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Saker til behandling

68/16 Klage på avslag på rammetillatelse - gbnr 107/5 - Terje
Hanssen
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

16/00199-8
107/5
Linn-Iren Sande

Saksgang
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
68/16

Forslag til vedtak/innstilling:
Formannskapet opprettholder administrasjonens vedtak om avslag på
rammetillatelsen.

Vedlegg:
1. Søknad om rammetillatelse – gbnr 107/5
2. Dokumenter ifbm rammesøknad om disp.
3. Dispensasjonssøknad som underbygger «Likebehandlingsprinsippet»
4. Arbeidstilsynet – manglende opplysninger
5. Svar på søknad om rammetillatelse
6. Klage på vedtak
7. Foto av området
Kort beskrivelse av saken
Det søkes om rammetillatelse for oppføring av et opplevelsessenter på eiendom gnr
107/ bnr 5 på Engenes. Tiltaket ønskes oppført i et område som er definert som
friluftsområde i reguleringsplanen.
Fakta i saken
Klager søkte 21.04.2016 om rammetillatelse for oppføring av et opplevelsessenter på
eiendom gnr 107/ bnr 5. Det ble også søkt om dispensasjon fra forbud mot deling og
byggingstillatelse i 100-meterssonen fra sjø og vassdrag dersom grunnen fortsatt
ikke er regulert. Administrasjonen har ved flere anledninger presisert at området er
definert som friluftsområdet i reguleringsplanen for Engenes sentrum og dermed
strengt regulert av reguleringsplanens bestemmelser, vedtatt av kommunestyret
22.06.2011.
I e-post datert 01.06.2016 mottok Ibestad kommune revidert søknad om
dispensasjon hvor det ble søkt om disposisjon fra formålet LNRF til bygging og
dispensasjon for bygging/fradeling i 100-metersbeltet langs sjø. I både original og
revidert søknad om dispensasjon henvises det til PBL §§ 7 og 17. Det orienteres om
at nevnte paragrafer opphørte i 2008 og er erstattet med § 1-8 i ny plan- og
bygningslov.
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Tiltakshaver fikk i vedtak 0003/08 dispensasjon fra PBL § 1-8 til å bygge rorbuer
innenfor 100-metersbeltet. Området var ikke regulert på dette tidspunkt, men
betegnet som LNF-område. Tiltakshaver ønsket i den sammenheng å benytte seg av
retten til «likebehandlingsprinsippet» ved behandlingen av rammesøknaden for
opplevelsessenteret da han mente at vedtak 0003/08 er som presedens å regne.
Da området er bundet av reguleringsplan for Engenes sentrum må det foretas en
vesentlig reguleringsendring for å endre formålet fra friluftsområde til
bebyggelsesformål. En vesentlig reguleringsendring vil medføre en ny planprosess
med nye høringsrunder. Administrasjonen har foretatt en henvendelse til
Fylkesmannen i Troms hvor vi har bedt om råd for og enklest mulig løse denne
saken. Fylkesmannen mener det er lite fornuftig å søke om dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser og dermed la være å foreta reguleringsendring da
det alltid er hensiktsmessig å sikre et nytt formål og bygge ut i samsvar med
reguleringsplanen.
Vedlagt klagen fra tiltakshaver ligger en kartskisse. Denne skissen er en del av en
større tiltenkt områderegulering av Engenes som ble jobbet med etter at
reguleringsplanen for Engenes sentrum ble vedtatt i 2011. Arbeidet med
områdereguleringen ble imidlertid stanset i 2012. Skissen som er vedlagt klagen har
derfor ingen sammenheng med dagens gjeldende reguleringsplan.
Vurdering
Administrasjonen vurderer saken slik at vi ikke har anledning til å godkjenne tiltaket i
hht plan- og bygningsloven, samt reguleringsplan for Engenes sentrum. Private som
ønsker utbygging i et regulert område av denne art må selv fremme forslag om
reguleringsendring til kommunen. Dette ansees ikke som kommunens oppgave.
Administrasjonen har i avslag gitt 21.06.2016 derfor bedt tiltakshaver om å utarbeide
et nytt planforslag før administrasjonen kan jobbe videre med saken.
Helse og miljø
Ikke vurdert
Personell
Ikke vurdert
Økonomi
Om Ibestad kommune selv skal foreta en vesentlig reguleringsendring vil det påløpe
kostnader i forbindelse med planprosessen.
Rådmannens konklusjon
Rådmannen ber formannskapet om å følge administrasjonens vedtak i saken.
Vedlegg til sak
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Stig Hansen
Linn-Iren Sande
terje@andorja-adventures.com
Nord Norsk Haisenter gnr 107/bnr 5 - Dispensasjonssøknad, som underbygger "Likebehandlings prinsippet"
1. juni 2016 16:16:26

Det vises til mail datert 23.05.2016 vedr tilbakemelding på at det er en mangel på
dispensasjonsøknaden. Dette da Dere hevder at man i søknaden bare hadde søkt om disp fra 100
meters beltet. Dette stemmer ikke da man også hadde søkt om disp fra formålet.
Vedlagt følger sitat på dispensasjonsøknaden som er oversendt Dere fra Terje Hansen;
"Det søkes om disposisjon fra formålet bygging og fradeling i 100 metersbeltet langs sjø ref Pbl. § 7
og §17-2, dersom grunnen fortsatt ikke er regulert. Viser her til tidligere godkjent vedtak, ref
innvilget disp på planutvalgets vedtak 0003/08-gnr.107/bnr.68 datert 05.02.2008. På bakgrunn av
dette vedtak, fremmer tiltakshaver seg retten til "Likebehandlingsprinsippet" da dette vedtaket er
som presedens å regne".
For å unngå videre misforståelser så herved kommer revidert tekst på dispensasjonssøknaden:
Det søkes om disposisjon fra formålet LNFR til bygging og dispensasjon for bygging/fradeling i 100
metersbeltet langs sjø ref Pbl. § 7 og §17-2, ref. detaljreguleringsplan Engenes Sentrum 2011. Viser
her til tidligere godkjent vedtak, ref innvilget disp på planutvalgets vedtak 0003/08-gnr.107/bnr.68
datert 05.02.2008. Forrige gang dispensasjon ble innvilget i 2008, var ikke området regulert. Dette
betyr at området var ansett/skulle betraktes som LNFR område. På bakgrunn av dette vedtak,
fremmer tiltakshaver seg retten til "Likebehandlingsprinsippet" da dette vedtaket er som presedens
å regne.
Med vennlig hilsen
Ing. Stig A. Hansen
Innelvveien 170 - 9107 KVALØYA
+ 47 975 37 557
-----Opprinnelig melding----Fra: Linn-Iren Sande [mailto:Linn-Iren.Sande@ibestad.kommune.no]
Sendt: 23. mai 2016 08:51
Til: Stig Hansen <Stig.Hansen@wspgroup.no>
Emne: SV: Nord Norsk Haisenter - Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger
"Likebehandlings prinsippet"
Heisann.
Fikk den videresendt av Terje på fredag :)
Jeg sendte også svar på e-posten til Terje; " Hei Terje.
I følge Stig ønsket dere å bruke dispensasjonsretten ved oppføring av tiltaket, ikke en
reguleringsendring.
Jeg og Trond har sett litt på søknaden og det dere søker disp. fra er 100-metersbeltet. Dere må i
utgangspunktet søke disp. fra reguleringsplanen.
Stig ønsker at søknaden blir behandlet på lik linje med den forrige søknaden, men dette lar seg ikke
gjøre nå som området er bundet av en reguleringsplan.
Kommunen har et ønske, i likhet med dere, om at saken skal løse seg så enkelt og effektivt som
mulig.
Det vi tenker er muligheten for å gi dere disp fra reg.plan, med vilkår om at oppstartsprosessen med
reguleringsendring starter parallelt med byggingen.
Vi venter på tilbakemelding fra fylkesmannen om de vil sette seg imot en slik løsning.
Du hører fra meg så snart jeg har fått svar.
For øvrig skulle Stig sende meg saksdokumenter tilhørende sak 0003/08 som nevnes i
disp.søknaden.
Disse har jeg ikke mottatt ennå. Klarer ikke å finne nevnte vedtak i arkivet under dette saksnr.

Mvh Linn-Iren"
Med vennlig hilsen
Linn-Iren Sande
Saksbehandler
Plan, næring- og utvikling
Ibestad kommune
Tlf: 481 54 206

-----Opprinnelig melding----Fra: Stig Hansen [mailto:Stig.Hansen@wspgroup.no]
Sendt: 23. mai 2016 08:48
Til: Linn-Iren Sande
Kopi: terje@andorja-adventures.com
Emne: VS: Nord Norsk Haisenter - Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger
"Likebehandlings prinsippet"
Får feilmelding, prøver igjen
Med vennlig hilsen
Stig A. Hansen
Prosjektlleder
+ 47 975 37 557
stig.hansen@wspgroup.no
WSP Norge AS
Mobil: +47 975 37 557
Adresse: Grønnegata 78-80, 9253 Tromsø
www.wspgroup.no
PROFESJONELL PROSJEKTLEDELSE PÅ ET NYTT NIVÅ
WSP Norge er det nye navnet til Faveo Prosjektledelse. Vi byttet navn i januar 2016.
-----Opprinnelig melding----Fra: Stig Hansen
Sendt: 18. mai 2016 14:34
Til: 'linn_iren.sande@ibestad.kommune.no' <linn_iren.sande@ibestad.kommune.no>
Kopi: terje@andorja-adventures.com
Emne: Nord Norsk Haisenter - Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger
"Likebehandlings prinsippet"
Hei Linn Iren, viser til telefonsamtale.
Jeg bistår Terje Hansen som medhjelper iforbindelse Rammesøknad med dispensasjon for fradeling
av tomt og oppføring av bygg iforbindelse Nord Norsk Haisenter.      
  
Vedlagt ligger Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger "Likebehandlings
prinsippet". Vedleggene er fra en helt identisk dispensasjonssøknad fra 2008. Området som da var
omsøkt var LNF. Her gjorde planutvalget et positivt dispensasjonsvedtak for fradeling og bygging i
et LNF område og i 100 meters beltet.
Dagens søknad som ennå ikke er realitets behandlet, har helt identisk karakter.
Om Ibestad kommune, selv velger å regulere tomten/område etter at dispensasjon er gitt, er jo opp
til Dem selv.

Har du spørsmål, så ta kontakt så kan jeg forklare.
Med vennlig hilsen
Ing. Stig A. Hansen
Innelvveien 170 - 9107 KVALØYA
+ 47 975 37 557

Vedlegg 3, Situasjonsplan.pdf
Godkjenningsvedtak dispensasjon.pdf
Godkjenningsvedtak rammesøknad og igangsetting.pdf Opplysninger om Ytre rammer.pdf Referat
forhåndskonferanse.pdf

Terje Hansen
Postboks 24
9455 ENGENES

Saksnr:
16/00199-5

Arkivkode
107/5

Avd/Saksbehandler
PNU/LIS

Deres ref:

Dato:
21.06.2016

SVAR PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - GBNR. 107/5
Terje Hansen har i søknad av 22.04.2016 søkt om rammetillatelse for oppføring av
opplevelsessenter på 261,5 m2 BYA på eiendom gnr 107/ bnr 5 på Engenes. Det er også
søkt om dispensasjon fra forbud mot deling og byggingstillatelse i 100-meterssonen fra sjø
jf. pbl kap. 7 og § 17-2, dersom grunnen fortsatt ikke er regulert. I e-post datert 01.06.2016
mottok Ibestad kommune revidert søknad om dispensasjon hvor det søkes om disposisjon
fra formålet LNFR til bygging og dispensasjon for bygging/fradeling i 100 metersbeltet
langs sjø ref. pbl. § 7 og § 17-2. Vi opplyser for øvrig om at paragrafer det søkes
dispensasjon fra ble opphevet i 2008 og erstattes med § 1-8 i ny plan- og bygningslov.
Tiltakshaver fikk i vedtak 0003/08 dispensasjon til å bygge rorbuer innenfor 100metersbeltet. Området var den gang betegnet som LNF-område og tiltakshaver ønsker derfor
å benytte retten til likebehandlingsprinsippet ved behandling av rammesøknad for
opplevelsessenteret da vedtaket er som presedens å regne.
Området er i dag bundet av reguleringsplan for Engenes sentrum – vedtatt av
kommunestyret 22.06.2011 – hvor området tiltaket skal plasseres er definert som
friluftsområdet. For å få tillatelse til bygging i området må tiltakshaver utarbeide nytt
planforslag for vesentlig reguleringsendring med ny planprosess. Dette er blitt opplyst om
tidligere.

De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:
- I medhold av reguleringsplanens bestemmelser for Engenes sentrum vedtar
Ibestad kommune å avslå søknad om rammesøknad for opplevelsessenter på
eiendom gnr 107/bnr 5 på Engenes.
Begrunnelse: Oppføring av tiltak som er regulert som friluftsområde krever
vesentlig reguleringsendring. Tiltakshaver må utarbeide nytt planforslag før
saken kan jobbes videre med.

Adr: 9450 Hamnvik

Saksb.: Linn-Iren Sande

Tlf: 77 09 90 00
Fax: 77 09 90 10

Tlf: 481 54 206
Fax:

Bank: 4790.07.90011
Org.nr: NO 959 469 792 MVA

URL: www.ibestad.kommune.no
Epost: linn-iren.sande@ibestad.kommune.no

Vedtaket kan påklages til Ibestad kommune innen 3 uker, og sendes Seksjon for Plan,
næring og utvikling, Kopparvika 7, 9450 Hamnvik.

Med vennlig hilsen
Plan, næring og utvikling

Linn-Iren Sande
Saksbehandler
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Side 2

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Andorja Adventures as <terje@andorja-adventures.com>
20. mai 2016 10:51
Linn-Iren Sande
VS: Nord Norsk Haisenter - Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som
underbygger "Likebehandlings prinsippet"
Vedlegg 3, Situasjonsplan.pdf; Godkjenningsvedtak dispensasjon.pdf;
Godkjenningsvedtak rammesøknad og igangsetting.pdf; Opplysninger om Ytre
rammer.pdf; Referat forhåndskonferanse.pdf

Hei Linn Iren
Er det denne mailen Du ikke har fått....

Mvh
Terje
-----Opprinnelig melding----Fra: Stig Hansen [mailto:Stig.Hansen@wspgroup.no]
Sendt: 18. mai 2016 14:34
Til: linn_iren.sande@ibestad.kommune.no
Kopi: terje@andorja-adventures.com
Emne: Nord Norsk Haisenter - Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger
"Likebehandlings prinsippet"
Hei Linn Iren, viser til telefonsamtale.
Jeg bistår Terje Hansen som medhjelper iforbindelse Rammesøknad med dispensasjon for fradeling av
tomt og oppføring av bygg iforbindelse Nord
Norsk Haisenter.
Vedlagt ligger Dokumenter iforb. rammesøknad med disp, som underbygger "Likebehandlings
prinsippet". Vedleggene er fra en helt identisk dispensasjonssøknad fra 2008. Området som da var
omsøkt var LNF. Her gjorde planutvalget et positivt dispensasjonsvedtak for fradeling og bygging i et LNF
område og i 100 meters beltet.
Dagens søknad som ennå ikke er realitets behandlet, har helt identisk karakter.
Om Ibestad kommune, selv velger å regulere tomten/område etter at dispensasjon er gitt, er jo opp til
Dem selv.
Har du spørsmål, så ta kontakt så kan jeg forklare.

Med vennlig hilsen
Ing. Stig A. Hansen
Innelvveien 170 - 9107 KVALØYA
+ 47 975 37 557

Vedlegg 3, Situasjonsplan.pdf
Godkjenningsvedtak dispensasjon.pdf
Godkjenningsvedtak rammesøknad og igangsetting.pdf Opplysninger om Ytre rammer.pdf Referat
forhåndskonferanse.pdf
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Punkt

Referat konklusjoner

Faste referatsaker:

A

Kommentar til referatmøte
A1- Skriftlig kommentar, sendes innen uke 13.
ROMSA as; Det ble utelatt å presisere at regulerings formålet
med eiendommen var; Næring for utleievirksomhet,
utnyttelsesgrad på 50 %
A2- muntlige kommentarer

B

Off. myndigheter
Gjennomgang av ytre rammer for oppføring av 4 rorbuer og 1
servicehus på Engenes, gnr.107/bnr.68.

E

Framdrift
-

Rammesøknad med alle vedlegg sendes kommunen
senest medio uke 14.
Alle vedlegg som er lovpålagt er; kvitterte nabovarsler,
sitt.plan og søknad om utslippstillatelse.
Søknad om igangsettelse er sendt kommunen datert
29.02.08 og behandles samtidig.
Begge søknadene skal opp til behandling i planutvalget
11.04.08.
Dersom byggesaken innvilges , kan igangsettelse
iverksettes senest 02.05.08

Ansvarlig Tidsfrist

Ansvar

Frist

Punkt

Referat konklusjoner

1.1

Saker
Tomt

Ansvarlig Tidsfrist

Det er gitt dispensasjon fra pbl. 17-2, om fradeling av tomt på gnr 107
/ bnr 5. Den nye tomten har fått gnr 107 / bnr 68 og er gitt formål om
oppføring av rorbuer og servicebygg.

1.2

1.3

1.4

1.5

Det er ikke reguleringsplan for området. Rammene for tomten er etter
dagens møte satt i fellesskap.
Søknad prosess
Gunnar Paulsen opplyser at han ønsker søknaden på aktuelle tiltak
innsendt som en rammesøknad. ROMSA as sender inn søknad som
rammesøknad. Søknad om igangsettelse er tidligere sendt inn
elektronisk og behandles under ett med rammesøknaden. Dette skal
opp i planutvalget i møte den 11.04.08.
Søknad om utslippstillatelse
Det legges ved egen søknad om utslippstillatelse for aktuelle tiltak.
Kommunens eget skjema er overlevert på dagens møte og skal
benyttes. Det vil her vises til tidligere tilsendte nabovarsel og dette er
ok.
Nytt nabovarsel
Tiltakshaver Terje Hansen varsler naboer om aktuelle tiltak;
Ragnhild Arvesen på gnr. 107/bnr.5 og
Ibestad kommune v / ordfører på gnr.107/bnr.59
Situasjonsplan
- Alle 4 rorbuer og servicehus tegnes på situasjonsplanen, med
mål fra nabogrense og mellom byggene.
- Det kan være ønskelig å plassere første rorbu lengst mot sør,
nærmere enn 4 meter fra nabogrense på gnr. 107/ bnr.59.
Dette avgjøres av tiltakshaver etter dagens befaring av tomta.
Dersom dette er ønskelig, lages en bekreftelse fra nabo om at
dette er ok.
- Høyde på raft og møne, skal være tilnærmet lik på rorbuene.
Dette vises på lengdesnitt av situasjonsplanen.
- Høyde på raft og møne, skal vises på servicebygget. Dette
vises på tverrsnitt av situasjonsplanen.
- Det må vises adkomst og oppstillingsplass for biler.
- Plassering av septiktank og føringsvei av ledning for gråvann.
- Ferdig gulv innvendig i rorbuene prosjekteres utfra
anbefalinger i tidevannstabellene. Kommunen anbefaler at
ferdig gulv plasseres så det ikke kommer i konflikt eller tar
skade av fremtidig økning av vannstand på havet.
- Plassering av søppelcontainer/avfallsdunker.

1.6

Tiltaksklasse I
Rorbuene er i tiltaksklasse I, dette utfra kompleksitet og byggemåte.

1.7

Prosjektering
- ROMSA as er ansvarlig for prosjektering og kontroll av
prosjektering, ihht. pbl. Dette gjelder forhold for statikk og
brann. Dokumentasjon for dette ligger inne i søknad om
igangsettelse jf. vedlegg sentralgodkjenning.
- Kommunen ber om dokumentasjon på hvordan brannkrav er

ROMSA

Uke 18

Punkt

1.8

1.9

Referat konklusjoner
ivaretatt da byggene er plassert nærmere enn 8 meter.
Saksbehandlingsgebyr
Byggesaken gis et behandlingsgebyr etter kommunens sitt
regulativ. Når vedtaket er fattet sendes både vedtak og faktura
for gebyr til tiltakshaver. Vedtak og faktura er uavhengig av
hverandre.
Universell utforming
Det stilles krav til at minimum 10 % av tiltaket er tilrettelagt for
funksjonshemmede.

Ibestad 26.03.08
ROMSA as

Stig A. Hansen
Ansvarlig Søker

Ansvarlig Tidsfrist

585 299 Ø

7 647 666 N

7 647 801 N

585 204 Ø

±

0
1:500

22,5 m
(format: A4 stående)

Koordinatsystem: ETRS89/UTM sone 33N

Utskriftsdato: 28.06.2016

69/16 Søknad om bygging av landbruksvei - Skrinndalsveien
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00309-7
B
Ole Eivind Pedersen-Dyrstad

Saksgang
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
69/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1. I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner
Ibestad kommune bygging av skogsveg slik som fremkommer på vedlagte
kartutsnitt.
2. Vegen klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei
3. Formannskapet tar i dette vedtaket ikke stilling til om skogen har egnet
hogstmodenhet eller nok kvantum til å være berettiget offentlig tilskudd
4. Den kartlagte, lokalt viktige naturtypen «gråor/heggeskog» må hensynstas ved
drift av skog og veibygging

Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Søknader – ny og gammel
Kartutsnitt
Høringsbrev
Egenerklæring og underskrifter fra berørte grunneiere
Høringssvar kulturetaten - TFK
Merknad til plan for landbruksvei – FMTR, miljøavdelingen

Kort beskrivelse av saken
Einar Johan Dons m.fl. søker om tillatelse til å bygge skogsvei i «Skrivarfjellet» på
eiendommene gnr. 90/1 og 89/1, 4 og 7. Veien starter i overkant av kirkegården ved
«Skrivarfjellet» og strekker seg nordover mot «Solinakken»,

1

Fakta i saken
Det søkes om nyanlegg av ca. 2000 m skogsveg i veiklasse 7. Vegen er kalt
Skrinndalsveien II og ligger like nordvest for Hamnvik sentrum. Området er
klassifisert i jordregisteret som «Skog med høy- og middels bonitet»
Veien ble også planlagt og godkjent i 1996 men bygging ble da utsatt.
Vurdering
I den omsøkte veiens nedslagsfelt finnes mye gammel hogstmoden bjørkeskog som
tenkes benyttet til brensel og flisproduksjon. Veien ble også planlagt og godkjent i
1996 men bygging ble da utsatt. Det er nå anskaffet fliskutterutstyr, tømmerhenger
og maskin til vedproduksjon. Fylkesmannen miljøvernavdeling påpeker i
høringssvaret at den kartlagte «gråor/heggeskog» som finnes i området (se vedlegg),
er en lokalt viktig kartlagt naturtype. Det vurderes slik at kommunen kan pålegge
eierne at denne må hensynstas ved veibygging og drift.
I høringssvaret fra Kulturetaten i Troms Fylkeskommune var det ingen merknader
Helse og miljø:
Ingen konsekvenser
Personell:
Ikke vurdert
Økonomi:
Ikke vurdert

Rådmannens konklusjon
I medhold av Forskrift om veger for landbruksformål, tilrår Rådmannen Formannskapet å
vedta bygging av skogsveg slik den fremkommer på vedlagte kartutsnitt.
Vedlegg til sak
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Ole Pedersen-Dyrstad
15. april 2016 13:21
'postmottak@fmtr.no'; 'postmottak@tromsfylke.no';
'samediggi@samediggi.no'; Sveinulf Aalmen (svalmen@hotmail.com)
Einar Johan Dons; Jermund Prestbakmo; Trond Hanssen
Høring Skrinndalsveien - Ibestad
Skrinndalsveien_samlet_søknad.pdf

Hei
Vedlegger sakspapirer vedr. søknad om bygging av landbruksvei (Skrinndalsveien) på gnr. 90/1 og 89/1,
4, 7 på Ibestad i Ibestad kommune til eventuell uttalelse. Skrinndalsveien ble planlagt og vedtatt bygd i
1997, av daværende skogbrukssjef Jermund Prestbakmo som saksbehandler, men utbyggingen ble da
utsatt.
Kommunen kjenner ikke til kulturminner, nøkkelbiotoper innenfor vilt og planteliv eller andre
verneverdige objekter som kan skades av veibyggingen.
Søker, entreprenør og andre interessenter gjøres oppmerksom på at veibyggingen må stanses og
kommunen varsles hvis disse nevnte objekter oppdages i planlegging- og gjennomførelses-fasen av
veibyggingsprosjektet
Høringsfristen er 6 uker, dersom ingen merknader er innkommet før 1. juni 2016 sendes saken til videre
behandling i Formannskapet

HØRINGSMOTTAKERE:
Navn
Sametinget

Troms
fylkeskommune Kulturetaten
Fylkesmannen i
Troms,
Miljøvernavdelingen
Skog – og Breivoll
utmarkslag

Adresse
Post
Miljø9730 Karasjok
kulturvernavdelingen,
Arvovargeaidnu 20
Postboks 6600
9296 Tromsø

Postboks 6105

9291 Tromsø

Årnesveien 25

9450 Hamnvik

Kontaktperson

Sveinulf Aalmen

Kopi til: Einar Johan Dons, Bygdaveien 156, 9450 Hamnvik (også kopimottaker av e-posten)

Med vennlig hilsen
Ole P Dyrstad

Næring/Landbruk
Plan, næring og utvikling
Ibestad kommune
Telefon sentralbord: 77 09 90 00
Mobil:_40 39 30 86

Saksbehandler
Liv Mølster

Telefon
77 64 22 04

Vår dato
31.05.2016
Deres dato
15.04.2016

Vår ref.
2016/2886 - 2
Deres ref.

Arkivkode
421.53

Ibestad kommune
9450 Hamnvik

Merknad til plan for landbruksvei i Ibestad
Vi viser til mottatt e-post den 15.4.2016 fra Ibestad kommune med søknad om bygging av
landbruksvei (Skrinndalsveien II) på gnr 90/1 og 89/1,4,7 i Ibestad kommune til uttalelse.
Søknaden
Veien ble planlagt i 1996. Det søkes om å nyanlegg av 2000 m skogsveg i veiklasse VI vist
med heltrukket strek på vedlagte kart. Vegen er kalt Skrinndalsveien II og ligger like nordvest
for Hamnvik på Rolla. Med stiplet linje er vist fremtidig veg.
Naturmangfold
I brevet oppgis at kommunen ikke kjenner til nøkkelbiotoper innenfor vilt og planteliv eller
andre verneverdige objekter som kan skades av veibyggingen. Naturmangfold i Ibestad ble
kartlagt gjennom en masteroppgave i 2006 ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.
Naturtypene er kvalitetssikret av Fylkesmannen og er lagt inn i Miljødirektoratets database
Naturbase. En slik kartlegging er ikke heldekkende eller fullstendig. Fylkesmannen har sett på
naturbase http://www.miljødirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Naturbase/ og
har gjort et «enkelt søk» på viktige naturtyper i Ibestad kommune. De samme informasjonene
ligger i NiBios database Kilden.
Vi har også søkt på «Artskart» i artsdatabanken http://artsdatabanken.no/ og har sett på om
det er registrert noen sjeldne og rødlistede arter i området. Opplysningene skal være
tilgjengelig gjennom Kilden. Vi har i tillegg sett på et eget kart over hekkelokaliteter for
rovfugl.
Resultatet viser at det er kartlagt og verdisatt en viktig naturtype som berøres av vegen
direkte. Den har nr BN00041884 Skrinndalen og er «gråor-heggeskog» verdisatt til «viktig»
(B). I kommunen finnes det to andre lokaliteter av gråor-heggeskog: kalt «Hammaren»
BN00041935 og som ligger vest på Rolla, med verdi Svært viktig (A) og den ligger inne i
Dyngeneset naturreservat og BN00041927 Gregusvika sør-øst på Andørja med verdi «viktig»
(B). Hammaren ligger vendt mot vest mens Skrinndalen er vendt mot øst og Gregusvik not
sørøst. Det kan gi noe ulikheter i natur. Like i nærheten, langs Oteråa er det i tillegg kartlagt
en naturtype kalt «Oteråa» BN00041937 «viktig bekkedrag» med verdi «viktig». Men den
berøres ikke direkte av vegen. Det er kartlagt viktig bekkedrag også langs Rollneselvas utløp,
med verdi

Fylkeshuset, Strandvegen 13
Postboks 6105, 9291 Tromsø

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

Avdeling
Miljøvernavdelingen

fmtrpostmottak@fylkesmannen.no
www.fylkesmannen.no/troms

Side 2 av 2

Ellers er det av kommunens 61 viktige naturtyper kartlagt andre naturtyper i skog: Beiteskog:
(4 lokaliteter), Kalkskog (2 lokaliteter), Gammel boreal løvskog (4 lokaliteter). Ingen
naturtyper av «Bjørkeskog med høgstauder» er kartlagt.
Resultatet fra søket i Artskart viser at det ikke er kartlagt rødlistede arter av planter eller dyr i
området. Det er heller ikke registrert hekkeområder eller bruksområder for rovfugl i området.
Konklusjon
Fylkesmannen vil ikke gå imot bygging av Skrinndalsvegen II på grunnlag av viktig naturtype
gråor-heggeskog «Skrinndalen». Verdien og utformingen er ikke viktig nok nasjonalt eller
regionalt, men er nok en særs frodig naturtype. Vi oppfordrer likevel kommunen til å gjøre
seg kjent med kartlagt naturmangfold i kommunen, og ta stilling til hvor mye av de kartlagte
naturverdiene i Ibestad som kommunen ønsker å bevare for fremtiden. Kjennskap til
naturverdiene kan i tillegg gi et godt grunnlag når kommunen skal utarbeide arealplaner og
planlegge tiltak etter sektorlover. En ny melding til Stortinget nr 14 (2015-2016) ble
behandlet av Stortinget i mai 2016, den heter «Natur for livet. Norsk handlingsplan for
naturmangfold». Den ligger elektronisk på Klima-og miljødepartementets hjemmeside.
Kapittel 9 omhandler lokale og regionale myndigheters ansvar.
Fylkesmannen vil minne om at når det gjøres vedtak som berører natur, skal det gjøres en
vurdering av § 7 (8-12) i naturmangfoldloven, og vurderingen og vektleggingen skal
synliggjøres i forbindelse med vedtaket.
Med hilsen

Heidi Marie Gabler
Fung. miljøverndirektør
Liv Mølster
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

70/16 Søknad om byggetillatelser for avkjørsler på Drangenveien
Arkivsak-dok.
Arkivkode.
Saksbehandler

15/00003-15
B
Ole Eivind Pedersen-Dyrstad

Saksgang
1 Formannskap

Møtedato
06.07.2016

Saknr
70/16

Forslag til vedtak/innstilling:
1

I medhold av PBL samt Forskrift om veger for landbruksformål, godkjenner
Ibestad kommune bygging av avkjørsler i tilknytning til skogsveg slik som
fremkommer på vedlagte kartutsnitt.

2

Avkjørslene klassifiseres og skal bygges etter veg-normalens retningslinjer for
veiklasse 7, traktorvei

3

Bygging av avkjørsler må ikke startes før høringen er avsluttet

Vedlegg:
1. Søknad
2 Kartutsnitt
Kort beskrivelse av saken
Roald Forsaa m.fl. søker om tillatelse til å bygge avkjørsler til skogsveien i Nord-Forså
utmark på eiendommene gnr. 82/1, 82/3 og 82/4 i.h.t. vedlagt kart. Veien starter ved
demningen ved Sandvannet (Mevannet) og legges på østsiden av vannet, og følger
langs vestsiden av Storhågen og inn på gnr. 82/26 med den fredete samiske boplassen
«Fjellhøyden» Det er planlagt 14 avkjørsler i tilknytning til Drangenveien (se vedlagt
kartskisse). Det er planlagt avkjørsler til kulturminner, hytter og hogstmodne
skogsområder

Fakta i saken
Byggetillatelse for Drangenveien langs Mevatnet/Sandvatnet ble gitt av
Formannskapet den 22.07.2015 i sak nr. 71/15. Det søkes nå om byggetillatelse på
tilknyttede avkjørsler.
Tabellen viser planlagt lengde og bruksområde til de nye avkjørslene (se ref. i
vedlagt kart):

1

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lengde
2875
58
277
257
105
199
178
292
79
50
372
24
199
63

Status
Ferdig
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny
Ny

Merk
Hovedtrase
Vei til kulturminne
Vei til kulturminne
Hyttevei
Hyttevei
Hyttevei
Skogstrase hogst
Skogstrase hogst
Velteplass
Vei til kulturminne
Hyttevei
Skogstrase hogst
Skogstrase hogst
Vei til kulturminne

Vurdering:
Formannskapet tar ikke stilling til om skogen har hogstmodenhet eller kubikkmasse nok
til å være berettiget eventuelt tilskudd.
Av viktige naturtyper i området er «rikmyr», lågurtbjørkeskog og dels frodig høgstaudemark kartfestet i «Naturbase» (http://kart.naturbase.no). Rikmyra og eventuelle
nøkkelbiotoper må hensynstas under trasé-valget
På østsiden av Sandvannet er det også registrert flere kulturminner bla. samiske tufter
og eldre stier, - veibygging må ikke startes før ny høring, som ble sendt TFK kulturavd.
og FM’s miljøavd. samt Sametinget er avsluttet. Den nye høringen som gjelder avkjørsler
ble sendt den 13.06.2016
Helse og miljø:
Ingen konsekvenser
Personell:
Ingen konsekvenser
Økonomi:
Ikke vurdert

Rådmannens konklusjon
Rådmannen tilrår Formannskapet å vedta bygging avkjørsler i tilknytning til
Drangenveien, slik den fremkommer på vedlagte kartutsnitt.

Vedlegg til sak

2

%%
2
2
2
%
2
%

5
27

DRANGENVEIEN

11

2
%

2
%%
2
2
2%
%
2
2%
%
2%
2%
%
2
2%
2%
2
%
2
%
2 %
%
2

2
%%
2

Fjellhøgda

14

22 5

2
%
%
2
2
2%
%

2
%

255

22
0

25 0

Tem pervatnet

Sandvatn et

23 5

21 5

%
2
2
%

4

245

25 0
5
25

28 5

32 0

29 0

25
5

25 0

24 5

29
5

24 0

45 5

220

21 5

2
%%
2
2
%

5
25

2
%%
2
2
2%
%
2
%
2
%

5
24

29
0

26 5

2

%
2
2
%
24 5

2
%

28 5

25 0

2
%
%
2
2
%
2
%
2
%
2
%

%
2
2%
%
2

10

Joelva

24
5

24 5
5
28

29 5

2
%
%
2

25 5

29 5

28 5

30 0

29 0

26 0

25 0

26 5
28 0
27

5

29
5

Holm en

%
2
2
%

28 5

Mevassheia

3

320

8

25
5

26 5

0
25

2
%

Mevassheia

%%
2
2

35
5

29 5

27 0
28 5

290

37 0

37
0
34
0

275

305

260

300

Rolla

0

26 0

0 6
36 3

290

28 0

33 5

5
35

35 0

40
0
440

1

39
5

29 5

36
5
37

5

260

28 2
0 70
28
5

Mevatnet

395

34 5

425

Sulvass heia

36 0

29 0

42 0

34
0

28 5

265

40
5

30 0

0
27

30 5

43
0

25 0

5
23

260

26 0
25 0

Sulvass heia

43 5

230

33 0

26 0

250

25 0

24 5

295

24 5

5

22 5

26
5

Storelva

Drangenveien

2
%

Tufter_fornminner

µ
380

kulturminne_flate

280

22 0

21 0

325

25 5

28 5

26 5

0
24

0
24

Planer Ibestad

SYMBOL
35
5

24 5

24 0

40 5

390

44 5

41 0

25 0

31 5 31 0

40
5

27
0

26 5

250

42 0

26
0
26 0

12

29 0

26
5

44 0

0
45

0
41

9

395

29 5

13

30 0

34 0

42 0

38 5

7

26 0

29 0

29 5

415

29 5

6

32 0

Rálli

MÅLES TOKK

1:7 000

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Ole Pedersen-Dyrstad
Einar Johan Dons
VS: Søknad om avkjørsler i tilknytning til nybygd landbruksvei på gnr. 82/1 m/fl, Forså utmark i Ibestad kommune
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Problemer med å lese tabellen - Sender på nytt J
Fra: Ole Pedersen-Dyrstad
Sendt: 14. juni 2016 09:46
Til: Nord-Forså elgvald (roforsaa@online.no); Einar Johan Dons; steinar@forsaa.net
Kopi: Trond Hanssen
Emne: VS: Søknad om avkjørsler i tilknytning til nybygd landbruksvei på gnr. 82/1 m/fl, Forså utmark i Ibestad kommune

Hei
Skogsveien er nå sendt på høring. Nummererte referanser til avkjørslene på tabellen under, finnes på vedlagt kartskisse.
Tabellen viser at samlet lengde på avkjørslene er beregnet til 2153 meter
/Ole
Fra: Ole Pedersen-Dyrstad
Sendt: 13. juni 2016 18:44
Til: 'postmottak@fmtr.no'; 'postmottak@tromsfylke.no'; 'samediggi@samediggi.no'
Kopi: steinar@forsaa.net; Einar Johan Dons
Emne: Søknad om avkjørsler i tilknytning til nybygd landbruksvei på gnr. 82/1 m/fl, Forså utmark i Ibestad kommune

Hei
Vedlegger sakspapirer vedrørende søknad om avkjørsler i tilknytning til nybygd landbruksvei på gnr. 82/1 m/fl, Forså utmark i
Ibestad kommune til eventuell uttalelse. Høringsbrev vedr. hoved-traseen til veien ble sendt 25. april 2015
For å unngå at avkjørslene kommer i konflikt med registrerte samiske kulturminner i området, har kommunen i samarbeid med
Steinar Forsaa og Einar Johan Dons utarbeidet et digitalt kart som viser vei traséen og de planlagte avkjørslene. Dette kartet
vedlegges (Drangenveien.zip) samt kart som viser hele veien i pdf-format
                Drangenveien - egenskaper
                Id            Lengde Status   Merk
                1             2875      Ferdig   Hovedtrase
                2             58           Ny          Vei til kulturminne
                3             277         Ny          Vei til kulturminne
                4             257         Ny          Hyttevei
                5             105         Ny          Hyttevei
                6             199         Ny          Hyttevei
                7             178         Ny          Skogstrase hogst
                8             292         Ny          Skogstrase hogst
                9             79           Ny          Velteplass
                10           50           Ny          Vei til kulturminne
                11           372         Ny          Hyttevei
                12           24           Ny          Skogstrase hogst
                13           199         Ny          Skogstrase hogst
                14           63           Ny          Vei til kulturminne
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Navn
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Troms fylkeskommune
- Kulturetaten
Fylkesmannen i
Troms,
Miljøvernavdelingen

Med vennlig hilsen
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Miljøkulturvernavdelingen,
Arvovargeaidnu 20
Postboks 6600

Post
9730 Karasjok

Kontaktperson
         

9296 Tromsø

         

Postboks 6105

9291 Tromsø

         

Ole P Dyrstad
Næring/Landbruk
Plan, næring og utvikling
Ibestad kommune
Telefon sentralbord: 77 09 90 00
Mobil:_90 21 27 37.

