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PS 26/19 Referatsaker Plan- og driftsstyret 10. mai 2019 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 

 11.03.19 – Fra Riksantikvaren – Vedtak om tilskudd fra statsbudsjettet 2019 kap. 1429 
post 60 til arbeid med kulturminneplan i Storfjord. 

 08.04.19 – Det kongelige kulturdepartement – Endringer av tilskuddsordninger for 
spillemidler til idrettsanlegg og invitasjon til å komme med innspill. 

 Saksbehandler Odd- Geir Fagerli, Jordlovsbehandling – omdisponering til bolig på 
46/183. 

 02.05.2019 - E-post fra Bente Bech – Hundepark i Storfjord kommune. 
 
Orienteringssaker: 

 
1. Skuterløypene 

a. Sammendrag av referat fra møte med skuterforeningene og Helligskogen 
reinbeitedistrikt 

b. Planlagt evalueringsmøte sesongen 2018/2019 
c. Prosjektet videre 

2. Nalluvuopio 
3. Elvevoll Settefisk 
4. Samfunnsplanen 

a. Nettside 
b. Oppsett dokument 
c. Prosjekt videre 

5. Reidar Høiseth saka 
a. Brev til departement angeånde beslutninga fra fylkesmannen i nordland og 

kunnskapsgrunnlaget dette ble fattet på. 
6. Mindre endring Oldersletta 

a. Mer plass til vegareal for å få ønsket vegbredde og overvannshåndtering 
7. Ulovlighetsoppfølgning fritidsbolig Paras 
8. Hatteng Sentrumsplan 

a. Merknadsbehandling planoppstart 
9. Steinmasser Njallevuopio  
10. Personellstatus plan- og drift 
11. Gjennomgang investeringsplan 2019 
12. Muren ved Hatteng skole 

 

Vedtak: 
Sakene ble referert. 
 
 



PS 27/19 Hovedplan kommunale veier. Tilskudd til brøyting av private veier. 
Kommunal brøyting av private veier. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 

Vurdering 
Søknaden fra Melen Vel er å forstå slik at oppsitterne ønsker at Storfjord kommune skal overta 
Melenveien fra fv 868 til et endepunkt som ikke er definert. Melenveien har tidligere vært 
brøytet av kommunen i noen brøytesesonger. Dersom man går ut fra tidligere kommunal 
brøytepraksis er total brøytelengde innenfor bebyggelsen ca 600 m.  
 
Søknaden er fremmet før kommunestyret vedtok hovedplanen. Den er derfor å anse som 
mangelfull i henhold til kriteriene for kommunal overtakelse vedtatt i pkt 1.6 i hovedplanen for 
veier. Den politiske behandlingen av saken er derfor å anse som kommunens prinsipielle 
holdning til denne søknaden og liknende søknader som kommer som følge av vedtaket i denne 
sak. 
 
Vedtaksalternativer: 
Det foreligger 3 mulige utfall av denne saksbehandlingen. 
1. Søknaden avslås. Kommunen kan vise til begrensninger i kommuneøkonomien. 
2. Kommunen kan vedta å overta Melenveien og eventuelle andre veier etter søknad forutsatt at 
søknaden og veiens standard tilfredsstiller kravene i pkt 1.6 i hovedplanen. 
3. Kommunen kan vurdere å gi tilskudd til brøyting og vedlikehold av private veier etter 
søknader fra veieierne hvert år. Dersom kommunens økonomi gir rom for å tildele tilskudd, 
skjer dette etter en nøkkel som fastsettes av kommunestyret. Dersom det er vanskelige 
økonomiske tider kan kommunestyret vurdere å ikke tildele tilskudd i 1 eller flere år. 
 
Kostnader: Det er vanskelig å anslå kommunens fremtidige kostnader for alternativ 2 og 3.  
Dersom man forutsetter at veier som overdras til kommunen er av slik standard som forutsatt i 
hovedplanens pkt 1.6, vil det være lite ordinært vedlikehold av veiene. Kostnadene vil da i stor 
grad knytte seg til brøyting og strøing. Noen veier krever mer brøyting og strøing enn andre. For 
Melenveien er det opplyst at årlige brøytekostnader ligger på ca kr 25000. Dette harmonerer 
godt med gjennomsnittlige brøytekostnader som er ca kr 50000 pr km. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret. 
 
SPD stiller seg bak vedtaksalternativ nr. 3, i en forsøksperiode på 2 år. Rådmannen bes 
utarbeide ny innstilling til kommunestyret ut fra dette. Det bes medtatt en oversikt over hvilke 
private veier som kan være aktuelle for tilskudd, samt om det kan være aktuelt med en 
egenandelsordning.  
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 
  

Vedtak: 
SPD stiller seg bak vedtaksalternativ nr. 3, i en forsøksperiode på 2 år. Rådmannen bes 
utarbeide ny innstilling til kommunestyret ut fra dette. Det bes medtatt en oversikt over hvilke 



private veier som kan være aktuelle for tilskudd, samt om det kan være aktuelt med en 
egenandelsordning.  
 
3. Kommunen kan vurdere å gi tilskudd til brøyting og vedlikehold av private veier etter 
søknader fra veieierne hvert år. Dersom kommunens økonomi gir rom for å tildele tilskudd, 
skjer dette etter en nøkkel som fastsettes av kommunestyret. Dersom det er vanskelige 
økonomiske tider kan kommunestyret vurdere å ikke tildele tilskudd i 1 eller flere år. 
 
 
 
 

PS 28/19 Fastsetting av planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023 for Storfjord kommune 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre godkjenner Planprogram for Kommunedelplan for idrett, fysisk 
aktivitet og friluftsliv 2020 – 2023. 
 
 
 

PS 29/19 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til fagkyndig utredning av 
naturfarer 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Vedlagte retningslinjer for tildeling av tilskudd til fagkyndig utreding av naturfarer i h.h.t. plan 

og bygningslovens §28-1 vedtas.  
 Retningslinjene blir publisert lagt ut på Storfjord kommunes nettsider og FB side. 

 
 
 

PS 30/19 Søknad om dispenasjon fra LNFR-formålOppretting av eiendomfor 
ridebane og stall, Olderbakken 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 



Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om dispenasjon fra kommuneplanens arealdel om oppretting av eiendom/festegrunn for 
ridebane og stall til privat bruk mottatt 20.06.18 innvilges med følgende merknader.  

1. Ved søknad om bygging av stall skal det hentes uttalelse på mattilsynet 
2. Plassering av bygninger skal være i henhold til dispensasjon. 
3. Allerede etablert adkomst fra Olderbakken skal benyttes. Det settes ikke vilkår til 

tilkoblingspunkt til privat veg. 
 
Kommunen har gjennom sin vurdering konkludert med at vilkårene i plan- og bygningsloven § 
19-2 er oppfylte. Det har i saksutredningen ikke fremkommet forhold som blir vesentlig 
tilsidesatt ved innvilgelse av dispensasjon. Fordene med dispensajonen er at areal som i dag ikke 
er i bruk til annet formål, eller som kan ses tatt i bruk i planperioden blir utnyttet. Formålet kan 
også gi økt bolyst og ivaretakelse av tradisjoner og kulturmiljø. 
 
 
 
 

PS 31/19 Offentighetens bruk av private veier - Parasveien. Kostnader og 
budsjett for opprusting av veien. 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling endres til: 
Storfjord kommunestyre vedtar å igangsette opprusting av den dårligste delen av Parasveien i 
2019 med grøfting, fiberduk og bærelaglag av ikke knuste masser. Vedlikeholdet i 2019 er å 
anse som nødutbedring av veien for å unngå uframkommelighet i teleløsningen 2020. 
Finansiering: Kommunestyret godkjenner bruk av kommunale midler til tiltaket innenfor en 
ramme på kr 150000. Videre opprusting av Parasveien og oppfølging av andre private veier i 
prosjektet vurderes i økonomiplanen og budsjett 2020. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommunestyre vedtar å igangsette opprusting av den dårligste delen av Parasveien i 
2019 med grøfting, fiberduk og bærelaglag av ikke knuste masser. Vedlikeholdet i 2019 er å 
anse som nødutbedring av veien for å unngå uframkommelighet i teleløsningen 2020. 
Finansiering: Kommunestyret godkjenner bruk av kommunale midler til tiltaket innenfor en 
ramme på kr 150000. Videre opprusting av Parasveien og oppfølging av andre private veier i 
prosjektet vurderes i økonomiplanen og budsjett 2020. 
 
 
 
 



PS 32/19 Innvilget søknad om dispensasjon - kultiveringsarbeid 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Med justert vilkår gitt til saksfremlegg. 
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune har fattet vedtak, i henhold til forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 
på islagte vassdrag § 6, særlig behov. 
 
Dispensasjon gjelder for: 

Navn: Kitdal Jeger og Sportsfiske Forening (KJSF) 
Type kjøretøy: ATV, med henger ved behov 
Reg.nr: Eier av kjøretøyet 
Andre sjåfører: Medlemmer av KJSF 
Tidsrom: 
(også evt. innen døgnet) 

Gjelder fra og med 2019 til og med 2022 i 
tidsrommet 01.07 – 31.10. Inntil 10 turer per år 
Det er et generelt motorferdselforbud fom. 05.05 
tom. 30.06 jfr. § 9 i forskriften. 

  
 

Vedlegg som skal følge kjøretøyet: 
 Original dispensajon 
 Kart med kjøretrasé 

 Kjørebok, signert av leder i KJSF 
 

Vilkår for kjøringen: 
 All motorisert ferdsel i utmark skal foregå etter gjeldende lover og forskrifter, og i henhold 

til gitt dispensasjon. Vi minner om vegtrafikklovens bestemmelser. 
 Kjøringen skal skje så hensynsfullt som mulig for å unngå skade og ulempe for naturmiljø 

og mennesker jfr. Motorferdsellovens § 8. Enhver skal opptre aktsomt og gjøre det som er 
rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet jfr. Naturmangfoldlovens § 6 om generell 
aktsomhet. 

 Statskog som grunneier har gitt en generell tillatelse til kjøring på sin eiendom dersom 
dispensasjon innvilges. 

 Kjøring mellom kl. 23.00 – 07.00 bør unngås. 
 Kjørebok må fylles ut før kjøring starter 

 
 
 
 

Vilkår for at tillatelse skal kunne gis: 
 Søkeren må påvise et særlig behov 
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring 
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte 
 Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum 
 
 



Formålet med kjøringen: 
Kitdal jeger og sportsfiske forening har i over 30 år drevet kultiveringsarbeid ved 
Caccavannet på Kitdalsallmenningen. De starter et prosjekt sommeren 2019 hvor 
røyevandring ned til Caccavannet skal kartlegges ved bruk av fiskefelle ved Sikringsbua, 
denne trenger ukentlig tilsyn. Prosjektet skal gå over 5 år.  
 
Jevnlig vedlikehold av Sikringsbu med utedo, klopper i Midterdalen og Siktaskuret. 
 
Det tillates kjøring fram til Sikringsbua for nødvendig transport av utstyr. Jevnlig tilsyn av 
fiskefelle gjennomføres ved kjøring til «Heiskel sitt båthus» og bruk av båt over vannet. 
 
Prøvefiske av aktuelle fjellvann, Cacca vannet, Sørdals småvannene og Oksefjell vannene. I 
forbindelse med prøvefiske av Oksefjell vannene og fjerning av ødelagt bro tillates kjøring 
langs samenes kjørevei på østsiden av Govda vannet. 
 
Klargjøring av nausttomt, samt bygging av naust. 
 

 
 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer loven, forskriften eller vilkår fastsatt i medhold av 
loven, eller medvirker dertil, er strafferettslig ansvarlig etter Lov om motorferdsel i utmark og 
vassdrag, § 12 
 
Vi minner om at det drives reindrift i området, og at det må utvises nødvendige hensyn ift. 
dette. 
 
 

Rådmannens innstilling 
Kitdal Jeger og Sportsfiske Forening innvilges dispensasjon i henhold til forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag jf. § 6, særlig behov. Med justerte vilkår i gitt i 
saksframlegg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beskrivelse av kjøretrasé: 
 

 

 
Prinsippene i Naturmangfoldlovens § 8, 9 og 10 er vurdert og anses oppfylt: 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: 
§ 9 – Føre-var-prinsippet: 
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning:  
 
 
 
 
 
 



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

PS 33/19 Lokal forskrift båndtvang for hunder 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Forslag fra Plan- og driftsstyret 
De lokale forskrift båndtvang for hunder sendes på høring. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
De lokale forskrift båndtvang for hunder sendes på høring. 
 
 

PS 34/19 Søknad om konsesjon 46/229 - Hans Arne Nordeng 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Rådmannen innvilger konsesjon til Hans Arne Nordeng på eiendommen gnr./bnr.  46/229 i 
Storfjord kommune jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9.  
 
 
 



PS 35/19 Søknad om dispensasjon for bygging av fritidsbolig på 45/216, 
Haskihytta 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens justerte innstilling: 
 
Kommunen ikke kan se at dispensasjonen medfører tilsidesettelse av LNFR-formålet: 
L: Landbrukskontoret hos kommunen har jordlovsbehandlet søknaden, og konkludert med at 
arealet kan benyttes til fritidsboligformål uten konsekvenser for landbruket. 
N: Naturutredningen i saksfremlegget har ikke funnet naturverdier som må tilsidesettes for 
innvilgense av søknad. 
F: Friluftsliv er ikke berørt av tiltaket jamfør saksutredningen. 
R: Utredningen til kommunen angående reindrift konkluderer med at hensynet til reindrifta ikke 
vil bli tilsidesatt basert på at eiendommen i dag benyttes til fritidsboligformål med Haskihytta 
som hovedbygg. Nytt hovedbygg gir ikke endrede forhold for reindrifta, annet enn det fysiske 
tiltaket på avgrenset eiendom, som ikke kan ansees som særlig begrensende for reindrifta da 
fritidsboligeiendommen allerede inneholder flere byginger.  
 
Fordelene med dispensajonen er at en allerede fradelt fritidseiendom vil bli oppgradert til dagens 
standard gjennom oppføring av ny fritidsbolig, der den gamle bygningen (Haskihytta) i seg selv 
får bli stående med mulighet for ivaretakelse av historie og byggeskikk. Eiendommens bruk er 
ikke foreslått endret i forhold til dagens situasjon. Det er ikke formålstjenlig for kommunen at 
eiendommen blir inaktiv på grunn av dagens forfatning på hovedbygningen. Det burde 
tilrettelegges for at allerede fradelte eiendommer for fritidsbebyggelse skal kunne utnyttes til 
formålet etter dagens standarder. Byggeskikk og estetikk er ivaretatt gjennom søknad og vilkår.  
 
Storfjord kommune anseer vilkårene i Plan- og bygningslovens dispensasjonsparagraf § 19-2 
som oppfylte gjennom kommunens vurdering. Det har ikke fremkommet forhold som blir 
vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensajsonen, og fordelene er klart større enn 
ulempene.  
 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av ny hytte på eiendommen 45/216 
innvilges. Det stilles følgende vilkår til dispensasjonen. 

1. På tomta tillates maksimalt 3 bygg. Dagens fritidsbolig må ved byggesak omdefineres til annen 
bygningstype, f.eks anneks. Jamfør KPA bestemmelse punkt 2.3.4. 

2. Høyde på fundament skal ikke overstige 60cm over gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
3. Arktitektur, materialbruk og fargesetting skal bidra til god stedtilpasning, hindre unødvendig 

terrenginngrep og sjenerende nær- og fjernvirkning.  
 
Kommunen ikke kan se at dispensasjonen medfører tilsidesettelse av LNFR-formålet: 
L: Landbrukskontoret hos kommunen har jordlovsbehandlet søknaden, og konkludert med at 
arealet kan benyttes til fritidsboligformål uten konsekvenser for landbruket. 
N: Naturutredningen i saksfremlegget har ikke funnet naturverdier som må tilsidesettes for 
innvilgense av søknad. 
F: Friluftsliv er ikke berørt av tiltaket jamfør saksutredningen. 



R: Utredningen til kommunen angående reindrift konkluderer med at hensynet til reindrifta ikke 
vil bli tilsidesatt basert på at eiendommen i dag benyttes til fritidsboligformål med Haskihytta 
som hovedbygg. Nytt hovedbygg gir ikke endrede forhold for reindrifta, annet enn det fysiske 
tiltaket på avgrenset eiendom, som ikke kan ansees som særlig begrensende for reindrifta da 
fritidsboligeiendommen allerede inneholder flere byginger.  
 
Fordelene med dispensajonen er at en allerede fradelt fritidseiendom vil bli oppgradert til dagens 
standard gjennom oppføring av ny fritidsbolig, der den gamle bygningen (Haskihytta) i seg selv 
får bli stående med mulighet for ivaretakelse av historie og byggeskikk. Eiendommens bruk er 
ikke foreslått endret i forhold til dagens situasjon. Det er ikke formålstjenlig for kommunen at 
eiendommen blir inaktiv på grunn av dagens forfatning på hovedbygningen. Det burde 
tilrettelegges for at allerede fradelte eiendommer for fritidsbebyggelse skal kunne utnyttes til 
formålet etter dagens standarder. Byggeskikk og estetikk er ivaretatt gjennom søknad og vilkår.  
 
Storfjord kommune anseer vilkårene i Plan- og bygningslovens dispensasjonsparagraf § 19-2 
som oppfylte gjennom kommunens vurdering. Det har ikke fremkommet forhold som blir 
vesentlig tilsidesatt ved innvilgelse av dispensajsonen, og fordelene er klart større enn 
ulempene.  
 
 
 
 

PS 36/19 Fellingstillatelse elg - 2019 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2019 etter følgende tabell: 
 
Vald  Tellende areal  Bestandsplan  Kalv  Hunndyr  Hanndyr  Frie dyr  Sum  
Elsnes  32 063 daa  Nei  3 2  3  0  8  
 
 
 
 

PS 37/19 Fellingstillatelse elg Skibotn Storvald- 2019 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2019 etter følgende tabell: 

 

Vald  Tellende areal  Bestandsplan  Kalv  Hunndyr  Hanndyr  Frie dyr  Sum  
Skibotn Storvald 143 000 daa  Ja    27 27  
 

 
 
 

PS 38/19 Fellingstillatelse elg Indre Storfjord - 2019 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 10.05.2019  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune tildeler fellingstillatelse til elgjakta 2019 etter følgende tabell: 

 

Vald  Tellende areal  Bestandsplan  Kalv  Hunndyr  Hanndyr  Frie dyr  Sum  

Indre Storfjord 122 300 daa  Ja    27 27  

 

 
 
 


