128 Vera Dalby Ribe
13 133 Britt Gafvert Hanssen
13 132 Jarle Henning Bjerkås
13 125,136,148,202 Kvænangen kommune
13 9 Bjørn Kaasen

Andre gjenboere som berøres er tilskrevet og de har ikke kommet med innspill tidligere i 
planprossen. 

Planprosess
I forbindelse med planleggingen har det vært møter med naboene for Gnr/bnr 13/128 og 133 
med kommunen siden de er mest berørt av planarbeidet. 

Planområde
Planområde er lokalisert sørøst i Burfjord, ca 1,5 km fra kommunesenteret. Avkjøring til 
planområde vil gå fra kommunal vei.
Planområde vil grense inntil eksisterende boligfelt Burfjord syd og Stormoveien, og 
sentralidrettsanlegget.
Planområde er på 76,4 daa og av dette er 26,6 daa til boligområde (34,8 %) og 11,6 daa til 
institusjon (15,2 %)

Område omkring felte er brukt til tur-/friområde og egner seg godt til lek og rekreasjon. 
Sentralbane anlegget i Kvænangen grenser mot og der er det både gressbane og grusbane samt 
lysløype som kan brukes hele året.

Merknader til planarbeidet
Det er kommet inn 6 innspill til planoppstart: 
Oppdragsansvarlig har kommentert alle innspill som er kommet inn (Kursivskrift)

Burfjord IL

Brev datert 13.05.09.
Idrettslaget gir uttrykk for at det er redegjort for planarbeidet i møte 12.05.09 fra 
administrasjonen, og at en har registrert at idrettsanleggene ikke berøres. En forutsetter at 
endelige planer heller ikke vil berøre anleggene. 
Det ønskes at det tas hensyn til ny løypetrase ved Svingstilla, som en mener er en fornuftig 
løsning. Det forutsettes at kommunen tar hensyn til oppsetting av de siste lysstolpene som 
kommer innefor reguleringsområdet. 
Det er vedlagt leiekontrakt mellom BIL og grunneier.
Kommentar:
Planforslaget utarbeides i nær dialog med kommunen, og på en måte som gjør at det ikke 
skapes konflikt med idrettslagets interesser.
Eventuelle økonomiske avtaler mellom kommunen og idrettslaget er et forhold som ikke styres 
gjennom plan / bestemmelser.
Avtale mellom idrettslag og grunneier, er et privatrettslig forhold som eventuelt overstyres av 
vedtatt detaljreguleringsplan.



Reindriftsforvaltningen

Brev dat. 11.05.09.
Det opplyses at områdestyret har ikke merknad til oppstart av planarbeidet.

Fylkesmannen i Troms 

Brev dat. 20.05.09.
Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas både med hensyn til 
eksisterende og planlagte utbygginger. 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det eksisterer en selvstendig undersøkelsesplikt med 
hensyn til farlige forhold ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser. 
Er det grunn til å tro at området er utsatt for naturbasert eller menneske skapt fare, må det 
innhentes tilstrekkelig fagkyndig uttalelse før utbygging vedtas. Kommunen kan pålegge en 
utbygger undersøkelsesplikt, samt kostnader med dette.
I forbindelse med igangsetting av påpeker fylkesmannen at risikoområder må utredes. Dersom 
det oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en god planprosess, vil kommunen kunne 
få et økonomisk erstatningsansvar.
Ytterligere merknader kan bli gitt i forbindelse med videre planarbeid.
Kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning.
Kommunen har i e-post dat 28.09.09 bekreftet at en verken har mistanke om el. kjenner til at det 
er forurensning i området.
Fra kommunen påpekes det videre at det ikke skulle være nødvendig å gjennomføre en 
geoteknisk vurdering / undersøkelse, men at dette må gjennomføres mht. dokumentasjon etter 
gjeldende regelverk i pbl.
Fra kommunen bekreftes det at det ikke skal tillates bebyggelse nærmere høyspentlinje enn det 
regelverket / forskrift fra Statens strålevern krever.
Fra kommunen kjenner en ikke til at naboskapet til Storelva medfører spesielle restriksjoner mht 
flom / utrasning. Kommunen vil sende forslag til plan til NVE når den legges ut til offentlig 
ettersyn.
Bestemmelse vedr. Universell utforming er tatt hensyn til i forslag til plan.
Fylkesmannens ROS-skjema fylles ut, det forutsettes at grunnforhold undersøkt før 
byggetillatelse gi, og at evt. restriksjoner mht. flom / ras er avklaret med NVE. .
(Forslaget til plan utløser ikke behov for konsekvensutredning el. utarbeiding av planprogram 
etter kap. III.)

Statens vegvesen

Brev dat. 25.05.09.
Ut fra foreløpig skisse ser det ut til at området vil ha atkomst via det eksisterende feltet Stormo 
til kryss mellom kommunal veg og FV363. Dette bidrar til å skape et differensiert vegnett hvor 
atkomstene til boligområdene kanaliseres via samleveger til en atkomst til fylkesvegen.
Burfjord kapell ligger ved dette krysset og har atkomst både til den kommunale vegen og til 
FV363. SVV har tidligere påpekt at kommunen bør vurdere å fjerne atkomsten fra FV363 til 
kapellet for å gjøre krysset mellom kommunal veg og FV363 tryggere. 
Kommunen bør i sin planlegging ta høyde for et framtidig behov for kollektivtransport og legge 
til rette for dette i en ny reguleringsplan.
Reguleringsplanen bør ta hensyn til myke trafikkanter ved å legge til rette for g/s veger, ikke 
bare i planområdet men også langs mye brukte traseer mellom reguleringsområdet og Burfjord 
sentrum. 



Kommentar: 
Planområdet er begrenset, det knyttes til og må forholde seg til eksisterende boligområde. 
Atkomstvegene i planen forutsetter 30 km fartsgrense, som gjør at kommunen ikke ser behovet 
for å planlegge fortau i tilknytning til disse. Planen har ikke et omfang som gjør det mulig å 
styre overordnet infrastruktur. 
Vedr. atkomst til kirken er dette et forhold som ikke inngår i planområdet og dermed heller ikke 
kan reguleres i denne planen. 
Tilrettelegging for kollektivtransport må gjøres i tilliggende områder, som gir rimelig 
gangavstand fra angjeldende område. Det synes ikke å være behov for kollektivtransport internt 
i planområdet. 

Sametinget 

Brev dat. 28.07.09.
Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området 
som reguleringen omfatter. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander 
eller andre gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes sametinget.
Ved befaring ble det konstatert at to automatisk fredete kulturminner ser ut til å være ødelagt, 
det dreier seg om id nr. 7744 og 7745 fra den nasjonal kulturminnedatabasen Askeladden. Det 
bes om at kommunen redegjør for når og hvordan dette har skjedd.  
Kommentar: 
Anmerkete kulturminner, nr. 7744 og 7745 ligger ikke innenfor planområdet. Kommunens 
redegjørelse til Sametinget i forhold til disse må gjøres uavhengig av planbehandlinga.

Kulturetaten Troms fylkeskommune

Brev dat. 16.10.09.
Kulturetaten har nå vært på befaring i det aktuelle området, det ble ikke registrert automatisk 
freda kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det ble funnet ei tjæremile i området. 
Denne er ikke automatisk fredet, men en håper at kommunen vil sette av dette området på en slik 
måte at den blir bevart. Tjæremila er spor etter kvensk tjæreproduksjon. Denne startet på 1700 

tallet og holdt fram til 
tiden før 2 verdenskrig.
De nye bygningene må 
tilpasses den tradisjonelle 
bebyggelse på stedet når 
det gjelder materialbruk, 
takvinkler, fargesetting o.l. 
Det må også tas hensyn til 
kulturlandskapet ved 
plassering av nye 
bygninger i terrenget.

Fig. 6 Tjæremile sett i sammenheng med plan.

Kommentar 
Slik tjæremila er registret ligger den i det arealet som er avsatt til parkering. (Se overstående 
kart.) Kommunen ønsker å prioritere bruken av tomta til parkering, som sees i sammenheng med 
arealet for TPPU. 

Tjæremile 



Vurdering

Planen er utarbeid av Barlindhaug Consult AS, Tromsø i samarbeid med kommunen, legges 
fram for planutvalget til behandling uten ytterligere kommentarer. 
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Fig 1 Bilde fra planområdet  
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1. INNLEDNING  

Forslag til detaljreguleringsplan for Stormo i Burfjord omfatter et areal som er definert i 
tilbudsforespørsel fra Kvænangen kommune.  

 

Fig 2. Oversiktskart  

 

 
Fig. 3 Situasjonsjonskart, utstrekning av planområdet merket med stiplet linje. 

Planområdet ligger på 
vestre side av E6 og 
Storelva.  

Planområdet  
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1.1 Bakgrunn  

Planområdet omfatter et areal som i kommuneplanen er avsatt til friområde ved Stormo og Burfjord 
syd boligområde. 

Kommunen ønsker å utvide tilbudet til psykisk utviklingshemmede og har i forbindelse med 
investeringsbudsjettet vedtatt oppstart for nytt bygg. 

Det er tre etablerte kommunale boligfelt i området der det fortsatt gjenstår noen tomter før disse 
er fullbygd, men kommunen ser allikevel behovet for å tilrettelegge for nye tomter. 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal til boligformål og til instusjon (TPPU). 
Planområdet ligger inntil et idrettsanlegg, og vil omfatte skiløypetraseer i denne sammenheng. 

1.2 Gjeldende regulering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 4 Reguleringsplan Burfjord syd (nordre del), (planen grenser inntil vestre side av Stormo 2). 

Planområdet  
grenser inntil østre side 
av plan for Burfjord syd.   
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Reguleringsplan Burfjord syd, (scannet i to deler av kommunen), planen grenser inntil vestre side av 
Stormo 2. Planen er datert 24.04.92 

2. PLANPROSESSEN  

Nedenfor gis en kort oppsummering av planprosessen. 

2.1 Forhåndsvarsling og kunngjøring 

Igangsetting av planarbeidet ble kunngjort av kommunen ved annonse i Finmark Dagblad og 
Nordlys 21.04.09.  

 

 

Fig. 5. Annonse m. varsel om oppstart av planarbeid 

Varsel om om igangsatt planarbeid dat. 16.04.09, ble sendt ut av kommunen til angjeldende 
parter.  

Brevet refereres:  

”Melding om oppstart av regulering Stormo ll 

Kommunen ervervet i 2008 et areal på 60 mål i tilknytning til Stormo boligfelt i Burfjord. 
Området ligger fint til og vegetasjonen består av furuskog og for det meste lyngkledde områder.  

I forbindelse med investeringsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt oppstart for oppføring av nytt 
TTPU-bygg, da en ønsker å utvide botilbudet for psykisk utviklingshemmede i kommunen. 

Grunnlagsinvesteringer som gjøres her åpner muligheten for å tilrettelegge for boligtomter i det 
samme området. 

Kommunen benevner området som ”Stormo ll” og igangsetter utarbeiding av reguleringsplan 
for nevnte område med vei, vann og avløp til TTPU og nye boligtomter.  

Det foreligger 3 alternativer for plassering, men så langt i planprosessen peker alternativ 1 seg 
ut som den mest hensiktsmessige plasseringen for et nytt TTPU bygg. 

Område sør for sentralidrettsanlegget (alternativ 3) kan tenkes utbygd senere med 4-5 tomter. 
Plassering av disse må ses i sammenheng med eksisterende bruk av området, 
sentralidrettsanlegg mm. 

Synspunkter eller andre forhold som kommunen bør kjenne til, bes sendt Kvænangen kommune,  
Teknisk/næringsavdeling” skriftlig innen 25.05.2009.” 
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2.2 Uttalelser og merknader  

Under gis et sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar.  

Det er mottatt 6 innspill til varslet regulering.  

2.2.1 Burfjord IL 
Brev datert 13.05.09. 

Idrettslaget gir uttrykk for at det er redegjort for planarbeidet i møte 12.05.09 fra 
administrasjonen, og at en har registrert at idrettsanleggene ikke berøres. En forutsetter at 
endelige planer heller ikke vil berøre anleggene.  

Det ønskes at det tas hensyn til ny løypetrase ved Svingstilla, som en mener er en fornuftig 
løsning. Det forutsettes at kommunen tar hensyn til oppsetting av de siste lysstolpene som 
kommer innefor reguleringsområdet.  

Det er vedlagt leiekontrakt mellom BIL og grunneier. 

Kommentar: 

Planforslaget utarbeides i nær dialog med kommunen, og på en måte som gjør at det ikke 
skapes konflikt med idrettslagets interesser. 

Eventuelle økonomiske avtaler mellom kommunen og idrettslaget er et forhold som ikke styres 
gjennom plan / bestemmelser. 

Avtale mellom idrettslag og grunneier, er et privatrettslig forhold som eventuelt overstyres av 
vedtatt detaljreguleringsplan. 

2.2.2 Reindriftsforvaltningen 
Brev dat. 11.05.09. 

Det opplyses at områdestyret har ikke merknad til oppstart av planarbeidet. 

2.2.3 Fylkesmannen i Troms  
Brev dat. 20.05.09. 

Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhet og beredskap ivaretas både med hensyn til 
eksisterende og planlagte utbygginger.  

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det eksisterer en selvstendig undersøkelsesplikt med 
hensyn til farlige forhold ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser. 
Er det grunn til å tro at området er utsatt for naturbasert eller menneskeskapt fare, må det 
innhentes tilstrekkelig fagkyndig uttalelse før utbygging vedtas. Kommunen kan pålegge en 
utbygger undersøkelsesplikt, samt kostnader med dette. 

I forbindelse med igangsetting av påpeker fylkesmannen at risikoområder må utredes. Dersom 
det oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en god planprosess, vil kommunen kunne 
få et økonomisk erstatningsansvar. 

Ytterligere merknader kan bli gitt i forbindelse med videre planarbeid. 

Kommentar: 

Uttalelsen tas til etterretning. 

Kommunen har i e-post dat 28.09.09 bekreftet at en verken har mistanke om el. kjenner til at det 
er forurensning i området. 

Fra kommunen påpekes det videre at det ikke skulle være nødvendig å gjennomføre en 
geoteknisk vurdering / undersøkelse, men at dette må gjennomføres mht. dokumentasjon etter 
gjeldende regelverk i pbl. 



KVÆNANGEN KOMMUNE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT  BURFJORD 9 

 
 

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30 

Fra kommunen bekreftes det at det ikke skal tillates bebyggelse nærmere høyspentlinje enn det 
regelverket / forskrift fra Statens strålevern krever. 

Fra kommmunen kjenner en ikke til at naboskapet til Storelva medfører spesielle restriksjoner 
mht flom / utrasning. Kommunen vil sende forslag til plan til NVE når den legges ut til offentlig 
ettersyn. 

Bestemmelse vedr. universell utforming er tatt hensyn til i forslag til plan. 

Fylkesmannens ROS-skjema fylles ut, det forutsettes at grunnforhold undersøkt før 
byggetillatelse gi, og at evt. restriksjoner mht. flom / ras er avklaret med NVE. . 

(Forslaget til plan utløser ikke behov for konsekvensutredning el. utarbeiding av planprogram 
etter kap. III.) 

2.2.4 Statens vegvesen 
Brev dat. 25.05.09. 

Ut fra foreløpig skisse ser det ut til at området vil ha atkomst via det eksisterende feltet Stormo 
til kryss mellom kommunal veg og fv. 363. Dette bidrar til å skape et differensiert vegnett hvor 
atkomstene til boligområdene kanaliseres via samleveger til en atkomst til fylkesvegen. 

Burfjord kapell ligger ved dette krysset og har atkomst både til den kommunale vegen og til fv. 
863. SVV har tidligere påpekt at kommunen bør vurdere å fjerne atkomsten fra fv. 363 til 
kapellet for å gjøre krysset mellom kommunal veg og fv. 363 tryggere.  

Kommunen bør i sin planlegging ta høyde for et framtidig behov for kollektivtransport og legge 
til rette for dette i en ny reguleringsplan. 

Reguleringsplanen bør ta hensyn til myke trafikkanter ved å legge til rette for g/s veger, ikke 
bare i planområdet men også langs mye brukte traseer mellom reguleringsområdet og Burfjord 
sentrum.  

Kommentar:  

Planområdet er begrenset, det knyttes til og må forholde seg til eksisterende boligområde. 
Atkomstvegene i planen forutsetter 30 km fartsgrense, som gjør at kommunen ikke ser behovet 
for å planlegge fortau i tilknytning til disse. Planen har ikke et omfang som gjør det mulig å 
styre overordnet infrastruktur.  

Vedr. atkomst til kirken er dette et forhold som ikke inngår i planområdet og dermed heller ikke 
kan reguleres i denne planen.  

Tilrettelegging for kollektivtransport må gjøres i tilliggende områder, som gir rimelig 
gangavstand fra angjeldende område. Det synes ikke være behov for kollektivtransport internt i 
planområdet.  

2.2.5 Sametinget  
Brev dat. 28.07.09. 

Området er befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området 
som reguleringen omfatter. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander 
eller andre gjenstander som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes sametinget. 

Ved befaring ble det konstatert at to automatisk fredete kulturminner ser ut til å være ødelagt, 
det dreier seg om id nr. 7744 og 7745 fra den nasjonal kulturminnedatabasen Askeladden. Det 
bes om at kommunen redegjør for når og hvordan dette har skjedd.   

Kommentar:  

Anmerkete kulturminner, nr. 7744 og 7745 ligger ikke innenfor planområdet. Kommunens 
redegjørelse til Sametinget i forhold til disse må gjøres uavhengig av planbehandlinga. 
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2.2.6 Kulturetaten Troms fylkeskommune  
Brev dat. 16.10.09. 

Kulturetaten har nå vært på befaring i det aktuelle området, det ble ikke registrert automatisk 
freda kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det ble funnet ei tjæremile i området. 
Denne er ikke automatisk fredet, men en håper at kommunen vil sette av dette området på en slik 
måte at den blir bevart. Tjæremila er spor etter kvænsk tjæreproduksjon. Denne startet på 1700 

tallet og holdt fram 
til tiden før 2 
verdenskrig. 

De nye bygningene 
må tilpasses den 
tradisjonelle 
bebyggelse på stedet 
når det gjelder 
materialbruk, 
takvinkler, 
fargesetting o.l. Det 
må også tas hensyn 
til kulturlandskapet 
ved plassering av 
nye bygninger i 
terrenget. 

 

Fig. 6 Tjæremile sett i sammenheng med plan. 

Kommentar  

Slik tjæremila er registret ligger den i det arealet som er avsatt til parkering. (Se understående 
kart.) Kommunen ønsker å prioritere bruken av tomta til parkering, som sees i sammenheng med 
arealet for TPPU.  

Tjæremile  
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3. OVERORDNETE PLANER OG BESLUTNINGER 

3.1 Kommunale planer 

3.1.1  Kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Utsnitt fra kommuneplanen, vedtatt 
18.10.95,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig8 Kommunedelplan Burfjord 

Planområdet  



KVÆNANGEN KOMMUNE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR STORMO 2, BOLIGFELT  BURFJORD 12 

 
 

BARLINDHAUG CONSULT AS 9863.30 

Planområdet er i kommunedelplanen avsatt til avsatt til framtidig friområde samt sone for 
byggeforbud langs elva  

3.1.2 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning 
Kommunen har ved varsling av oppstart av planarbeid vurdert at planen ikke utløser 
konsekvensutredningsplikt. 

Selv om detaljreguleringsplanen i utgangspunktet vil kunne fanges opp av §2 pkt f), legges til 
grunn at ingen av punktene i Vedlegg I er aktuelle i denne saken. Dvs at planen ikke kommer 
under forskriftens § 2 Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.  

Når det gjelder hvorvidt planen fanges opp av forskriftens §3 ”Planer og tiltak som skal 
vurderes etter forskriftens §4”, vurderes punktene a) ”er lokalisert el. kommer i konflikt med 
områder med særlig verdifulle landskap, naturmiljø, kulturminner eller kulturmiljø som er 
vernet eller fredet …”, b) ”er lokalisert eller kommer i konflikt med viktige inngrepsfrie 
naturområder…”, og d) ”kommer i konflikt med gjeldende rikspolitiske bestemmelser …”, som 
aktuelle.  

Planen synes i utgangspunktet å kunne falle under kriteriene i §4, pkt. c: ”er lokalisert i større 
naturområder som er særlig viktig for utøvelse av friluftsliv, herunder markaområder, eller i  
viktige vassdragsnære områder som ikke er avsatt til utbygningsformål eller i overordnete 
grønnstrukturer og viktige friområder i byer og tettsteder, og hvor planen eller tiltaket kommer i 
konflikt med friluftsinteresser,” 

Selv om forslaget til plan berører i kdp avsatt byggeforbudssone langs vassdraget, vurderes ikke 
planen å være i konflikt med friluftsinteresser. I det vesentlige reguleres dette arealet til 
friluftsformål og skiløype i forslaget til reguleringsplan. Dvs at byggeforbudssonen langs elva i 
hovedsak opprettholdes, jfr. fig 9, der planforslaget sammenholdes med kommunedelplanen. 
Kommunen vurderer det slik at planen ikke utløser videre behandling etter forskriften.   

 

Fig 9 kdp sett i sammenheng med disponering av areal i forslag til reg.plan  

Kdp-Byggeforb.  
langs vassdrag 

Kdp-Friomr. 

Reg.plan: 
lnf-område

Reg. plan: 
skiløype  

Reg.plan: 
byggeområde  

Reg.plan: veg 
Kdp-Friomr.
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4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET 

4.1 Beliggenhet 

Burfjord ligger i Kvænangen kommune ca. en  mil vest for fylkesgrensen mot 
Finnmark. Her bor ca 450 
personer, og det meste av 
bebyggelsen fordeler seg 
rundt fjorden fra Sagelva i øst 
og til Omsnes i vest. Her er 
det 3 etablerte kommunale 
boligfelt i tillegg til spredt 
enkeltbebyggelse. 
Vegetasjonen i planområdet 
består for det meste av 
furuskog og lyngdekket mark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 10 planavgrensning  
 

4.2 Landskap 

 

 

Fig 11, ortofoto av planområde 

Kartreferanse: Skole 

Kartreferanse: Skole 
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Fig 12 Foto fra planområdet 
 
Landskapet i nærområdet preges av Skogkledde åser mot fjorden. Vegetasjonen her 
består for det meste av furuskog og lyngdekket mark. 

4.3 Klima 

Burfjord er avskjermet og ligger i grensesone av et mer stabilt innlandsklima enn det 
typiske nordnorske kystklima. Om vinteren er det som regel moderate mengder med snø.  

4.4 Eiendomsforhold 

Adresseliste over berørte grunneiere, naboer og høringsinnstanser følger som vedlegg til 
planbeskrivelsen.  

4.5 Trafikale forhold 

4.5.1 Vegsystem 
E6 passerer planområdet 
i en avstand av ca. 150 m 
fra boligområdets østre 
avgrensning, med 
Burfjordelva mellom 
boligområdet og 
europavegen.  

I nasjonal vegdatabank 
framkommer det at 
fylkesveg 363 har en 
årsdøgntrafikk på 350 
biler pr. døgn, Ev 6 har 
en årsdøgntrafikk på 900 
biler pr. døgn. 

 

Fig.13 Nasjonal vegdatabank, trafikk[ 

Skole 
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4.5.2 Parkering 
Det er etablert p-plasser i tilknytning til skole og idrettsanlegg (utenfor planområdet).  

4.5.3 Fortau el. gang- og sykkelveg 
Det er ikke etablert fortau i eller i tilknytning til i planområdet.  

4.6 Teknisk infrastruktur 

4.6.1  Vann og avløp 
Eksisterende vannledningsnett i Burfjord.  

 

Fig 14 Oversiktskart vannforsyning (fra kommunen). 

 

Fig 15 Eksisterende avløpsnett i tilgrensende område. 
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4.6.2  El kabler  

 

Fig 16 El kabler og el. linjer i og ved planområdet 

Høyspentkabler har fargen magenta, lavspentkabler har fargen rød, lavspentlinjer har fargene 
mørk grønn og blå, høyspentlinjer har fargene lys grønn og rød. 

4.6.3 Telekabler  

 

Fig 17 telekabler i nærområdet (Telenor). Grønn linje : telefon i 
 jordtrase, mørk blå linje: telefon i rørtrase.  

  

4.7 Forurensning  

Kommunen opplyser at en ikke er kjent med at det er forurensning i området. 
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5. FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN 

5.1 Generelt 

Formålet med detaljreguleringsplanen er å regulere areal til boligformål og til institusjon (TPPU). 
Planområdet ligger inntil et idrettsanlegg, og vil omfatte skiløypetraseer i denne sammenheng. 

I planen er det avsatt 18 eneboligtomter og tomt for institusjon, TTPU. Det avsettes areal til 
skiløype, og korridor langs elva til friluftsformål.  

 

 

Fig.18 Utsnitt av forslag til reguleringsplan dat. 25.11.09. 
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Fig 19 Tegnforklaring plankart 

 

5.2 Arealbruksformål 

Byggeområde Bolig  
26,6 daa 

Institusjon 
11,6 daa 

Skiløype  9,0 daa  

Lekeplasser    1,7 daa,  

Friluftsformål 18,6  

Parkering  1,9 daa  

Offentlig 
trafikkområde  

7 daa  

Totalt areal  76,4 daa.  

Fig 20  

 

5.3 Bebyggelse og anlegg  

5.3.1 Boliger 
Det planlegges eneboligbebyggelse i boligområdet.  

Det tillates 300 m2 BRA pr. bolig, med sokkeletasje, hovedetasje og loft, med maks 
gesimshøyde 7,5 m over gjennomsnittlig planert terreng. BYA settes til 15%. 

5.3.2 Institusjon, TTPU 
Det tillates 2000 m2 BRA eksklusiv parkering, maks gesimshøyde 8,0m over gjennomsnittlig 
planert terreng. BYA settes til 20 %. Detaljert prosjekt framlegges i rammesøknad som skal 
godkjennes av kommunen. 
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5.3.3 Lekeplasser  
Det er to lekeplasser i området for de omkringliggende boliger. L2 skal tilhøre boligfeltene B1, 
B2 , B3 og B4, L1 skal tilhøre boligfeltene B5 og B6, dvs at lekeplassene knyttes til alle 
boligenhetene i de respektive delområdene gjennom en ideell andel. Det skal utarbeides planer 
for lekeplassene i henhold til kommunens gjeldende retningslinjer som skal være godkjent av 
kommunen før opparbeiding igangsettes. 

5.3.4 Skiløype 
Område S er avsatt til skiløypetrase.  

Terrengets beskaffenhet skal utnyttes slik det er, etablering av skjæringer og fyllinger er ikke 
tillatt. Vegetasjon kan fjernes og mindre ujevnheter kan rettes ut på en skånsom og naturvennlig 
måte som medfører minst mulig terrenginngrep. Konkret plan for bearbeiding av skiløypa, med 
angivelse av hvilke trær som skal felles, skal godkjennes av kommunen før tiltak iverksettes. 

Ved bar mark skal skiløypa kunne benyttes til tursti. Tursti kan etableres i 1,5 meters bredde 
med dekke av grus direkte på fiberduk. 

5.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

5.4.1 Offentlig samferdselsanlegg 
Trafikkområdene skal opparbeides som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard 
og i samsvar med tekniske planer godkjent av kommunen. 
Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsås eller behandles på annen tiltalende måte. 
Fylling/skjæring ut i annet reguleringsformål tillates der dette er nødvendig. Skråninger som 
oppstår ved slike fyllinger/skjæringer skal tilsås eller steinsettes på en tiltalende måte.  
Det skal settes opp vegrekkverk der vegen går langs elveskråning.  

Frisiktsone er lagt inn på plankartet i samsvar med Statens vegvesens Håndbok 017. 

5.4.2 Privat parkering 
Område P1 er avsatt til felles privat parkering for TTPU senteret, dette betjener i utgangspunktet 
institusjonens behov for parkering.  

I alle felles private trafikkarealer skal det være tillatt å legge og vedlikeholde vann- og 
avløpsledninger samt el- og telekabler.  

5.5 Landbruks- natur- og friluftsformål 

5.5.1 Friluftsformål  
Områdene kan brukes til friluftsaktivitet. Det tillates deponert snø i områdene. Det er ikke tillatt 
med bygge- eller anleggstiltak.  

5.6 Topografi / landskapstrekk  

Det vises til pkt 4.2.  

5.7 Klima  

Det er stilles ikke spesielle krav til skjerming mot kuldegrader eller vind. 
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5.8 Utforming og estetikk 

Reguleringsplanen vektlegger estetiske hensyn gjennom bestemmelser og plankart. 

5.9 Grunnforhold 

Før det gis byggetillatelse til nye bygg må det foreligge en faglig vurdering / grunnundersøkelse 
som avklarer grunnforholdene, og behovet for eventuelle tiltak. Kommunen vil innhente slik 
vurdering, iht. reguleringsbestemmelsene. 

5.10 Risiko og sårbarhet  

Iflg. vedlagt ROS skjema og bestemmelser skal følgende forhold avklares før byggetillatelse 
kan gis: ev. forurensning av byggegrunn, grunnundersøkelse, radonstråling, flomfare og 
elektromagnetisk stråling. Kommunen vil innhente slik vurdering, iht. 
reguleringsbestemmelsene. 

 

6. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET  
 

6.1 Reg.plan – kommunedelplan  

Se fig 9 reg. plan sett i sammenheng med kommunedelplan 

Regulert lnf område ligger i areal avsatt til forbud mot byggevirksomhet langs vassdrag. Lnf 
området innehar også byggeforbud.  

6.2 Kulturminner  

Det vises til pkt. 2.2.6 vedr. kulturminne i planområdet, dette er ikke automatisk fredet. 
Kommune vil prøve å ivareta det i regulert parkeringsareal.  

6.3 Topografi / landskapstrekk  

Realisering av planen vil ikke endre hovedtrekkene i landskapet.  

6.4 Klima 

Planlagt bebyggelse antas å ha ubetydelig virkning for lokalklimaet.  
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Fig 21  reg.plan, ortofoto, Norsk vegdatatbase m. fartsgrenser på veger 

6.5 Grønne interesser  

Skiløype forutsettes bearbeidet i samsvar med godkjent plan for opparbeiding.  

6.6 Veg og trafikkforhold 

Planforslaget forutsetter 30 km fartsgrense i kjørevegene, som i eksisterende boligområde 

6.7 Miljø 

Reguleringsplanen gir ikke spesielle miljømessige utfordringer.  

6.8 Offentlig kommunikasjon / kollektivdekning  

Planen utløser ikke nye behov i denne sammenheng.  

6.9 Vann og avløp 

Det skal planlegges nytt V-A system for å betjene området.  
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6.10 Energi  

Ev. konflikt med høyspentanlegg må vurderes på bakgrunn av krav i reguleringsbestemmelsene.  

6.11 Privat og offentlig servicetilbud 

Tiltaket utløser ikke nye behov.  

6.12 Risiko og sårbarhet  

Beskrevet under pkt. 5.10. 

6.13 Telefoni og fiberoptikk 

Kabler i konflikt med planlagt bebyggelse forutsettes flyttet. 

6.14 Juridiske / økonomiske konsekvenser for kommunen 

Økonomisk konsekvens for kommunen er at en får nye aktører som betaler avgift for tilknytning 
til offentlig VA - anlegg.  

6.15 Opparbeidingsavtale 

I hvilken grad kommunen vil kreve inngåelse av opparbeidingsavtale for VVA anlegg vil være 
et forhold kommunen må vurdere ved behandling av byggesøknader.  

Reguleringsbestemmelsene åpner for et slikt krav.  

6.16 Utbyggingsavtale  

Kommunen har ikke tatt stilling til behovet for utbyggingsavtale.  

 

7. VEDLEGG 

 

1. Bestemmelser til reguleringsplanen dat. 03.12.09.  

2. Plankart i målestokk 1:1000, datert 03.12.09 

3. ROS-analyse datert 25.11.09.  

4. Adresseliste 



Detaljreguleringsplan for Stormo 2, boligfelt Burfjord 

RISIKOVURDERINGSSKJEMA 
 

Naturbasert sårbarhet  Kontroll Dato Sign
. 

a) Er det i planområdet fare mht. snøskred?  
(www.skrednett.no) 

IA 25.11.09 pob 

b) Er det i planområdet fare mht. kvikkleireskredd? 
(www.skrednett.no) 

UN 03.12.09 pob 

c) Er det i planområdet fare mht. jordskred? 
(www.skrednett.no) 

UN 03.12.09 pob 

d) Er det i planområdet fare mht. flom? 
(http://www.nve.no/) 

UN 03.12.09 pob

e) Er det i planområdet fare mht. radon? 
(http://radon.nrpa.no/) 

UN 03.12.09 pob

f) Er det i planområdet fare mht. spesielle værforhold? 
(lokale fenomener) 

IA 03.12.09 pob

 

Virksomhetsbasert sårbarhet      

a) Er det i planområdet fare mht elektromagnetisk felt 
fra kraftledninger? (http://www.stralevernet.no/) 

UN 03.12.09 pob

b) Medfører planforslaget risiko (ulykker, støy, støv, 
etc.) i forbindelse med nærhet til 
veitrafikk/transportnett, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplasser?  

IA 03.12.09 pob

c) Er det i planområdet fare mht. industrianlegg - 
brann/eksplosjon, virksomheter hvor 
kjemikalieutslipp og andre forurensninger kan 
forekomme, lagringsplasser (industrianlegg, 
havner, bensinstasjoner) hvor farlige stoffer 
lagres? 

IA 03.12.09 pob

 
Følgende koder er brukt i kontrollfeltet:   
 

• OK= sjekket og i orden. 
• UN= utredes nærmere i byggeprosessen 
• IA= ikke aktuell i denne saken 
• SK= se kommentar i vedlegg til sjekklista 



 
Kommentar til sjekklista  
 
Naturbasert sårbarhet 
 

 
b og c ) Iht reguleringsbestemmelsene skal det gjøres en tilstrekkelig vurdering / 
undersøkelse av grunnforholdene før byggetillatelse gis. 
 
d ) kommunen opplyser at en ikke kjenner til at det er flomfare forbundet til Storelva. 
Kommunen vil sende planen til NVE ved offentlig ettersyn.   
 
e) Eventuell forekomst av radon må avklares før byggetillatelse gis, slik at nødvendige 
tiltak kan planlegges. 

 
Virksomhetsbasert sårbarhet   
 

a) Høyspentledning  
Det framkommer av kart fra netteier at det går høyspentlinje i luftspenn inntil planområdet 
og høyspentkabel igjennom planområdet. 
I ”Forskrift for El-anlegg. Forsyningsanlegg 1995” framkommer avstandsregler. 
Kraftleverandør kan utføre måling av elektromagnetisk felt nær kraftlinjer, dette kan være 
et hensiktsmessig tiltak i forhold til utrygghet ved naboskap til kraftlinjer. 
Fra Statens strålevern uttales det at elektromagnetisk felt må beregnes ut fra 
strømmengden som går gjennom ledningsnettet.  
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BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR 
STORMO 2, BOLIGFELT, BURFJORD 

Dato: 03.12.09 

Dato for siste revisjon:  

Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: * 

 

 

I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det området 
som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende formål: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr 1) 

− Boligbebyggelse - (B1, B2, B3, B4, B5 og B6)  

− Institusjon (I1)  

− Lekeplasser (L1, L2)  

− Skiløype (S)  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2) 

− Kjøreveg   

− Parkering (P)  

− Pumpestasjon 

 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, SAMLET 
ELLER HVER FOR SEG (PBL § 12-5, nr 5) 

− Friluftsformål (F1, F2)  

 



   

 

V 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming av 
arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1 Fellesbestemmelser for byggeområdene  

a) Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til omgivelsene gis en harmonisk utforming, 
materialvalg og fargesetting. Avskjerming skal være tilpasset bebyggelsen som helhet. 

b) Kommunen skal sørge for at nødvendige undersøkelser av om byggegrunnen er forurenset 
utføres og legges til grunn for godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av 
byggetillatelse. 

c) Kommunen skal sørge for at nødvendige grunnundersøkelser utføres og legges til grunn for 
godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse. 

d) Kommunen skal sørge for at kartlegging av evt. radonstråling utføres og legges til grunn for 
godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse. 

e) Kommunen skal sørge for at nødvendige undersøkelser av evt. flomfare utføres og legges til 
grunn for godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av byggetillatelse.  

f) Kommunen skal sørge for at netteier el. annen faglig kompetent aktør gjør nødvendige 
undersøkelser / måling av elektromagnetisk stråling, og at nivået dokumenteres i forhold krav 
fra Statens strålevern, før godkjenning av søknader om rammetillatelse og utstedelse av 
byggetillatelse. 

 

1.2 Boliger 

 
a) Boligfeltene B1, B2, B3, B4, B5 og B6 er avsatt til boligformål m/tilhørende anlegg. 

b) Tillatt utnyttelse, BRA for hver tomt er 300 m2. Tillat BYA er 15%. Parkering er ikke 
medregnet i BRA. Arealer helt eller delvis under terreng medregnes ikke. Målbare plan som har 
himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes med i 
bygningens bruksareal med 50 % av planets bruksareal. Plan som har himling lavere enn 0,5 m 
over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens bruksareal. 

c) Boligene tillates oppført i inntil 3 etasjer (sokkeletasje, hovedetasje og loft), gesimshøyden skal 
være maks 7,5 m og mønehøyden maks 12,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

d) Boligene skal føres opp med saltak. Takvinkelen skal være mellom 22 og 36 grader. 

e) Garasje/carport skal kunne plasseres frittliggende eller bygges sammen med bolighuset. 
Garasje/ carport vinkelrett på boligvegen skal ikke plasseres nærmere enn 5 meter fra regulert 
offentlig veg. Takvinkelen skal være mellom 22 og 36 grader. Garasje/carport parallelt med 
boligvegen skal ikke plasseres nærmere enn 2 meter fra regulert trafikkareal.  

f) Garasje skal ikke plasseres nærmere enn 1,0 m fra nabogrense. 

g) Frittliggende garasje/ carport skal ikke være over 1 normaletasje. Det skal avsettes plass til 
garasje/parkering på egen tomt. 

h) Avkjørsel til den enkelte tomt skal utføres med fall i minst 1 meters lengde fra asfaltert vegkant. 
Inne på tomten skal avkjørselen ikke ha større stigning enn 1:7. 



   

i) Bygninger og beplantning skal utformes med sikte på å oppnå gode solforhold og minst mulig 
vind og snødrift for boligenes uteoppholdsareal.  

j) Boligene skal innenfor hvert felt utformes slik at bygningsmassen fremstår som helhetlig, og 
med felles trekk i volum og eksteriør. Bebyggelsen skal i seg selv og i forhold til terrenget og 
omgivelsene gis en harmonisk utforming og materialbruk. Feltene B1, B2, B3 og B4 og 
felteneB5 og B6 s kal innbyrdes ha samme arkitektoniske uttrykk.  

1.3 Institusjon  

a) Området er avsatt til institusjon, TTPU.  

b) Tillatt BRA er 2000 m2, ikke medregnet parkeringsareal. Tillatt BYA er 20 %. 

c) Bebyggelsen tillates oppført med gesimshøyde maks 8,0 m over gjennomsnittlig planert terreng.  

d) Detaljert prosjekt framlegges i rammesøknad som skal godkjennes av kommunen.  

 
1.4 Felles privat lekeplass  

 
a) Områdene L1 og L2 er avsatt til nærlekeplass for de omkringliggende boliger. 

b) L2 skal tilhøre boligfeltene B1, B2 , B3 og B4, L1 skal tilhøre boligfeltene B5 og B6, dvs at alle 
lekeplassene knyttes til alle boligenhetene gjennom en ideell andel. 

c) I den grad det er forenlig med videre tilrettelegging, skal eksisterende vegetasjon bevares. Evt. 
inngrep skal skje på en skånsom og naturvennlig måte som medfører minst mulig 
terrenginngrep. Ved behov suppleres eksisterende vegetasjon gjennom tilplanting av trær og 
busker etter tilrettelegging. 

d) Det skal utarbeides planer for lekeplassene. Planene skal utarbeides i henhold til kommunens 
gjeldende retningslinjer og være godkjent av kommunen før opparbeiding igangsettes. 

 

1.5 Skiløype 

a) Område S er avsatt til skiløypetrase.  

b) Terrengets beskaffenhet skal utnyttes slik det er, etablering av skjæringer og fyllinger er ikke 
tillatt. Vegetasjon kan fjernes og mindre ujevnheter kan rettes ut på en skånsom og naturvennlig 
måte som medfører minst mulig terrenginngrep.  

c) Konkret plan for bearbeiding av skiløypa, med angivelse av hvilke trær som skal felles, skal 
godkjennes av kommunen før tiltak iverksettes. 

d) Ved bar mark skal skiløypa kunne benyttes til tursti. Tursti kan etableres i 1,5 meters bredde 
med dekke av grus direkte på fiberduk. 

  

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Offentlig samferdselsanlegg 

a) Trafikkområdene skal opparbeides som vist på plankartet, med tilfredsstillende teknisk standard 
og i samsvar med tekniske planer godkjent av kommunen. Vegene er planlagt ut fra fartsgrense 
30 km/t. 

b) I alle offentlige trafikkområder skal det være tillatt å legge og vedlikeholde kommunaltekniske 
anlegg og annen infrastruktur 

c) Terrenginngrep i forbindelse med opparbeidelse av veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. 
Vegskjæringer og -fyllinger skal tilsås eller behandles på annen tiltalende måte. 



   

d) Fylling/skjæring ut i annet reguleringsformål tillates der dette er nødvendig. Skråninger som 
oppstår ved slike fyllinger/skjæringer skal tilsås eller steinsettes på en tiltalende måte.  

e) Det skal settes opp vegrekkverk der vegen ligger langs elveskråning.  

2.2 Privat parkering  

a) Område P1 er avsatt til felles privat parkering for TTPU senteret.  

b) I alle felles private trafikkarealer skal det være tillatt å legge og vedlikeholde vann- og 
avløpsledninger samt el- og telekabler.  

2.3 Pumpestasjon  
a) Område avsatt til pumpestasjon for avløpsvann.  

 

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT, SAMLET 
ELLER HVER FOR SEG (Pbl § 12-5, nr 5) 

  
5.1 Friluftsformål (F1, F2) 

a) Områdene kan brukes til friluftsaktivitet.  

b) Det tillates deponert snø i områdene. 

c) Det er ikke tillatt med bygge- el. anleggstiltak i områdene.  

 

VI 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende fellesbestemmelser: 

a) Dersom det under arbeid i området skulle komme fram gjenstander eller andre levninger som 
viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og melding sendes 
kulturvernmyndighetene jfr. lov om kulturminner.  

b) Alle bygg og anlegg skal utformes slik at hensynet til funksjonshemmede blir ivaretatt etter 
prinsipper om best mulig tilgjengelighet for alle. 
Når det gjelder utomhusareal vises det til temaveileder ”Bygg for alle”, når det gjelder 
tilrettelegging innendørs vises det til krav til byggverk i teknisk forskrift. 

c) Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan- og bygningsloven (samt tilhørende 
Teknisk forskrift) og kommunens vedtekter til denne. 

d) Etter at denne reguleringsplanen er godkjent eller stadfestet, kan det ikke inngås privatrettslige 
avtaler som er i strid med planen. 

e) Gjeldende grenseverdier skal oppfylles, både i forhold til innendørs- og utvendig støy.  
Støynivå på uteoppholdsareal ved boliger, lekeareal, uterom og private uteplasser, skal ikke 
overstige Lden = 55 dB.  
Ny bebyggelse skal sikres mot støy i samsvar med teknisk forskrift, slik at grenseverdiene ikke 
overstiger verdiene satt i NS 8175, klasse C. 

 

VII 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gis følgende bestemmelser om vilkår og rekkefølge:  

a) Boligfeltene skal kunne utbygges etappevis, og både fellesområder og offentlige veganlegg 
samt kommunaltekniske anlegg og annen infrastruktur innenfor den enkelte utbyggingsetappe 
skal stå ferdig senest når boligene i det opparbeidede område tas i bruk.  
Opparbeidelsen skal skje samtidig. 



   

b) Kommunen kan kreve opparbeidingsavtale for bygging av offentlige VVA - anlegg. 
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Alf og Bodil Wilhelmsen Stormoveien 3 BURFJORD9161

Alta kraftlag Markveien 46 ALTA9510

Annie Sarnes BURFJORD9161

Arne Berg og Monica Mathisen BURFJORD9161

Arne og Unni Nilsen Stormoveien 5 BURFJORD9161

Arne og Åse Eriksen Stormoveien 26 BURFJORD9161

Arne Skognes og Bergliot Holst Stormoveien 11 BURFJORD9161

Asbjørn og Kari Jonassen BURFJORD9161

Bergvesenet Leiverikssons vei 31 TRONDHEIM7040

Bernt Mathiassen og Hege Karlsen BURFJORD9161

Bjørn Garden STORSLETT9151

Bravida Geomatikk AS Alkeveien 10 TROMSØ9293

Britt Gäfvert Hanssen Stormoveien 34 BURFJORD9161

Burfjord Barnehage BURFJORD9161

Burfjord Grendeutvalg v/ Svein W. Bogstrand BURFJORD9161

Burfjord Idrettslag v/ Tore Li BURFJORD9161

Burfjord Kirke v/ Kirkeverge BURFJORD9161

Dagfinn og Rita B.  Pedersen Stormoveien 22 BURFJORD9161

Dan Skovli Stormoveien 28 BURFJORD9161

David Johansen og Caroline Wassnes BURFJORD9161

Eilif og Lillian Skognes Stormoveien 52 BURFJORD9161

Espen og Merete Vidjeland BURFJORD9161

Fylkesmannen i Troms v/ 
Landbruksavdelingen

Postboks 6105 TROMSØ9291

Geir Hansen og Turid Jørgensen Stormoveien 31 BURFJORD9161

Gunn Åse Nilsen BURFJORD9161

Gunnar Wilhelmsen og Hilde Kjellmann BURFJORD9161

Hans Jørgen og Ann Sissel Emaus Stormoveien 24 BURFJORD9161

Ivar og Herdis Mathiassen BURFJORD9161

Jan Helge og Bodil Jensen Stormoveien 9 BURFJORD9161
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Jan og Beate Larsen Stormoveien 30 BURFJORD9161

Jan og Berit Isaksen Stormoveien 50 BURFJORD9161

Jan Otto og Randi P.  Johnsen Stormoveien 1 BURFJORD9161

Jarle Bjerkås Stormoveien 36 BURFJORD9161

Jon Arne og Guro Solheim BURFJORD9161

Jørgen og Cathrine Torvund BURFJORD9161

Kjetil og Mirja Tunset BURFJORD9161

Kvænangen Barne- og ungdomsskole BURFJORD9161

Kvænangen kommune v/ Skogbrukssjefen BURFJORD9161

Kvænangen Kommune v/TTPU BURFJORD9161

Magnus og Anne K.  Skum Stormoveien 4 BURFJORD9161

Marianne Sollund Stormoveien 33 BURFJORD9161

Matthias Weltz og Tone Skaret BURFJORD9161

Nils og Vera Ribe Stormoveien 32 BURFJORD9161

Ole Bjørnar Edvardsen BURFJORD9161

Ole Even Jørgensen BURFJORD9161

Ole Morten og Carlotte Skum BURFJORD9161

Petter Emaus BURFJORD9161

Ragnar Henriksen Stormoveien 2 BURFJORD9161

Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark Avzziluodda KAUTOKEINO9520

Roald og Liv K Olset BURFJORD9161

Rolf Hjellnes og Kristin Jonassen BURFJORD9161

Sametinget v/ Miljø- og Kulturvernavdelingen Åvjovargeaidnu KARASJOK9730

Statens Vegvesen Region Nord Dreyfushammarn 31 BODØ8002

Svenn og Marina Jenssen Stormoveien 29 BURFJORD9161

Terje og Lillian K. Soleng BURFJORD9161

Tom Hugo og Wenche T. Pedersen BURFJORD9161

Torbjørn R.  og Lene Jørgensen Stormoveien 48 BURFJORD9161

Torill Danielsen Stormoveien 7 BURFJORD9161

Troms Fylkeskommune v/ Kulturetaten Postboks 6600 TROMSØ9296

Troms Fylkeskommune v/ Regional 
utviklingsetat

Postboks 6600 TROMSØ9296

Trond Are Micalsen og Trine Vesterhus BURFJORD9161
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Trond Karlsen BURFJORD9161

Vibeke Aslaksen Flage Romsdalveien 21 ALTA9517

Watana Myhre Stormoveien 12 BURFJORD9161
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Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

Deres ref: Vår ref:
2009/4547-6 09-515

MELDING OM OPPSTART AV REGULERING STORMO II

Vi viser til utsendt varsel den 16.04.2009 om oppstart av regulering Stormo II.

Alta Kraftlag har høyspent kabel og høyspent luftstrekk i området, og trase for kablen er
vist på vedlagte kartskisse.

Før det event. graves i nærheten av kablen, ønsker vi å bli kontaktet for å kunne påvise
den. Event. flytting av høyspentkabel og høyspentlinje må i sin helhet bekostes av
utbygger.

Vi ønsker å bli kontaktet i god tid før utbygging, slik at vi kan planlegge forsyningen til nye
boliger dersom det er ønske om at disse skal tilknyttes Alta Kraftlag's fordelingsnett. Det
må også avklares hvor utbygger skal grave kabelgrøft for stikkledning inn til boligen.

Skulle De ha behov for flere opplysninger eller De har spørsmål til oss, ber vi Dem ta
kontakt.

Med hilsen
for ALTA KRAFTLAG A/L

\-7

Knut Jest„~n
Elektroingenior

Vedlegg: kartutsnitt

111  

Dato:
16.06.2009

.1 I I
•

I



Burfjord IL
9161 Burfjord

Kvænangen kommune
Teknisk/næring
9161 Burfjord

Høringsuttalelse regulering av Stormo II

Dato  13.05.09

t• b•u.,

1936

Det vises til brev av 16.04.2009 angående varse1 om oppstart av regulering av Stormo II, sammen
med en "kladd" med fors1ag til plassering av både TTPU og flere tomter.

Idrettslaget har avholdt et medlemsmøte 12. mai 2009 for å diskutere saken, og til møtet ble Oddvar
Kiærbeck invitert for å redegjøre nærmere angående planene. Etter en fin orientering registreres det
at ingen av planene berører eksisterende idrettsanlegg, og det forutsettes derfor at de endelige
planene heller ikke vil berøre idrettsanleggene.

Når det gjelder plassering av flere tomter i "trekanten" ved Svingstilla, så har idrettslaget ønske om
at det tas hensyn til idrettslagets planer for ny lysløypetrasè i dette området. Vedlagt følger kopi av
tinglyst avtale med bruksrett for området som idrettslaget har inngått med tidligere eier av
eiendommen i 2006 og som gjelder for 40 år.

Ved at kommunen "gir vekk" noen tomter i planene vil man kunne få til en løsning som vil
tilfredsstille begge parter Det vil si at man kan få noen tomter i området samtidig som man får
nødvendig areal til en fornuftig plassering av ny lysløype.

Vårt forslag innebærer en fornuftig løsning på bruken av dette area1et.

Til slutt vil vi minne om at idrettslaget i løpet av sommeren vil sluttføre den nye lysløypa med de
stolper og lyspunkt som er planlagt. Den varslede regulering av Stormo II medfører allikevel at
idrettslaget ikke kan sette opp de 7 stolpene med lyspunkt som er innenfor det arealet ved svingstilla
som nå skal reguleres.

Vi forutsetter derfor at kommunen tar ansvar for de siste stolpene og lyspunktene som dersom
arealet blir regulert i henhold til vårt forslag kan dreie seg om ca 4-5 stolper!

Dersom noen av våre utsagn er uklare stiller vi gjerne opp for nærmere avklaring av våre
synspunkter.

Med vennlig hilsen for
Bu prd Idretts/lag

Tgre Li

Postadresse: Telefon: Org.nr.
Burfjord IL 77 77 88 22 985 727 740
v/ kasserer Tore Li
9161 Burfjord

e-postadresse:
tore.li@burfjord.no

Bankforbindelse:
Sparebank 1 Nord-Norge
Kontonr: 4740.33.00337



Leieavtak mellom B6rfjord IL og eier a

For Burtjord IL

7 il "1Y-1

Dag ÅA'und Farstad

Vitterlighet

Burfjord den 5.11.2008

Eier av gnr. 13, bnr. 9

Biørn Kaasen

er 9

Hva avtalen 'elder
Avtalen gjelder nåværende trase og løypenett opparbeidet sommeren 2005 med tillegg av
endringer av trase som vist på kart og avklart i møte med grunneier 1.11.2008. Det vedlagte
trasekart viser hvor eksisterende løypa går med traseendringer.
Vesentlige endringer utover dette må skje etter nye forhandlinger mellom partene.
Avtalen omfatter bruk og vedlikehold av lysløypa, i bredden tilsvarende Skiforbundets til
enhver tid gjeldende krav til de aktuelle arrangement, og i lengden langs gjeldende løype.
Avtalen omfatter også eventuelle luftstrekk og lyspunkter.

G'ennomførin
Burfjord IL kan benytte traseen og foreta vanlig vedlikehold på anlegget.
Rydding av skog må bare skje etter avtale med eier, og skog som blir ryddet tilfaller
grunneier. Grunneier kan disponere traseen til tømmerdrift m.m. i sommerhalvåret. Avtalen
forutsetter vanlig drift av anlegget. Ved eventuell nedlegging av skiaktiviteten i Burfjord IL
opphører avtalen og tinglysing av bruksrett må da slettes.

Vederlag
Burfjord IL betaler omkostninger ved avtalen, inkludert tinglysing av bruksretten som
heftelse, med kart som vedlegg. Idrettslaget sørger for at skog som følge av rydding og
opparbeiding av trase, leveres ved brukets hovedhus. Leien i forrige avtale var satt til kr. 100,-
pr. år og ble utbetalt som et engangsbeløp med kroner 4000. Det er enighet om at leie i ny
avtale settes til kr. 25,- pr. år og betales ut i et engangsbeløp med kroner 1000. Beløpet
utbetales etter at tinglysing er foretatt.

Varighet  
Denne avtale datert 5.11.2008 avløyser gjeldende avtale av 26.10.2005.
Avtalen gjelder i 40-førti- år fra den dato den blir signert, med mulighet for forlengelse.

C-=5

John Helland f. 040971, 9161 Burfjord

Terje Leirbakken f. 070858, 9161 Burfjord



Fyikesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato
20.05.2009

Robert Larseri 77 64 20 71 Deres dato
16.04.2009

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

VEDR. OPPSTART AV PLANARBEID — REGULERINGSPLÄN FOR
EIENDOMMEN STORMO II I KVÆNANGEN KOMMUNE

Vi viser til brev mottatt her 22.04.09.

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

Telefon: 77 64 20 00
Telefaks: 77 64 21 39

Vår ref. Arkivkode
2009/2157 - 2 422.5
Deres ref.

Hensynet til samfunnssikkerhet og beredskap
Fylkesmannen legger vekt på at samfunnssikkerhet og beredskapsinteresser ivaretas,
både med hensyn til eksisterende og planlagte utbygginger. En risikovurdering, det vil si
systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse, bør derfor utgjøre en del av fundamentet i
samfunnsplanleggingen. Målsettingen er å skape livsmiljø som er funksjonelle, trygge og
robuste, og som ikke utsetter mennesker, miljø eller økonomiske verdier for unødvendige
farer.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det eksisterer en selvstendig undersøkelsesplikt med
hensyn til farlige forhold ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser
(T-5/97). Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for naturbasert eller
menneskeskapt fare, må det innhentes tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før utbygging
vedtas. Kommunen kan pålegge en utbygger undersøkelsesplikt, samt kostnader med dette.

I forbindelse med igangsetting av arbeid med regulerings- og bebyggelsesplaner vil
Fylkesmannen påpeke at risikoområder  må  utredes. Vi vil også minne om at dersom det
oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en god planprosess, vil kommunen kunne få
et økonomisk ansvar. For øvrig vises det til rundskriv T-5/97,  Arealplanlegging og utbygging
i fareområder,  utgitt av Miljøvemdepartementet, og  Retningslinjer for ftlkesmannens bruk av
innsigelse i plansaker etter Plan- og bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn
i den kommunale planleggingen,  utgitt av Direktoratet for sivilt beredskap i 1997.

Oppsummering
Merknaden knyttet til samfunnssikkerhet er Fylkesmannens anbefaling til kommunen.
Merknaden baserer seg på en faglig vurdering, og er i overensstemmelse med sentrale statlige
styringssignaler.

Avdeling postmottak@fmtr.no
Samfunnssikkerhet- og www.fylkesmannen.no/troms
beredskapsstaben



For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at ytterligere merknader kan bli gitt i forbindelse
med det videre planarbeidet.

Ytterligere opplysninger vedr. samfunnssikkerhet og plan- og bygningsloven finnes på
www. lantroms.no.

Med hilsen

Per Elvestad e.f.
Fylkesberedskapssjef

Robert Larsen
Rådgiver
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Kvænangen kommune
Postboks 114
9161 Burfjord

Din juj./Deres ref:

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Saksbehandlers telefon: 78484602

Ådreassa - Adresse Telefovdna - Telefon
Avzziluodda 78484600
9520 Kautokeino www.reindrift.no  

Grad41
Min juj./Vår ref:
2009/1008/7158/2009/AKH/414.2 11.05.2009

Melding om oppstart av regulering Stormo II boligfelt i Burfjord i Kvænangen kommune

Viser til oversendelse mottatt 20. April 2009. Saken har vært til høring i rbd 40 Orda. Distriktet har
ikke framsatt merknader til oppstartsmeldingen.

Områdest ret i Vest Finnmark v/reindriftsa ronomen vil uttale:

Områdestyret har ikke merknader til oppstart av regulering Stormo II boligfelt i Burfjord i
Kvænangen kommune.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjonsvedtak sak 62/2009.

Med hilsen

Kopi til:
Reinbeitedistrikt 40 Orda. v/Anders Nils J. Gaup Nuortamanmaras 9520 Kautokeino

Adam K. Hætta
Rådgiver

Telefdksa - Telefaks
78484610



Kvænangen kommune
Næringsavdelingen
Postboks 114
9161 BURFJORD

,4EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Camilla Olofsson, +47 95 16 89 41

camilla.olofsson@samediggi.no

DIN CUJIDERES REF. MIN CUL/VÅR REF.

09/1775 - 6

Almmut go vålddåtoktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

BEAIVI/DATO

28.07.2009

Uttalelse om kulturminner - Stormo II, Kvænangen kommune

Vi viser til Deres brev av 16.4.2009 og 4.5.2009 og til vårt brev av 17.4.2009.

Området er nå befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner i området som
reguleringen omfatter. Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen. Regning for
utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt i egen ekspedisjon.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Troms fylkeskommune
omgående, jf.  Lov 9. juni 1978 nr. 50 orn kulturrninner (km1.) 55  8 og 9.  Vi forutsetter at dette pålegget
formidles til den som skal utføre arbeidet i marken. Vi gjør oppmerksom på at denne uttalelsen bare
gjelder for Sametinget, og viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Ved befaringen kunne vi konstatere at to automatisk freda kulturminner virker å ha blitt ødelagt. Det
dreier seg om ID-nummer 7744 og 7745 — se vedlagte utskrifter fra den nasjonale kulturminnedatabasen
Askeladden. Vi ber kommunen redegjøre for når og hvordan dette har skjedd.

Dearvvuodaigui /Med hilsen

Camilla Olofsso
førstekonsulent

Kopiija / Kopi til:
Troms fylkeskommune Kulturetaten 9296 TROMSØ

e  SÅMEDIGG1  SAMETINGET

Ingvild Larsen

Åvjovårgeaidnu 50

9730 Kåre-Sjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefåksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347
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Lokalitet 7744 - Arkeologisk lokalitet -

Lokalitet - 7744  -  Arkeologisk lokalitet  -

Klassifisering

Kategori: Arkeologisk lokalitet Art: Bosetning-
aktivitetsområde

Stedfesting

Fylke: Troms ØK-kart: FU278-5-4
Kommune: Kvænangen

Gårdsnavn: Nordkjos

Museumsdistrikt: Tromsø Museum

Eiendomsopplysninger

Kommune: Kvænangen

Gnr: 13 Festenr: 0
Bnr: 43 Seksjonsnr: o
Geometri

Koordinatsystem: (23) UTM sone 33 (EUREF89/WGS84)
Nord: 7773880.5  Øst:

Metadata på digital stedfesting:

769058

Geometri datert: 22.07.1980
Målemetode: 55 Dig.bord fra papirkopi

Nøyaktighet (cm): 1000

Oppretting og ansvar

Registrert

Dato: 22.07.1980 Ansvarlig etat:

Utført av: Olsen, B. Instans:
Registreringstype: Økonomisk kartverk
Flyfoto, serie: 6075 K 18 (R) Tidligere 3-04358

idnummer:

Utfyllende opplysninger

Beskrivelse:
Lengst i NV: Fornminne 1) Hustuft, relativt tydelig markert med voll og forsenkning I midten.
Tydelig vegetasjonsskifte ved overgangen til tuftas indre. To små furutærr (plantet) i midten av
tufta og et enda mindre i NØ-enden. Oval form med antydning til forhøyning/voll som nærmest
deler tufta i to deler litt V for midten. Mål: 6 x 4 m, orientert V(NV)-0(50), dybde inntil 0,2 m.
Voller inntil 1 m brede og 0,2 m høye. Tufta virker uskadd.
2 m 5 for FM 1): Fornminne 2) Hustuft, kvadratisk, 2 x 2 m. Utydeligere markert enn FM 1).
Vollen inntil 0,4 m brede og 0,3 m høye. Tydelig bare i SV-kant. Lyng og mosebevokst. To/tre små
furuplanter i tuftas Ø-del. Mulig utgangsparti i overkant.

Terrengbeskrivelse:
Furumo. Skråner svakt ned mot NV mot terrasseslette som deretter faller bratt mot Jonaselv i VSV
og sjøen i NV. Stiger mot ny terrasseslette i NØ (mot skolen). Lyngbevokst med furuskog. En del
stein og grus i dagen. Utsikt mot Burfjorden i VNV. Ellers begrenset p.g.a. skole/internatbygging
og skog.

Orientering:
Fornminne 1 ligger 16 m NNV for SØ-hjørnet på betjeningsbolig til skole/internat. 35-40 m V for
V-Inngangen til skoebygning.

Tilhørende enkeltminner

k 7744
BakOtsiZtitnnet:c:m rå d e

k 1 Hustuft AUT

L k 2 Hustuft AUT

Sammendrag lokalitet
• Synlig over markoverflaten

Registreringstype:Økonomisk
kartverk

Vernestatus: Automatisk
fredet

Lovgrunnlag: Kulturminneloven
av 1978

Paragraf: 40

Page 1 of 1

http://askeladden.ra.no/vis/lokalitet.jsp?minneId=38543484minneType=lokalitet 28.07.2009



Lokalitet 7745 - Arkeologisk lokalitet -

Lokalitet - 7745 - Arkeologisk lokalitet -

Klassifisering

Kategori:  Arkeologisk lokalitet Art:

Stedfesting

Fylke:

Kommune:

Gårdsnavn:
Museumsdistrikt:

Eiendomsopplysninger

Kommune:  Kvænangen

Gnr: 13
Bnr:  43

Geometri

Koordinatsystem:  (23) UTM sone 33 (EUREF89/WG584)
Nord:  7773949  Øst:

Metadata på digital stedfesting:

Geometri datert:
Målemetode:

Nøyaktighet (cm):

Oppretting og ansvar
Registrert

Dato:

Utfort av:
Registreringstype:
Flyfoto, serie:

Troms

Kvænangen

Nordkjos

Tromsø Museum

22.07.1980

Olsen, B.

Økonomisk kartverk

6075 K 18 (R5) (R)

ØK-kart:

Festenr:  0
Seksjonsnr:

22.07.1980

55 Dig.bord fra papirkopi

1000

Ansvarlig etat:

Instans:

Tidligere  3-04359
idnummer:

Bosetning-
a ktivitetsom råd e

FU278-5-4

769009.5

Utfyllende opplysninger

Beskrivelse:
Lengst i NV: Fornminne 1) Hustuft, oval. Utydelig markert. Gress og mosebevokst. Mye stein og
grus. Antydning til voll inntil 0,4 m bred og 0,10 m høy. Mål: 3 x 4 m, orientert NNØ-SSV. Tufta er
nok en del skadd av kjøring under anleggelse av skole/vel til skolen.
3 m SSØ for FM 1): Fornminne 2) Hustuft. Utydelig markert. Antydning til voll inntil 0,5 m bred,
0,1 m høy. Gressbevokst. En del stein og grus. Mål: 2,5 x 3 rn, orientert SV-NØ.
Muligens enda en hustuft, 4-5 m ØSØ for tuft 2. (Svært usikker og derfor ikke markert).

Terrengbeskrivelse:
55V-NNØ gående terrasse, danner en stor slette som faller mot Jonaselva i V og mot sjøen i NNV
og NV. Gress og lyngbevokst utmark. En del trær P.g.a. vei er det en god del gurs i området.
Utsikt mot Burfjord i NV. Ellers begrenset av skog.

Orientering:
12-15 m NNV for port til skole/internat, 35-40 m VNV for internatbyggning, 2-3 m NØ for vei til
skolen.

Tilhørende enkeltminner

g7745 aBkotsievtitnei tnsgo-ni råde

k 1 Hustuft
L. k 2 Hustuft

Sammendrag lokalitet
Synlig over markoverflaten

Registreringstype:Økonomisk
kartverk

AUT

AUT

Vernestatus:  Automatisk
fredet

Loygrunnlag:  Kulturminneloven
av 1978

Paragraf: 4a
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Kvænangen kommune
9161 BURFJORD

Behandlende enhet:

Region nord
Nord-Troms og
Vest-Finnmark distrikt

Statens vegvesen

Saksbehandler/innvalgsnr:

Stein Jaatun - 77617067

Vår referanse:

2009/072456-002

Deres referanse:

2009/4547-6

Reguleringsplan for Stormo II  -  Burfjord  -  Kvænangen kommune

Statens vegvesen viser til melding om oppstart av arbeid med reguleringsplan Stormo II.

Vi har følgende foreløpige innspill til planen:
• Ut i fra foreløpig planskisse ser det ut som om området vil ha atkomst via det

eksisterende feltet Stonno til kryss kommunal veg — fv. 363. Dette bidrar til å skape et
differensiert vegnett hvor atkomsten til boligområdene kanaliseres via samleveger til
en atkomst tiI fylkesvegen. Dette er noe vi er forsøker å oppnå gjennom våre innspill.

o Burfjord kapell ligger like ved dette krysset og har atkomst både til den kommunale
vegen og til fv. 363. Vi har tid1igere påpekt at Kvænangen kommune bør vurdere å ta
bort atkomsten fra fv. 363 til kapellet. Derved å gjøre krysset mellom kommunal veg
og fv. 363 tryggere.

• Kommunen bør i sin planlegging ta høyde for et fremtidig behov for kollektivtransport
og legge ti1rette for dette i en ny reguleringsplan.

• Reguleringsplanen bør ta hensyn til myke trafikanter ved å legge til rette for gang- og
sykkelveger. Dette gjelder ikke bare inne i reguleringsområdet, men også langs mye
brukte traseer mellom reguleringsområdet og Burfjord sentrum.

Vår dato:

25.05.2009

Postadresse Telefon: 06640 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen
Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9156 STORSLETT Regnskap
Dreyfushammarn 31 Båtsfjordveien18
8002 Bodø Org.nr: 971032081 9815 VADSØ

Telefon: 78 94 15 50

Telefaks: 78 95 33 52



Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Med hilsen

Stein Ja n
Vegforvalter

2

Dette er våre foreløpige innspill. Når endelig utkast til reguleringsplan foreligger ønsker vi å
få den på høring. Kvænangen kommune kan ved behov ta forbindelse med oss for nødvendige
avklaringer i løpet av prosessen frem mot et ferdig utkast.



TROMSfylkeskommune

ROMSSAfylkkasuohkan

Kvænangen kommune
Postboks 114

9161 BURFJORD

Vår ref.: Saksbehandler:
08/2384-10 Bjørn Ramberg
Løpenr.: Tlf. dir.innva1
24895/09 77 78 83 42

\Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator

Kopi: Åse Hansen, Økonomisenteret her
Sametingets kulturminneforvaltning i Troms.

Arkiv:
L12 REGPL
Deres ref.:

Vi viser til vårt brev av 11.10.04 og Deres aksept av budsjett i telefaks av 14.10.04

Kulturetaten

Dato:
16.10.2009

KVÆNANGEN KOMMUNE  - REGULERINGSPLAN BURFJORD ØST - PARK  I
BURFJORD SENTRUM - "STORMO II". UTTALELSE ETTER BEFARING

Vi har nå vært på befaring i det aktuelle området og det ble ikke registrert automatisk freda
kulturminner som kommer i konflikt med tiltaket. Det ble funnet ei tjæremile i området. Denne er ikke
automatisk fredet, men vi håper at kommunen vil sette av dette området på en slik måte at den blir
bevart. Tjæremila spor etter kvænsk tjæreproduksjon. Denne startet på 1700 tallet og holdt fram til
tiden før 2 verdenskrig.

De nye bygningene må tilpasses den tradisjonelle bebyggelse på stedet når det gjelder materialbruk,
takvinkler, fargesetting o.l. Det må også tas hensyn til kulturlandskapet ved plassering av nye
bygninger i terrenget.

Vi minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8, som sier
at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles umiddelbart, dersom det under arbeidet
kommer frem gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Regning for befaring vil bli ettersendt.

For uttalelse om samiske kulturminner viser vi til Sametingets kulturminneforvaltning i Troms.

M d nnlig hilsen

Bjørn Ramberg
konservator

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/8752 -12

Arkiv: L12

Saksbehandler:  Bernt Mathiassen

Dato:                 05.02.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/8 Kvænangen Formannskap 24.02.2010

Reguleringsplan for eiendommen 1943/31/ 2 og 22 i Kjækan - 1.behandling

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven §§ 12-9 og 12-10
Vedlegg
1 Forside reguleringsbeskrivelse
2 Planbeskrivelse med bestemmelsene
3 sendte- og innkomnebrev
4 Reguleringskart

Rådmannens innstilling

1. I hht. § 12-11 i PBL vedtar planutvalget forslag til reguleringsplan for gnr. 31, bnr. 2 og 22, 
samt bnr. 6, 17, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 55, og 56 datert 17.12.2008.

Før planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal plankart og 
reguleringsbestemmelser omarbeides i hht ny PBL av 27.06.2008, § 12-5, 12-6 og 12-7 

Saksopplysninger

Hålogaland plankontor AS fremmer på vegne av Ole-Ronni Henriksen reguleringsplan for 
eiendommen gnr. 31, bnr. 2 og 22, samt bnr. 6, 17, 23, 27, 28, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 
55, og 56 i Kjækan.
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 31 bnr. 2 og 22 i Kvænangen kommune og ligger ved 
Kjækan, ca. midt mellom Sørstraumen og Kvænangsbotn. 
For deler av planområdet er det allerede utarbeidet reguleringsplan som omfatter 21 hyttetomter, 
byggeområde for naust og parkeringsplasser. Av disse tomtene er 10 fradelt og 9 bebygd. 
Planområdet omfatter i alt ca. 417 da, inkludert det området som allerede er regulert. 
Så og si hele planområdet inngår i kommuneplanens arealdel som fritidsbebyggelse. Det avsatte 
fritidsbebyggelsen i kommuneplanen, omfatter områder på begge sider av denne eiendommen fra 
sjøen og nesten opp til høyspentlinjen som går gjennom planområdet. Kun den øverste delen av 
skitrekket mellom kote 100 og kote 190 ligger overfor det avsatte område for fritidsbebyggelse i 
kommuneplanen, der er det LNF-A områd.



Kommuneplanbestemmelsene sier i punkt 2 følgende:
I LNF-områder merket A kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse tillates. I 
følgende områder er fritidsbebyggelse likevel ikke tillatt: Storenga, Burfjorddalen, Dorrasveien, 
Kjækan og Karvika (boligområder der kommunen har gjort grunnlagsinvesteringer). Utbyggingen 
må skje ihht. rammeplan for avkjørsler.

Eierforhold
Ole-Ronni Henriksen eier selv område som skal reguleres. 
Totalt er 22 eiendommer berørt av planen:

GNR BNR Eier
31 2,22 Ole-Ronni Henriksen
31 1 Magnar Stensvik
31 6 Agnete og Einar Henriksen
31 17 Eva Oline Johansen
31 20,30 Kvænangen kommune
31 27 Lise M M M Henriksen
31 32 Hansen
31 33 Eva Johanne Haldorsen
31 36 Terje Rudolf Jensen
31 38 Alf Karl Mikalsen
31 39 Torstein Konst
31 40 Johan Georg Adolfsen
31 42 Birger Andreas Hermansen

Johannes Hermansen
Odd Arne Hermansen
Trond Hermansen

31 44 Gerd Irene og Valter Norvald Skallebø
31 45 Bente Hoaas og Frank Marius Nilsen
31 46 Knut Ivar Evensen
31 48 FV367 Troms Fylkeskommune
31 55,56 John-Kjetil Hoaas

Planprosess
I forbindelse med planleggingen har det vært møter med grunneier og kommunen samt 
meningsutveksling og diskusjoner mellom kommunen og planlegger.

Planområde
Planområde er lokalisert til Kjækan, sørøst i kommunen, ca 26 km fra kommunesenteret 
Burfjord. Avkjøring til planområde vil gå fra Fylkesvei 367.
Planområde grenser til Kjækan skole som ligger på nedsiden av skitrekket, samt dyrkbar jord og 
produktiv skog på hver side av planområde

Skogbruk og jordbruk
Eiendommen gnr 31 bnr 2 ligger i Storbukt ca 5,5 km fra E-6 ved Sekkemo innover mot
Kvænangsbotn. Totalarealet på eiendommen er på ca 830 dekar i henhold til våre opplysninger
på økonomisk kartverk. Av dette er 35 dekar fulldyrka, ca 500 dekar skog og ca 300 dekar anna 
areal. Eiendommen strekker seg fra sjøen og opp til fjellet. Eiendommen deles av Fylkesveien. I 
henhold til økonomisk kartverk kan ikke noe av arealet som ikke er dyrket pr i dag dyrkes opp. 
Mesteparten av skogen består av lavbonitet blandingsskog. 



Eiendommens dyrka areal ligger på oversiden av fylkesveien og skoleområdet og er spredt fra 
boligmassen på eiendommen. Det dyrka arealet på eiendommen har ikke vært høstet siden det
ble drevet med gårdsbruk på eiendommen, virksomheten ble lagt ned i 1998. Nærmeste
gårdsbruk ligger ca 5 km lenger nord, mot Sekkemo. Det er ingen aktive gårdsbruk med 
dyrehold i Kjækanområdet. Ingen av de dyrka jordene i Kjækanområdet blir i dag høstet på 
ordinær måte. Ca 1 km fra eiendommen drives det med jordbær- og grønnsaksproduksjon i 
småskalavirksomhet. Det er imidlertid noen hester i området som beiter på nedlagte jorder. 
Skogbruksarealet på eiendommen blir kun brukt til uttak av ved til eget forbruk. Skogen består 
av barskog blandet med en del innslag av bjørk. Det er for det meste lavbonitetskog i området. 
Det har blitt plantet en del granskog i området som strekker seg fra jordene og opp mot fjellet. I 
dette området planlegges skiheisen. Skogarealet i området har felles beiterett for husdyr fra 
gammelt av, med det er ingen beitedyr i skogen i dag forutenom rein.

I kommuneplanens arealdel ligger reguleringsområdet innenfor et område som betegnes som
LNF-område A. Dette er områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse
kan tillates. I området fra Kjøllefjord til Kjækan er det en del reguleringsplaner for hyttefelt. Ca 
3 km nord for gnr 31 bnr 2 er det en godkjent reguleringsplan med 10 hyttetomter. Disse 
tomtene er solgt og stort sett alle er bebygd. Ca 1,5 km nord for eiendommen er det søkt om en 
reguleringsplan med til sammen 10 hyttetomter. Denne planen er gått til megling hos 
Fylkesmannen. Eiendommen gnr 31 bnr 2 har en godkjent reguleringsplan for 20 hyttetomter. 
Godt over halvparten av disse er solgt og bebygd. Ca 4 km sør for eiendommen er det et stort 
reguleringsfelt i samarbeid mellom privat grunneier og Statskog. Her er det ca 30 tomter hvorav 
de aller fleste er bebygd. Ca 5 km sør for eiendommen har Statskog nettopp fått godkjent 
reguleringsplan og de 11 tomtene er solgt, men ingen er foreløpig bebygd. Ca 1 km sør for 
eiendommen er det en godkjent reguleringsplan. I denne planen er det snakk om utleiehytter og 
noen få salgbare hyttetomter. 

Reguleringsplanen er todelt. En del skal være fritidshytter og den andre delen er en næringsdel 
bestående av skitrekk, utleiehytter og sjøbuer. På den dyrka jorda på eiendommen planlegges det 
hyttetun, fritidshytter og nedfartsområde/parkering for hyttefeltet og skitrekket. De andre 
hyttene ligger stort sett i spredt barskogområde av lav bonitet. Det satses på å legge tomtene 
forholdsvis tett slik at man holder seg nedenfor høyspentlinjen som går i området. Det 
planlegges 30 tomter til fritidshytter, 3 hyttetun, skitrekk og et område for sjøbuer. Tomtene er 
fint plassert i terrenget. Reguleringsplanen berører hele eiendommens dyrka areal, men får man 
realisert næringsbiten i denne planen kan det være med på å bidra til næringsutvikling i et 
området i kommunen som er preget av befolkningsnedgang. Det er heller ingen aktive 
gårdbrukere i området som har bruk for tilleggsjord. Ut fra disse momentene bør vern om dyrka 
jord vike i forhold til å skape næringsutvikling knyttet til annen bruk av arealene på 
eiendommen.

Varsling
Varsel om igangsetting av planarbeidet skjedde ved brev av 23.02.2008 til berørte instanser,
sammen med planvarselet fulgte et skisseutkast til utforming av reguleringsplanen. Planstart ble 
videre varslet med annonse i avisene Nordlys og Fremtid i Nord.

Merknader til planarbeidet
Det er kommet inn 11 innspill/merknader til planoppstart:
Planlegger har kommentert alle innspill som er kommet inn og de kommer under vurdering.



Vurdering

1. Brev av 01.07.08 fra Fylkesmannen i Troms, j.fr. vedlegg 
Kommentar: 
Merknaden gjelder samfunnssikkerhet og beredskap og det anbefales at den metode 
Fylkesmannen har utviklet for risikovurdering benyttes. Dette er gjort og utfylt 
risikovurderingsskjema følger som vedlegg 17. 

2. Brev av 27.06.08 fra Alta Kraftlag AL, j.fr. vedlegg 
Kommentar: 
Kraftlagets angivelse av byggeavstand på 6 m fra ytterste luftledning er innarbeidet i 
reguleringsplan med byggelinje fra kraftlinjen.

3. Brev av 08.07.08 fra Statens Vegvesen, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
Vegvesens merknader til siktforhold og byggegrenser er innarbeidet i reguleringsplan. 
I nødvendig utstrekning vil det bli gjennomført vegetasjonsrydding og evt. annen fjerning av 
sikthindringer. Veikrysset Fylkesveg 367 – kommunal vei er utformet i hht. vegnormalene som et 
forkjørsregulert T-kryss og siktsonene er lagt inn. Det er ført dialog med vegvesenet om 
utforming av krysset og busslommen, j.fr. vedlegg . Det er avsatt plass for fortau mellom 
busstopp og frem til der adkomstveien til hytteområdet tar av fra skoleveien. Skitrekket vil bare 
ha åpningstider som faller utenfor skoletidene, og det samme vil i det vesentligste gjelde for 
trafikk til og fra hyttene i området. (jul, påske, vinterferie, weekender og sommerferie). Vi stiller 
oss derfor noe tvilende til behovet for å opparbeidet dette, men nødvendig areal er avsatt i 
reguleringsplanen slik at det er tilrettelagt for å etablere fortau. 

4. Brev av 07.07.08 fra Klara Mikalsen, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
Feltet som helhet må få en ordnet løsning for vannforsyningen, og det kan ikke forventes at man 
kan basere seg på bekker i området.

5. Brev av 30.06.08 fra Kjækan og Kvænangsbotn Grendeutvalg, j.fr. vedlegg .
Kommentar: 
Grendeutvalget er positiv til næringsutvikling i tilknytning til feltet, og vi kan klart meddele at 
skitrekket vil være tilgjengelig for alle som ønsker å benytte det og ikke bare beboere i 
hyttefeltet. 

6. Brev av 30.07.08 fra Kystverket, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak langs land og ut i sjøen må behandles etter havne-
og farvannsloven. Utover det har kystverket ingen merknader. 

7. Brev av 30.07.08 fra Kvænangen kommune, teknisk kontor, j.fr. vedlegg 
Kommentar: 
I brevet blir forslagstillerne bedt om å vurdere om området må konsekvensutredes i hht. 
forskriftene om konsekvensutredning § 3. Dette har vi vurdert, og i hht. forskriftenes 
§ 3b skal skibakker og skiheiser konsekvensutredes dersom de kan få vesentlige virkninger for 
miljø, naturressurser eller samfunn i hht. kriteriene i forskriftenes § 4. 
Vi har gått i gjennom forskriftenes § 4 og anser at det eneste punkt som berøres er § 4e om 
eventuell konflikt med utøvelsen av samiske utmarksnæringer eller er lokalisert i reindriftens 
særverdiområder eller minimumsbeiter. 



Varsel om planstart har vært forelagt Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark og reinbeitedistrikt 
33 Spalca. Ingen av disse har krevd behandling etter forskriften, j.fr. siste avsnitt i forskriftenes 
§3 hvor følgende fremkommer: "Berørte myndigheter, berørte parter eller interesseorganisasjoner skal, 
dersom de finner at reguleringsforslag som faller inn under punktene 1 eller 3 kan få vesentlige virkninger, 
j.fr. § 4, skriftlig å meddele dette til ansvarlig myndighet innen rimelig tid etter varsel om oppstart av arbeidet 
med reguleringsplan, j.fr. plan- og bygningslovens § 27-1 nr. 1 annet ledd. 
Ansvarlig myndighet skal, dersom slikt krav om behandling etter forskriften er reist, men ikke tatt til følge, 
begrunne dette ved utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn, j.fr. plan- og bygningsloven § 27-1 nr. 2." 
Vi vil derfor konkludere med at konsekvensutredning ihht. forskriftene ikke er nødvendig i dette 
tilfellet. Vedr. adkomsten/tilførselsveien viser vi til de endringer som er gjort ut fra Vegvesenets 
krav. I tillegg til naust og sjøhus er det også avsatt friluftsområde i strandsonen. 
Samlet plan for vann og avløp inklusive utslippstillatelse vil bli tatt opp etter at reguleringsplanen 
er godkjent og i forbindelse med utbyggingen.

8. Brev av 11.08.08 fra Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
Det fremgår at planvarslet og skisseutkastet som fulgte planvarslet, er behandlet av så vel 
reinbeitedistriktet som reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark. Som det fremgår er disse 
instansen imot planen og det antydes at reguleringsplanen kan bli møtt med innsigelse. Ingen av 
instansene har krevd konsekvensutredning, j.fr. sitat fra forskriften under pkt. 7. Verken 
reindriftsforvaltningen eller reinbeitedistriktet synes å være klar over at det hytteområdet som 
omfattes av denne reguleringsplanen er i samsvar med kommuneplanen, j.fr. vedleggene 21 og 
22. Kun deler av skitrekket ligger utenfor. Dette vil bare være i drift i vintermåneder hvor det 
ligger minimum 70 cm snø i området. Vi er usikker på om dette innebærer de helt store ulemper 
for reindriften. 
Vi ser det slik at kommunestyret i Kvænangen som kommunens øverste reguleringsmyndighet får 
ta stilling til om denne reguleringsplanen med de muligheter denne planen gir for 
næringsutvikling, idrett og utvidet adgang til friluftsområdene, anses som mer tjenelig for 
kommunen enn de eventuelle ulemper dette medfører for reindriften. 

9. Brev av 06.09.08 fra Fylkesmannen i Troms, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
Her vi innledningsvis bemerke at Fylkesmannen ikke synes å ha vært klar over at det her dreier 
seg om et næringsprosjekt og utvidelse/fortetting av et område som allerede er regulert til 
fritidsbebyggelse. Ei heller synes det som om fylkesmannen har vært klar over at dette 
hytteområdet er i samsvar med kommuneplanens arealdel. For oss virker det som om 
Fylkesmannen er opptatt av å skape negative sider ved dette prosjektet, og de vurdering som 
gjøres er, etter vår oppfatning ikke riktig. 
F.eks. heter det i andre avsnitt under Fylkesmannens vurdering: "Sjøbuer i dette området vil 
redusere allmennhetens adkomst og opphold i strandsonen." 
Til dette vil vi bemerke at strandsonen her ikke har spesielle kvaliteter som gjør det særlig 
attraktivt for allmennheten å søke hit. Videre vil vi påpeke at etablering av småbåthavn ved sjøen 
gir muligheter for attraktive aktiviteter og fine opplevelser, for friluftsliv på sjøen, som også er en 
viktig del av friluftsopplevelser. 
Videre heter det: "Utbyggingen vil også kunne ha andre negative effekter på friluftslivet, da 
antall hytter som planlegges innenfor planområdet er så pass stort i forhold til arealet at det vil 
kunne være til hinder for adkomst til fjell og skog." 
Til dette bemerkes at hytteplasseringen eller -antallet slett ikke er til hinder for adkomst til fjell 
og skog. Tvert imot er det tilrettelagt med parkeringsplasser og skitrekk som vil gjøre det atskillig 
lettere for allmennhetens adkomst til fjell og skog via dette området. Hvor skulle allmennheten 
ellers ha parkert dersom den ønsket å komme til skog og fjell gjennom dette området? 
Og videre heter det: "Skolen vil derfor kunne få både økt trafikkbelastning og redusert adkomst til 
fjell, skog og fjære ved en utbygging." 



Det faktiske forhold her er at det til skolen er en ca. 200 m lang adkomstvei hvorav adkomsten til 
planområdet vil benytte ca. 120 m av denne veien. I reguleringsplanen er det avsatt areal for å 
etablere fortau på denne strekningen. I tillegg har 2-3 boliger adkomst via denne veien. Hensyn 
tatt til at så å si all trafikk til/fra fritidsbebyggelsen og skitrekket i planområdet vil skje utenfor 
skoletid (juleferie, vinterferie, påskeferie, sommerferie, høstferie, helger og kveldstid). 
Det vil derfor være liten konflikt mellom skoletrafikk og trafikk til/fra planområdet. 
Vi tror slett ikke skolen vil få redusert adkomst til fjell, skog og fjære ved denne utbyggingen. 
Tvert i mot vil skolen med bruk av skitrekket på skidager få muligheter for økte 
friluftsopplevelser i skibakker og forenklet adkomst til fjell og skog. Tilrettelegging med 
småbåthavn vil samtidig gi tilsvarende muligheter for trygg og sikker adkomst til sjøen og bruk 
av denne. 
Under konklusjonen gjentar Fylkesmannen sine negative momentene og i første avsnitt heter det: 
"Fylkesmannen er opptatt av at en utbygging av dette omfang har en reguleringsplan som 
ivaretar våre fagområder, i denne sammenheng først og fremst landskap, friluftsliv og 
strandsone." 
Til dette vil vi bemerke at det er synd at Fylkesmannen ikke har fagområder tilknyttet 
næringsutvikling eller er i stand til å se den positive betydning for ulike typer friluftsliv som 
tilrettelegging med skitrekk og småbåthavn har. 
På denne bakgrunn har vi ikke funnet grunnlag for å etterkomme Fylkesmannens forslag til 
løsninger. Dog er antallet hytter redusert pga. at Gurräeaggeelva lå feil på det opprinnelige 
kartgrunnlaget, og ved sjøen er naustområdet redusert til fordel for et friluftsområde ved 
småbåthavna. 

10. Brev av 07.08.08 fra Hoaas, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
I brevet protesteres det mot fortetting av gjeldende plan, og i e-post av 12.08.08 til Hoaas ber vi 
oppgitt adresse til nye tomteeiere i området og hvilke konkrete ønsker om endringer som 
merknaden innebærer. I svar av 26.08.08 fremkommer at dette særlig gjelder tomt nr. 21, 22 og 
ny vei i det området som tidligere er regulert. 
I brevet fremkommer videre opplysninger som tyder på at elva Gurräeaggeelva ligger feil på det 
kartgrunnlaget som lå til grunn for skisseutkast av 03.06.08. Elvas plassering ble tatt opp med 
Kvænangen kommune og etter befaring og en del innmålinger, er ny trase for Gurräeaggeelva 
innarbeidet i det reguleringsforslag som nå fremmes. 
Dette innebærer at tomt nr. 21 er tatt ut av planen, tomt nr. 22 er flyttet og vei er lagt om. 
Skisseutkast med disse endringene er sendt Hoaas v/e-post av 20.10.08, j.fr. vedlegg 18. I svar fra 
Hoaas av 10.11.08, j.fr. vedlegg 19, opprettholdes innvendinger mot at det etableres ny veg til 
snuplass nedenfor tomt nr. 22. Vi anser det viktig at tomtene 8, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 19 
og 20 får en enklere og bedre adkomst enn i den tidligere planen. 
Særlig mener vi det er viktig at avkjøringen/parkeringen til disse tomtene flyttes fra fylkesvegen 
og til den interne vegen i feltet. Innvendingen fra Hoaas er derfor ikke etterkommet på dette 
punkt. 

11. E-post av 28.08.08 fra Magnar Steinsvik, j.fr. vedlegg . 
Kommentar: 
For å unngå konflikt mellom skitrekk og felles utmarksvei, er starten på skitrekket flyttet ovenfor 
den felles utmarksveien.
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1. INNLEDNING 

1.1. Oppdragsgiver 
Foreliggende forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter oppdrag fra Ole-Ronni Henriksen 
som er eier av eiendommene gnr. 31 bnr. 2 og 22 i Kvænangen kommune. 
 

1.2. Planforslagets bakgrunn - næringsutvikling 
I år 2000 ble det utarbeidet og godkjent en reguleringsplan med 21 hyttetomter, naustområde 
ved sjøen og to parkeringsplasser, en på hver side av fylkesveg 367, j.fr. vedlegg 1. 
Grunneieren ønsker nå å videreutvikle eiendommen i næringssammenheng mot 
bedriftsetablering med følgende forretningsområder: 
 
 - bygging/salg av fritidshus i området 
 - drift av skitrekk 
 - utleie av fritidshus og sjøhus 
 - drift av småbåthavn med båtutleie 
 
Der er derfor nødvendig å fortette og utvide dette hytteområde og samtidig legge til rette for 
skitrekk og skibakker, sjøhus og småbåthavn. 
 

1.3. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus 
Planområdet omfatter eiendommene gnr. 31 bnr. 2 og 22 i Kvænangen kommune og ligger 
ved Kjækan, ca. midt mellom Sørstraumen og Kvænangsbotn, j.fr. vedlegg 2.  
For deler av planområdet er det allerede utarbeidet reguleringsplan som omfatter 21 
hyttetomter, byggeområde for naust og parkeringsplasser.  Av disse tomtene er 10 fradelt og 9 
bebygd. Planområdet omfatter i alt ca. 417 da, inkludert det området som allerede er regulert. 
Så og si hele planområdet inngår i kommuneplanens arealdel som hytteområde, j.fr 
vedleggene 21 og 22. Det avsatte hytteområdet i kommuneplanen omfatter områder på begge 
sider av denne eiendommen fra sjøen og nesten opp til høyspentlinjen som går gjennom 
planområdet. Kun den øverste delen av skitrekket  mellom kote 100 og kote 190 ligger 
overfor det avsatte hytteområdet i kommuneplanen. 
 

1.4. Kommunale retningslinjer for fritidsbebyggelse i Kvænangen 
kommune 
 
Kvænangen kommunestyre har i sak 0010/07 vedtatt retningslinjer for framtidige 
reguleringsplaner for fritidsbebyggelse i kommunen. Disse retningslinjene er lagt til grunn 
ved utforming av denne reguleringsplanen. 
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3. REGULERINGSPLANENS INNHOLD OG UTFORMING 

3.1. Hensikt 
Hensikten med denne reguleringsplanen er å gi nødvendig grunnlag og lovhjemmel for 
næringsutvikling/bedriftsetablering innen bygging, salg, utleie av fritidshus i området, drift av 
skitrekk og drift av småbåthavn med båtutleie. 
Hensikten er videre å etablere mulighet for lokalbefolkningens behov for å utøve alpin 
idrett/friluftsliv og de forbedrede muligheter for adkomst til fjell og skog som et skitrekk gir 
vinterstid. 
 

3.2. Planens innhold 
Reguleringsplanen omfatter følgende formål: 
 
 - Byggeområder, fritidsbebyggelse 
 - Offentlig trafikkområder, kjørevei, fortau og annet trafikkareal 
 - Fareområder, høyspentledning 
 - Spesialområder, privat vei/parkering 
 - Spesialområder, friluftsområde 
 - Spesialområder, privat småbåthavn på land og i sjø 
 - Spesialområder, skitrekk/-bakke 
 - Fellesområder, felles avkjørsel/parkering 
 

3.3. Reguleringsplanens utforming 
Denne reguleringsplanen er utformet som en detaljert reguleringsplan med angivelse av 
parkerings- og adkomstforhold, byggelinjer, utnyttelsesgrad, tomtedeling, stier og 
byggehøyder. For områdene som på plankartet er angitt som hyttetun, er det i 
reguleringsbestemmelsene stilt krav om utarbeidelse av samlet situasjonsplan for hvert 
hyttetun og at denne skal angi plassering av bygninger, parkering og adkomstforhold til det 
enkelte fritidshus. 
 
Dette reguleringsforslaget omfatter også det området som inngår i gjeldende reguleringsplan 
av 24.05.00 og som utgjør den nederste delen av planområdet, dvs. området nedenfor 
hovedadkomstveien som går forbi skolen.  
 
Det er her gjort følgende endringer:  
 
 - området nedenfor fylkesveien er endret med plass for sjøhus, småbåthavn og ei ny 

hyttetomt (nr. 55). 
 
 - i gjeldende plan er avsatt 21 tomter, mens dette er økt til i alt 23 tomter  
  (dvs. 2 tomter mer enn tidligere) 
 
 - mens alle hyttene i gjeldende plan har adkomst via gangstier fra parkeringsplasser ved 

fylkesveien, er det nå innarbeidet nye adkomstveier for de fleste tomtene, slik at det 
bare er 7 tomter som har gangadkomst fra parkeringsplass ved fylkesveien i det nye 
forslaget som nå fremmes 
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 - i område avsatt til jordbruk foreslås dette arealet endret til hyttetun og adkomstvei 
 
Utvidelsen av gjeldende plan omfatter i hovedsak skitrekket med skibakker på begge sider og 
parkering nederst med hyttetun og hyttetomter på begge sider nedenfor høyspentlinjen som 
krysser området. 
 

3.4. Bebyggelsens innhold og utforming. 
Bebyggelsen vil omfatte vanlig hyttebebyggelse, utleiehytter, sjøhus og naust.  
Hensyn tatt til utleie- og firmahytter, er det lagt til rette for at det kan bygges hytter og sjøhus 
med en romslig størrelse dersom det skulle være ønskelig. 
   

3.5. Parkering 
Det nye vegnettet i planområde gir grunnlag for at flere tomter kan ha parkering på egen tomt. 
For disse er det stilt krav om 2 parkeringsplasser pr tomt, j.fr. reguleringsbestemmelsene.  
For de øvrige tomtene er det lagt til rette for felles parkeringsplasser, P1 – P7, med 
tilstrekkelig kapasitet. 
Parkering i forbindelse med bruk av skitrekket og alpinbakkene samt turutfart til skog og fjell 
er avsatt innenfor området som er regulert til spesialområde for skitrekk/-bakke.  
I første omgang tenkes tilrettelagt for 100 biler, men det er i reguleringsplanen avsatt 
tilstrekkelige arealer til at dette antallet kan økes betraktelig dersom behovet tilsier det.  
I hht. reguleringsbestemmelsene kan kommunen gi pålegg om å øke antallet 
parkeringsplasser. 
 

3.6. Vilkår for barn og unge 
Barn og unge med tilhold innen planområdet og for så vidt innen hele kommunen, får svært 
gode muligheter for friluftsliv ved bruk av skitrekk/alpinbakke, turutfart til skog og fjell hele 
året og bruk av sjøen til fisketurer, seiling og bading i sommerhalvåret. 
 

3.7. Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
Utnyttelsesgraden varierer mellom % BYA = 20 % for enkelttomter, % BYA = 25 % for 
hyttetun 1, 2 og 3 samt % BYA = 30 % for sjøhusområdet.  Byggehøyden for enkelthytter og 
hyttetun er angitt som maks mønehøyde 5 meter over gjennomsnittlig ferdig terreng rundt 
hytta. Dette gir rom for hems, mens det for sjøhusene som ligger i sterkt skrånende terreng, 
forutsettes to etasjer mot sjøsiden og en etasje mot baksiden. 
 

3.8. Fellesareal for plassering av avfallscontainere 
I tilknytning til de felles parkeringsplassene P1 – P7 er avsatt fellesarealer A1 – A7 hvor 
containere og bokser for avfall kan plasseres. Området forutsettes tilknyttet kommunal 
renovasjon.  
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4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 
 
Fylkesmannens metode for risikovurdering er benyttet og utfylt risikovurderingsskjema følger 
som vedlegg 17. Området er ikke utsatt for spesielle risikoforhold. 
 
 

5. KONSEKVENSUTREDNING 
 
Kvænangen kommune ved teknisk kontor ba om at spørsmålet om konsekvensutredning ble 
vurdert, j.fr. vedlegg 10.  Dette er nærmere utredet i pkt 7 under pkt. 2.2.  
Konklusjonen er at denne reguleringsplanen ikke berøres av forskriftenes krav til planer som 
skal konsekvensutredes. 
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6. REGULERINGSBESTEMMELSER 
 
Det foreslås følgende reguleringsbestemmelser til 
 
Reguleringsplan for gnr. 31 bnr. 2 og 22 i Kvænangen kommune 
 
Dato for siste revisjon: ____________________ 
 
Dato for kommunestyrevedtak: _______________________ 
 
 
 
 
 
 
§1 Generelt 
 
       Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense 
 
§2 Reguleringsformål 
 
       Området reguleres til: 
 
 Byggeområder 
  Fritidsbebyggelse 
 
 Offentlige trafikkområder 
 Kjøreveg 
 Fortau 
 Bussholdeplass 
 Annet trafikkareal 
 
 Fareområder 
 Høyspentledning 
 
 Spesialområder 
 Privat veg 
 Friluftsområde  
 Skitrekk/-bakke 
 Småbåtanlegg på land 
 Småbåtanlegg i sjø 
 Frisiktsone i veikryss 
 
 Fellesområder 
 Felles avkjørsel/parkering 
 Felles avfallsoppsamling 
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§3 Byggeområder, tomtene 1 – 55 
 
 1.  Området reguleres til fritidsbebyggelse 
  
 2. Utnyttingsgrad settes til % BYA = 20 % 
  
 3. Mønehøyden skal ikke overstige 5 meter målt som gjennomsnittlig høyde over ferdig 

terreng rundt hytta. 
  
 4. Takvinkel skal ikke overstige 40 grader.  
  Bebyggelsen kan ha flatt tak med maks takhøyde 3,5 meter målt som gjennomsnittlig 

høyde over ferdig terreng rundt hytta. 
 
 5. Tomtene 23, 24, 25, 26 og 27 skal ha parkering for 2 biler på egen tomt.  
  Disse tomtene skal også ha avfallsbokser på egen tomt. 
 
 
§4 Byggeområder, hyttetun 1 – 3 
 
 1. Området reguleres til fritidsbebyggelse. 
 
 2. Utnyttingsgrad settes til % BYA = 25 %. 
 
 3. Mønehøyden skal ikke overstige 5 meter målt som gjennomsnittlig høyde over ferdig 

terreng rundt hytta. 
  
 4. Takvinkel skal ikke overstige 40 grader.  
  Bebyggelsen kan ha flatt tak med maks gesimshøyde 3 meter målt som 

gjennomsnittlig høyde over ferdig terreng rundt hytta. 
 
 5. For hvert hyttetun skal det utarbeides en situasjonsplan i M=1:1000 (evt. 1:500) som 

angir adkomst, parkering, bygningers plassering, eksisterende og fremtidig terreng, 
overvannshåndtering og nødvendige installasjoner.  

  Det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr. fritidsbolig. 
 
 
§5 Byggeområde, sjøhus 
 
 1. Området reguleres til fritidsbebyggelse. 
 
 2. Utnyttingsgrad settes til % BYA = 30 %. 
 
 3. Bebyggelsen skal ha saltak med møneretning tilnærmet vinkelrett på strandlinjen. 
 
 4. Takvinkelen skal ikke overstige 40 grader og maks mønehøyde er cote 13. 
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§6 Spesialområde, skitrekk/-bakke 
 
 1. Området reguleres til spesialområde for skitrekk og skibakke 
 
 2. I området kan etableres bygninger og anlegg som er nødvendig for drift av skitrekk, 

avvikling av skirenn og andre arrangementer tilknyttet områdets bruk. 
 
 3. I området skal som minimum etableres  100 parkeringsplasser for virksomhetens 

behov inklusive allmennhetens bruk. Dersom behovet viser seg å bli større, kan 
kommunen pålegge utvidelse av antallet. 

 
 
§7 Spesialområder, friluftsområdene 
 
 1. Friluftsområdene skal beholdes uten inngrep utover vanlig skogsskjøtsel. Stier kan 

etableres i samsvar med denne reguleringsplanen 
 
 
§8 Fellesområdene P1 – P7 og A1 –A7. 
 
 1. Fellesområdene P1 og A1 er felles for tomtene 1, 2, 3, og 55. 
 2. Fellesområdene P2 og A2 er felles for tomtene 4, 5, 6, 7 og småbåthavna 
 3. Fellesområdene P3 og A3 er felles for tomtene 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 og 22. 
 4. Fellesområdene P4 og A4 er felles for tomtene 8, 14, 15, 16, 19 og 20 
 5. Fellesområdene P5 og A5 er felles for tomtene 40 – 46 
 6. Fellesområdene P6 og A6 er felles for tomtene 47 – 54 
 7. Fellesområdene P7 og A7 er felles for tomtene 28 – 39 
 
 
§9 Fellesbestemmelser 
 
 1. Kommunen skal ved behandling av byggesøknader påse at bebyggelsen får en god 

form og materialbehandling. Sammen med søknad om tillatelse til gjennomføring av 
tiltak i henhold til PBL § 93 skal det sendes inn detaljert utenomhusplan i målestokk 
1: 500. Planen skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng, 
adkomstløsninger, overvannshåndtering, nødvendige installasjoner, etc. 
Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og til såes, beplantes eller behandles 
på annen tiltalende måte. All opparbeidelse skal være utført i samsvar med godkjent 
utomhusplan før det kan gis ferdigattest. 

 
 2. I henhold til Lov om kulturminner av 1978, § 8, har tiltakshaver en aktsomhets- og 

meldeplikt som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles 
umiddelbart, dersom det under arbeidet kommer frem gjenstander eller andre spor 
etter tidligere menneskelig aktivitet.   
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Kvænangen kommunestyre

TILSETTING AV PROSJEKTINGENIØR TIL BUDSJETTERTE 
INVESTERINGER

Vedlegg

1 Arbeidsoppgaver på teknisk kontor

Rådmannens innstilling

Administrasjonen gis tillatelse til å tilsette prosjektingeniør på engasjement innenfor de vedtatte 
investeringsbudsjett.

Saksopplysninger

Det vises til vedtatt investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan med mange store kommunale 
investeringer i de nærmeste årene. I år har vi investeringer på ca. kr.32 millioner som teknisk 
kontor har ansvar for å utføre. I tillegg kommer store investeringer på vann, skole og barnehage 
i de nærmeste årene.  

Vurdering

Teknisk kontor har i utgangspunktet for liten bemanning til dagens ordinære driftsoppgaver og 
vil derfor ikke kunne engasjere seg som ønsket i forhold til mange av investeringene. 
Det er derfor nødvendig å leie inn konsulenter i stor grad.  Reglene for offentlige anskaffelser og 
vårt innkjøpsreglement som krever større kompetanse og ikke minst kapasitet på bestillersiden 
legger imidlertid store begrensninger på vårt arbeid.
Det var vanlig praksis tidligere å ha egen prosjektingeniør i forbindelse med store investeringer, 
i tillegg til at vi da hadde adskillig flere faste stillinger på kontoret. 
For å kunne få utført investeringene på en rimelig og effektiv måte bør vi derfor få tilbake den 
tidligere ordningen med å tilsette en person på prosjekt som finansieres over de vedtatte 
investeringsbudsjett.  Med de forestående investeringer ser en for seg et behov på i hvert fall 3 -
4 år.  Med egen prosjektingeniør vil prosjektene bli utført hurtigere og rimeligere og med en 



bedre kvalitet.  Vedkommende vil jobbe tett opp til øvrig fagpersonell i kommunen og behovet 
for dyre kjøpte konsulenttjenester vil bli betydelig redusert.  
I motsatt fall vil prosjektene ta adskillig lengre tid og bli dyrere og mange ting kan ikke utføres 
som planlagt og må prioriteres bort.

Det anbefales at administrasjonen gis tillatelse til å tilsette prosjektingeniør på engasjement 
innenfor de vedtatte investeringsbudsjett. 



Arbeidsoppgaver på teknisk i tillegg til de ordinære driftsoppgavene:

Investeringstiltak ihht. budsjett på til sammen ca.32 millioner i 2010 som teknisk har 
ansvar for planlegging og utføring av:
Bårerom Gargo    kr.      350 000
Nødstrøm Gargo  kr.      160.000 pluss tidligere bevilgning.
Veilys  kr.      150.000               
Makebytte vei Burfjord sentrum  kr.      500.000 
Vannverk ihht. plan  kr.   2.000.000
Vedlikehold/oppgradering av kommunale bruer  kr.      200.000
TTPU (nytt og gammelt bygg)                                    kr. 25.600.000
Skoleinvestering (uteareal,utstyr)  kr.      300.000 
Prosjektering skole/barnehage/idrettshall  kr.   400.000
Rådhus   kr.     150.000
Molo Seglvik                                                               kr.   1.200.000

Teknisk drift
Utfordringene til teknisk drift har vært og synes fortsatt å bli adskillig større enn de ressurser 
vi rår over til drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Driftsavdelinga har god og 
allsidig kompetanse og blir også brukt til investeringstiltak med meget godt resultat.  Det er 
imidlertid viktig at avdelinga får de nødvendige opplæringsmidler for å holde seg oppdatert på 
de mange fagområdene de dekker.
I den grad driftsavdelingen skal gjøre investeringsoppgaver må det også tas inn ekstra 
personell for å opprettholde en forsvarlig driftssituasjon.   
Teknisk kontor
Teknisk kontor har i utgangspunktet for liten bemanning til dagens ordinære driftsoppgaver
og for en del oppgaver, bl.a. miljø og forurensning har vi ikke personell til å ivareta.  Når vi 
nå i tillegg får mange nye driftsoppgaver i tillegg til plan, investeringsoppgaver og diverse 
prosjekt blir det mange ting som ikke kan utføres og må prioriteres bort, selv det som er 
bevilget penger til. 
Reglene for offentlige anskaffelser, og vårt innkjøpsreglement som krever større kompetanse 
og ikke minst kapasitet på bestillersiden legger også store begrensninger på vårt arbeid. 
Investeringsoppgavene vi står foran i de nærmeste årene er store og for å kunne få utført dette 
på en effektiv og rimelig måte bør vi tilsette en person på prosjekt og finansiere stillingen 
over de vedtatte investeringsbudsjett.  Dette var vanlig praksis i kommunen tidligere og er 
både rimeligere og mer effektivt enn å kjøpe konsulenttjenester. Ønsket utdanning er ingeniør 
bygg/anlegg/plan med relevant kommunal eller privat praksis.   
Planrevisjon av kommuneplan og kystsoneplan er også en viktig oppgave som bør prioriteres.  
For å kunne starte med dette arbeidet er det behov for både nødvendig økonomisk bevilgning 
og personell. Behovet her er en ekstra bevilgning på ca.1,5 – 2 millioner kr.  Også her har det 
vært en stor fordel å kunne ansette en person til å ta seg av dette i stedet for å leie inn dyr
konsulenthjelp. I forbindelse med utarbeidelse av den vedtatte kommuneplan hadde vi ansatt 
egen kommuneplanlegger uten andre driftsoppgaver.  I ettertid har det vært gjort flere forsøk
på å starte opp rullering av kommuneplanen med stillinger som har ordinære driftsoppgaver, 
uten hell.  Arbeidet har stoppet opp på grunn av at driftsoppgavene har tatt for mye tid.  
Erfaring viser at det er vanskelig å kombinere plan- og driftsoppgaver, spesielt i stillinger 
hvor driftsoppgavene er mange og tidkrevende.   
Tilsetting av personer på prosjekt er både lønnsomt og mer effektivt for kommunen da det 
reduserer behovet for innleid konsulenthjelp til en adskillig høyere pris samtidig som 
prosjektene blir tidligere ferdig.  



Opplæringsbehov teknisk kontor:
Teknisk kontor har et stort behov for opplæring;  i forhold til nye driftsoppgaver,
nytt lovverk innenfor plan og byggesaker, diverse fagkurs vann/avløp/bygg/miljø, 
saksbehandlerkurs, og bestillerkompetansekurs. 

Kontorets nye driftsoppgaver er som følger:  
Matrikkelloven, kommunen blir autorisert matrikkelfører til neste år.
Kartajourhold, kommunen blir originalvert og har ansvaret for ajourhold av kart.
Planarkiv, arkivsystem over alle vedtatte reguleringsplaner med endringer. 
Adresseprosjekt, alle bygg skal ha en spesifikk adresse.
Gårdskart, det skal lages gårdskart over alle gårdsbruk.    
På kartsiden har vi i tillegg følgende oppgaver som bør prioriteres:
Friluftskart, scooterløypekart    
Vann og avløpskartlegging  

Plan:
Vi har store utfordringer på plansiden og behov for å løse følgende planoppgaver:
Kystsoneplan                                                                
Kommuneplan                                                                    
ROS kartlegging                                                                 
Reguleringsplan Burfjord sentrum
Energi- og klimaplan for Nord Troms
Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen 

Prosjekt:
Kontoret med sitt brede arbeids- og ansvarsområde blir nødvendigvis ofte involvert i nye 
prosjekt.  Til neste år kan følgende nye prosjekt være aktuell:  
Verddeprosjektet, kultur og næring  
Bygdeutviklingsplan for indre Kvænangen

Bygg/anlegg: (ny lov fra 1.7.2010)  
I forbindelse med ny lov er det behov for nytt byggesaksgebyr i tillegg til behovet for tilsyn 
med byggesaker.  Tilsynet skal være på 10-15% av byggesakene.

Forskriftsrevisjoner:  
Forskriftsrevisjoner tar mye tid og til neste år burde vi fått revidert forskriften for hjortevilt og 
forskriften for motorferdsel i utmark.
Nye retningslinjer for næringsfondet.

Annet:
Trafikksikkerhetsplan. Husleierevisjon

Bemanningssituasjonen generelt
Teknisk drift og teknisk kontor har gjennom mange år hatt stor reduksjon i antall stillinger 
samtidig som arbeidsoppgavene har økt. Dette vil på sikt gi negative konsekvenser både for 
arbeidstakerne og det arbeid som skal utføres.  
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Vurdering av ledig stilling, vaktmester/arbeider teknisk drift

Rådmannens innstilling

Ledig 100 % stilling som vaktmester/arbeider teknisk drift besettes og videreføres.

Saksopplysninger

Det blir ledig en 100 % stilling som vaktmester/arbeider ved teknisk drift fra 01.06.10 ifb med at 
Petter Emaus går av med pensjon. 

Prosedyre for vurdering av ledige stillinger ble vedtatt i Kommunestyret den 23.04.2008, K-sak 
21/08 med følgende vedtak: ”Ledighetsvurdering foretas slik:
Ø Administrativ vurdering av stillinger som følger av bemanningsplan og normering. 
Ø Sak til formannskapet i de saker det kan være muligheter for vesentlige 

organisasjonsendringer og innsparinger. 
Ø Ordfører og formannskap informeres om alle stillingsutlysinger.
Ø Personalreglementets tilpasses i tråd med ovennevnte.”

Ut fra tidligere diskusjoner om bemanning og oppgaver ved teknisk drift finner vi det riktig å 
legge saken fram for vurdering i formannskapet.

Vurdering



Viser til opplisting av oppgaver og utfordringer for teknisk ifb med saken om egen prosjekt-
ingeniør og vedlagte oversikt fra avdelingsleder teknisk drift. Oversikten viser oppgaver og 
utfordringer for teknisk drift. Det som blir viktig å vurdere i en slik sammenheng er hva som er 
billigst og best av fast, kommunal bemanning eller innleid arbeidskraft knyttet til spesielle 
prosjekter dersom nivået skal opprettholdes som i dag. Vi minner i denne sammenheng om at 
kommunale bygg har stort etterslep på vedlikehold.

Alternativer

Dersom det legges opp til at det blir reduksjoner eller inndragning av stillingen må saken 
utsettes i påvente av drøftingsmøter med de berørte fagforeningene, jfr bestemmelsene i 
Hovedavtalen del B, § 1-4-1 ”Omorganisering: Arbeidsgiver skal så tidlig som mulig informere, 
drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd når det gjelder: omorganisering/omlegging av driften, 
rasjonalisering/ driftsinnskrenkning som kan få sysselsettingsmessige konsekvenser, 
informasjonsprosedyrer, sammensetningen av ad hoc grupper, bestemmelser om tidsplan, 
prosedyrer ved nedbemanning oppsigelse, prosedyrer ved utlysning/kunngjøring av nye 
stillinger og mulige alternative løsningsmodeller ved avgang (som f.eks bruk av AFP, 
utdanningspermisjon/stipend, etterlønnsordning).”

Vedlegg: Oversikt oppgaver teknisk drift



KONSEKVENS VED REDUKSJON AV BEMANNING VED 
DRIFTSAVDELING.

Bemanningen ved driftsavdelingen i 2009 er 7 personer og utgjør 6,5 årsverk, 
dette er et minimum av en nødvendig bemanning for å kunne ivareta oppgaver 
innen den kommunale virksomhet på dagens nivå.
Med dagens bemanning registres det at flere av oppgaver i den daglig drift må 
skyves ut i tid, med dette som resultat at brukere og publikum gir klare uttrykk 
for sin frustrasjon og misnøye. 
Dette skyldes i hovedsak at kommunale bygg er blitt eldre og krever mer 
vedlikehold. Mange av kommunens tekniske anlegg og installasjoner er også 
mye nedslitt og krever oftere større vedlikehold en tidligere, samt at 
omorganisering av ledelse ved brannvesenet har gjort det til at 
bemanningssituasjonen ved driftsavdelingen er redusert med 5 % i 2009.
Vi opplever også ofte situasjoner med akutte forhold som krever utkalling 
utenom arbeidstid, dette spesielt opp i mot bygg som Gargo sykestue og 
kommunale vinterveier.
Når det gjelder situasjonen på de kommunale vinterveiene registreres det at vi er 
oftere ute med stimkjele for og forebygge skader på det kommunale veinettet. 
I vinterhalvåret 2009 var 2 mann ute på stiming av vei 3-4 dager i uken, fra 
slutten av januar til først i mai mnd.
Tendensen for vinteren 2010 er verre en noe år tidligere. Vi startet stiming av 
grøfter og stikkrenner i begynnelsen av januar mnd. Og til nå er 2 mann ute på 
vei 4-5 dager i uken.
For ytterligere og belyse den stramme situasjon og viktigheten av å opprettholde 
dagens bemanning på 6,5 årsverk, har driftsavdelingen innleid personell i 1786,5 
t. og dette utgjør 0,91 årsverk for 2007. For 2008 var det innleid personell i 1359 
t. og dette utgjør 0,61 årsverk.
For 2009 var timetallet på innleid personell på 262,5 t.
Som en konsekvens av disse faktorene er belastningen på den enkelte 
arbeidstaker og avdelingen større en noen gang tidligere. 
Vi må bare erkjenne at med en mulig reduksjoner av ansatte ved 
driftsavdelingen, så har vi ikke muligheten til å utøve et forsvarlig og ønsket
vedlikehold av kommunens bygg og anleggsmasse. 
Denne situasjonen kan i verste fall føre til større uønskede økonomiske 
uttellinger for kommunen.

Ønsker også vise til oversikt hva for oppgaver som er løst i 2009.



Status. Driftsoppgaver pr. 03.12.2009.

Hvor:    Oppgave:  Prioritet  Kostnader Bevilget  Status
Gargo sykestue. Etablering av kontor 

Ergoterapeut og 
hjemmehjelp.
Etablering av kontor. 
Rom 1. (gjesterom) 
Leder TTPU.
Rom nr.2. (røykerom) 
Leder hjemmesykepleier.

Skift av vinduer i 1-2 etg. 
C-D fløy.

Renovering av kjølerom.
(Pålegg Mattilsynet.)

Tilrettelegging og 
etablering av postkjøkken 
på Dement-sykestue- 2 
etg.eldre. (Pålegg fra 
Mattilsynet.)

Montering av strykevalse 
på vaskeri Gargo.

Nødstrøm ?
Skift av vinduer.(Enova)?

Etablering av mekanisk 
avtrekk fra heisesjakt over 
tak.
(Pålegg Norsk 
heisekontroll.)

Etablering av avtrekk og 
tilluft til maskinrom.
(Pålegg Norsk 
heisekontroll)

Utskifting av fundament og 
flaggstang.

1

1

1

1

1

1

 

1

4

52 000

56 000

47.000

15.000

6000

12 000

150 000.

00.000

00.000

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Påbeg.

Påbeg.



Etablering av nytt 
bårerom.?

-

Utskifting av alle ledelys.
(Reklamasjon.)

1

Hybelbygget for 
eldre.

Total renovering av 
leilighet 1-7-10, samt skift 
av 8 vinder.

Skift av resterende vinduer 
samt opp pussing av 2 
leiligheter.

Male utvendig kledning 
ved vinduer.

1

Sap.

257.000 257.000 Ok.

Ok.

Rådhuset. Lege.

Administrasjon.

Renovering av veggflater.
Begynnelse på råteskader 
ved handvask. 

Montering av minikjøkken 
og terrassedør ut fra 
spiserom. 

Etablering av tileggsvarme 
på kommunestyre sal. 
(varmepumpe ?)

Skift av samtlige 
varmestaver i vent. Anlegg.

Etablering av mekanisk 
avtrekk fra heisesjakt over 
tak. (Pålegg Norsk 
heisekontroll.)

Skift av gulvbelegg på 
kontor/korridorer.

Utskifting av 
plassbelysning. 5 stk.
Dette må bør sees i 
sammenheng med 
plassbelysningen på 

1

2

2

2

1

2

?

12.000

29 000

45 000

10 000

15.000

00.000 

00.000

00,000

15.000

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.



parkanlegget.

Etablering av fall, slik at 
overflatevann renner ut på 
vestsiden av 
parkeringsplass.

Sikre eldre og uføre mot 
fallskader i oppkjørsel til 
lege kontorer. Kan den ene 
oppkjørsel legges om.

Olje plattinger.

Utskifting av alle ledelys.
(Reklamasjon.)

1

1

Sap.

1

31.000

 

31.000 Ok.

Nei

Ok.

Ok.

Kvænangen 
barne –og ungd. 
Skole.

Ombygging av lager til 
klasserom.

Renovering/ombygging til 
møterom for lærere.

Grave ned ny strømkabel 
til plassbelysning.

Ombygging av 
arbeidsplasser for lærere.

Reparasjon av lekkasje i 
taktekke.

Utskifting av defekte 
varmeplater i hall. 
(varmepumpe.)?

Montering av vindu-
forblending mot sollys, 
klasserom 110?

Montering av rist traforom.

Enøk tiltak. Enova?

Skift av belegg noen 

1

2

1

1

1

1

4

1

31.000

17.000

11.500

60.000

11.000

26.000

16 000

9.500

31.000

00.000

00.000

60.000

11.000

16.000

9.500

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.



flater.?

Skift av utvendig kledning. 
Oppløft.?

Skift av varmestaver i vent. 
Anlegg.

Reparasjon av gjerde rundt 
skolen. 

Olje plattinger SFO.

Male utvendig kledning på 
basseng etter
vindusskift/ombygging på 
bassengdel.

Utskifting av alle 
ledelys.(Reklamasjon.)

2

Sap.

Sap.

Sap.

1

65.000 00,000 Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Gamle –
tannklinikk.

Renovering og vindusskift, 
leilighet nr.3.

Kjækan skole. Skift av vinduer i 
korridorer.(Enova)?

Drenering av grunn rundt 
gymsal/utareal.

Ombygging av sløydsal.

Gulvbelegg 
skolekjøkken/korridorer.

Montering av gitter foran 
stikkrenne.

Utskifting av alle ledelys.
(Reklamasjon.)

Motorvarmerkontaktene på 
parkeringsplass må graves 
ned.

Kjøre på masser for 
utfylling av plass til 
container.

1

2

2

1

2

1

?

87.000

6000.

87.000

6000

Ok.

 

Ok.



Avretting av platt samt 
montering av vegg.

Montering av barnepissoar 
på gutte do samt rep av 
veggfliser.

Skift av låsekasse i ståldør 
inn til fyrrom.

Montering av dørpumper 
på B30 dører mellom el. 
rom og rømningsvei fra 
jente do.
(Etablering av ny 
rømningsveg fra jente do 
utgår.)

SFO Kjækan.
Ombygging av 
inngangsparti til benyttelse 
for rullestol brukere.

3

2

2

1

1

15.000

9000

12.000

00.000

00.000

00.000

Ok.

Ok.

Gullstien/ SFO. SFO.Renovering av alle 
innvendige vegger/tak 
flater.?

Takrenne lekker over 
vestre inngangsparti.

Etablering av to delt port 
som kan lukkes og åpnes 
av brøyter på vinteren.

Reparasjon av gjerde samt 
fjerne gjerde for utvidelse 
av lekearealet for barn. 

Montering av avgrensende 
gjerde mot gang og 
sykkelvei. 

Fjerne spisse røtter som 
stikker opp av bakken. 

1

3

Sap.

1

Sap.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.



Utskifting av samtlige 
ledelys.(Reklamasjon.)

1

Burfjord Barneh. Skift av plank på 
Vippedisse.

Bytte av disse med hjul til 
gullstien samt henge opp 
babydisse.

Maling av flere skur/uthus. 

Tynning av furuskog på 
nordsiden av barnehagen.

Olje plattinger.

Begge portene må 
repareres samt at det 
skiftes sidestolper som er 
råteskadet.

Fjerne sand og den gamle 
sandkasse samt bygg ny.

Montere snøfangere på 
skur med ståltak.

2

2

Sap.

Sap.

1

2

1

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

TTPU Ombygging av 
avlastningsleilighet i 
internatbygg.

Utbedring av kjøkken. Nytt 
minikjøkken, utskifting av 
benkeplater.

Utskifting av samtlige 
ledelys.(Reklamasjon.)

Olje alle plattinger.

1

1

Sap.

18.000

27000

00.000

27.000

Ok.

Ok.

Ok.

Kommunale 
utleiegårder.

Total renovering samt skift 
av vinduer i leilighet 40.B.

Renovering av 
internatleilighet G.

1

2

247,000

27 000.-

247.000.

27.000

Ok.

Ok.



Skift av ytterdør 25.B.

Renovering av leilighet 
25.A.

Renovering av leilighet 
42.B.

Renovering av leilighet 40 
A. Samt skift av vinduer.

Utskifting av alle 
seriekoblede brannmeldere.

Olje plattinger på 
kommunale utleiegårder.

2

2

2

Sap.

9000

71.000

186,000

9.000

71.000.

186.000

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Flytebrygge. Ny flytebrygge m/gangvei i 
Burfjord.

Burfj. Kai. Skift av 12 plank, samt en 
del fender.

1 22.000 00.000 Ok.

Fritidsklubben Etablering av ny godkjent 
rømningsveg.

Kontroll av el.anlegg.

1

1

25.000

25.000

100.000
Ok.

Ok.
Burfjord 
sentrum.

Etablering av parkanlegg.

Skog tynning mellom 
Lukas og flerbrukshus. 

4 Påbeg.

Badderen 
barnehage.

Brannvarslingsanlegg må 
skiftes ut.
Kostnader ca. 80 000

Utskifting av ledelys.
(Reklamasjon.)

Olje plattinger.

1

1

Sap. Ok.
Verksted/Brannst
asjon
Lagerbygg.

Grusing og høvling av 
utearealet rundt 
brannstasjonen.

Renovering av 
ventilasjonsanlegget 
gjenvinner system.

2

2

15000 15000 Ok.



Vannverk. Renovering av Storeng -
Alteidet –Badderen og 
sørstraum. vanninntak.? 

Innkjøp av reserve 
vannverkspumpe.

Merking av alle 
stoppekraner/kommer.

1

1

3

50 000

?

1400000. Påbeg.

Avløpsanlegg. Merking av alle 
spylekommer.

3 ? Påbeg.

Lekeplass/utområ
der.

Gjennomgang av 
lekeapparater.
Utført ved:
Burfj.Barneh. 
Gullstien barneh. 
Kvæ.barne og ungdskole.

2 ? Ok.
Ok.
Ok.

Kommunale 
veger.

Flytting av skilt 
Skolevegen.

Demontering av skilt. 
Låvanvn.

Ny skilting på Sørstraumen 
E6- Leira E6 – Karvika og 
E6 ned til Sørstraumen.

Trafikksikkerhets 
tiltak.Div. skogtynnings 
prosjekt langs kommunale 
veger.

Skilting og merking av alle 
ny etablerte 
parkeringsplasser.

1

1

1

1

1

40.000 40.000

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

Sørstraumen 
skole

Råteskader på kledning 
vest - vegg.

Oppløft av flat tak for og få 
tak sluk på det laveste 
punkt samt nytt taktekke.

Utvendig maling av 
bygget.



Spildra Skole Råtedannelse under vindu i 
vegg.

Oppheng av avløpsrør i 
kjeller.

1

1

Bedt om
Pris.

60 000

Alteidet 
barnehage.

Etablering av vaskerom 
renhold, samt og fjerne 
vindu.

Etablering av 
garderobeskap i gang, samt
tetting av vindu.

Utskifting av ledelys.
(reklamasjon.)

Olje plattinger.

Male paneling hvor 
vinduer er skiftet.

1

2

1

Sap.

Sap

29.000

10.000

00.000

00.000

Ok.

Ok.

Ok.

Ok.

(Sap.= Sommer arbeidsplasser for ungdom.)
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