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Kommunestyret, 22.02.2018 

Orienteringer 
 

Tema Navn 

Ungdomsrådet presenterer seg Ungdomsrådet 
Brannstasjon Gratangen - lokalisering Roald Halvorsen, Norconsult AS 
Svar på innkomne spørsmål Eva Ottesen 
Oppfølging av kommunestyrets vedtak Ole Kr. Severinsen 
Generell orientering  
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From: svarer-ikke@dss.dep.no 
Sent: Monday, January 15, 2018 3:03 PM 
To: Ole K. Severinsen 
Subject: Takk for ditt høringssvar til Høring av forslag til endringer i 

vannforskriften og naturmangfoldloven 
Attachments: Høringssvar - endringer i vannforskrift og naturmangfoldsloven.pdf 
 

Referanse: 12/3974 

Høring: Høring av forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 

Levert: 15.01.2018 16:03 

Svartype: Med merknader 

Kontakt 

avsender: 
Gratangen kommune 

Kontaktperson: Ole Kristian Severinsen 

Kontakt-e-post: ole.k.severinsen@gratangen.kommune.no 

Tittel: Høringsuttalelse til vannforskriften og naturmangfoldsloven 

Uttalelse: 

Ref. vedlagt høringsuttalelse. 

Vedlegg: 
Høringssvar - endringer i vannforskrift og naturmangfoldsloven.pdf 

(300,87 KB)  
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HØRINGSSVAR 

 

ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN 

 

Gratangen kommune har administrativt behandlet Klima- og miljødepartementet og 
Olje- og energidepartementets forslag til endringer i «Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen» (vannforskriften) og naturmangfoldloven, med høringsfrist 
15.1.2018. Rådmannen i Gratangen kommune vil uttale følgende: 

1. Mener det er sterkt beklagelig at det nå legges opp til statlig overstyring og 
«avpolitisering» av vannforvaltningen. Vannressursene er våre felles ressurser og 
forvaltningen av disse bør ikke defineres som et rent statlig sektoransvar. 
Dagens organisering sikrer politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv 
deltakelse fra alle berørte parter. Dette er avgjørende for å oppnå 
vannforskriftens mål. 

2. Anser frakopling av vannforvaltningsarbeidet fra plan- og bygningsloven som 
svært uheldig. Plan- og bygningsloven er et godt egnet, felles redskap som 
balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for samfunnets samlede 
behov. Planprosessene er demokratiske, og sikrer at alle lokale parter deltar 
aktivt både i planfase og planoppfølging. 

3. Mener at departementenes forslag til endring medfører et brudd med de 
prinsipper som vannrammedirektivet bygget på – nemlig beslutningsmyndighet 
nærmest de som er berørt. 

4. Mener det vil svekke arbeidet at det ikke lenger skal være en lovfestet 
samordningsarena regionalt (vannregionutvalg). Ved å fjerne denne felles sam-
ordningsarenaen er det en risiko for at vannforvaltningsarbeidet blir mer 
sektorisert og fragmentert, og den lokale medvirkningen betydelig svekket. 

5. Arbeidet i vannområdene har generert kunnskap og kompetanse, og etablert 
velfungerende samarbeidsformer som er viktige å videreføre. For å sikre fortsatt 
lokal (kommunal) forankring i vannområder må staten gå inn med forutsigbar 
finansiering av vannområdenes drift. Det er brukt mye tid og ressurser på å 
bygge opp kunnskap og kompetanse lokalt, og det er vesentlig for det videre 
arbeidet at denne kompetansen beholdes. 

 

Gratangen, 15.01.2018 

 

Ole Kr. Severinsen       Karl-Johnny Holtmo 
Rådmann        Sektorleder 
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HØRINGSSVAR 

 

ENDRINGER I VANNFORSKRIFTEN OG NATURMANGFOLDLOVEN 

 

Gratangen kommune har administrativt behandlet Klima- og miljødepartementet og 
Olje- og energidepartementets forslag til endringer i «Forskrift om rammer for 
vannforvaltningen» (vannforskriften) og naturmangfoldloven, med høringsfrist 
15.1.2018. Rådmannen i Gratangen kommune vil uttale følgende: 

1. Mener det er sterkt beklagelig at det nå legges opp til statlig overstyring og 
«avpolitisering» av vannforvaltningen. Vannressursene er våre felles ressurser og 
forvaltningen av disse bør ikke defineres som et rent statlig sektoransvar. 
Dagens organisering sikrer politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv 
deltakelse fra alle berørte parter. Dette er avgjørende for å oppnå 
vannforskriftens mål. 

2. Anser frakopling av vannforvaltningsarbeidet fra plan- og bygningsloven som 
svært uheldig. Plan- og bygningsloven er et godt egnet, felles redskap som 
balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for samfunnets samlede 
behov. Planprosessene er demokratiske, og sikrer at alle lokale parter deltar 
aktivt både i planfase og planoppfølging. 

3. Mener at departementenes forslag til endring medfører et brudd med de 
prinsipper som vannrammedirektivet bygget på – nemlig beslutningsmyndighet 
nærmest de som er berørt. 

4. Mener det vil svekke arbeidet at det ikke lenger skal være en lovfestet 
samordningsarena regionalt (vannregionutvalg). Ved å fjerne denne felles sam-
ordningsarenaen er det en risiko for at vannforvaltningsarbeidet blir mer 
sektorisert og fragmentert, og den lokale medvirkningen betydelig svekket. 

5. Arbeidet i vannområdene har generert kunnskap og kompetanse, og etablert 
velfungerende samarbeidsformer som er viktige å videreføre. For å sikre fortsatt 
lokal (kommunal) forankring i vannområder må staten gå inn med forutsigbar 
finansiering av vannområdenes drift. Det er brukt mye tid og ressurser på å 
bygge opp kunnskap og kompetanse lokalt, og det er vesentlig for det videre 
arbeidet at denne kompetansen beholdes. 

 

Gratangen, 15.01.2018 

 

Ole Kr. Severinsen       Karl-Johnny Holtmo 
Rådmann        Sektorleder 
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Postadresse: Postboks 185 5804 Bergen BeBesøksadresse: Strandgaten 229 Telefon:   55 23 80 00 Telefaks:  55 23 80 90 

Organisasjonsnr: 971 203 420 E-postadresse: postmottak@fiskeridir.no Internett: www.fiskeridir.no     

 

 

Kommuner og fylkeskommuner Adm.enhet: Tildelingsseksjonen 

 Saksbehandler: Anne B. Osland 

 Telefon: 91365476 

 Vår referanse: 17/4911 

 Deres 

referanse: 

 

 Dato: 13.12.2017 

   

 Att:   

 

Utbetaling fra Havbruksfondet -  2017  

 

Vi viser til instrukser fra Nærings- og fiskeridepartementet for utbetalinger fra 

Havbruksfondet av hhv. 5. januar 2017 og 22. mars 2017. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for 

utbetalingene fra Havbruksfondet. 

 

Stortinget besluttet i 2015 opprettelsen av Havbruksfondet. Fra og med 2016 skal inntektene 

fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles med 20 % til staten og 80 % til kommunal 

sektor. Andelen til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner) skal fordeles gjennom 

Havbruksfondet. Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner er satt til 87,5 % og 

12,5 % av Havbruksfondet. Det er lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige 

matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål – laks, ørret og regnbueørret i sjø, som skal 

benyttes som fordelingsnøkkel, basert på registrerte opplysninger i Akvakulturregisteret.  

 

Mer utfyllende opplysninger om utbetalingene fra Havbruksfondet for 2017 er tilgjengelig på 

Fiskeridirektoratets nettsider, www.fiskeridir.no.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne B. Osland 

seksjonssjef  

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 
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GRATANGEN KOMMUNE 

 

 

 

 
 

Vår dato 

1 av 3 

Vår referanse 

02.02.2018 18/00004-4 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 

Karl-Johnny Holtmo, tlf.   977 60 136 20.12.2017   17/13652-4 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon E-post   Foretaksregisteret    

Pb.23 Nergårdveien 2 +4777021800 postmottak@gratangen.kommune.no Org.nr.959469415 

9471 Gratangen Årstein   Bankkonto 

1503 40 65109 

 

Troms Fylkeskommune 

Strandveien 13 

9007 TROMSØ 

 

 

 

  

    

HANDLINGSPLAN FOR FYLKESVEG 2018-21, HØRINGSSVAR 

Viser til Deres brev datert 20.12.2017, mottatt 11.01.18, samt høringsmøte i Tromsø 18.01.18.  

 

Samferdsel er en viktig forutsetning for bosetting, næringsutvikling og ressursutnyttelse i Gratangen kommune. 

Det er avgjørende at vegnettet kan betjene trafikken på en effektiv og sikker måte samt å hindre ytterligere 

forfall. 

 

Troms fylkeskommune har et viktig ansvar for trafikksikkerheten i fylket, jf. vegtrafikkloven §40a. Viktige 

satsninger i infrastrukturen må inkludere økt utbygging av sammenhengende og separate gang- og sykkelveier, 

utbedringer av trafikkfarlige kryss/veier, bedre vedlikehold og sikring, belysning og skilting.  

 

Gratangen kommune oppfordrer til å styrke kollektivtilbudet i større grad når det gjelder arbeids-/skolependling 

til omkringliggende kommuner i bo- og arbeidsmarkedsregionen. 

 

Gratangen kommune oppfordrer også til å arbeide for realisering av jernbanetilknytning til Troms som kan møte 

ytterligere behov for miljøvennlig og effektiv næringstransport. 

 

I Forbindelse med handlingsplan for fylkesveg 2018-21 er Gratangen kommune enig i å prioritere drift og 

vedlikehold i eksisterende fylkesveinett framfor investering i nye store prosjekt. 

Det er også viktig å bedre næringstransportens fremkommelighet på viktige strekninger, i tråd med politisk 

strategi «Fra kyst til marked» for å sikre konkurransekraften. 

 

Bedring av trafikksikkerheten og trygghet for gående og syklende langs skoleveg og tett bebygd strekninger. 

 

 

Gratangen kommune -Samfunnsplanen 2017-29: 

 

 Offentlige vei- og kollektivtilbud skal være gode, trygge og sikre slik at det er enkelt å reise innad i 

kommunen og i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Innbyggerne skal ha tilgang til digital infrastruktur 

som videreutvikles i samsvar med den teknologiske utviklingen.  

 

 Legge til rette for at Gratangen blir en attraktiv bokommune for arbeidstakere i egen og 

omkringliggende kommuner, med fokus på nærhet til E6. 

 

 Arbeide for at Troms og Nordland fylkeskommuner i større grad koordinerer kollektivtilbudet, tilknyttet 

arbeids-/skolependling til omkringliggende kommuner. 
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 Utvikle rutegående internkommunikasjon. 

 

 Arbeide målrettet politisk mot regionale og sentrale myndigheter for å utbedre veiene i kommunen. 

 

 Sertifisere Gratangen som trafikksikker kommune. 

  

 Legge til rette for ny aktivitet med næringsareal ved sjø og langs E6 

 

I forbindelse med utfordringsbildet for handlingsplanen 2018-21 ønsker vi å bidra med følgende innspill: 

 

FV142 

 Kommunen er svært tilfreds med utbyggingen av trinn 1 av gang- og sykkelvegen langs FV 142 fra FV 

825 til Gratangen skole. Den resterende og viktigste delen av dette prosjektet fra brua over Storelva til 

Gratangen skole må realiseres så snart som mulig. Reguleringsplan for del 2 er skal opp til 

2.gangsbehandling i kommunestyret 22.02.18. 

 

 Bru/kryss ved Storfossen. Flaskehals -behov for vurdering/tiltak. Tungtransport lags FV825 vil også bli 

berørt. Forbedring vil gi en mer effektiv og sikrere trafikkavvikling. 

  

 Behov for punkturbedringer flere steder for å hindre videre forfall. 

 

FV141 

 Kommunen vil peke på de store og økende utfordringene knyttet FV 141 fra Årstein til kommunegrense 

Lavangen. Standarden på denne vegstrekningen virker hemmende på utviklingen i kommunen. 

 

 Bru fra FV825, Straumsnes til FV141, Årstein – kalt Årsteinbrua. Bruen har smale gangfelt for gående 

på begge sider av kjørebanen. Registrert som byggverk 19-0722 Årsteinstraumen med vegvesenet som 

eier, Vegvesen/fylkeskommune som vedlikeholds – og inspeksjonsansvarlig. Ber fylkeskommunen tar 

ansvar for denne bruen og innfrir krav, drift- og vedlikehold av gatelysene for å sikre trafikksikkerheten 

for myke trafikanter. 

 Fra Årsteinbrua og gjennom kommunesentret er det etablert separat gang- og sykkelsti. Forutsetter at 

anlegget ble bygget etter vegloven etter gjeldende standard. Ber fylkeskommunen overta ansvar for 

denne strekningen og innfrir krav mht. drift- og vedlikehold av gatelysene for å ivareta 

trafikksikkerheten for myke trafikanter. 

 

 På Nordgratangen ligger en Montessoriskole med 47 elever og barnehage med 9 barn.  Behov for 

Trafikksikkerhetstiltak. 

 

 Stor trafikk med personbiler og skolebuss 

 

 Nyetablering av oppdrettsanlegg på Myrlandshaugen vil gi økt nærings- og arbeidskjøring. Vil bli en 

viktig strekning, i tråd med politisk strategi «Fra kyst til marked» 

 

 Kvaliteten på vegen antas å være den største hindringen for utvikling av ytre Gratangen. 

 

 Eneste omkjøringsvei ved stenging av E6 mellom Langmyra og Fossbakken 

 

 Behov for punktutbedringer flere steder for å hindre videre forfall. 
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FV825 

 

 Kommunen er svært positiv til at det er fokusert på strekningen Langmyra til Årsteinbrua hvor det er 

store behov for punktutbedringer, men ber om at hele strekningen til grense Skånland sees i 

sammenheng. 

 

 Viktige strekning, i tråd med politisk strategi «kyst til marked» 

 

 Blå sektor signaliserer en tredobling av næringstransport langs denne veien Brattberg/Foldvik – E6 

Langmyra. I tillegg kommer økt arbeidskjøring. Transporten mot Grovfjord i Skånland vil også øke. 

 

 Behov for vurdering/tiltak av skredsikring på strekningen mellom Tyvskjær og Hilleshamn. 

 

 Eneste omkjøringsvei ved stenging av E6 mellom Langmyra og Bjerkvik. Den fungerer også som 

omkjøringsvei for hele eller deler av E10 mellom Bjerkvik og Tjeldsundbrua. 

 

 Behov for punktutbedringer flere steder for å hindre videre forfall 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Gratangen kommune 

 

 

Ole Kristian Severinsen Karl-Johnny Holtmo 

Rådmann Sektorleder Forvaltning og utvikling  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Ordfører, Eva Helene Ottesen 

 

 

Likelydende brev sendt til    

Troms Fylkeskommune            Strandveien 13 9007 TROMSØ 
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MØTET i OSO barnevern Nord-Norge  22-23.november 2017 

Saksbehandler: Marina Zyryanova 
  

MEDLEMMER til stede  
  

Fylkesmannen  

Siri Jakobsen, Fylkesmannen i Finnmark  
Merete Jenssen, Fylkesmannen i Troms  
Randi Gundersen, Fylkesmannen i Nordland  
  

Kommunene  
John Arvid Heggen, Kommunalsjef i Vefsn kommune – fast medlem  
Heidi Johnsen, Barnevernsleder i Narvik kommune – vara for Arve Rolandsen  
Kari Mortensen, Enhetsleder, Vesterålen barnevern - fast medlem  
Frode Skuggedal, Administrasjonssjef i Salangen – vara for Hugo Thode Hansen  
Einar Pedersen, Rådmann i Kåfjord kommune - fast medlem  
Aina Isaksen, Barnevernsleder i Tromsø kommune - fast medlem  
Lisa Friborg, Enhetsleder i Balsfjord kommune - fast medlem  
Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana kommune - fast medlem  
Olaf Trosten, barnevernsleder i Nesseby og Tana kommune – fast medlem   
Bodil Negård, barnevernsleder i Hammerfest kommune - fast medlem  
  

KS  

Unn Martinsen, KS Finnmark 
May Liss Nikolaysen Teisrud, KS Finnmark  
  

Brukerorganisasjoner  

Thomas Johansen, Landsforeningen for barnevernsbarn  
  

Bufetat, region nord  
Pål Christian Bergstrøm, Regiondirektør – dag 1  
Bente Henriksen, Avdelingsdirektør  
Hilde Skaret, Avdelingsdirektør  
Bente Wistven, Kommunikasjonssjef  
Ann Sissel Punsvik, Leder Fosterhjemstjenesten   
  

Eksterne og foredragsholdere:  
Hogne Eidissen, rådmann i Målselv kommune  
Frode Løvlie, Deloitte 
 
 

Forfall:  

Kommuner: 
Frank Hansen, Rådmann i Værøy – på grunn av været 

Brukerorganisasjoner 

Veronika Løveng-Hansen, Landsforeningen for barnevernsbarn 
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Eksterne og foredragsholdere: 

John Magne Knutsen, avdelingsleder avd. Statlige familiehjem, Bodø ungdomssenter – på grunn av været 
Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø – på grunn av været 
 
 
 

Agenda: 
 
Leder v/OSO barnevern Nord-Norge starter møtet med at medlemmene gir en kort presentasjon av seg selv. 
 
8/17 Presentasjonsrunde 
9/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
10/17 Godkjenning av referat fra møtet 6-7.06.17 
11/17 Akuttberedskap i kommunalt barnevern 
12/17 Helsesatsingen – Samarbeid mellom OSO barnevern og OSO helse 
13/17 Tilbakemelding på samarbeidsprosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemtjenesten  
14/17 Statusrapport fra barnevernsprosjektet i KS Finnmark 
15/17 Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem.  
16/17 Resultatet fra Fylkesmannens tilsyn med ettervern i Harstad kommune, barneverntjenesten 
17/17 Om styring og ledelse i barnevernet 
18/17 OSO barnevern fremover – felles diskusjon basert på spørreundersøkelsen. 
19/17 2-3 minutters innlegg fra OSO-medlemmer 
20/17 Kvalitets- og strukturreformen – Hvordan jobber kommuner for å forberede seg til endringer? 
21/17 Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på barnevernområdet 
22/17 Eventuelt. Avslutning av møtet. Nytt møte. 
 
 

Saksnr. Saksfremstilling 
8/17 Presentasjonsrunde. 

 
Perioden for medlemmene i OSO er 2 år. Neste periode er 2017-2019 og under ledelse av 
kommunene. Dette møtet er det første i ny periode og det skal velges leder og nestleder for 
kommende 2 år. 
 
Rådmannsrådene har oppnevnt nye medlemmer i OSO barnevern, uthevet skrift: 
 

Medlem Varamedlem Fylke/organisasjon 
John Arvid Heggen, 
Kommunalsjef i Vefsn kommune 

Randi Gregersen, rådmann i 
Sortland 

Nordland 

Aina Isaksen, Barnevernsleder i 
Tromsø kommune 

Håvard Gangsås, rådmann i 
Bardu kommune 

Troms 

Lisa Friborg, Enhetsleder i 
Balsfjord kommune 

Inger Slettum Olsen, 
Barnevernsleder i Lenvik 
kommune 

Troms 

Jørn Aslaksen, Rådmann i Tana 
kommune 

Raymond Robertsen, rådmann i 
Nordkapp kommune 

Finnmark 

Marion Høgmo, rådmann i 
Loppa kommune  

Lill Torbjørg Leirbakken, 
rådmann i Måsøy kommune 

Finnmark 

Olaf Trosten, barnevernsleder i 
Nesseby og Tana kommuner 

Sølvi Arvola, barnevernsleder i 
Vadsø kommune 

Finnmark 

Bodil Negård, barnevernsleder i Ann Helen Smikop, Finnmark 
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Hammerfest kommune barnevernsleder i Porsanger 
kommune 

 
Regiondirektør i Bufetat, region nord har vært leder de 2 siste årene. 
 
Vedtak: 
1. Som leder for OSO barnevern for perioden 2017 – 2019, velges Aina Isaksen, 
barnevernsleder i Tromsø kommune. 
2. Som nestleder for OSO barnevern for perioden 2017 – 2019, velges Einar Pedersen, 
rådmann i Kåfjord kommune. 

9/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste er sendt ut til medlemmene i henhold til praksis. 
Bufetat konstitueres til å lede møtet. Pål Christian Bergstrøm gjennomgår sakslista: 
- Sak 15/17 forskyves til neste møte – foredragsholderne kunne ikke komme pga. været. 
 
Vedtak: 
1. Innkalling og saksliste godkjennes. 
2. Sak 15/17 om digital veiledning utsettes til neste møte. 

10/17 Godkjenning av referat fra møtet 6-7.06.17 
 
- Referatet ble utsendt for innspill og kommentarer fra alle OSO-medlemmer. 
- Sekretariatet har oppdatert referatet iht. mottatte tilbakemeldinger.  
 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om referatet til orientering 

2. Den endelige versjonen er publisert på OSO-nettsiden. 
https://www.bufdir.no/barnevern/osobarnevern/ 

 
11/17 

 
Akuttberedskap i kommunalt barnevern – Presentasjon fra Fylkesmannen om hvordan 
akuttberedskap er organisert. Eksempler på hvordan beredskapen kan organiseres, vil 
fremkomme i håndbok som Bufdir lanserer i nær fremtid. Det påpekes at beredskapen skal være 
på plass i løpet av 2018.  

 
 Bufdir lanserer håndbok i akuttberedskap i nær fremtid. Eksempler på organisering vil 
fremkomme i denne.  
 Formalisert akuttberedskap – det skal fremkomme i arbeidsavtale, man skal være betalt.  
 
PowerPoint-presentasjonen 
 
Kommentarer: 
Det er utfordringer særlig i små kommuner ifm. organisering av akuttberedskap sett opp mot 
ressursbruk. Dersom man klarer å rekruttere et årsverk til denne oppgaven, vil vedkommende 
arbeide omlag 20 % av en 100 % stilling. Utfordrende da dette er en begrenset ressurs.  
 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om nåværende akuttberedskap i kommuner til orientering 
2. OSO anbefaler at håndboken gjøres kjent og tas i bruk i kommunalt barnevern. Informasjon 
om håndboken tas opp i et senere OSO møte. 

12/17 Helsesatsingen 
- Orientering om etablering av omsorgs- og behandlingsinstitusjoner – v/Pål Christian Bergstrøm 
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Kommentarer:  
 Referansegruppen har kun to representanter fra kommunalt barnevern, noe som anses som 
en svakhet  
 Prosjektgruppen/styringsgruppen har ingen representanter fra kommunalt barnevern. 
OSO barnevern bør kunne si noe om prosjektet, innspill som sendes til prosjektstyret. 
 
PowerPoint-presentasjon 
 
- Samarbeid mellom OSO barnevern og OSO helse  
Bente Henriksen, avdelingsdirektør i Bufetat, region nord, informerte OSO-medlemmene om 
møtet med samhandlingsansvarlige ved de fire OSO helse. Avtalt i dette møtet at OSO barnevern 
oversender et notat om samarbeidsbehov til de fire OSO helser.  
 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om etablering av to omsorgs- og behandlingsinstitusjoner til 
orientering. Regiondirektør i Bufetat tar innspill om kommunal representasjon med til 
styringsgruppen ledet av Bufdir. 
2. OSO tar informasjon om møtet mellom Bufetat, region nord og OSO helse til orientering. 
3. OSO barnevern ved sekretariatet lager et utkast til notat om grenseflater for samarbeid og 
sender det til utvalgte OSO medlemmene (Kari Mortensen og Lisa Friborg) for innspill. Forslaget 
behandles i etterkant av leder i OSO barnevern før utsendelsen til OSO helse. 
4. Videre samarbeid med OSO helse settes på dagsorden fremover. 
 

13/17 Tilbakemelding på prosjektet mellom Tromsø kommune og Fosterhjemtjenesten  
– v/ Ann Sissel Punsvik, Bufetat, region nord, og Aina Isaksen, Tromsø kommune 
 
- Bakgrunn for prosjektet: Barn venter for lenge på fosterhjem. Samtidig som kommunen 
takker nei til formidlet fosterhjem.  
- Brudd på bistandsplikt. 
- Innføring av LEAN-metoden for å sikre forbedring og effektivisering, og fjerne unødige 
flaskehalser. 
- Sikre at forsterkningstiltak vurderes. 
 
PowerPoint-presentasjon 
 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om samarbeidsprosjektet om rekruttering av fosterfamilier til 
orientering 
2. Status i prosjektet gjennomgås på neste OSO-møte med tanke på videre spredning 

14/17 Statusrapport fra barnevernsprosjektet i KS Finnmark – v/ May Liss Teisrud, KS   
Finnmark 
 
- Prosjekt for å utvikle en egen modell for å sikre forsvarlige barneverntjenester i Finnmark. 
- Bufdirs Kompetansestrategi for det kommunale barnevernet «Mer kunnskap – bedre 
barnevern» – viktig komponent for Finnmarks-prosjektet. 
- Kartlegging av kompetansebehov 
- Orientering om hvilke tiltak som er planlagt  
 
PowerPoint-presentasjon 
 
Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om fremgang i barnevernsprosjektet i Finnmark til orientering 
2. OSO følger utviklingen i prosjektet. 
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15/17 Bruk av digitaliserte tjenester for veiledning av fosterfamilier og beredskapshjem. – v/John 
Magne Knutsen, Bodø ungdomssenter, og Wenche Åsjord, fostermor fra Bodø  

Foredragsholderne ankom ikke møtet på grunn av dårlig vær og kansellert fy 

Vedtak: 
1. Sak 15/17 tas på neste møte 

16/17 Resultatet fra Fylkesmannens tilsyn med ettervern i Harstad kommune, barneverntjenesten - 
v/Fylkesmannen i Troms, Merete Jenssen, fagansvarlig barnevern 

- Ettervern – tiltak som ungdom har rett på etter fylte 18 år hvis de mottok barnevernstiltak 
før de ble 18 år. 

- Fylkesmannen presenterte funn i tilsynet. Disse er å anse som generelle og av regional 
karakter. 

 

PowerPoint-presentasjon 

 

Vedtak: 

1. OSO tar informasjon om resultatene for tilsyn med ettervern i Harstad kommune til 
orientering. 
2. OSO oppfordrer til å starte tidlig (fra 16 år) med planer for ettervern og informasjon om 
muligheter. 
3. Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og NAV-kontoret bør være godt 
kjent i kommunalt barnevern. 

17/17 Om styring og ledelse i barnevernet – v/Hogne Eidissen, rådmann i Målselv kommune 

- Rådmannen viste stort engasjement og god innsikt i barnevernstjenestens arbeid. Han har i 
en årrekke jobbet systematisk med å sette barnevern på dagsorden i kommunen, gjennom blant 
annet å ha innført månedlige møter med barnevernsleder, som sikrer informasjon om situasjonen 
i det kommunale barnevernet. Dette samsvarer også med krav i Prop 73 L.  

PowerPoint-presentasjon 

Vedtak: 
1. OSO tar informasjon til etterretning 
2. OSO vurderer at styring og god forankring av barnevernets arbeid i kommunens toppledelse 
er en forutsetning for at barnevernet skal lykkes med implementering, av blant annet kvalitets – 
og strukturreformen.   
 

18/17 OSO barnevern fremover – Felles diskusjon. Gjennomgang av resultater for spørreundersøkelsen, 
ny mal for møtereferat, forslag til møtereglement og interessentkart i grupper. 

Vedtak: 

1. Møtereglementet innføres med mindre justeringer. 

2. Malen for møtereferat innføres. 

3. Innspill til interessentkartet tas inn og oversikten ferdigstilt. 

19/17 2-3 minutters innlegg fra OSO-medlemmer 

Gjennomgående tilbakemeldinger er mye utviklingsarbeid, utfordringer med akuttberedskap, til 
dels mye sykefravær som påvirker drift i kommunalt barnevern. Samarbeid med psykisk helse kan 
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være utfordrende. 

Vedtak: 
1. OSO tar informasjon om statusen og nyheter på barnevernsområdet i Nord-Norge til 
orientering 

20/17 Kvalitets- og strukturreformen – Hvordan jobber kommuner for å forberede seg til endringer? – 
v/KS 

Unn Martinsen gjennomgikk nasjonal kompetansestrategi med særlig oppmerksomhet viet det 
kommunale barnevernet.  

Vedtak: 
1. OSO tar informasjon til orientering 

2. OSO anser kompetansestrategien 
https://www.regjeringen.no/contentassets/6e31905299774f5681d57311e284d519/bedre-
barnevern.pdf 
som en nødvendighet for å sikre at kommunalt barnevern er i stand til å arbeide mer 
forebyggende og kunnskapsbasert.  

3. Informasjon om kompetansehevendesamarbeid mellom kommunene og med andre 
partnere følges forløpende opp i OSO. 

21/17 Følgeevaluering av forsøk med ny ansvarsdeling mellom stat og kommune på 
barnevernområdet – rapport fra Deloitte på oppdrag fra BLD, v/ Frode Løvlie 

Følgeevalueringen gir ikke et klart bilde av tydelige forbedringer som følge av forsøksordningen i 
de utvalgte kommunene så langt. Forsøket har kun vært i drift i nærmere 1,5 år og har også 
kommet ulikt i de tre kommunene. 

PowerPoint-presentasjon 

Vedtak: 

1. OSO tar informasjon om funn og vurderinger av prosjektet til orientering 
2. OSO barnevern har fulgt forsøksordningen tett siden oppstart grunnet Alta kommunes 
deltagelse og vil også gjøre dette fremover. 
 

22/17 Eventuelt. Avslutning av møtet. Neste møte. 

Det blir enighet om å avholde neste OSO-møte den 11-12.april 2018. 

Forslag til saker til neste møte: 

- Digitalisering, nye personvernregler, netthets 

- Bruk av digitalt verktøy for veiledning av fosterhjem og beredskapshjem. Porsanger 
kommune inviteres for innlegg om deres prosjekt om digitalisering av tjenesten.  

- Utdanningsinstitusjoner inviteres til dialog i forbindelse med kompetansestrategien og 
tematikk rundt forskningsbasert utviklingstrekk og saker. 

- Dialog med OSO helse - Psykiskhelseoppfølging av utsatte barn. 

 

Vedtak: 

1. Neste møte avholdes 11.-12.april 2018 i Tromsø.  

2. Sekretariatet tar kontakt med den nye OSO ledelsen for videre planlegging  
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Besøksadresse: 
Asbjørn Selsbanesgt. 9 
Harstad 
 

Postadresse:  
Postmottak 
9479  Harstad 

Telefon: 
77 02 60 08 
Mobil: 
47 71 10 40 

E-post: 
post@strr.no 
sturla.bangstad@strr.no 
 

Hjemmeside:   
www.strr.no 

     
 

 
 

 
  
 
 
Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo  
 
   
 
 
 
 
KRAV OM ENDRING AV FORSKRIFT FOR BRUK AV MOTORFERDSEL I UTMARK OG 
PÅ ISLAGTE VANN 
 
Sør-Troms regionråd viser til skriv fra Salangen kommune til Klima- og 
miljødepartementet datert 19. desember, 17/465-3165/17. 
Det vises også til ovennevnte forskrifts §5c. 
 
Sør-Troms regionråd registrer på lik linje med Salangen kommune at fylkesmannen i 
Troms ønsker å begrense kommunenes mulighet for skjønnsmessig vurdering om bruk av 
snøscooter til hytter hvor avstanden er under 2,5 km fra brøytet veg. En slik innskjerpelse 
vil i så fall stå i skarp kontrast til Regjeringens uttalte ønske om å minske byråkrati og 
styrke lokalt selvstyre. 
 
Regionrådet mener at kommunene er fullt ut i stand til å gjøre nødvendige 
skjønnsmessige vurderinger av forskriftens §5c basert på lokal kunnskap om topografi, 
sårbarhet og belastning på naturen.   
 
Sør-Troms regionråd krever at ovennevnte forskrift endres ved at minstekravet om 2,5 
km fra bilveg fjernes. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
        
 
Helene Berg Nilsen       Sturla Bangstad 
Leder         Daglig leder 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 
 
 
 

Deres ref.: 
 

Deres dato: 
 

Saksbehandler: 
STURLA BANGSTAD 

Telefon:770 26008 Vår dato: 
29.01.2018 

Vår ref.      2018/666 /  
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Postadresse 
Postboks 8013 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@kld.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kongens gate 20 
 
www.kld.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org no. 
972 417 882 

Avdeling 
Naturforvaltnings-
avdelingen 

Saksbehandler 
Agnes Harriet 
Lindberg 
22 24 57 66 

Svar på krav om endring av forskrift for bruk av motorferdsel i utmark og 
på islagte vann 

Vi viser til brevet fra Sør-Troms regionråd 29. januar 2018. I brevet viser dere til Klima- og 

miljødepartementets brev til Salangen kommune 19. desember 2017, der tidligere statsråd 

Vidar Helgesen svarer på en anmodning om å endre forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag § 5 bokstav c. Sør-Troms regionråd skriver at man på lik linje 

med Salangen kommune registrerer at fylkesmannen i Troms ønsker å begrense 

kommunenes mulighet for skjønnsmessig vurdering av bruk av snøscooter til hytter hvor 

avstanden er under 2,5 km fra brøytet vei. Det anføres at dette er i strid med regjeringens 

ønske om å minske byråkrati og styrke lokalt selvstyre. Regionrådet mener at kommunene er 

i stand til å gjøre nødvendige vurderinger basert på kunnskap om lokal topografi, sårbarhet 

og belastning på naturen, og krever at forskriften endres ved at minstekravet om 2,5 km fra 

bilvei fjernes. 

 

For å bevare natur, miljø og friluftsliv er det et ønske om å begrense motorferdsel i utmark 

mest mulig. Utgangspunktet etter motorferdselloven § 3 er derfor at motorferdsel i utmark er 

forbudt. Det finnes likevel noen unntak fra denne hovedregelen, og motorferdselforskriften  

§ 5 bokstav c er ett eksempel på det. Bestemmelsen ble innført for å dekke transportbehovet 

til avsidesliggende hytter der det ikke finnes tilfredsstillende mulighet til å leie transport. 

Grensen for hva som er ansett som avsidesliggende er i forskriften satt til 2,5 km. Tillatelser 

som er gitt uten at dette vilkåret er oppfylt vil være ugyldige. Fastsettelsen av avstanden 

mellom hytte og brøytet bilvei er imidlertid en konkret vurdering. Utgangspunktet er luftlinje, 

men der dette er urimelig, for eksempel fordi terrenget er alt for bratt, eller man må gå rundt 

en innsjø, er det lengden på den aktuelle traseen som må legges til grunn. 

 

Sør-Troms regionråd 

 

 

 

  

 

 

Deres ref 

2018/666 / KO1 

Vår ref 

17/2213-7 

Dato 

6. februar 2018 
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Side 2 
 

Departementet har forståelse for at det lokalt kan oppfattes krevende å stramme inn på en 

etablert, men ulovlig praksis, som har gitt befolkningen en forventning om at denne type 

tillatelser kan gis. En slik ulovlig praksis er ikke et argument for å endre regelverket. 

Departementet viser videre til at en avskaffelse av avstandskravet vil medføre en vesentlig 

økning i motorisert ferdsel i norsk natur. Økningen vil komme i områder hvor det er hytter, og 

som derfor må antas å være mye brukt i friluftslivssammenheng. Kravet om leiekjøring for 

transport over mindre avstander enn 2,5 km sikrer at kjøringen begrenses til et nødvendig 

minimum. Departementet mener det ikke er hensiktsmessig å endre regelverket på dette 

området.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Øivind Dannevig (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Agnes Harriet Lindberg 

førstekonsulent 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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From: Ida Simonsen <ida.simonsen@komrevnord.no> 
Sent: Tuesday, February 6, 2018 9:54 AM 
To: Ole K. Severinsen 
Cc: Elsa Saghaug; Knut Teppan Vik 
Subject: Forvaltningsrevisjonsprosjekt - "offentlige anskaffelser"  
Attachments: Oppstartsbrev.pdf 
 
Hei, 
 
Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjonsprosjekt med «offentlige anskaffelser» som tema.  
 
Vedlagt finner du oppstartsbrev.  
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom du har spørsmål.  
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Ida Simonsen 

Forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS 
_______________________________ 
 
Tlf: 77 60 05 17 / 91 52 62 84 
E-post: is@komrevnord.no 
 
Post- og besøksadresse:  
Vestregt. 33 
9008 TROMSØ 
 
www.komrevnord.no 
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

Besøks - og post adresse: Avdeling s kontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt. 3
9405 HARSTAD
post@komrevnord.no

Tromsø , Finnsnes , Narvik , Sortland, Sjøvegan

www.komrevnord.no

77 04 14 00 986 574 689

Gratangen kommune
v/ rådmann Ole K. Severinsen

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato:
/ Ida Simonsen 77600517 06.02.2018

is @komrevnord.no

OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «OFFENTLIGE
ANSKAFFELSER»

Etter kommuneloven §§ 77 nr . 4 og 78 nr . 2, fo rskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 9 og f orskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 7 skal det
foretas forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Forvaltningsrevis jon er ifølge nevnte
regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyr ets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget i Gratangen kommune har i sak 30 / 17 vedtatt å få gjort en undersøkelse av
kommunens anskaffelser.

Hovedproblemstillingen i undersøkelsen er om Gratangen kommune har overholdt
bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser .

Undersøkelsen skal gjennomføres av KomRev NORD IKS.

Vi vil i vårt arbeid ha behov for bistand fra dere til å finne fram skriftlig dokumentasjon og
sannsynligvis også muntlig informasjon om temaet for vår undersøkel se. I den forbindelse ber
vi om at dere oppnevner en kontaktperson i administrasjonen som er sentral i kommunens
virksomhet innafor det området vi skal undersøke, og som vi kan forholde oss til i
gjennomføringen av undersøkelsen.

For å orientere om det fo restående forvaltningsrevisjonsprosjektet ønsker vi å møte
representant(er) for kommunens administrasjon, spesielt den som blir oppnevnt som
kontaktperson i prosjektet.

Vi ber dere ta kontakt med undertegnede for å avtale tid og sted for oppstartsmøte.

M ed hilsen

Ida Simonsen
Forvaltningsrevisor

Kopi: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik
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 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Sjøvegan  

 

www.komrevnord.no  

77 04 14 00 
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Gratangen kommune 

v/rådmann Ole K. Severinsen  

 

 

 

 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 

 / Ida Simonsen 77600517 06.02.2018 

  is@komrevnord.no   

 

 

OPPSTART AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «OFFENTLIGE 

ANSKAFFELSER»  

 

Etter kommuneloven §§ 77 nr. 4 og 78 nr. 2, forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 9 og forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. § 7 skal det 

foretas forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. Forvaltningsrevisjon er ifølge nevnte 

regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.   

 

Kontrollutvalget i Gratangen kommune har i sak 30/17 vedtatt å få gjort en undersøkelse av 

kommunens anskaffelser.  

 

Hovedproblemstillingen i undersøkelsen er om Gratangen kommune har overholdt 

bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

Undersøkelsen skal gjennomføres av KomRev NORD IKS.  

 

Vi vil i vårt arbeid ha behov for bistand fra dere til å finne fram skriftlig dokumentasjon og 

sannsynligvis også muntlig informasjon om temaet for vår undersøkelse. I den forbindelse ber 

vi om at dere oppnevner en kontaktperson i administrasjonen som er sentral i kommunens 

virksomhet innafor det området vi skal undersøke, og som vi kan forholde oss til i 

gjennomføringen av undersøkelsen. 

 

For å orientere om det forestående forvaltningsrevisjonsprosjektet ønsker vi å møte 

representant(er) for kommunens administrasjon, spesielt den som blir oppnevnt som 

kontaktperson i prosjektet. 

 

Vi ber dere ta kontakt med undertegnede for å avtale tid og sted for oppstartsmøte. 

 

Med hilsen 

 

Ida Simonsen  

Forvaltningsrevisor 

 

Kopi: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug  

 Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik 
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Saksframstilling: 
Saken ble behandlet i kommunestyret 14.12.2017 sak nr 47/17 gjort slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede totalkostnadsbildet og tidsaspektet for 

ny brannstasjon, for lokasjonene Gratangsbotn og Årstein.  

2. Det arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak med utgangspunkt i alternativet med 

redusert antall vognhaller.  

3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig kompetanse og kapasitet i den videre 

prosessen.  

4. Endelige planer og kostnadskalkyler skal godkjennes av kommunestyret før 

byggearbeidene kan begynne.  

 

Formannskapet har i møte den 13.02.2018 sak nr 1/18 avgitt slik innstilling: 

 

Formannskapet ber administrasjonen om å legge til rette for at  

1. antall lokasjoner reduseres til 2-3 alternativer frem mot kommunestyret 22.2.18.  

2. det kjøres en prosess med høringsrunder som skal være klar til april møtet.  

 

Rådmannen engasjerte Norconsult AS med Roald Halvorsen som utførende konsulent til å 

foreta utredningene. Det viste seg raskt at det innenfor de to utpekte hovedlokasjonene var 

ulike plasseringer med antatt ulike kostnadsbilder. Dette tok vi hensyn til og endte opp med 8 

lokasjoner. Det var ikke hensiktsmessig å pløye dypt i kostnadsfaktorene med så mange 

alternativer. Vi har der for lagt vekt på å finne fram til kostnadselementer, vurderinger og 

begrensninger i framdrift som skiller alternativene. 

 

Det ble en krevende og omfattende utredning innenfor en knapp tidsramme. Norconsult sin 

utredning ble lagt fram 12.02. og presentert av Roald Halvorsen i formannskapets møte dagen 

etter. Det forelå ikke innstilling fra administrasjonen til formannskapets møte. 

 

Den utredningen som følger saken til kommunestyret er revidert slik av konsulenten etter 

formannskapets møte: 

 Sammendrag. Nytt siste kulepunkt. 

 Kapitel 2.7 side 22. Her er tekst justert noe i tråd med fakta kommentarer i møtet 

 Kapitel 3.2 - Alternativ 7. Samme faktarevisjon som i punkt over. 

 

I følge Ofoten brann og redning er innsatstider er beregnet som relativt like for Gratangsbotn1 

og Årstein (14 vs. 16 min) når det gjelder E6. Oversikten over hendelser i Gratangen i 2017 

viser at det har vært 6 hendelser hvorav 1 avbrutt utrykning, 1 gressbrann, 1 oppdrag løst av 

110, 1 trafikkulykke, 1 feil bruk av automatisk brannvarsler og 1 øvelse brannvesen og 110. 

 

Både F141 og F142 står oppført i veglista for Troms med bruksklasse 10 og veggruppe hhv. 

A og B. Oppgitt totalvektbegrensning er 50 tonn. 

 

Rådmannen vil i tida fram til kommunestyremøtet arbeide videre med uavklarte forhold i 

utredningen. Spesielt vil det være viktig å få avklart hvor tilgjengelige arealene er med tanke 

på feste eller kjøp og kvalitetssikre tidsperspektiv for tilpasninger i planforhold. 

  

                                            
1 Nåværende brannstasjon. 
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Vurdering: 
Det har ikke vært mulig å gjennomføre en tilfredsstillende vurdering av rapporten på den 

korte tiden den har vært tilgjengelig. Imidlertid har de ulike lokasjonene i hovedsak relativt 

like økonomiske forutsetninger bortsett fra alternativene 5 og 7 som avviker en del i hver sin 

retning. Det vil derfor kanskje være de kvalitative momentene sammen med begrensninger i 

framdrift som får avgjørende tyngde i vektskåla. 

 

Dermed må det åpnes for en bredere prosess fram mot en mer endelig beslutning der bl.a. 

disse momentene inngår: 

 

 Det må vurderes hvordan brannstasjonen med sitt særpreg i form av utrykninger, øvelser 

og trafikk passer inn i forhold til naboskapet. Er det særskilte grupper – barn og unge samt 

voksne med spesielle behov – som må ivaretas. 

 Det må vurderes hvordan brannstasjonen med sitt litt rustikke og industrielle uttrykk vil 

passe inn rent bygningsmessig og prege det samlede inntrykket på lokasjonen 

 Det må vurderes om det er trafikale forhold som kan virke begrensende når det gjelder 

lokalisering. 

 Det også tas i betraktning mulighetene for rekruttering av deltidsbrannmenn i framtida.  

 

Norconsult AS har sammen med oss hatt samtaler med Ofoten Brann og Redning om 

lokalisering av brannstasjonen. Det har ikke i disse samtalene eller i det materiale enheten har 

laget tidligere, kommet fram forhold som har betydning for lokalisering av brannstasjonen.  

 

Alternativet på industriområdet i Gratangsbotn er et valgt eksempel. Det kan være flere 

alternative plasseringer her.  

 

 

 

Konklusjon: 
Rådmannen slutter seg til formannskapets innstilling der det er foreslått at antall alternativer 

innsnevres til 2-3 fram mot kommunestyrets møte. Vi vil også legge fram et design for en 

prosess rundt disse alternativene fram mot kommunestyrets møte i april.  
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Sammendrag 

Det refereres til tidligere utførte arbeider, rapport «Brannstasjon i Gratangen» datert 27.11.2017, samt 

vedtak i sak 47/17 i kommunestyret den 14.12.2017. 

Oppdraget har bestått i å vurdere 8 identifiserte og mulige lokasjoner i Gratangsbotn og på Årstein for 

ny brannstasjon. Det er i vurderingen lagt vekt på å identifisere samt vurdere de ulike lokasjonenes 

fordeler og ulemper, usikkerheter og påvirkning på framdrift samt totalkostnadsbildet.  

Det er gjennomført møte med Ofoten Brann IKS den 09.02.2018 for gjennomgang av forutsetninger 

og grunnlag vedrørende opprinnelig planløsning (se vedlegg 2 og 3) samt mulig reduserte 

planløsninger. Dette for å unngå at det etableres løsninger som ikke tilfredsstiller de driftskrav som 

foreligger til anlegget. De ulike reduserte løsningens hensiktsmessighet og byggets funksjonalitet ble i 

denne forbindelse drøftet, se kapitel 4. 

I møtet ble videre de ulike alternative lokasjoner presentert og deres ulike fordeler og ulemper ble 

drøftet. Gratangen kommune deltok med en representant i møtet. 

Oppdraget har hatt som målsetning å søke å identifisere viktig grunnlagsinformasjon for de ulike 

lokasjonene. Herunder å søke å identifisere mulige usikkerheter, fordeler og ulemper samt vurdere 

tilhørende kostnader på et overordnet nivå.  

Følgende lokaliseringer er vurdert med slikt resultat: 

Alternativ Lokalisering Kostnader 
Mill kr ex mva 

Ikke-økonomiske 
parametere - uvektet 

1 Gratangsbotn ved skolen 14,1 -2 

2 Fjordbotn Industriområde 14,7 +3 

3 Fjordbotn Grunneierlag 15,1 -3 

4 Elvenes 15,4 +1 

5 Ved Årsteinbrua 17,4 +1 

6 Årstein ved gammelbutikken 15,1 +4 

7 Årstein inkludert gammelbutikken 12,5 +6 

8 Eksisterende branngarasje 15,3 -1 

 

Det presiseres at kostnadsregning er overordnet, og at ikke-økonomiske parametere er uvektet. 

Annen vekting av disse parametere vil påvirke evaluering. 

Ofoten Brann opplyser i refererte møte at: 

• Framdrift i etablering for dem framstår som viktigste parameter for å kunne ivareta 

beredskapskrav og mannskapenes sikkerhet. Ny brannbil som er planlagt overført til 

Gratangen Brannstasjon når Bjerkvik Brannstasjon legges ned, høsten 2018, kan ikke 

overføres før ny brannstasjon er etablert. 

• Samtlige lokaliseringsalternativ tilfredsstiller krav til innsatstider. Referer også Ofoten Brann 

IKS sin utredning om lokalisering av ny brannstasjon i Gratangen datert 10.11.2016. 
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1. Grunnlag 

Grunnlaget er tidligere vedtak og utførte arbeider. Herunder Norconsults rapport «Brannstasjon i 

Gratangen» datert 27.11.2017 samt Ofoten Brann IKS sin utredning om lokalisering av ny 

brannstasjon i Gratangen datert 10.11.2016. 

Kommunestyret har videre i sak 47/17 den 14/12-2017 gjort slikt vedtak: 

1. Kommunestyret ber administrasjonen om å utrede totalkostnadsbildet og tidsaspektet for ny 

brannstasjon, for lokasjonene Gratangsbotn og Årstein. 

2. Det arbeides videre med kostnadsreduserende tiltak med utgangspunkt i alternativet med 

redusert antall vognhaller. 

3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere nødvendig kompetanse og kapasitet i den videre 

prosessen. 

4. Endelige planer og kostnadskalkyler skal godkjennes av kommunestyret før byggearbeidene 

kan begynne. 

Norconsult er i møte med Gratangen kommune den 12.01.2018 gitt i oppdrag å gjøre en vurdering av 

følgende utvalgte lokasjoner i Gratangsbotn og på Årstein for ny brannstasjon:  

1. Gratangsbotn, ved skolen 

2. Fjordbotn industriområde (Gratangsbotn) 

3. Fjordbotn grunneierlag (Gratangsbotn) 

4. Elvenes F1/F2 (Gratangsbotn) 

5. Årsteinbrua (gnr. 41/74) 

6. Ved kommunehuset (F3) 

7. Ved Gammelbutikken – inkludere eksisterende bygg. 

8. Overtagelse av eksisterende branngarasje – Gratangsbotn 

Vurderingen skal tar utgangspunkt i karakteristiske forhold med ved de ulike lokasjonene: 

• Lokasjonens plassering 

• Arealstørrelse og eierforhold 

• Reguleringsmessig status, behov for omregulering og konsekvens for framdrift 

• Lokasjonens egnethet ut fra fagoperative forhold. Største antall utrykninger er eksempelvis til 

E6 i forbindelse med trafikkulykker. 

• Grunnforhold/topografi 

• Tilgang til Infrastruktur (vann, vei, avløp) 

• Totalkostnadsbilde for de ulike lokasjonene  

• Spesielle fordeler ulemper.  

For hver lokalitet gjøres kostnadsvurderinger av etablering. Med unntak av alternativ 7, er 

huskostnadene antatt like og basert på kostnadssammenstillinger presentert i rapporten 

«Brannstasjon i Gratangen». Kostnadselementer som tomtekostnader (erverv/leie), 

klargjøring/planering av tomt samt etablering av nødvendig infrastruktur (vann, vei og avløp) er i 

denne rapporten grovt vurdert for de ulike alternativene. For alle lokaliteter er det forutsatt etablering 

av oljeutskiller. 

Det er for alle lokaliteter antatt et behov for et samlet asfaltert areal på ca. 700 m2, hvorav totalt 200 

m2 til 16 parkeringsplasser, samt 500 m2 til manøvrerings- og øvingsareal. Avhengig av utforming, gir 

dette sammen med bygningskropp et tomtebehov på minimum ca. 1,2 dekar. 

Gjennomgang av utstyrsbehov (inventar, kompressorer, vaskeutstyr mv) for å binge brannstasjon i 

driftsklar stand er av Ofoten Brann vurdert til ca. kr. 0,5 mill. Denne kostnad er ikke medtatt i 

sammenstilling av etableringskostnadene. 



1/18 Etablering av ny brannstasjon - utredning av løsninger  - 17/00617-10 Etablering av ny brannstasjon - utredning av løsninger  : 180211-rapport alternativ lokalisering brannstasjon (endelig versjon, rev. 1)

 

 

Oppdragsnr.: 5165980   Dokumentnr.: 2   Versjon: 2 

Brannstasjon i Gratangen  |  Vurdering alternative lokaliseringer 

 

 

n:\516\59\5165980\5 arbeidsdokumenter\54 brannstasjon\180211-rapport alternativ lokalisering brannstasjon (endelig versjon, 

rev. 1).docx 
2018-02-14  |  Side 8 av 36 

 

2. De ulike alternativene. 
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2.1. Alternativ 1 - Gratangsbotn ved skolen 
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2.1.1 Beskrivelse av tomt  
Plassering nær eksisterende branngarasje og skole. Kapasitet i skolens anlegg for mulig tilkobling (50 

m) for felles oppvarming (fjernvarme).  

Flat tomt med størrelse på ca. 2,5 dekar. Høyde på ca. kote 20. 

2.1.2 Grunnforhold 
Antatt morenegrunn. Godt egnet for planlagt utbygging.  

2.1.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Antatt enkel tilknytning til vann og avløp (20 m), samt enkel adkomst til fylkesveg.  

2.1.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Relevant tomt er delvis regulert til lek og til industri – krav til reguleringsendring.  

Privat eie. Antatt greit å erverve. Prisnivå 10 kr/m2, dvs. antatt kjøpesum rundt kr. 25 000. 

2.1.5 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs øvings- og 

manøvreringsområde.  

• Tomtens flate topologi samt grunnforhold vurderes også som fordelaktig for nødvendige 

grunnarbeider og etablering av påtenkt bygningsmasse.  

• Mulighet for felles oppvarming med skolebygg  

• Enkel tilkobling til vann, avløp, el og veg. 

Ulemper 

• På grunn av at deler av tomt er regulert til lek, vurderes det at en normal reguleringsendring 

med en tidsramme på 1 -2 år må gjennomføres. Fremdriftsmessig antas dette som en ulempe. 

• Ofoten Brann IKS har gitt klart utrykk for i møte at det av sikkerhetsmessige og støymessige 

årsaker er en ulempe med lokalisering av brannstasjon med øvingsfelt nært opp til skole, 

barnehager og bolighus. Dette alternativet er både lokalisert nært skole, bolighus og tomt for 

planlagt ny barnehage.  

• Det er videre en ulempe at dette alternativet sammen med alternativ 8 har lengst avstand til 

riksveg 825 (nå fylkesveg) og til Sykehjem, samt dårlig vegstandard. I følge Ofoten Brann IKS 

er eksempelvis Sykehjem det eneste objektet i kommunen som er dimensjonerende for 

innsatstid.  
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2.2 Alternativ 2 - Fjordbotn industriområde (Gratangsbotn) 

Plassering i front av HRS sitt anlegg.  
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2.2.1 Beskrivelse av tomt  
Plassering nær HRS’ anlegg. Jensen Entreprenør ønsker å utvide sin virksomhet ovenfor HRS. 

Medfører at etablering her vil måtte foretas mellom HRS og fylkesvegen. 

Flat tomt med størrelse på ca. 2 dekar. Lavt beliggende i forhold til sjø (ca. kote 2).  

Ut fra dagens normkrav, referer TEK 17 og NVE retningslinjer for flom og skredfare i arealplaner, tilrås 

det at tomten fylles opp til et planum på minimum kote 3,5 før bygningsmasse etableres. Referer i 

denne forbindelse til vedlegg 1- utskrift fra Kartverket, som viser at det i Gratangen kan påregnes et 

ekstremt vannstandsnivå i sikkerhetsklasse 3 (TEK 10) på 2,5 m over middelvannstand. Lenke: 

https://www.kartverket.no/sehavniva/sehavniva-lokasjonside/?cityid=541918&city=Gratangen  

2.2.2 Grunnforhold 
Antatt morene/ sandgrunn, Egnet for bebyggelse. 

2.2.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Antatt enkel tilknytning til vann. Avløp krever pumpestasjon. Enkel adkomst fra Fylkesveg og veg inn 

til industriområdet. 

2.2.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Det er opplyst fra Gratangen kommune at området og tomt regulert til industriformål.  

Ut fra dette vurderes det at tomt kan omregulering til offentlig formål som en «mindre vesentlig 

reguleringsendring», innenfor et tidsrom på 1-3 måneder.  

Tomten er i kommunalt eie.  

2.2.5 Fordeler/ulemper 
Lokasjonen ligger i underkant av ca. 0,8 km fra riksveg 825, dvs. ca. 1 km nærmere enn alternativ 1. 

Avstanden fra Sykehjem er på ca. 7,5 km.  

Fordel 

• Tomten er i kommunalt eie.  

• Omregulering vurderes å kunne gjennomføres innenfor en tidsramme på 1-3 måneder (mindre 

vesentlig reguleringsendring).  

• Det er videre fordelaktig, referer uttalelse fra Ofoten Brann IKS, at lokaliseringen er i et 

industriområde og utenfor umiddelbar bebyggelse.  

• Enkel adkomst til vann, veg og el. 

• Gode tillegg parkeringsmuligheter ved idrettshall i umiddelbar nærhet 

 

Ulemper 

• Det er relativt trangt på tomta, noe som vil kunne by på utfordringer vedrørende opparbeidelse 

og behov for parkering, manøvrerings- og øvingsareal. 

• Avløp krever etablering av pumpestasjon. Antatt kostnad kr. 0,1 mill.  

• Grovplanert byggetomt, ca. 1, 2 dekar tilrås hevet opp til planum på kote 3,5. Dette gir behov 

for en oppfylling på ca. 1,5 m høyde gjennom tilførsel av ca. 1800 am3 egnet fyllingsmasse. 

Gratangen kommune besitter 1000 m3 tunellmasser i deponi i nærhet av tomt, som kan 

benyttes til dette. Overskytende volum må eventuelt kjøpes. Anslått kostnad 300 kr/m3 for 

opplasting, transport og utlegging, som gir en total kostnad på ca. kr. 550 000.  

 

 



1/18 Etablering av ny brannstasjon - utredning av løsninger  - 17/00617-10 Etablering av ny brannstasjon - utredning av løsninger  : 180211-rapport alternativ lokalisering brannstasjon (endelig versjon, rev. 1)

 

 

Oppdragsnr.: 5165980   Dokumentnr.: 2   Versjon: 2 

Brannstasjon i Gratangen  |  Vurdering alternative lokaliseringer 

 

 

n:\516\59\5165980\5 arbeidsdokumenter\54 brannstasjon\180211-rapport alternativ lokalisering brannstasjon (endelig versjon, 

rev. 1).docx 
2018-02-14  |  Side 13 av 36 

 

2.3  Alternativ 3 - Fjordbotn grunneierlag, gnr. 42/181 (Gratangsbotn) 
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2.3.1 Beskrivelse av tomt  
Flat tomt med størrelse på ca. 3 dekar. Lavt beliggende i forhold til sjø (ca. kote 2,5) og generelt krav 

til laveste byggeområder. Bør fylles opp til kote 3,5.  

Som for alternativ 2 ligger denne lokasjonen i underkant av ca. 0,8 km fra riksveg 825 (nå fylkesveg), 

dvs. ca. 1 km nærmere enn alternativ 1. Avstanden fra Sykehjem er på ca. 7,5 km.  

2.3.2 Grunnforhold 
Antatt sandgrunn/elveavsetning. Egnet for planlagt bebyggelse. 

2.3.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Enkel adkomst til vann og avløp som kan tilkoples på andre siden av vegen (20-30 m). Enkel adkomst 

fra Fylkesveg.  

2.3.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Området og tomt har ikke egen reguleringsplan, men er i kommuneplanen regulert til LNRF-område. 

Krav til reguleringsendring med konsekvensutredning som normalt vil ta ca. 2-3 år. 

Tomt er i privat eie. Kan ikke påregnes frivillig ervervet. Kan festes. Festeavgift antatt ca. 10 000 kr/år. 

2.3.5 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs 

manøvreringsområde.  

• Enkel tilkomst til fylkesveg, el, vann og avløp.  

Ulempe 

• Lokaliseringen nært eksisterende barnehage, (vis a´ vis) på andre siden av fylkesvegen 

• Området er regulert til LNFR- formål, som vurderes å kreve en områdereguleringsprosess 

med konsekvensutredning som antas å ta 2-3 år. 

• Grovplanert byggetomt, ca. 1, 2 dekar tilrås hevet opp til planum på kote 3,5 referer kapitel 

2.2.1. Dette gir behov for en oppfylling på ca. 1 m gjennom tilførsel av ca. 1200 am3 egnet 

fyllingsmasse. Gratangen kommune besitter 1000 m3 tunellmasser i deponi nær tomt, og som 

kan benyttes til dette. Øvrige masser må kjøpes. Anslått gjennomsnittkostnad 300 kr/m3 for 

opplasting, transport og utlegging. Dette gir en antatt total kostnad for oppfylling på ca. kr. 

0,35 mill.  

• Årlig festeavgift. 
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2.4   Alternativ 4 - Elvenes F1/F2 (Gratangsbotn) 
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2.4.1 Beskrivelse av tomt  
Flat tomt med størrelse på ca. 2,5 dekar. Høyde tomt på ca. kote 3,5. 

2.4.2 Grunnforhold 
Antatt sand evt. leire. Kan forventes krav til at tomt må erosjonssikres mot sjø ved bruk av 

eksempelvis rauset plastring. 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser på tomt. Det er imidlertid opplyst fra Gratangen kommune at 

Statens vegvesen for 2-3 år siden gjennomførte grunnundersøkelser i området vedrørende 

forberedelser for etablering av gang- og sykkelvei. Resultat er ukjent, og bør søkes innhentet ved 

beslutning om videre utredning av dette lokaliseringsalternativet.  

2.4.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Adkomst til vann og avløp ca. 150 m i sør og ovenfor tomt. For avløp vil det kreves etablert 

pumpestasjon. Enkel adkomst fra fylkesveger. 

2.4.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Området er regulert til forretningsformål, men ikke opparbeidet. Det opplyses at planen ikke er 

stadfestet, og at det foreligger innsigelser til planen.  

Tomt er i kommunalt eie.  

2.4.5 Fordeler/ulemper 
Fordel 

• Tomtas størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs 

manøvreringsområde. 

• Tomten er i kommunalt eie.  

• Omregulering vurderes å kunne gjennomføres som «en mindre vesentlig reguleringsendring» 

innenfor en tidsramme på 1-3 måneder.  

• Nærhet til fylkesveger, samt kortere avstand til Sykehjem enn i alternativ 1-3  

Ulempe 

• Usikkerhet rundt mulige kostnader relatert til grunnforhold og eventuelle krav/behov for sikring 

av sone mot sjø (plastring) ved utbygging på denne tomten  

• Tilknytning til hovedanlegg for vann avløp vil på grunn av stor avstand og høydeforskjell 

representere en kostnad i størrelsesorden kr. 1.3 mill., og anses som en ulempe i forhold til 

øvrige alternativ med rimeligere tilkobling.  

• Nærhet til bolighus  
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2.5   Alternativ 5 - Årsteinbrua - gnr. 41/74 - Årstein  
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2.5.1 Beskrivelse av tomt  
Tomt ca. 1,3 daa. Del av eiendommen gnr. 41/74. Høyde tomt på ca. kote 5. 

Lett undulert og skrånende tomt som må planeres og tilpasses.  

Tilgjengelig del av tomt er trang og gir utfordring i forhold til etablering av nødvendig parkering, 

manøvrerings- samt øvingsområde. Mulig behov for utvidelse fra eier. Tomt benyttes i dag delvis som 

parkering i tilknytning til kirkegården (41/44). Atkomst til naust over tomta. 

2.5.2 Grunnforhold 
Antatt gode grunnforhold. Lett undulert og skrånende tomt som må planeres og tilpasses.  

2.5.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Adkomst til vann ca. 500 m. Avløp kan ikke påregnes tilkoblet til eksisterende anlegg. Det må derfor 

etableres egen septiktank og rørgate med utløp i sjø. 

Tomta er svært sentrumsnær og nær riksveg 825. Gunstig plassering i forhold til Sykehjem. Noe 

mindre gunstig med hensyn til E6. 

2.5.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Regulert til Godsterminal og Servicestasjon, dvs. byggeformål. Reguleringsplan av 1979. 

Tomt eies av TIRB Eiendom AS. Uklar tilgjengelighet. Det er mulig vanskelig med frivillig erverv.  

2.5.5 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas nærhet til sentrum på Årstein, Sykehjem samt riksveg 825 er en fordel. Noe mindre 

fordelaktig med hensyn til E6 

• Omregulering vurderes å kunne gjennomføres som «en mindre vesentlig reguleringsendring» 

innenfor en tidsramme på 1-3 måneder, noe som anses som en fremdriftsmessig fordel  

Ulemper 

• Tomtas knapphet/størrelse 

• Usikkerhet rundt frivillig erverv.  

• Tilknytning til hovedanlegg vann 500 m unna vil ha en kostnad i størrelsesorden kr. 3 mill., og 

anses som en ulempe i forhold til øvrige alternativ med rimeligere tilkobling  

• Etablering av septiktank samt avløpsledning for utslipp til sjø vil koste i størrelsesorden kr. 0,3 

mill.    
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2.6  Alternativ 6 - Ved Gammelbutikken - F3 - Årstein  
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2.6.1 Beskrivelse av tomt  
Tomt ca. 3,3 dekar.  

2.6.2 Grunnforhold 
Antatt greie grunnforhold for utfylling og utbygging. Skrånende tomt som går fra kote 9,5 til kote 0. Vil 

kreve delvis planering og utfylling av relevant byggeareal (ca. 1,2 dekar) før etablering av 

bygningsmasse. 

2.6.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Enkel adkomst til vann ved fylkesvei. Avløp vil kreve egen slamavskiller og utløp via eksisterende 

utslippsledning fra gammelbutikken (alternativ 7).   

Tomta er svært sentrumsnær og nær riksveg 825 (nå fylkeveg). Gunstig plassering i forhold til 

Sykehjem. Ugunstig i forhold til omsorgsboliger rett over veien. Noe mindre gunstig med hensyn til E6. 

2.6.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Tomt er regulert til forretningsformål. Krever reguleringsendring til offentlig formål.  

Tomten er i privat eie. Eierforholdet er delt, hvor del av tomt nærmest gammelbutikken har en eier 

(samme grunneier som for gnr. 41/2), og øvrig del av tomt har felleseie (41/3-11).   

Erverv antas greit, med antatt pris ca..15 kr/m2. 

2.6.5 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs manøvrerings- 

og øvingsareal.  

• Tomtas nærhet til sentrum på Årstein, Sykehjem, samt fylkesveg (riksveg 825) 

• Reguleringsendring til offentlig formål vurderes å kunne gjennomføres som «mindre vesentlig 

endring» innenfor en tidsramme på 1-3 måneder. 

• Tomta nærhet til strøm (tilkobling trafo i det gamle sykehjemmet), vann og avløp  

Ulemper 

• Tomtas nærhet til omsorgsboliger 

• Tomtas topografi medfører behov for delvis oppfylling før utbygging kan finne sted. 

Grovplanert byggetomt, ca. 1, 2 dekar bør fylles opp til kote 9,5, noe som gir behov for tilførsel 

av ca. 2- 2500 am2 egnet fyllingsmasse. Gratangen kommune besitter 1000 m3 tunellmasser i 

deponi i Gratangsbotn, som kan benyttes til dette. Overskytende volum må kjøpes. Anslått 

kostnad 350 kr/m3 for opplasting, transport og utlegging, samt kjøp av masser. Gir en grovt 

estimert kostnad på ca. kr. 7- 900 000.  

• Etablering av slamavskiller antas å koste i størrelsesorden kr. 0,1 mill.    
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2.7  Alternativ 7 - Ved Gammelbutikken – inkludere bygg (F2 og del F3) 
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2.7.1 Beskrivelse  
Tomta er, som alternativ 6, svært sentrumsnær og nær riksveg 825 (nå fylkeveg). Gunstig plassering i 

forhold til sykehjem, men nærheten til omsorgsboliger rett over veien anses som ugunstig. Lengst 

unna E6 enn vurderte alternativ.  

Eksisterende bygg er i relativt bra tilstand, har en grunnflate i størrelsesorden 300 m2 – delvis etablert 

kjeller med adkomst og mulig garasjeport. Hovedetasje er selvbærende og kan greit bygges om for å 

utnyttes sammen med nybygg på inntilliggende tomt.  

Her er det i tillegg til tilgang til eksisterende opparbeidede utearealer (parkering/manøvrering), mulig å 

vurdere felles arealer/bruk med lager/garasje for sykehjemmet m.m. 

2.7.2  Tilknytning til hovedanlegg 
Eksisterende bygg er allerede tilknyttet hovedanlegg. Ved behov for oppgradering er det enkel 

adkomst til hovedanlegg ved fylkesvei (20 m). Avløp via eksisterende utslippsledning til sjø (fra 

gammelbutikken).  

2.7.3 Reguleringsstatus og eierforhold 
Tomt gnr. 41/32 er regulert til forretningsformål. Krever reguleringsendring til offentlig formål.  

Både tomt og eksisterende bygg er i privat eie. Erverv av antas greit, men må avklares nærmere. 

Antatt pris ca. 0,8 mill.  

Beskrevne bygg samt tomt vil imidlertid ikke alene tilfredsstille de bygningsmessige og arealmessige 

behov en ny brannstasjon vil ha.  

Alternativ 7 inneholder derfor også å erverve del av tomt 41/2 (ca. 1 dekar) nærmest gammelbutikken 

(se figur). Erverv antas greit, med antatt pris ca. 15 kr/m2. Totalt ca. kr. 14 000.  

I sum anses denne løsningen arealmessig å tifredstille behov for plass til relevant bygningsmasse 

samt nødvendig areal til parkering, manøvrering og trening  

2.7.4 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas samlede størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs 

manøvrerings- og øvingsareal. 

• Reguleringsendring til offentlig formål vurderes å kunne gjennomføres som «mindre vesentlig 

endring» innenfor en tidsramme på 1-3 måneder. 

• Antatt ukompliserte erverv som kan gjennomføres raskt. 

• Tomtas nærhet til sentrum på Årstein, Sykehjem, omsorgsboliger samt fylkesveg (riksveg 825) 

• Eksisterende bygg kan kostnadsoptimalt benyttes som del av ny brannstasjon, hvor 

eksiterende bygg allerede er tilkoblet strøm, vann og avløp som kan benyttes, og evt. 

oppgraderes ved behov. 

• Ekstra bygningsmasse både i kjeller og på første plan i eksisterende bygg kan eventuelt 

benyttes som lager, garasje etc. i samarbeid med andre aktører. Eksempelvis kommunen og 

sykehjemmet.  

• Denne løsningen vil i forhold til alternativ 6 medføre redusert behov planering og oppfylling 

med egnede masser. Det antas at tilstrekkelig å tilføre i 7 – 800 am3 egnet fyllingsmasse på 

den dele av tomten tilhørende 41/2. Beskrevne tunellmasser kan benyttes til dette. Anslått 

kostnad 300 kr/m3 for opplasting, transport og utlegging, Gir en grovt estimert kostnad på ca. 

kr. 0,2 mill. 

Ulemper 

• Tomtas nærhet til omsorgsboliger. 
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2.8  Alternativ 8 - Overtagelse av eksisterende branngarasje - Gratangsbotn 
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2.8.1 Beskrivelse av tomt  
Del av eiendom 42/14, beliggende på ca. kote 20. Eksisterende branngarasje i leiebygg på tomten. 

Flat tomt som størrelsesmessig og topografisk er egnet til formålet.  

2.8.2 Grunnforhold 
Antatt morenegrunn. Godt egnet for planlagt utbygging.  

2.8.3  Tilknytning til hovedanlegg 
Enkel tilknytning til vann og avløp, samt enkel adkomst til fylkesveg. Kapasitet i skolens anlegg for 

mulig tilkobling (ca.140 m) for felles oppvarming (fjernvarme).  

2.8.4 Reguleringsstatus og eierforhold 
Tomt regulert til formålet industri – vil være nødvendig med reguleringsendring til offentlig formål.  

Privat eie. Usikkert om eier ønsker å selge, da det er andre leietakere i bygget + eiers eget behov.  

Antatt grunnflate eksisterende bygg ca. 450 m2. Ved kjøp av bygg med tomt ca. 2 dekar legges til 

grunn en samme pris som prisforlangende for eiendom utlagt for salg på Årstein (alternativ 7), dvs. kr. 

0,8 mill. Gjeldende eiendom har større bygningsareal, men mindre tomt og mer usentral lokalisering. 

2.8.5 Fordeler/ulemper 
Fordeler 

• Tomtas størrelse gir rom for nødvendig antall parkeringsplasser samt utendørs øvings- og 

manøvreringsområde. Tomtens flate topologi samt grunnforhold vurderes også som 

fordelaktig for etablering av påtenkt bygningsmasse.  

• Vurderer å kunne gjennomføre omreguleringen som «en mindre vesentlig reguleringsendring, 

innenfor en tidsramme på 1-3 måneder, noe som anses som en fremdriftsmessig fordel.  

• Enkel tilkobling til vann, avløp og strøm. 

Ulemper 

• Ofoten Brann IKS har gitt klart utrykk for i møte at det av sikkerhetsmessige og støymessige 

årsaker er en ulempe med lokalisering av brannstasjon med øvingsfelt nært opp til skole, 

barnehager og bolighus. Dette alternativet er både lokalisert i nærhet av skole, bolighus og 

tomt for planlagt ny barnehage.  

• Det er videre en ulempe at dette alternativet sammen med alternativ 1 har lengst avstand til 

riksveg 825 (nå fylkesveg) og til Sykehjem, samt dårlig vegstandard. I følge Ofoten Brann IKS 

er eksempelvis Sykehjem det eneste objektet i kommunen som er dimensjonerende for 

innsatstid.  

• Usikkert om kjøp er mulig.  

• Kostnad ved kjøp og riving av eksisterende bygningsmasse. Kostnad kjøp inklusive tomt er 

vurdert til kr. 0,8 mill. Kostnad riving vurdert til kr. 0,4 mill. Sum kjøp og riving bygg, kr. 1,2 mill.  
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3. Vurdering - alternative lokaliseringer 

3.1 Sammenstilling av vurderte fordeler og ulemper 

For alle lokaliseringsalternativene er det tatt utgangspunkt i bruk av løsning utarbeidet av Link 

Arkitektur i samråd med Ofoten Brann IKS og Gratangen kommune. Denne løsningen ligger videre til 

grunn for beregnet byggekostnad på overordnet nivå presentert i Norconsults rapport «Brannstasjon i 

Gratangen» datert 27.11.2017.  

I tabell under er gjort en ikke vektet sammenstilling av vurderte fordeler og ulemper for de ulike 

lokaliseringsalternativene. Det er i denne sammenstillingen benyttet begrepene ulempe (-), fordel (+) 

og nøytralt (ingen symbol). Begrepet nøytral er å betrakte som en normalsituasjon i et byggeprosjekt. 

Usikkerheter rundt mulig erverv/feste av nødvendig tomt samt tidsaspekt og vesentlige endringsbehov 

i forhold til reguleringsstatus er vurdert som en ulempe (-). Sikkerhet rundt disse temaene er vurdert 

som fordel (+). 

 

 

3.2 Vurdering av merkostnader og besparelser 

Normal klargjøring av råtomt og hovedanlegg (veg, vann, avløp) ved/nær tomtegrense er lagt til grunn 

i beregning av byggekostnad på overordnet nivå (referer Norconsults rapport). Antatte merkostnader 

eller innsparinger i forhold til denne situasjonen vil gi en kostnadsmessig konsekvens (-/+). 

I det etterfølgende er det for de ulike lokaliseringsalternativene gjort en vurdering på overordnet nivå 

over hvilke merkostnader eller innsparinger til infrastruktur (veg, vann, avløp) samt bearbeiding av 

råtomter klargjøring som vil kunne påløpe.   

Disse merkostnadene eller innsparingene er avslutningsvis lagt til beregnet byggekostnad for å få en 

oversikt over antatt totale utbyggingskostnader for de ulike lokaliseringsalternativene.  

For alle lokaliseringsalternativ vil det tilkomme en kostnad for nødvendig etablering av oljeutskiller, 

vurdert til kr. 0,1 mill. 

Alle beskrevne kostnadstall er å forstå eksklusive merverdiavgift.  

Det er ikke medtatt kostnader for inventar og utstyr.  

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8

Usikkerhet rundt erverv/feste av tomt + - + - + -

Tidsaspekt/endringbehov  ift reguleringststatus -  + -  -  +  +  +  +

Nærhet til "riksveg" - + + + + -

Nærhet til sykehjem (Gratangsheimen) - - - + + + -

Nærhet til skole, barnehage, boliger etc. - + - - - - -

Tomt- størrelse/egnethet for formålet + + + - + + +

Andre fordeler/ulemper

Mulig felles oppvarming m/skole + +

Bruk opparbeidet/felles parkeringsareal + + +

Benytte eksisterende bygningsmasse/infrastruktur +

 2+  4+  1+  3+  3+  5+  7+  3+

 4-  1-  4-  2-  2-  1-  1-  4-

SUM - uvektet - ikke-økonomiske forhold -2 3 -3 1 1 4 6 -1

Alternative kokaliseringer
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Alternativ 1 – Gratangsbotn ved skolen 
Antatt kjøpesum på kr. 25 000. Hensyntatt usikkerhetsnivået på nåværende stadium og beløpets 

størrelse i forhold til totale byggekostnader, er dette beløpet ikke medtatt i videre 

kostnadssammenstillinger.   

Det vil tilkomme merkostnader vedrørende framføring av ca. 50 m rørsystem fra eksisterende 

skolebygg for påkobling og deling av vannbåren varme. Antatt kostnad per løpemeter på 1000 kr vil 

dette utgjøre en merkostnad på kr 50 000. Denne kostnaden antas imidlertid kompensert mot redusert 

investeringsbehov i system for oppvarming i bygget, samt bidra til reduserte årlige driftskostnader til 

oppvarming. Merkostnad er derfor ikke medtatt i videre kostnadsvurderinger. 

Med utgangspunkt i et behov for 16 parkeringsplasser eller 200 m2 (2,5m x 5m x 16) i forbindelse med 

utrykking og et manøvrerings- og øvingsareal på 500 m2, er det beregnet et samlet behov på ca. 700 

m2 opparbeidet og asfaltert areal beregnet for tunge kjøretøyer. Med en antatt enhetspris for ferdigstilt 

overflate på kr. 500 kr/m2 gir dette en antatt kostnad på kr. 0,35 mill.   

Samlede merkostnader inkl. oljeutskiller som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 0,5 mill.  

Alternativ 2 – Fjordbotn Industriområde 
Avløp vil kreve etablering av pumpestasjon. Antatt kostnad kr. 0,1 mill.  

Det tilrås å heve planum på byggetomt (ca. 1,2 dekar) til kote 3,5. Dette vil kreve oppfylling med 1,5 

m, eller 1800 am3, hvorav ca. 800 m3 innkjøpte fyllingsmasser samt ca. 1000 m3 egne tunellmasser 

fra deponi i nærhet av tomt.  Anslått kostnad 300 kr/m3 for opplasting, transport og utlegging, som gir 

en total kostnad på ca. kr. 0, 55 mill.  

Ved sambruk av parkeringsplasser med idrettshall i forbindelse med utrykning, kan det eventuelt 

oppnås besparelse i behov for å opparbeide 16 parkeringsplasser. På grunn av usikkerhet vedrørende 

løsning og arealmessig reduksjon, er ikke potensiell kostnadsreduksjon beregnet og medtatt i videre 

sammenstillinger.  

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, se alternativ 1, med en antatt kostnad på kr. 0,35 mill.   

Samlede antatte merkostnader som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 1,1 mill.   

Alternativ 3 – Fjordbotn Grunneierlag 
Det antas en merkostnad i forbindelse med reguleringsendring med konsekvensutredning på kr. 0,5 

mill. 

Det tilrås å heve planum på byggetomt (ca. 1,2 dekar) til kote 3,5. Dette vil kreve oppfylling med 1 m, 

eller 1200 am3 med i hovedsak egne tunellmasser fra deponi i nærhet av tomt.  Anslått kostnad 300 

kr/m3 for opplasting, transport og utlegging, som gir en total kostnad på ca. kr. 0, 35 mill.  

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, antatt kostnad kr. 0,35 mill. 

Festeavgift 10 000 kr/år motsvarer en investering på i størrelsesorden 200 000 kr beregnet med 3% 

renter og 30 år.  

Samlede antatte merkostnader inkl. oljeutskiller som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 1,5 mill.   

Alternativ 4 - Elvenes 
Tilknytning til hovedanlegg for vann og avløp vil på grunn av stor avstand (ca. 150 m) og 

høydeforskjell representere en merkostnad.  

For avløp vil det kreves pumpestasjon med en antatt kostnad ferdig etablert på ca. kr. 0,1 mill.  

Ved å benytte en enhetspris mer meter på kr. 8000 for etablering av 150 meter komplet hovedgrøft VA 

(inkl. ledning, kummer og igjenfylling), fås en samlet kostnad på ca. kr. 1,2 mill.   

I tillegg kommer eventuell merkostnad relatert til usikkerhet rundt grunnforhold og eventuelle 

krav/behov for sikring av sone mot sjø (plastring) ved utbygging på denne tomten. Eventuelle 
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merkostnader har med bakgrunn i manglende opplysninger ikke vært mulig å beregne per dato, men 

bør vurderes dersom dette lokaliseringsalternativet skal vurderes videre.  

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, antatt kostnad kr. 0,35 mill. 

Samlede antatte merkostnader inkl. oljeutskiller som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 1,8 mill.   

Alternativ 5 - Årsteinbrua 
Usikkerhet rundt frivillig erverv. Antatt pris ca.15 kr/m2. Total kjøpspris kr. 22 000 for 1,5 dekar. 

Tilknytning til hovedanlegg for vann vil på grunn av stor avstand (ca. 500 m) representere en 

merkostnad. Ved å benytte en enhetspris på kr. 6000 per meter for etablering av 500 meter komplet 

hovedgrøft for vanntilførsel (inkl. ledning, kummer og igjenfylling), fås en samlet kostnad på ca. kr. 3,0 

mill.  

For avløp vil det kreves etablering av septiktank samt avløpsledning for utslipp til sjø. Beregnet 

kostnad ferdig etablert i størrelsesorden kr. 0,3 mill.    

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, antatt kostnad kr. 0,35 mill.  

Samlede antatte merkostnader inkl. oljeutskiller som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 3,8 mill.   

Alternativ 6 – Årstein ved Gammelbutikken 
Antatt pris ca.15 kr/m2 ved erverv. Total kjøpspris kr. 50 000 for 3,3 dekar. 

Tomtas topografi medfører behov for delvis oppfylling. Grovplanert byggetomt, ca. 1, 2 dekar bør fylles 

opp til kote 9,5, noe som gir behov for tilførsel av ca. 2- 2500 am2 egnet fyllingsmasse. Gratangen 

kommune besitter 1000 m3 tunellmasser i deponi i Gratangsbotn, som kan benyttes til dette. 

Overskytende volum må kjøpes. Anslått kostnad 350 kr/m3 for opplasting, transport og utlegging, 

samt kjøp av masser. Gir en grovt estimert kostnad på ca. kr. 7- 900 000.  

Det må i tillegg etableres slamavskiller som kobles på etablert avløpssystem på baksiden av 

«gammelbutikken». Ferdig etablert antas dette å ha en kostnad på kr. 0,2 mill. 

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, antatt kostnad kr. 0,35 mill. 

Samlede antatte merkostnader som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 1,5 mill.   

Alternativ 7 – Årstein med Gammelbutikken - ombygging 
Eksisterende bygg med etablert og tilkoblet strøm, vann og avløp kan benyttes som del av ny 

brannstasjon. Ekstra bygningsmasse både i kjeller og på første plan i bygg kan eventuelt benyttes 

som lager, garasje etc. i samarbeid med andre aktører. Eksempelvis kommunen og sykehjemmet. 

Opparbeidet overflate med asfalt foran bygg og nærliggende etablert offentlig parkeringsområde antas 

å redusere behov opparbeidelse av parkeringsplasser fra 16 til 8 stk. Dette gir en besparelse i 

nødvendig opparbeidelse av parkeringsplasser på 100 m2. Ved å benytte deler av eksisterende 

overflater antas videre at behov for manøvrerings- og øvingsareal, vurdert til ca. 500 m2, vil kunne 

reduseres med 100 m2.  

Dette gir behov for en samlet opparbeidelse av ca. 500 m2 asfaltert overflate, med en antatt kostnad 

på kr. 0,25 mill. 

Løsningen i alternativ 7 medføre redusert behov for kjøp og oppfylling av areal på tilgrensede område. 

Det antas tilstrekkelig å erverve den delen av nabotomten som tilhører gnr. 41/2 (ca. 900 m2), og å 

gjennomføre oppfylling til ca. kote 9,5 ved å tilføre 7 – 800 am3 fyllingsmasse. Beskrevne 

tunellmasser kan benyttes til dette.  

Anslått kostnad på 350 kr/m3 for opplasting, transport og utlegging gir en grovt estimert kostnad på 

ca. kr. 0,25 mill. 

Antatt pris ca.15 kr/m2 ved erverv av tomt fra gnr. 41/2. Total kjøpspris kr. 13 500 for ca. 0,9 dekar. 
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Samlede antatte merkostnader inkl. oljeutskiller men eksklusive kjøp av eksisterende bygg som tilrås 

benyttet i videre beregninger: kr. 0,6 mill.   

Både tomt og eksisterende bygg er i privat eie. Erverv antas greit, men må avklares nærmere. Antatt 

pris ca. 0,8 mill.  

Bygget har en grunnflate på ca. 300 m2, og i tillegg delvis etablert kjeller med adkomst. Hovedetasje 

er selvbærende og antas greit å kunne bygges om for å benyttes i ny brannstasjon sammen med et 

mindre nybygg på tilliggende tomt.  

Ved kjøp av eksisterende bygg kan dette ombygges og tilrettelegges slik at alle funksjoner i ny 

brannstasjon, med unntak av vognhaller og vaskehall, kan lokaliseres her. Med utgangspunkt i at 

bygget da vil inneholde oppholdsrom og flere våtrom i form av toaletter, dusj og vaskerom, er det 

antatt en enhetskostnad på 20 000 kr/m2 for nødvendig ombygging og tilrettelegging.  

Klargjøring av 1. etasje på ca. 300 m2 vil da ha en kostnad på kr. 6,0 mill. Dette, sammen med kjøp av 

bygg og tomt gir en samlet kostnad på 6,8 mill. 

Behov for nybygg vil da kunne reduseres til kun å inneholde 2 vognhaller hver på 80 m2 samt en 

vaskehall på 70 m2, totalt 230 m2. Siden dette er en enklere byggkonstruksjon enn tidligere beregnet 

byggekostnad, er det antatt en redusert enhetspris på 22 000 kr/m2. Totalt gir dette en byggekostnad 

på overordnet nivå på kr 5,1 mill.  

Alternativ 7 vil ut fra dette gi en beregnet revidert byggekostnad på overordnet nivå for ny 

brannstasjon, eksklusive merkostnader på kr 11, 9 mill.  

Alternativ 8 – Eksisterende branngarasje Gratangsbotn 
Ved kjøp av bygg (grunnflate ca. 450 m2) med tomt på ca. 2 dekar, legges det til grunn samme pris 

som prisforlangende for eiendom utlagt for salg på Årstein (alternativ 7), dvs. kr. 0,8 mill. Gjeldende 

eiendom har større bygningsareal, men mindre tomt og mer usentral lokalisering. 

Kostnad for riving av eksisterende bygg inklusive grunnmur er vurdert til kr. 0,4 mill.  

Opparbeidelse av ca. 700 m2 asfaltert overflate, antatt kostnad kr. 0,35 mill. 

Samlede antatte merkostnader som tilrås tillagt beregnet byggekostnad: kr. 1,7 mill.   

 

3.3 Sammenstilling av beregnet bygge- og merkostnader  

For alle lokaliseringsalternativene, er det i sammenstillingen tatt utgangspunkt i tidligere beregnet 

byggekostnad ved bruk av løsning utarbeidet av Link Arkitektur i samråd med Ofoten Brann IKS og 

Gratangen kommune.  

For alternativ 7 er byggekostnad revidert med utgangspunkt i kjøp og bruk av eksisterende bygg til 

deler av ny brannstasjon. Planløsning for dette bygget må derfor tilpasses, dersom dette alternativet 

skal utredes videre.  

Nedenfor er vist en sammenstilling over beregnede merkostnader samt tidligere beregnet 

byggekostnad på overordnet nivå for de ulike lokaliseringsalternativene. Merk at det utsikkerhet rundt 

alternativ 4, hvor det kan tilkomme merkostnader ved behov for forebygging/sikring mot sjø (plastring) 

samt tiltak relatert til dårlige grunnforhold (eks. leire).  

Merk videre at det for alternativ 7 er benyttet revidert byggekostnad som beregnet i alternativ 7 

ovenfor.  
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Kostnad  
(mill. kr.) 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6 Alt.7 Alt.8 

Beregnede 
merkostnader 

0,5 1,1 1,5 1,8 3,8 1,5 0,6 1,7 

Beregnet byggekost 
(som tegnet) 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 11,9 13,6 

Sum 
utbyggingskostnad 

14,1 14,7 15,1 15,4 17,4 15,1 12,5 15,3 
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4. Vurdering reduserte løsninger – brannstasjon 

Det er gjennomført møte med Ofoten Brann IKS den 09.02.2018 for gjennomgang av forutsetninger 

og grunnlag vedrørende opprinnelig planløsning (se vedlegg 2 og 3) samt mulig reduserte 

planløsninger. Dette for å unngå at det etableres løsninger som ikke tilfredsstiller de driftskrav som 

foreligger til anlegget. I møtet ble det videre drøftet både hensiktsmessighet for lokalisering og 

funksjonalitet i bygget. 

I det etterfølgende er opplistet de forhold som påvirkes av redusert utbyggingsomfang. 

 

4.1 Grunnlag for foreslått løsning for brannstasjonens bygg. 

Dagens forhold tilfredsstiller ikke Arbeidstilsynets krav.  

Foreslått løsningen, slik den foreligger fra Link Arkitektur er utarbeidet i samråd mellom Ofoten Brann, 

Gratangen kommune og arkitekten. Løsningene er basert på gjeldede krav fra Arbeidstilsynet. 

Løsningen er optimalt komprimert i forhold til de behov som er presentert. 

Løsningen er basert på følgende forutsetninger 

• Dagens brannbil og røykdykkerbil skal benyttes 

• Narviks brannbil som per tiden er lokalisert i Bjerkvik forutsettes flyttet til Gratangen når 

Hålogalandsbrua åpner 

• Det skal utøves overflateredning med utgangspunkt i Gratangen Brannstasjon 

• Det skal utøves røykdykking med utgangspunkt i Gratangen Brannstasjon 

 

4.2 Forskriftskrav 

Det er utarbeidet veiledning til forskrifter utgitt av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

(DSB). Disse stiller få konkrete krav til en brannstasjons utforming og innhold. 

Brannstasjonen vil medføre etablering av lokaler for arbeidsplasser, og vil medføre at det er krav til 

Arbeidstilsynets godkjenning av de løsninger som skal etableres. 

Det vil være Arbeidstilsynets krav som i større grad er utløsende for utforming enn krav fra DSB.  

Arbeidstilsynet har innskjerpet krav til skille mellom ren og skitten aktivitet på brannstasjoner. Dette 

basert på undersøkelser som viser at de stoffer som følger utstyret etter brann er svært uheldige for 

personalet å bli utsatt for. 

 

4.3  Potensielle endringer i omfang av bygning. 

Potensielle tiltak for reduksjon av utbyggingens omfang er drøftet med Ofoten Brann IKS. De aktuelle 

tiltak som er drøftet er  

• Redusert antall vognhaller 

• Ta ut vaskehall 

Begge disse tiltak er mulig å gjennomføre, men vi ha betydning for hvilke tjenester som kan gis med 

basis i Gratangen Brannstasjon. 

Ved etablering av ny brannstasjon vil det kreves behandling av Arbeidstilsynet. I deres vurderinger vil 

det tas hensyn til hvilke oppgaver som skal ivaretas med basis i stasjonen og hvilke krav dette vil stille 
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med tanke på personellets sikkerhet. Dette medfører at de planer som presenteres for godkjenning 

må ta hensyn til forutsatt funksjonalitet, uavhengig av hvordan oppgavene løses i dag, og at en 

forenklet utbygging vil forbedre forholdene vesentlig fra dagens situasjon. 

4.3.1 Redusere antall vognhaller. 
Reduksjon av antall vognhaller fra 2 til 1 vil medføre en forventet kostnadsreduksjon i størrelsesorden 

kr. 2 mill., eller en redusert årskostnad på kr. 100 000.  

Reduksjonen vil medføre i behov for alternative lagringsområder og at det ikke kan være frostfri 

lagring av begge brannbiler (forutsetter sitasjonen etter at ny bil er overført til Gratangen). Dette vil i en 

utrykningssituasjon medføre en forlenget utrykningstid. 

Bil for røykdykkere (Transporter) bør av hensyn til utrykningstid og utstyr være frostfritt lagret. Frosset 

og/eller nedkjølt utstyr vil sterkt påvirke utrykningstid for røykdykkere. 

Øving og opplæring foregår i stor grad innendørs i tilsvarende situasjoner. Dette fordi opplæring i stor 

grad består i å minimalisere tidsbruk fra ankomst til stasjon og til utrykning.  

Opplæring i de andre oppgaver som skal ivaretas av brannkorpset kan gjøres utomhus sommerstid. 

Vintertid er det imidlertid vanskelig å drive opplæring og øving i for eksempel klipping og redning 

utomhus. Normalt utføres slik opplæring i 2-løps-stasjoner ved at ett kjøretøy tas ut, og opplæring 

gjennomføres innendørs. 

Overflateredning, som også forberedes utført fra Gratangen brannstasjon, krever utvidet lagringsplass 

for utstyr som båt og alt tilhørende utstyr. Slikt utstyr krever også opplæring som vanskelig kan gjøres 

utomhus i den kalde del av året. Dette utstyret er det også behov for lagring av innendørs. 

Arbeidstilsynets krav vil dessuten medføre at ingen renhold av biler og utstyr etter utrykning kan 

gjøres i vognhall. Denne skal tilhøre «ren sone».  

Det vises til vedlegg 4 - flytskjema for bruk av stasjon. 

4.3.2 Ta ut vaskehall 
Potensiell kostnadsreduksjon ved å ta ut vaskehall fra prosjektet er kr. 1,2 mill., eller en 

årskostandsreduksjon på kr. 50 000. 

Det er ingen krav i forskriftene fra DSB til vaskehall. Arbeidstilsynet krever imidlertid at alt utstyr som 

har vært benyttet i tilknytning til brannslokking skal rengjøres etter bruk, og ikke være i kontakt med 

«ren sone». Dette omfatter både slanger, biler, masker, hjelmer og klær mv. 

Vinterstid vil rengjøring av biler, slanger og utstyr utomhus ikke være mulig. Slanger som har vært 

benyttet vinterstid må tines og rengjøres for å gjøres klare til neste utrykning. 

Det er også behov for første tiltak med rengjøring av røykdykkerutstyr før de kan tas inn i 

grovrengjøring. 

Ifølge Ofoten Brann IKS vil uttak av vaskehall medføre at røykdykkertjeneste vanskelig kan utøves 

med basis i Gratangen Brannstasjon uten å bryte Arbeidstilsynets krav. 
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5. Kostnadsoppsummering 

Nedenfor er oppsummert identifiserte merkostnader for de ulike lokasjonsalternativene, tidligere 

beregnet byggekost samt revidert byggekost for Alternativ 7. Tabellen inneholder videre «sum 

utbyggingskostnad» på overordnet nivå for de ulike lokaliseringsalternativene.  

Avslutningsvis er medtatt «sum utbyggingskostnad» for løsning med kun 1 vognhall samt løsning med 

en vognhall og uten vaskehall. Alle tall er eksklusive merverdiavgift.  

Kostnad  
(mill. kr.) 

Alt.1 Alt.2 Alt.3 Alt.4 Alt.5 Alt.6 Alt.7 Alt.8 

Beregnede merkostnader 0,5 1,1 1,5 1,8 3,8 1,5 0,6 1,7 

Tidligere beregnet 
byggekostnad 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 11,9 13,6 

Sum utbyggingskostnad 
(som tegnet) 

14,1 14,7 15,1 15,4 17,4 15,1 12,5 15,3 

Redusert løsning med      
1 vognhall og vaskehall 

12,1 12,7 13,1 13,4 15,4 13,1 10,5 13,3 

Redusert løsning med 1 
vognhall og uten vaskehall  

10,9 11,5 11,9 12,2 14,2 11,9 9,7 12,1 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 – Viktige vannstandsnivåer og ekstremverdier 
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Vedlegg 2 – Forslag planløsning Plan 1 – Link Arkitektur  
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Vedlegg 3 – Forslag planløsning Plan 2 – Link Arkitektur  
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Vedlegg 4 – Forslag FLYT – Link Arkitektur  
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/01279-8 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Planutvalget  13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID OM KYSTSONEPLAN FOR 

MIDT- OG SØR-TROMS - ØKT EGENANDEL FOR 

DELTAKERKOMMUNENE 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune bevilger inntil kr 117 244,- for å dekke sin andel ved deltakelse 
i prosjektet. 
 

Vedlegg:  
Referat oppstartsmøte 
Presentasjon 
Framdriftsplan  
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Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet i K-sak 57/17 sak om delegering av myndighet og valg av 

representant til interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplanen for Midt- og Sør-Troms.  

I saken ble det også bevilget kr 100 000,- som skulle dekke Gratangen kommunes andel av 

kostnadene med planarbeidet. Det var forutsatt at Troms fylkeskommune skulle bidra med kr 

1,5 mill., men da fylkeskommunen bevilget kr 500 000,- øker kommunenes andel.  

 

Vurdering: 
Etter at de berørte kommunene og Troms fylkeskommune har behandlet saken om 

interkommunalt plansamarbeid, er fasit at Lavangen kommune og Kvæfjord kommune ikke 

ønsker å delta, og at Troms fylkeskommune har bevilget et mindre beløp enn forutsatt. Det 

betyr at Gratangen kommunes andel øker fra kr 84 020. til kr 117 244,-. For Gratangens del 

innebærer dette at kommunestyret må øke tidligere bevilgning med kr 17 244,-. I tillegg til 

kronebeløpet må også kommunen bidra med arbeidsinnsats, noe som også var forutsatt 

tidligere.  
 

Kommune Opprinnelig fordeling 80' + 75% MTB og 
25% Folketall 

Endring fra opprinnelig beløp 

HARSTAD              198 652               394 238          195 586  

KVÆFJORD              109 953   -       109 953  

SKÅNLAND              113 548               165 992             52 444  

IBESTAD              157 917               214 666             56 749  

GRATANGEN                84 020               117 244             33 223  

LAVANGEN                82 949   -         82 949  

SALANGEN                82 949               121 790             38 841  

MÅLSELV                60 000                 80 000             20 000  

SØRREISA                69 180               110 793             41 614  

DYRØY              116 595               159 631             43 036  

TRANØY              129 893               179 069             49 175  

TORSKEN              117 297               159 369             42 073  

BERG              109 213               148 836             39 623  

LENVIK              142 834               250 739          107 905  

TJELDSUND                 97 633             97 633  

Sum           1 575 000  2200000         625 000  

 

Administrasjonen vurderer at det er viktig at kommunen deltar i dette arbeidet, både med 

tanke på allmennhetens interesser i framtidig forvaltning av sjøområdene i kommunen, og av 

hensyn til næringsaktørene i blå sektor. Det forventes økt satsing på oppdrettssektoren i årene 

som kommer og dermed større press på oppdrettsområdene. Økt produksjon gir både større 

inntekter til bransjen og berørte kommuner, men kan også føre til belastninger og 

brukerkonflikter i sjøområdene. Det er derfor viktig at kommunen deltar i arbeidet med 

planlegging og forvaltning av det felles fjordområdet i Sør-Troms.  

 

Konklusjon: 
Gratangen kommune øker bevilgningen til interkommunalt med kr 17 244, til sammen kr 

117 244,- 

 



2/18 Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms - Økt egenandel for deltakerkommunene - 17/01279-8 Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms - Økt egenandel for deltakerkommunene : 20180126 presentasjon

Oppstart av revidering 

Status og økonomi 

Roller og oppgaver 
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Kystsoneplanlegging PBL 2008 

Kommunen er planmyndighet og 
egengodkjenner juridisk bindende arealplaner 
på land og i sjø 
 

 Ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene 

 Planlegge vannflate, vannsøyle og bunn 

 Aktuelle formål:  

 Farled, ferdsel, fiske, friluftsliv, natur, akvakultur og 
hensynssoner 

 Bestemme arter/artsgrupper for akvakultur 
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Rammer for interkommunalt 
plansamarbeid etter PBL kap 9:  
 To eller flere kommuner bør samarbeide når det er 

hensiktsmessig 

 Planarbeidet ledes av et styre: det interkommunale 
planutvalg (IKPU) 

 Hver kommune skal ha lik representasjon: et medlem 

 Styret fastsetter selv regler for sitt arbeid og organiserer 
planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. 

 De deltakende kommuner kan overføre sin planmyndighet 
til styret, men: 
 Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene 

følges innenfor sitt område. 

 Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt 
område. 
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IKPU har ansvar for å: 
 konstituere seg selv 

 legge politiske føringer for planens mål og innhold 

 melde planoppstart 

 vedta planprogram 

 sørge for lokal medvirkning/forankring 

 vedta forslag til planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser 

 gjennomfør offentlig ettersyn av planprogram og plan 

 finne omforente løsninger på innsigelser  

 innstille endelig planforslag til kommunestyrene 
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Arbeidsgruppen: 
 en administrativ kontaktperson fra hver kommune  

 har som oppgave å:  

 bringe til veie opplysninger, dokumenter og 
kartgrunnlag  

 bidra til utarbeidelse av planprogram og plan  

 konsekvensutrede tiltak i egen kommune 

 ivaretatt kommunikasjon mellom administrasjonen i 
den enkelte kommune og prosjektet 

 sammen med medlem i IKPU sørge for lokal 
medvirkning 
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Prosjektledelsen  
 Prosjektleder 

 koordinere prosjektet 

 organisere møter, møtesekretær 

 lede arbeidet med fremstilling av planprogram og plan 

 koordinere innspillgrupper og kontakt med 
sektormyndigheter 

 gjennomfører høringer, varslinger osv. 

 administrere felles nettsted for innsyn 

 Prosjektmedarbeider/kartansvarlig 
 Kartproduksjon 

 Underlag for KU, ROS-analyser 
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Styringsgruppen   
Består av ordfører og rådmann i Harstad og Lenvik 

 Ansvar for: 

 oppfølging av fremdrift 

 ressurser 

 personalansvar 

 økonomistyring 
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Kystplan Midt- og Sør-Troms II 
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Inviterte kommuner 

Vedtatt Representant vara adm. Rep 
Dyrøy Ja   116 595  Tone Sørensen Knut Arne Johansen Ragnvald Tollefsen 
Sørreisa Ja   120 000  Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl Wenche Bergum 
Lenvik Ja   185 000  Louis Edvardsen Jon Kvistad Inger Andreassen 
Tranøy Ja   180 000  Knut Johnsen Jan Fredrik Jenssen Audun Sivertsen 

Berg Ja Ikke vedtatt 
Målselv Ja     60 000  Yngve Wingstad Arild Braathen Anneli Anfeltmo 
Gratangen Ja   100 000  Eva Ottesen Roy Idar Sandberg Per Kvaale Caspersen 
Skånland Ja   113 548  Laila Benjaminsen Helene Berg Nilsen Torunn Rørvik Wilhelmsson 

Harstad Ja Ivar Råstad Jan Fjellstad Jan Inge Lakså 

Torsken Ikke behandlet 
Salangen Ikke behandlet 

Ibestad Positiv i formannskap, ikke kommunestyrebehandlet 

Tjelsund Ikke behandlet 

Lavangen Nei 

Kvæfjord Nei 

9 kommuner har positive vedtak om deltakelse, 2 har negative vedtak,  
4 har ikke behandlet saken ferdig 
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Tidligere økonomiske forutsetninger: 

 Opprinnelig budsjett i søknad til TFK: 

 Direktekostnader på        3 150 000,- 

 Egeninnsats   3 150 000,- 

 Forutsatt finansiering 

 Forventet tilskudd TFK  1 575 000,- 

 Tilskudd fra kommunene  1 575 000,- 

 + egeninnsats 

 Fordelingsmodell: 

 60 000,- * 14 kommuner  840 000,- 

 735 000,- fordelt ut fra andel MTB   
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Endringer 
 Maks 13 kommuner som ønsker å delta 

 Tilskuddet fra Troms Fylkeskommune ble kun på 
500 000,- ikke 1 575 000,- 

 Prosjektet kom ikke i gang i 2017 som forutsatt 

 Planlagte lisenser på programvare er noe høyere 
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Budsjett foreslått justert til  
2,7 mill: 
Kystplan Midt- og Sør-Troms 2017 2018 2019 Sum 

Adm.kost vertskommune (kontorkost., data, 

regnskap, revisjon ol ) 0 100 000 100 000 200 000 

Programlisenser/nettside 120 000 120 000 240 000 

Kompetansebygging/formidling/reise 30 000 200 000 110 000 340 000 

Lønn Prosjektleder inkl, sosiale utg. 150 000 490 000 490 000 1 130 000 

Lønn prosjektmedarbeider inkl. sosiale utg. 245 000 245 000 490 000 

Kjøp av eksterne tjenester 200 000 200 000 

Annonsering   50 000 50 000 100 000 

Sum direktekostnader 180 000 1 405 000 1 115 000 2 700 000 

Reduksjoner: 
- laver kostnader 2017 
- redusert personalkostnader ved å redusere prosjektstillinger med 20 % 
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Finansiering 
 Direktekostnader  2 700 000,-  

 Finansiering 

 Tilskudd TFK        500 000,- 

 Tilskudd fra kommunene   2 200 000,- 

 + egeninnsats 

 Fordelingsmodell: 

 80 000,- x 13 kommuner  840 000,- 

 1 360 000,- fordelt på 12* kommuner med vekting 75 % 
MTB og 25 % folketall  

 *Målselv betaler kun  80 000,- 
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Kommune Opprinnelig fordeling 80' + 75% MTB og 25% 

Folketall 

Endring fra opprinnelig beløp 

HARSTAD              198 652               394 238          195 586  
KVÆFJORD              109 953  -       109 953  
SKÅNLAND              113 548               165 992             52 444  
IBESTAD              157 917               214 666             56 749  
GRATANGEN                84 020               117 244             33 223  
LAVANGEN                82 949  -         82 949  
SALANGEN                82 949               121 790             38 841  
MÅLSELV                60 000                 80 000             20 000  
SØRREISA                69 180               110 793             41 614  
DYRØY              116 595               159 631             43 036  
TRANØY              129 893               179 069             49 175  
TORSKEN              117 297               159 369             42 073  
BERG              109 213               148 836             39 623  
LENVIK              142 834               250 739          107 905  
TJELDSUND                97 633             97 633  
Sum           1 575 000  2200000          
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Fremdrift: jan 2018-aug 2019  
Prosjektstart jan 

2018 

Planforum 

Varsle planoppstart/ 
Høring 

planprogram 

Vedtak 
planprogram 

Presentasjon 
innspill 

Presentasjon 
planforslag 

1.gangs høring 

Merknadsbehandlin
g 

Innstilling til 
kommunene 

Oversendelse 

Vedtak i 
kommunene 

Prosjektavslutning 
nov 2019 

26
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Planprogram 
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Planproduksjon 

 

Høring 
 

Høring 
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1.Halvår 2018 
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Møteplan (korrigert) 
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Frem til neste møte: 

Evaluering av tidligere plan 
 Spørreskjema sendes ut i løpet av kort tid 

 Må gjerne videreformidles internt i organisasjonen 

 Diskusjonstema 15/2 

 

Innsamling av grunnlagsmateriale 
 Reguleringsplaner, kommuneplaner, aktuelle 

temaplaner, næringsplan etc. 

 Kontaktpersoner får nærmere forespørsel 
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Tema arbeidsmøte:  

Planprogram  
 Planområde 

 Grense mot land? 
 Grense mot andre kommuner? 

 Formål? 
 PBL fremhever bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og 

framtidige generasjoner 

 Hva skal revideres/ endres/ tilføyes? 
 Hva mangler? 
 Hva må endres? 

 Medvirkning 
 Innspillgrupper? 
 Folkemøter? 
 Nettside? 
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Prosjektledelsen vil jobbe med: 
 Spørreundersøkelse 

 Utkast til planprogram 

 Forslag til sammensetning av innspillgrupper 

 Initiere dialog med sektormyndigheter 

 Grunnlag for ROS-analyse 

 Metodikk for KU 

 Kart over planområde 

 Nettside for plandialog 
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Referat 

Oppstartsmøte for Kystplan Midt- og Sør-Troms 

Møtedato: 26 januar 2018, kl 09.00-14.00   

Møtested: Finnsnes rådhus- kommunestyresalen 

Fremmøte:  

Valgte representanter til interkommunalt planutvalg: 
Ivar Råstad HARSTAD 
Laila Benjaminsen SKÅNLAND 
Eva Ottesen GRATANGEN 
Paul Dahlø frem til 10:30 
Deretter vara: Jan Eirik Nordahl  

SØRREISA 

Tone Sørensen DYRØY 
Knut Johnsen TRANØY 
Louis Edvardsen fra 11:30 LENVIK  
Yngve Wingstad MÅLSELV- forfall 
  

Kommunene som ikke har valgt representanter til interkommunalt 
planutvalg: 
  
Dag Sigurd Brustind IBESTAD 
Sigrun Wiggen Prestbakmo SALANGEN 
Roar Åge Jakobsen BERG 
Liv Kristin Johnsen TJELSUND – forfall 
Fred Flakstad TORSKEN - forfall 
  

Administrative representanter /arbeidsgruppe 
Torunn Rørvik Wilhelmsson SKÅNLAND 
Erliz Anderzen GRATANGEN 
Anneli Anfeltmo MÅLSELV 
Wenche Bergum SØRREISA 
Ragnvald Tollefsen DYRØY 
Audun Sivertsen TRANØY 
Inger Andreassen LENVIK 
Wenche Pedersen BERG 
Jan Inge Lakså HARSTAD -forfall 
 
Følgende kommuner møtte ikke 
med kommunal representant: 

 

TJELSUND, IBESTAD, SALANGEN, TORSKEN 
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Styringsgruppe: 

Geir Inge Sivertsen ordfører Lenvik kommune 

Marianne Bremnes ordfører Harstad kommune 

Hugo Hansen rådmann Harstad kommune 

Bjørn Fredriksen rådmann Lenvik kommune- forfall 

 

Prosjektadministrasjon 

Inger Andreassen Prosjektleder 

Jan Inge Lakså Prosjektansvarlig - forfall 

Roger Berg Kartansvarlig - forfall 

 

Agenda 

1. Velkommen v/ordfører Geir Inge Sivertsen  

2. Status tilbakemelding fra kommuner 

3. Prosjektets økonomi 

4. Orientering om planutvalget og arbeidsgruppens ansvar 

5. Konstituering.  Planutvalgets medlemmer velger leder og nestleder blant 

planutvalgets medlemmer. 

6. Videre arbeid 

a. Møteplan 

b. Fremdriftsplan 

c. Evaluering av tidligere plan 

d. Planprogram 
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Referat 

Sak 1: Ordfører Geir Inge Sivertsen ønsket velkommen og innledet med bakgrunn for 

initiativet og prosessen frem til dagens møte. 

Sak 2: Status tilbakemelding fra kommuner 

Dyrøy, Sørreisa, Lenvik, Tranøy, Berg, Målselv, Gratangen, Skånland og Harstad kommuner 

har gjort positive vedtak i om deltakelse i kommunestyre.  Lavangen og Kvæfjord kommune 

har takke nei til deltakelse.  Torsken, Ibestad Salangen og Tjeldsund har ikke gjort vedtak, 

men vil behandle saken i kommunestyrene i løpet av februar/mars.  Flere av kommunene 

som har gjort positive vedtak må ta saken tilbake til kommunestyrene pga. endrede 

økonomiske vilkår (se sak 4). Tjeldsund ligger foreløpig i Nordland fylkeskommune og det 

interkommunale planutvalget er positive til å inkludere Tjeldsund i planområdet.  Avklaringer 

i forhold til Nordland fylkeskommune må gjøres slik at man unngår unødvendige 

forsinkelser/dobbeltabeid.   

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 3: Orientering om planutvalget og arbeidsgruppens ansvar 

Viser til tidligere utarbeidet forprosjekt og presentasjon beskriver planutvalget og 

arbeidsgruppens ansvar. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

Sak 4.: Prosjektets økonomi 

Tidligere utsendt økonomisk oversikt hadde som forutsetning at Troms Fylkeskommune ville 

bidra med min 25 % av prosjektkostnadene, tilsvarende 1 575 000,-.  Troms fylkeskommune 

har i tilsagn fra 19. desember 2017 bevilget 500 000,-.  Tilsagnet gjør det klart at det 

forutsettes at kommunene dekker resten av kostnadene med prosjektet og at ytterligere 

tilskudd ikke kan forventes.  Styringsgruppen for prosjektet behandlet saken i 

styringsgruppemøte 19. januar og foreslo et justert budsjett og gav anbefaling om ny 

økonomisk fordeling basert både på MTB og folketall. 

Vedtak: Representantene for de deltakende kommunene aksepterer den økonomiske 

modellen og budsjettrammen foreslått av styringsgruppen: Budsjettrammen på 2 700 000,- i 

direktekostnader fordeles på de deltakende kommuner ut fra følgende prinsipp: alle 

kommuner betaler et grunnbeløp på 80 000,-.  Resterende kostnader fordeles med 75 % 
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vekting på MTB og 25 % vekting på folketall for alle kommuner unntatt Målselv.  De betaler 

kun grunnbeløp pga. lite sjøareal og ingen mulighet til akvakulturlokaliteter.   

Kommunen som ikke har dekkende vedtak i forhold til økte økonomiske rammer og endring 

av fordelingsmodell må ta saken tilbake til de respektive kommunestyrer for ny behandling.  

Fordelingen på de ulike kommunene blir da som følger, forutsatt at alle kommuner tilslutter 

seg prosjektet: 

Kommune 80' + 75% MTB og 
25% Folketall 

Endring fra opprinnelig beløp 

HARSTAD              394 238          195 586  

SKÅNLAND              165 992             52 444  

IBESTAD              214 666             56 749  

GRATANGEN              117 244             33 223  

SALANGEN              121 790             38 841  

MÅLSELV                80 000             20 000  

SØRREISA              110 793             41 614  

DYRØY              159 631             43 036  

TRANØY              179 069             49 175  

TORSKEN              159 369             42 073  

BERG              148 836             39 623  

LENVIK              250 739          107 905  

TJELDSUND                97 633             97 633  

Sum 2200000         625 000  

 

Sak 5 Konstituering.   

Det interkommunale planutvalgets medlemmer konstituerer seg selv og velger leder og 

nestleder blant planutvalgets medlemmer.  Det ble diskutert om planutvalget skulle 

konstituere seg før alle representanter er valgt.  Alle sluttet seg til at konstituering av 

planutvalget var viktig for å opprettholde fremdriften i planleggingen. 

Vedtak: Det interkommunale planutvalget for Kystplan Midt- og Sør-Troms har konstituert 

seg og enstemmig valgt Paul Dahlø, Sørreisa som leder og Eva Ottesen, Gratangen som  

nestleder. 

Sak 6 Videre arbeid 

Forslag til møteplan og fremdriftsplan ble gjennomgått og følgende møtedatoer fastsatt: 

19.2.18 Arbeidsmøte innspill til planprogram, deltakere planutvalg og arbeidsgruppe
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15.3.18 Planutvalgsmøte: Vedtak oppstart og planprogram.    

Første fase vil være utarbeidelse av planprogram og det legges opp til at planprogram kan 

legges ut til høring før påske.  Arbeidet med planprogram for kystplanarbeidet meldes til 

planforum den 8.3.18.  Her bør leder eller nestleder for planutvalget delta.  Representanter 

fra planutvalget eller arbeidsgruppen kan gjerne delta.  Deltakelse meldes til prosjektleder i 

god tid. 

For videre fremdrift vises til vedlagt fremdriftsplan.  Endelige møtedatoer for april-aug settes 

senest i marsmøte. 

Arbeidsgruppen forventes å sende inn lokale planer som er relevante.  Det blir sendt ut egen 

forespørsel på hva som forventes i løpet av kort tid.  Samtidig sendes det ut en 

spørreundersøkelse om erfaringer med forrige kystplan. 

 

Referent  

Inger Andreassen 
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GRATANGEN KOMMUNE 
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Arkivsak-dok. 18/00151-1 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Planutvalget  13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

FORSLAG TIL PLANPROGRAM - FØRSTE GANGS BEHANDLING  

 

Innstilling: 
1. Planprogram for kommuneplanens arealdel vedtas lagt ut til offentlig 

gjennomsyn og høring. 
2. Høringsfristen er 23. april 2018 
3. Det gjennomføres åpent høringsmøte om planprogrammet i mars 2018 

 
 

Vedlegg:  
Forslag Planprogram for revisjon av arealplanen 2019-2031 
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Saksframstilling: 
I planstrategien for 2016-2019 er det besluttet at kommuneplanens arealdel skal rulleres.  

 

Kommuneplanens arealdel  (2009-2021) ble vedtatt 22.4.2010. Den gjeldende arealplanen er 

laget etter gammel Plan og bygningslov. Plankart og dokumenter er lagt ut på kommunens 

hjemmeside 

http://www.gratangen.kommune.no/index.php?cat=117246&id=0&pf=45841&folder=71469  

 

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 

deltakere, opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, 

hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til planprogram 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling om planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten, i dette tilfellet kommunestyret i 

Gratangen.  

 

Vurdering: 
Kommuneplanens arealdel er en kommunens viktigste plan for å legge til rette for ønsket 

utvikling fordi arealplanen avklarer, og legger til rette for, framtidig arealbruk i kommunen.  

 

Det er mange hensyn som skal ivaretas i arealplanleggingen, og derfor er arbeidet med 

kommuneplanens arealdel en omfattende og tidkrevende prosess. Arbeidet beskrives i vedlagt 

planprogram. I høringsperioden kan berørte interessenter, statlige og regionale myndigheter 

og andre gi innspill. Det kan også fremmes forslag til ny bruk av arealer som ikke er omtalt i 

planprogrammet. Nye forslag skal fremmes i skjemaet som følger som vedlegg I til 

planprogrammet.  

 

Planprogrammet sendes på høring med minimum seks ukers høringsfrist. Høringsfristen 

forslås til 23. april. Kommunestyret får planprogrammet til andre gangs behandling i møtet 

21. juni. Før planprogrammet sendes på høring skal det bearbeides  

 

Konklusjon: 
Planprogram for kommuneplanens arealdel legges fram for første gangs behandling.  
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Kommune planens arealdel 2019 - 2031

Plan program til første gangs behandling , februar 2018

Gratangen kommune
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Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere , opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig 
berørt, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Forslag til 
planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling om 
planoppstart. Planprogrammet fastsettes ordinært av planmyndigheten. 
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1 Om Gratangen kommune 
Gratangen kommune ligger i Sør-Troms og har 1120 innbyggere. Gjeldende kommuneplan (2009-
2021) ble vedtatt 22.4.2010, og kommunestyret har i planstrategi for 2015-2019 vedtatt revisjon av 
kommuneplanens arealdel. Gratangen kommunestyre har vedtatt at Gratangen skal være egen 
kommune.  
 
Det er særlig tre store utfordringer som preger Gratangen: 

 Befolkningsutvikling  
 Næringsutvikling 

 Kommunal økonomi 
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) sin prognose for befolkningsutvikling (MMMM) fram mot 2020 indikerer 
en reduksjon i innbyggere med 90 personer fram til 2030, og endringer i befolkningssammensetning 
ved at det blir flere innbyggere over 50 år og færre innbyggere under 50 år. Prognosen for fordelingen 
mellom kjønn viser ca. 55 % menn og ca. 45 % kvinner. Prognosene for barn under 18 år viser jevn 
nedgang, fra 230 personer i 2018 til 186 personer i 2030. Fra 1.1.2016 til 1.1.2017 sank 
innbyggertallet med fra 1137 til 1121 personer. (Befolkningstall pr. 1.1.2018 publiseres 23. februar) 
Mer statistikk om Gratangen finnes hos SSB: http://www.ssb.no/kommunefakta/gratangen  
 
Langsiktig og helhetlig arealplanlegging er kommunens viktigste planverktøy for å motvirke en 
uønsket samfunnsutvikling. Fortsatt negativ befolkningsutvikling vil gi kommunen mindre 
handlingsrom i årene som kommer. Det skyldes delvis at budsjettrammene da blir mindre, men også at 
det relativt sett blir flere eldre personer med behov for offentlige tjenester. En uønsket konsekvens kan 
bli at kommunen må tilpasse Oppvekstsektoren til færre brukere, og samtidig øke kapasiteten i Helse – 
og omsorgssektoren til flere brukere med sammensatte behov.  

 
Gratangen kommune er omstillingskommune, og det jobbes aktivt med å styrke næringslivet og 
befolkningsutvikling. Omstillingsprosjektet SPIRE pågår ut 2018. Næringsutviklingen i kommunen 
har vært positiv de senest årene, ikke minst innenfor blå sektor. Det forventes at denne positive 
trenden vedvarer. Gratangen kommune er kommunens største arbeidsgiver. Andre store arbeidsplasser 
er Gratanglaks AS, Nord-Norsk Fartøyvernsenter, GMI AS og landbruksnæringen. Pendlerstrømmen 
går i hovedsak til og fra nabokommunene, flest til Narvik. Det forventes økte pendlerstrømmer 
mellom Gratangen og Narvik når Hålogalandsbrua mellom Bjerkvik og Narvik åpner høsten 2018. 
 
Plan og bygningsloven (Pbl) §11-5 slår fast at kommunen skal ha en arealplan som angir 
hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk 
som kan settes i verk. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse. 
 
Kommuneplaner er virkemidler for å gjøre langsiktige veivalg og sikre arealer og arealbruk som 
bygger opp under utviklingen som kommunestyret ønsker. Kommuneplanens arealdel skal både legge 
begrensninger på arealbruk som gir uønsket arealbruk, og legge til rette for en arealbruk som 
stimulerer ønsket utvikling.  
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2 Planprogrammet 
Kommunene skal i sin planlegging ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og 
oppgaver. Nasjonale forventninger (juni 2015) legger føringer for  

 Gode og effektive planprosesser 
o Enklere regelverk og bedre samarbeid 
o Målrettet planlegging 
o Økt bruk av IKT i planleggingen 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
o Et klimavennlig og sikkert samfunn 
o Aktiv forvaltning av natur- og kulturminneverdier 
o Fremtidsrettet næringsutvikling, innovasjon og kompetanse 

 Attraktive og klimavennlig by- og tettstedsområder 
o Samordnet bolig, areal – og transportutvikling 
o Et fremtidsrettet og miljøvennlig transportsystem 
o Levende by- og tettstedssentre 
o Helse og trivsel 

 
Planprogrammets hovedoppgave er å tydeliggjøre og avklare hva som blir prioritert i selve 
kommuneplanen. Det er viktig å begrense omfanget av nye tiltak som ikke er forankret i konkrete 
behov og planer, slik at kommunen kan klare å gjennomføre revisjon innenfor rimelig tids - og 
ressursbruk. 

3 Planforutsetninger 
I sin planlegging må kommunen ta hensyn til lover og forskrifter, retningslinjer og planer. Det 
foreligger en rekke føringer for kommunens arbeid med kommuneplanens arealdel. Noen av 
de viktigste blir gjengitt her (ikke uttømmende liste ): 

 

3.1 Kommunale planer og vedtak 
Kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt av kommunestyret 28.09.17, legger føringer for 
arealutviklingen i Gratangen. Samfunnsplanen har overordnede mål og peker ut strategiske retninger 
for å nå de overordnede målene. Arealplanen er et viktig virkemiddel for at målene skal nås.   
 
Her gjengis visjonen og de overordnede målene i samfunnsplanen. 
 
Visjon:  
Gratangen skal være et levende og inkluderende samfunn der mennesker blir sett, verdsatt og 
respektert. Våre særtrekk skal være kystkulturen og arbeidet for et bærekraftig miljø. Vi skal tilby 
gode oppvekstsvilkår og utviklingsmuligheter. 
 
De overordnede målene, med strategier som legger føringer for arealutviklingen, er: 
 
4.1 Et levende og inkluderende samfunn 
Kommunen skal være en god bokommune – der livskvalitet, gode bomiljø, gode opplevelser, 
folkehelse, attraktive fritidstilbud og mangfold gjør kommunen til et godt sted å leve i. 
4.2 Kommunikasjon og infrastruktur 
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Offentlige vei- og kollektivtilbud skal være gode, trygge og sikre slik at det er enkelt å reise innad i 
kommunen og i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Innbyggerne skal ha tilgang til digital infrastruktur 
som videreutvikles i samsvar med den teknologiske utviklingen. 
 
4.3 Næringsutvikling 
Gratangen kommune skal ha verdiskaping og arbeidsplasser gjennom et variert næringsliv, der 
eksisterende bedrifter, primærnæringer og nyetableringer gis mulighet for utvikling gjennom 
nettverksdannelse, innovasjon og god tilrettelegging.  
 
4.4 Klima og miljø 
Gratangen skal være en kommune som prioriterer miljømessig bærekraft som sikrer dagens 
innbyggere og kommende generasjoner god livskvalitet.  
 
4.5 Kommunen som tjenesteleverandør 
Kommunen skal ha et faglig og forsvarlig servicetilbud som imøtekommer innbyggernes og 
næringslivets behov.  
 

3.2 Andre relevante kommunale planer og dokumenter  
I planstrategien for 2016-2019 er det besluttet at kommuneplanens arealdel skal rulleres.  
 
Kommuneplanens arealdel  (2009-2021) ble vedtatt 22.4.2010. Den gjeldende arealplanen er 
laget etter gammel Plan og bygningslov. Plankart og dokumenter er lagt ut på kommunens 
hjemmeside 
http://www.gratangen.kommune.no/index.php?cat=117246&id=0&pf=45841&folder=71469  
 
Kulturminneplanen ble vedtatt av kommunestyret 22.06.17, og har oversikt over de viktigste lokale 
kulturminnene i kommunen. Disse listeføres i Riksantikvarens database Askeladden.  
I kulturminneplanens handlingsplan er det vedtatt at kulturminnene skal tegnes inn i kommuneplanens 
arealdel og markeres med hensynssone C eller D (automatisk fredede kulturminner).  
 
Kystsoneplan for Gratangen ble vedtatt av kommunestyret 27.04.15. Gratangen kommune har i 
møte 14.12.17 vedtatt å delta i Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-
Troms som har oppstart våren 2018. 
 

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018-2021) med handlingsplan, samt 
vedlegget Sti og løypeplan for Gratangen vedtas av kommunestyret tidlig 2018. Nye anlegg som er 
anlagt etter 2010, samt stier og løyper som inngår i Sti og løypeplanen, skal tegnes inn i 
kommuneplanens arealdel.  
 
Stedsanalyse Årstein – Mulighetsanalyse for tiltak for økt tilgjengelighet og bolyst på Årstein i 
Gratangen, oktober 2015. 
 
Boligsosial handlingsplan 2013-2017 som omhandler utleieboliger og ferdigstilling av byggeklare 
tomter. 
 
Trafikksikkerhetsplan 2010-2013  
 
Rapport fra temamøte 24.10.17  
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3.3 Statlige planer og vedtak 
- Plan - og bygningsloven med forskrifter 
- Naturmangfoldloven 
- Havne- og farvannsloven 
- Folkehelseloven 
- Kulturminneloven 
- Akvakulturloven 
- Friluftsloven 
- Forurensningsloven 
- Jordloven 
- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12.6.2015 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
- Den europeiske landskapskonvensjonen 
- Sametingets planveileder 
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1521) 
- Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T - 1520) 
- EUs vanndirektiv /Vannforskriften 
 

3.4 Regionale planer og vedtak. 
Overordnede planer 

 Fylkesplan for Troms 2014-2025 
 Regional planstrategi 2016-2019 
 Regional planstrategi - kunnskapsgrunnlaget 2015 
 Økonomiplan 2017-2020 

Regionale planer 

 Regional transportplan for Troms 2017-2029 
 Regional plan for friluftsliv, vilt og innlandsfisk 2016-2027  

o Handlingsprogram  
 Regional plan for handel og service i Troms 2016 - 2025 
 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 2016-2021 - Tilhørende dokumenter 
 Regional plan for landbruk i Troms 2014 - 2025 | Norsk versjon | Samisk versjon | 

Handlingsprogram 
 Regional Transportplan for Troms 2014-2023 
 Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 
 Kulturarvplan for Troms 2011 - 2014 | Norsk versjon | Samisk versjon 

Strategier og utredninger 
Næring: 

 Strategi for maritim næringsutvikling i Troms 
 Arktisk innovasjon, FoU-strategi for Troms 
 Havbruksstrategi for Troms 
 Strategi for reiselivet i Troms 2013 – 2017 
 Strategi for utvikling av petroleumsnæringen i Troms 
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Kultur: 

 Den nordnorske kulturavtalen 2018-2021 
 Tilleggsavtale kultur mellom Troms og Finnmark fylkeskommuner 2018-2021 
 Avtale mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner om Nordnorsk 

fartøyvernsenter 2018-2021 
 Strategi for visuell kunst i Nord-Norge - Nordnorsk kunstliv mot 2020 
 Handlingsplan for visuell kunst i Troms 2011-2014 | Norsk versjon | Samisk versjon 
 Handlingsplan for kvensk språk og kultur i Troms 2017-2020 | Norsk versjon | Kvensk 

versjon 

Utdanning: 

 Fylkestingsmelding - Samisk i den videregående opplæringen i Troms ( Norsk versjon | 
Samisk versjon) 

 Handlingsplan i forbindelse med seksuell trakassering i videregående skole 
 Strategiplan for videregående opplæring i Troms 
 Kompetanseutviklingsplan for Troms fylkeskommune 
 Fylkestingsmelding om fag- og yrkesopplæringen "Samspill for økt gjennomføring" 

Samferdsel og miljø: 

 Ungdommens transportplan 

Samisk: 

 Strategiplan for samisk språk og kulturkompetanse | Norsk versjon | Samisk versjon 
 Samarbeidsavtale, Sametinget og Troms fylkeskommune, bruk av tospråklighetsmidler 

2012-2014 | norsk og samisk versjon 

Klima og energi 

 Regional klima- og energistrategi for Troms 2015-2025 

Andre: 

 Eldrepolitisk handlingsplan 
 Trygt fylke - Handlingsplan 2012-2015 

4 Nærmere om plan - og bygningsloven og kommuneplanens 
arealdel 

Arealdelens plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. 
Kommuneplanen gir rammene for utviklingen av Gratangen samfunnet og forvaltning av 
arealressursene. Arealdelen i kommuneplanen gir føringer for mer detaljerte 

reguleringsplaner. 
 
Plan og bygningsloven angir seks hovedformål, som etter behov kan inndeles i underformål.  
Hovedformål kan ikke kombineres på kommuneplannivå, men det gis adgang til visse kombinasjoner 
innenfor underformålene under hvert hovedformål. 
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Hovedformålene er 

1. Bebyggelse og anlegg 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
3. Grønnstruktur 
4. Forsvaret 
5. Landbruks, natur og friluftsformål (Reindrift) 
6. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

 
Hovedformålene kan utdypes med underformål.  
 
Arealdelen skal også vise hvilke hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av arealene, 
uavhengig av arealformål. Dette vises i plankartet som hensynssoner, og det kan viser flere 
hensynssoner for samme område. Eksempel på hensynssoner er støysoner, fareområder og bevaring av 
grønnstruktur. Hensynssonene kan være båndlegging av arealer med hjemmel i annet lovverk, som 
f.eks. lov om kulturminner, drikkevannsforskrift m.m. 

5 Aktuelle tema for revisjon 
Boligbehov og framtidig areal til boligbygging.  
Det bygges få nye boliger i Gratangen og de tilgjengelige tomtene som er avsatt til boliger oppfattes i 
liten grad som attraktive. Mange bruktboliger ligger lenge på markedet før de selges til nye eiere, og 
brukte boliger omsettes til lave kvadratmeterpriser sammenlignet med kvadratmeterpris for ny bolig. 
Gratangen kommune innførte 0-konsesjon for alle helårsboliger fra 2010. Det er økonomiske 
argumenter for at nye boligområder legges i nærheten av eksisterende infrastruktur for vann og avløp. 

 
Et flertall av boligene i kommunen er ikke bygget etter krav om universell utforming, og boligene kan 
derfor være lite egnet som livsløpsboliger. Det er derfor behov for mer kunnskap om boligsituasjonen, 
framtidig boligbehov og behov for ulike typer boliger. Det er også interessant å få kartlagt effektene 
som 0-konsesjon har for boligmarkedet og bosetting i kommunen. Boligsituasjonsanalyse må 
anskaffes av ekstern leverandør.  
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å avklare eventuelt nytt areal til boligbygging, og baserer 
arbeidet på blant annet erfaringer med gjeldende arealplan og artsdatabasen, naturbase.no, 
Akseladden.no og skrednett.no. 

 
Hensynssone landbruk 
Det er et politisk ønske at det skal tillates spredt boligbygging i Gratangen, og det må derfor avklares 
hvilke områder hvor boligbygging, eller annen bruk av enn landbruksformål, skal være tillatt.  
Kjerneområdene for landbruk, som er definert i gjeldende arealplan, skal gjennomgås og revideres. 
Det må definerer ny hensynssone for landbruk, jf. bestemmelser om spredt (bolig)bygging og næring  i 
LNF-R (KU§ 4.1-4.4). 
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å definere hensynssone landbruk, og baserer seg på 
erfaringer med gjeldende arealplan, kommunalt kartverk og naturbase.no.  
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Industri- og næringsarealer 
Gratangen kommune er inne det siste året som omstillingskommune. I perioden 2013 – 2018 har 
særlig blå sektor hatt god vekst med påfølgende arealbehov i tilknytning til sjø. Det er avsatt sjønært 
næringsareal på Brattberg og i Hellarbogen. I tillegg er det behov for nytt næringsareal i nærheten av 
E6, og Langmyra utpeker seg som det beste alternativet. Nytt areal ved E6/Langmyra må 
konsekvensutredes.  
 
Det kan være aktuelt å se på muligheten for landbasert oppdrett, noe som også må ses i sammenheng 
med pågående rullering av Kystsoneplan for Sør- og Midt-Troms.  
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å avklare eventuelt nytt industri- og næringsareal, og 
baserer arbeidet på erfaringer med gjeldende arealplan, kommunal kartdata, artsdatabasen, 
naturbase.no, Akseladden.no og skrednett.no. 
 
Motorcrossbane ved Langmyra/E6 
Det har vært gjennomført et forprosjekt for å avklare den mest gunstige lokaliseringen av 
motorcrossbane i kommunen, og et areal i nærheten E6/Langmyra er vurdert som best egnet. Det skal  
foretas ytterligere avklaring av arealet med konsekvensutredning. 
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å avklare eventuelt nytt areal til motorcrossbane, og 
baserer arbeidet på Asplan Viak’s vurdering av lokalisering av motorcrossbane (19.09.17), Kommunal 
plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2018), artsdatabasen, naturbase.no, Akseladden.no og 
skrednett.no. 
 
Sikker byggegrunn 
I forbindelse med avklaring av nye nærings- og boligområder skal det foretas en vurdering av sikker 
byggegrunn i de aktuelle områdene.  
 
Administrasjonen utfører i utgangspunktet selv arbeidet med å avklare sikker byggegrunn, basert på 
kommunal kartdata, naturbase.no, skrednett.no samt eventuelt tidligere analyser av 
grunn/grunnboringer.  
 
Byggeråstoff og mineralforekomster 
Det er ønskelig at det kan tas ut byggeråstoff og masser til vedlikehold av veg og infrastruktur lokalt. 
Framtidig lokalisering av nye masseuttak skal avklares og konsekvensutredes.  
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å avklare eventuelt nytt areal til uttak av masser, og 
baserer arbeidet på erfaringer med eksisterende plan og informasjon i NGUs databaser. 
 
Kartlegging av mineralforekomster baserer seg på informasjon i NGUs databaser. 
 
Sentrumsutvikling og areal til offentlige formål på Årstein 
Det er vedtatt at det skal igangsettes et forprosjekt for bygging av nye miljøboliger, og i den 
forbindelse kan det bli behov for nytt areal til offentlige formål. Det vurderes også fremtidig 
lokalisering av ny, felles barnehage, samt mulig lokalisering av ny brannstasjon. Dersom ny barnehage 
eller brannstasjon skal lokaliseres til Årstein er det behov for å avsette areal til formålet. Ny bruk av 
eksisterende arealer vil utløse krav om konsekvensutredning.  
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Administrasjonen utfører selv arbeidet med å avklare eventuelt nytt areal til offentlige formål og 
sentrumsformål, og baserer arbeidet på erfaringer med gjeldende arealplan, kommunal kartdata, 
Stedsanalyse Årstein (2015), Boligsosial handlingsplan, artsdatabasen, naturbase.no, Akseladden.no 
og skrednett.no. 
 
Kommunalt listeførte kulturminner 
Gratangen kommunes kulturminneplan ble vedtatt i juni 2017. Ett tiltak i handlingsplanen er å 
oppdatere oversikt over kulturminner (inkl. oppdatere Riksantikvarens database «Askeladden») og 
fastsette nødvendige hensynssoner rundt kulturminner. Riksantikvaren forslår å definere store deler av 
kommunen som Kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). I praksis innebærer det at det 
skal tas hensyn til landskapskvalitetene i utbyggingssaker (hensynssone C). Gratangen kommune har 
uttalt seg avventende til dette, og ønsker dialog med fylkeskommunen om hvilke landskap som har 
størst nasjonal interesse. Det er også viktig å avklare tydelige rammer for framtidig forvaltning av 
slike landskap. Riksantikvaren har trukket fram Gratangens særegne ishavshistorie og krigshistorie 
som viktige områder å ta hensyn til.  
 
Administrasjonen utfører selv arbeidet med å definere hensynsone, og baserer arbeidet på vedtatt 
kulturminneplan, kommunal kartdata og databasen Askeladden. 
 
Andre forslag 
Det tas høyde for at det, i løpet av perioden som forslag til planprogram er til høring, kan komme 
private forslag til nye områder og/eller endret bruk av arealer som er avklart i gjeldende arealplan.  
 
Skjema for innspill og forslag, som følger til slutt i dette dokumentet, skal benyttes dersom innspillet 
skal tas inn planprogrammet som legges fram for andre gangs behandling i kommunestyrets møte i 
juni 2018. 
 
Bestemmelser og retningslinjer 
Bestemmelsene til gjeldende kommuneplan skal gjennomgås og revideres i henhold til endringer i 
Plan og bygningsloven med forskrifter, samt ut fra erfaringene som er gjort med gjeldende 
kommuneplan. 
 
Generelle vurderinger 
I forbindelse med vurdering av aktuelle områder for endret arealbruk skal det særlig gjøres vurderinger 
av konsekvensene: 

 for reinbeitedistriktene Grovfjord og Gielas 

 for drikkevannsforekomster (inkludert nedslagsfelt) 
 for endret transportbehov  

 ved endret klima  

 for forurensning  

 for situasjonen til barn og unge 

 for støy og støyplager 
 for kravet om tilgjengelighet for alle og universell utforming 
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6 Hensynssoner 
Plan og bygningslovens §11-8 har bestemmelser om bruk av hensynssoner i arealplaner. Det kan 

fastsettes følgende hensynssoner: 

a) Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 

Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf. § 1-6, 

innenfor sonen. 

b) Sone med særlige krav til infrastruktur med angivelse av type infrastruktur. 

Det kan gis bestemmelser om krav til infrastruktur i et utbyggingsområde, både som forbud eller 

påbud med hjemmel i § 11-9 nr. 3 og nr. 4. 

 

c)  Sone med særlig hensyn til landbruk, reindrift, mineralressurser, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø, med angivelse av interesse. 
 

Det kan gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta interessen i 

sonen. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved praktisering av annen 

lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. 

 
d)  Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som 
er båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. 

Båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover er tidsbegrenset til fire  
år, men kan etter søknad til departementet forlenges med fire år. 

 
e)  Sone med krav om felles planlegging for flere eiendommer, herunder med særlige samarbeids- 
eller eierformer, samt omforming og fornyelse. 

Bestemmelser til denne sonen kan fastsette at flere eiendommer i et område skal undergis felles 
planlegging og at det skal brukes særskilte gjennomføringsvirkemidler. Det kan også gis bestemmelser 
med hjemmel i § 11-9 nr. 3. 

f) Sone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde uendret. Ved bruk av denne hensynssonen 
skal kommunen vurdere om reguleringsplanene er i samsvar med nasjonale og regionale interesser. 

7 Tema for konsekvensutredninger  
Plan- og bygningsloven og Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningslovens 
(01.07.2017) stiller krav om at kommuneplanens arealdel skal konsekvensutredes. 
Konsekvensutredningen skal beskrive virkninger for miljø og samfunn av alle nye områder for 
utbygging og eksisterende byggeområder som får vesentlig endret arealbruk.  
 
For kommuneplanens arealdel skal forslaget til planprogram skille mellom krav til utredning av 
enkeltområder og krav til utredning av planen som helhet. Konsekvensutredningen av 
kommuneplanens arealdel skal bare omfatte de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig 
utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. Beskrivelsen skal omfatte 
positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige og langsiktige virkninger. 
 



3/18 Forslag til planprogram - første gangs behandling  - 18/00151-1 Forslag til planprogram - første gangs behandling  : Forslag Planprogram for revisjon av arealplanen 2019-2031

12 
Gratangen kommune - et sted å bli glad i 

7.1 Metode 
Vurderingen av konsekvenser tar utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser 
(V712). Denne metoden vurderer prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av inngrep. Metoden er 
omfattende og må derfor tilpasses lokale forhold og størrelsen på det foreslåtte arealinngrepet.  
 
Det er særlig vurdering av ikke-prissatte konsekvenser som vil være aktuelt i en arealplan hvor det 
skal avsette arealer til framtidig bruk. Det er tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og 
analyse av ikke-prissatte konsekvenser:  
• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er.   
• Omfang. Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes.   
• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 
alternativ 0 (dagens situasjon). Konsekvens framkommer ved sammenstilling av områdets verdi og    
omfanget av påvirkning på området. 
 

7.2 Vurdering av enkeltområder: 
Hvert utbyggingsområde skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av virkningene av 
forslaget kan få for miljø og samfunn, herunder: 
 
Miljø: Naturvernområder, viktige naturtyper, prioriterte arter/freda arter/trua arter, 
kulturminner eller viktige kulturmiljø/kulturlandskap inkl. samiske, landskap og estetikk/geologiske 
områder, forurensning jord, vann, sedimenter og luft, støy – og lysforurensning , jord - og skogbruk og 
reindrift. 
 
Samfunn: Nærmiljø/grøntstruktur/friluftsliv , strandsone, sosial infrastruktur, 
næringsliv – og sysselsetting, teknisk infrastruktur og adkomst, trafikksikkerhet og transportbehov, 
påvirkning av konkurranseforhold, bosettingsmønster/ folketallsutvikling, folkehelse, 
næringsutvikling/næringsstruktur, barn og unges oppvekstsvilkår . 
 
Alternativer: I vurderingen av ulike utbyggingsområder skal det fokuseres på fortetting rundt 
eksisterende utbyggingsområder, fortrinnsvis nært knutepunkter/kollektivårer. Det skal legges vekt på 
eksisterende infrastruktur som vei, vann og kloakk mm. Det skal tilstrebes klare grenser mellom 
bebygde områder og LNFR - områder. 
 
Ved ev. forslag om nye utbyggingsområder på eller nær dyrka, dyrkbar mark /produktiv til middels 
bonitert skog , skal det dokumenteres at det er utredet alternativer. Det samme gjelder dersom et 
område kommer i konflikt med andre viktige natur - eller miljøverdier. 
 

7.3 Vurdering av de samlede arealbruksendringene: 
De ulike utbyggingsområdene i planforslaget grupperes og vurderes etter arealformål. Summen av 
utbyggingsforslagene skal vurderes opp mot kartlagt arealbehov, som blant annet bygger på 
boligbehovet som fremkommer i boliganalysen.  
 
Det skal også vurderes hvilke effekter den samlede arealbruken får for reindriftsnæringen, drikkevann, 
transportutfordringer, støy, klimahensyn og mulige effekter av klimaendringer, vilkår for barn og 
unge.  
 
Vurderingene skal både gjøres innenfor planperioden (2019-2031) og i et lengre tidsperspektiv.   
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7.4 Samlede virkninger etter utredningstema: 
En samlet vurdering er utredningstema har som mål å belyse samlet belastning av 
planforslaget for de enkelte miljø - og samfunnstema, jf. liste under «vurdering av enkeltområder». En 
slik samlet vurdering etter tema vil gi indikasjon på om planforslaget for enkelte tema overskrider 
akseptabelt nivå for virkninger . Dette vil være et viktig grunnlag for en helhetlig diskusjon av 
arealbruken og behov for endringer og der vurderingen viser uakseptable virkninger. 
 
De fleste vurderingene kan gjøres med bakgrunn i erfaringer med gjeldende plan og tilgjengelig 
informasjon i databaser. Tema som det er behov for å innhente mer kunnskap om fra fagmiljø utenfor 
kommunen er: 

 Analyse av boligmarkedet, boligutvikling, typer boliger og framtidig behov 

 Kraftforsyning til deler av kommunen som gir utfordringer for næringsliv 

 

7.5 Behov for utredninger 
Risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko - og 
sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Område med 
fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. Planmyndigheten skal i 
arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er 
nødvendig for å avverge skade og tap. 

8 Krav til dokumentasjon fra forslagstillere 
Private, bedrifter og organisasjoner kan fremme forslag til områder hvor kommuneplanen skal 
fastsette ny arealbruk. For at forslagene skal inkluderes i arbeidet med å revidere arealplanen 
må de være så godt beskrevet som mulig. SKJEMA FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS 
AREALDEL 2019-2031 skal benyttes (se vedlegg I). 
 
Forslagstillere bør ha satt seg inn i Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven (01.01.2018), samt Forskrift om konsekvensutredninger (01.07.2017). 

9 Planprosess med frister og deltakelse 
Formelle prosedyrekrav knyttet til kommuneplanen er beskrevet i plan - og bygningsloven 
kap. 5 og 11. I korthet medfører kravene at oppstart av planarbeid skal kunngjøres i avis og 
gjennom elektroniske medier. Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles. 
Kunngjøring og varsling skal kort beskrive formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. 
Planprogrammet skal sendes på høring/offentlig ettersyn senest samtidig med varsel om 
oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Frist for uttalelse er minst 6 uker. Planprogrammet 
skal fastsettes av kommunestyret. 
 
Ferdig utarbeidet planforslag sendes på høring til statlige, regionale og kommunale 
myndigheter, og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir 
berørt av forslaget. Det skal også kunngjøres i avis og gjennom elektroniske medier. 
Hvis kommunestyret i sin behandling gjør endringer i planen, må det påregnes at 
planforslaget må ut på ny høring. Kommunestyret vedtar endelig kommuneplanen. 
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Etter vedtak skal kommuneplanen kunngjøres i pressen og på internett og sendes berørte 
myndigheter til orientering. Kommunestyrets vedtak kan ikke påklages. Statlige og regionale 
myndigheter har adgang til å fremme innsigelse mot planforslag. 

10 Medvirkning og samråd 
Medvirkning i planprosesser har flere hensikter. Fra et demokratisk perspektiv er det viktig at 
alle interesser høres og at det gis mulighet for innspill. Medvirkning kan bidra med viktig 
kunnskap og fremme kreativitet i planleggingen, og dermed gjøre planene bedre. 
Videre kan medvirkningen bidra til å skape forståelse for at det er ulike interesser i en 
planprosess, og derigjennom bidra til å redusere konfliktnivået. En godt gjennomført 
medvirkningsprosess vil kunne bidra til større forankring og oppslutning om planen blant 
aktørene som er involvert i planprosessen. 
Når kommuneplanens arealdel er ferdig vedtatt og skal anvendes i kommunenes 
arealforvaltning, er det viktig at også befolkningen føler de har et eierskap til planen. 
Plikten til å tilrettelegge for aktiv medvirkning innebærer at planmyndigheten skal iverksette 
tiltak for å få til den ønskede medvirkning. De formelle prosedyrekravene er å anse som 
minstekrav til saksbehandling og medvirkning. 

11 Organisering av arbeidet og planlagt prosess 
Arbeidet med arealplanen er organisert som et prosjekt internt i kommunen. Kommunestyret har 
vedtatt at Gratangen skal delta i arbeidet med Kystplan for Midt- og Sør-Troms II, og arbeidet med de 
to planprosessene vil pågå parallelt. En vesentlig del av planarbeidet blir å involvere 
sektormyndigheter, befolkning, skoler, næringsliv, grunneiere og organisasjoner.  
 
Kommunen ser for seg følgende arbeidsprosess: 
1. Forslag til planprogram utarbeides av administrasjonen innenfor rammer gitt bl.a. i vedtatt 
planstrategi. Forlaget fremmes for planutvalget og kommunestyret som fatter vedtak om offentlig 
ettersyn. Høring og offentlig ettersyn skjer samtidig som kommunen kunngjør varsel om planoppstart. 
Sektormyndigheter og andre høringsinstanser tilskrives. Høringsfrist skal være minimum 6 uker. Frist 
for å komme med innspill til arealplanen settes til 23. april. Avisa Fremover, kommunens hjemmeside 
og sosiale medier skal brukes aktivt for å få oppmerksomhet rundt planarbeidet og prosessen. 

 
2. Medvirkning i innspillfasen:  
Det skal holdes høringsmøte om planprogrammet i mars. Møtet arrangeres i kommunestyresalen på 
Årstein. Ungdomsrådet skal ha en aktiv rolle, og det blir vurdert særskilt opplegg for å engasjere barn 
og unge i prosessen. 
 
3. Mottak av innspill: 
Innspill fra høringsrunden vurderes og evt. innarbeides. Ved behov holdes møter med 
forslagsstillere, sektormyndigheter, ev. i regionalt planforum. Samråd med statlige fagmyndigheter vil 
kunne klarlegge problemstillinger og hovedspørsmål. 
 
Planprogrammet legges fram til andre gangs behandling i kommunestyret, og fastsatt planprogram 
legges ut på kommunens hjemmeside sammen med generellinformasjon om arbeidet med 
kommuneplanens arealdel. 
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4. Innsamling og systematisering av data for det videre arbeidet med arealdelen: 
Arbeidet med konsekvensutredninger må pågå parallelt, som blant annet kan innebære å anskaffe 
konsulentbistand til deler av utredningsarbeidet, som f. eks. kartlegge framtidig boligbehov. 
 
5. Utarbeiding av planforslag, herunder å vurdere å ta med innspill, kontakt med 
sektormyndigheter og lokale instanser hvor utkast drøftes. Behov for møte i regionalt 
planforum blir vurdert. Innspill som eventuelt måtte bli avvist av administrasjonen, skal følge med 
saken når den behandles politisk. Uansett grunn for avvisning, skal innspillene kunne behandles 
politisk. 
 
1. 1. gangs behandling av planforslaget i planutvalg og kommunestyret.  
Planforslaget kunngjøres og sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Minimum 6 ukers høringsfrist. 
Det arrangeres høringsmøte i høringsperioden.  
 
7. Innspill fra høringsrunden avklares og eventuelt innarbeides i planforslaget. 
Eventuelle avklaringsmøter avholdes. Hvis det foreligger innsigelser fra sektormyndighet bør denne 
avklares før sluttbehandling. Hvis kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen blir det 
gjennomført mekling jfr. PBL § 5 - 6. 
 
8. 2. gangs behandling i utvalg for PND og endelig vedtak i kommunestyret. 

12 Framdriftsplan 
 Forslag til planprogram ble diskutert i Regionalt planforum 11. januar ´18 
 Forslag til planprogram behandles av kommunestyret og sendes på høring i februar ´18 

 Varsel om planoppstart i februar 

 Folkemøte om innspill til planprogram i mars ´18 

 Andre gangs behandling juni ´18 

 Starte arbeidet med utarbeiding av planforslag (Plankart, bestemmelser, beskrivelser, 
analyser/ROS, konsekvensutredninger (februar-desember) 

 Første gangs behandling februar ´19 
 Høringsperiode og folkemøte (mars/april) 

 Andre gangs behandling juni ´19 
 
Arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel skal koordineres med Interkommunalt 
plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms der planprosessene har felles 
berøringspunkter.  
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Vedlegg I. SKJEMA FOR INNSPILL TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
(Ett forslag pr. skjema) 
 
Navn på forslagsstiller:…….…………………………………….    Dato: …………………….  
Stedsnavn…………………………       Gnr.:……………………    Bnr:  ....………………….  
Telefon……………….…….……          e-post.……………………………  
Postadresse………….………………………………………......................              
  
1   GENERELLE OPPLYSNINGER  

Ja Nei  
1.1 Beskrivelse av tiltaket / Hvilke arealformål omfatter innspillet?  

 
  
1.2 Hvor stort areal omfattes av innspillet?  
  
1.3 Er innspillet er fortettingsprosjekt?            

 
1.4 Hvilken utnyttingsgrad legges det opp til (enheter/daa)?   
  
1.5 Vil tiltaket kunne gjennomføres i planperioden?          
Hvis nei: Hva er gjennomføringsperspektivet?  
  
1.6 Hva er arealstatus for planområdet i gjeldende arealdel til kommuneplanen (lenke til gjeldende 
plan)?  
  
  
1.7 Berører innspillet hensynssoner i gjeldende arealdel til kommuneplanen?       
 Hvis ja: Spesifiser  
 
  

 
1.8 Samsvarer innspillet med arealstrategiene i gjeldende kommuneplan?        

  
Kommentarer: 
…………………………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  
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2    MILJØVERNINTERESSER I PLANOMRÅDET       Ja Nei   
Naturbasen Naturbasens kartløsning er tilgjengelig her: http://dnweb12.dirnat.no/nbinnsyn/     
2.1 Ligger planområdet innenfor, eller i nærheten av en eller flere av disse registreringene?     
 Hvis ja, Spesifiser:  
  
  
2.2 Finnes det andre, kjente naturkvaliteter innenfor planområdet? Herunder viktige biotoper  
eller leveområde for truete arter jf. kart over leveområder for truete virveldyr.  
Hvis ja, spesifiser:  
  
  
 
2.3  Vann og vassdrag: Ligger planområdet nærmere enn 100 m fra:  Sjøen?       
Viktig naturtype i sjø?               
 
Vassdrag (elv, bekk, vann) med årssikker vannføring?         
 
2.4 Omfatter området kjent(e) lokalitet(er) for sårbare arter? Kartdatabase for rødlistearter: 
http://artskart.artsdatabanken.no              
 Hvis ja: spesifiser:  
  
 
  
 Grønnstruktur og friluftsliv  
2.5 Omfatter planområdet sikret friluftslivsområde; statlig, kommunalt eller skjærgårdspark?     
 
2.6 Blir hele eller deler av området brukt til friluftsliv, fysisk aktivitet/trening og/eller 
rekreasjon i dag, eller har området potensiale for slik bruk?         
 
2.7 Er det kort avstand til nærfriluftsområder eller større sammenhengende turområder?      
 
2.8 Vil planen bryte viktige deler av grønnstrukturen (”grønne korridorer”,  
atkomst til sjøen osv..)?             
 
 
 Kulturminner og kulturmiljø  
2.9 Finnes det automatisk fredede kulturminner i planområdet? Riksantikvarens innsynsløsning: 
https://askeladden.ra.no  (krever registrering av bruker) Hvis ja: Spesifiser       
 
2.10 Finnes det fredede bygninger eller bygningsmiljø eller SEFRAK-registrerte bygg  
i planområdet? Hvis ja: Spesifiser            
 
2.11 Finnes det andre kulturverdier i området (for eksempel gamle ferdselsveier,  
steingjerder osv.)? Hvis ja: Spesifiser           
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  Landskapshensyn og estetikk   
2.12 Beskriv hvilke landskapsmessige konsekvenser gjennomføring av innspillet vil føre til:  Ja Nei  
 
2.13 Planlegges det tiltak som vil berøre landskapsrom utover planområdet (fjernvirkning, 
silhuettvirkning for større omland)?            
 
2.14 Eventuell nærmere beskrivelse av landskapsutfordringer og evt. mulige avbøtende tiltak   
  
  
Grunnforurensning/forurensede sedimenter i sjøen  
2.15 Berører planområdet registrert lokalitet med forurenset grunn,  jf. oversikt over  
lokaliteter på http://www.klif.no/grunn/             
 Hvis ja, oppgi lokalitetsnummer:  
 
2.16 Er det andre kjente lokaliteter med forurenset grunn/forurensede sedimenter i planområdet,  
eller potensiale for grunnforurensning? Hvis ja, spesifiser:     
    
2.17 Har det tidligere vært drevet virksomheter i området?    
 Hvis ja, spesifiser type og varighet:  
  
  
  
 
 
 
 
3   STØY            Ja Nei  
Se ”Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012”:  
http://www.regjeringen.no/pages/37952459/T-1442_2012.pdf.  
 
3.1 Er planområdet utsatt for støy fra vegtrafikk, skytebaner, industri eller annet?      
 
3.2 Finnes det, og/eller planlegges det støyfølsom arealbruk i området? (boliger, 
helseinstitusjoner/skole/barnehage o.l.)            
 
3.3 Planlegges det etablering av støyende virksomheter i området?        
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4   LANDBRUKSINTERESSER         Ja Nei  
 
4.1 Berører planområdet dyrka eller dyrkbar mark?    
       
 Ved omdisponering:    hvor stort areal blir berørt?  
 
 Ved nærhet:                 hva er avstanden til dyrka mark?  
 
4.2 Kommer planen i konflikt med jordverninteresser (nærmere dyrka mark enn 30 meter)?     
 
4.3 Finnes det verdifulle kulturlandskap innenfor, eller i nærheten av området?       
 
4.4 Finnes det spesielle skogbruksinteresser innenfor området?         
 
4.5 Vil planen påvirke atkomsten til og driftsmulighetene på tilstøtende skogareal?      
  
 
 
 
5    KLIMA             Ja Nei 
5.1 Hva er avstand til nærmeste:    
 Skole:  
 Barnehage:  
 Bussholdeplass:  
 Nærbutikk:  
 
5.2 Er det tilbud om kollektivtransport i området i dag?          
  
 
  
6    BARN OG UNGES INTERESSER         Ja Nei  
6.1 Er deler av området i dag i bruk til barns lek, eller har området potensiale for fremtidig bruk?    
Hvis ja; beskriv nærmere bruk, samt mulig erstatningsareal i nærområdet  
  
6.2 Er deler av området i bruk til undervisningsrelaterte formål for skole/barnehage?      
Hvis ja; hvilke områder planlegges til erstatningsareal?  
  
6.3 Vil skoleveien være trafikksikker?  Gi en kort beskrivelse:         
 
6.4 Brukes deler av området som atkomstvei til skole/ barnehage?        
Hvis ja; Foreligger det alternativer eller muligheter for avbøtende tiltak/tilrettelegging?  
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7   SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP       Ja Nei  
Naturgitte risikoforhold  
Se tematisk beredskapskart i planbeskrivelsen til gjeldende kommuneplan  
 
7.1 Er området flomutsatt?             
 
7.2 Foreligger det risiko for: fare for steinsprang/ras,  kvikkleireras (utglidning)  Ref. 
http://www.skrednett.no/ samt http://www.ngu.no/  undermeny: geologi for samfunnet/skred      
  
7.3 Er det høyspent i området?              
 
7.4 Er det kjent om området er radonutsatt?            
(Ref http://radon.nrpa.no/  for ytterligere opplysninger/krav)  
  
7.5 Foreligger det sannsynlighet for forekomst av sulfidholdige bergarter i området?      
  
 
Andre forhold            Ja Nei   
7.6 Vil gjennomføring medføre at det genereres så stor trafikk gjennom tilgrensende  
områder at tiltak må iverksettes?            
 
7.7 Kan planlagt virksomhet i området være til fare/skade/ulempe for omliggende arealer?     
 
7.8 Kan aktiviteter på tilgrensende områder være til fare/risiko for ønsket arealformål?      
(giftig avfall, lagre av giftige stoffer, støyende og/eller støvende virksomheter,  
eksplosjonsfarlige lagre, bedrifter med eksplosjonspotensiale/fare for farlige utslipp osv.)  
 
  
8    TEKNISK OG SOSIAL INFRASTRUKTUR        Ja Nei  
Dette kapittelet skal belyse innspillets konsekvenser for kommunale investeringer og  
drift i forhold til infrastruktur  
 
8.1 Kan eksisterende vann-/avløpssystem betjene ny utbygging som følge av innspillet?      
 
8.2 Er det behov for legging av ny, heving av kapasitet, pumpestasjon e.a.      
knyttet til vann/avløp?   
 Hvis ja: Spesifiser:  
  
8.3 Hva er avstand til nærmeste offentlige vann-/avløpsnett?  
 
8.4 Er det behov for enten ny veg eller annen infrastruktur, for eksempel gang/sykkelvei eller 
busslomme?               
 Hvis ja: Spesifiser  
  
8.5 Er det behov for utbedring/standardheving/kapasitetsheving veg/kryss eller  
annen infrastruktur?              
 Hvis ja: Spesifiser  
  



3/18 Forslag til planprogram - første gangs behandling  - 18/00151-1 Forslag til planprogram - første gangs behandling  : Forslag Planprogram for revisjon av arealplanen 2019-2031

21 
Gratangen kommune - et sted å bli glad i 

8.6 Beskriv løsning for strømforsyning (trasè for luftlinje eller kabel skisseres på kartutsnitt):  
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
  Utdypende opplysninger/kommentarer: 
 
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………..…………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Arkivsak-dok. 17/01009-4 
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ARKIV TROMS - GODKJENNING AV ENDRING I SELSKAPSAVTALE 

 

Innstilling: 
Kommunestyret godkjenner ny versjon av selskapsavtalens §5 vedtatt av årsmøte i 
representantskapet 27.04.2017. 
 

Vedlegg:  
Brev av 20.09.2017 fra Arkiv Troms om Ny versjon av selskapsavtalens §5 til 
godkjenning. 
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Saksframstilling: 
Kommunestyret behandlet sak nr 67/17 om og fattet slikt vedtak: 

 

Kommunestyret har behandlet økonomiplan 2018-21 for IKAT og vil påpeke at den nye 

fordelingsnøkkelen for fordeling av driftsutgifter slår urettferdig ut for de mindre kommunene. 

Kommunestyret krever at fordelingsnøkkelen revurderes. 

 

Vi overså da at det lå et krav om godkjenning av forslag til ny §5 i selskapsavtalen. Endringen 

innebærer kun endring i fordeling av eierandeler og ble vedtatt av årsmøte i representant-

skapet 27.04.2017. Eierantallet er uendret. 

 

Endringen innebærer at noen eiere får sine eierandeler økt mens andre får en reduksjon – bl.a. 

Gratangen. Økte utgifter og endret fordelingsnøkkel innebærer at kommunen likevel får en 

høyere utgift. Dette må tas i representantskapet. 

 

Vurdering: 
Rådmannen har ingen merknader til den nye eierfordelingen. 

 

Konklusjon: 
Den nye eierfordelingen i §5 anbefales godkjent. 
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GRATANGEN KOMMUNE 
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Arkivsak-dok. 17/01054-4 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

STØTTE TIL PROSJEKTSTILLING SOM 

AKTIVITETSLEDER/IDRETTSLEDER 

 

Innstilling: 
1. Gratangen kommune positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 

aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L. 
2. Det bevilges kr 275 000,- til tiltaket 
3. Tiltaket finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond 

 

Vedlegg:  
Vedtak HU-SOK 13/17 
Saksframstilling HU-SOK 13/17 
Søknad fra Gratangen I.L. 
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Saksframstilling: 
Gratangen I.L. har sendt en henvendelse til Gratangen kommune om et spleiselag for å 

engasjere en aktivitetsleder/trener i et treårig prosjekt for å øke den fysiske aktiviteten blant 

barn og unge. Idrettslaget vil at den som blir ansatt skal styrke de eksisterende aktivitetene i 

klubben (fotball og judo) og legge til rette for nye aktiviteter (eks. dans, idrettsskole for 5-

10åringer), samt rekruttere nye trenere til aktiviteter. Det vises til søknad fra idrettslaget for 

ytterligere detaljer om prosjektet.  

  

Kostnadene er beregnet til kr 575 000,- pr. år, og det søkes om at Gratangen kommune bidrar 

med kr 325 000,- i 2018. Dersom tiltaket skal gjennomføres i hele prosjektperioden må 

Gratangen kommune være forberedt på å bidra med tilsvarende beløp også i 2019 og 2020.  

 

Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur behandlet saken i møtet 17.11.17 og gjorde 

følgende vedtak. 

 

1. Gratangen kommune er positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 

aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L.  

2. Økonomisk støtte til prosjektet forutsetter at det finnes inndekning av kostnaden i 

budsjettbehandlingen i 2018.  

  

Det ble ikke funnet rom for tiltaket i budsjettbehandlingen 14.12.17, men saken er fortsatt 

aktuell og legges derfor fram for politisk behandling i formannskap og kommunestyret. 

 

Vurdering: 
Det er behov for et organisert trenings- og aktivitetstilbud for hele befolkningen, uavhengig 

av alder, og denne prosjektstillingen kan bidra positivt dersom hovedmålet er å øke den 

fysiske aktiviteten i befolkningen, med hovedfokus på aktivitet for barn og unge. 

 

Kommunen har over flere år jobbet for å øke aktivitetsnivået i befolkningen, både gjennom 

generelt folkehelsearbeid og i regi av frisklivssentralen. Det er naturlig å se på et samarbeid 

med idrettslaget om dette framover.  

 

Idrettslaget har søkt Gratangen kommune om å bidra med kr 325 000,- i 2018, og tilsvarende 

for 2019 og 2020 (pluss andel av årlig lønnsvekst). Det er idrettslaget som skal ha 

arbeidsgiveransvar for vedkommende. Ut fra økonomiske hensyn, og hensynet til at det er 

idrettslaget som skal ha hovedansvar for stillingen, synes det rimelig at kommunen ikke bidrar 

med mer enn halvparten av finansieringen. Administrasjonen innstiller derfor på at 

kommunen søker å finne rom for å bidra med kr 275 000,- til tiltaket i 2018. 

 

 

Konklusjon: 
Tiltaket er positivt, og administrasjonen foreslår at det bevilges kr 275 000,-. Beløpet belastes 

kommunens disposisjonsfond. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01054 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur 20.11.2017 13/17 

 
 
 
Søknad om støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder 
 

 
Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur har behandlet saken i møte 
20.11.2017 sak 13/17 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  

1. Gratangen kommune er positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 
aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L. 

2. Økonomisk støtte til prosjektet forutsetter at det finnes inndekning av 
kostnaden i budsjettbehandlingen i 2018. 

 
 



5/18 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder - 17/01054-4 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder : Søknad om støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder

GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/01054-2 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur 20.11.2017 
 
 
 

   
 
 

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKTSTILLING SOM 

AKTIVITETSLEDER/IDRETTSLEDER 

 

Innstilling: 
1. Gratangen kommune er positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 

aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L. 
2. Økonomisk støtte til prosjektet forutsetter at det finnes inndekning av 

kostnaden i budsjettbehandlingen i 2018. 
 
 
 

Vedlegg:  
Søknad fra Gratangen I.L 
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Saksframstilling: 
Gratangen I.L. har sendt en henvendelse til Gratangen kommune om et spleiselag for å 

engasjere en aktivitetsleder/trener i et treårig prosjekt for å øke den fysiske aktiviteten blant 

barn og unge. Idrettslaget vil at den som blir ansatt skal styrke de eksisterende aktivitetene i 

klubben (fotball og judo) og legge til rette for nye aktiviteter (eks. dans, idrettsskole for 5-10-

åringer), samt rekruttere nye trenere til aktiviteter. Det vises til søknad fra idrettslaget for 

ytterligere detaljer om prosjektet. 

 

Kostnadene er beregnet til kr 575 000,- pr. år, og det søkes om at Gratangen kommune bidrar 

med kr 325 000,- i 2018. Dersom tiltaket skal gjennomføres i hele prosjektperioden må 

Gratangen kommune være forberedt på å bidra med tilsvarende beløp også i 2019 og 2020. 

 

Vurdering: 
Aktiviteten i idrettslaget har vært dalende i de siste årene, og det er en tydelig tendens til at 

barn og unge er mer passive enn tidligere. Gratangen kommune har jobbet aktivt med friskliv 

og økt fysisk aktivitet for den voksne befolkningen, men i mindre grad hatt tiltak som har 

vært direkte rettet mot barn og unge. Det er behov for et organisert trenings- og 

aktivitetstilbud for hele befolkningen, uavhengig av alder, og denne prosjektstillingen kan 

bidra positivt dersom hovedmålet er å øke den fysiske aktiviteten i befolkningen, med 

hovedfokus på aktivitet for barn og unge. Det er ikke dekning for tiltaket innenfor Oppvekst- 

og kultursektorens budsjettforslag for 2018.  

 

Konklusjon: 
Tiltaket er positivt, og kan være et viktig tiltak for å øke den fysiske aktiviteten i hele 

befolkningen. Det må tas stilling til inndekning av kostnaden i budsjettbehandlingen i 2018. 



5/18 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder - 17/01054-4 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder : Søknad om støtte



5/18 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder - 17/01054-4 Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder : Søknad om støtte



6/18 Gratangen kommunes pris "Årets ildsjel" - statutter - 17/01220-4 Gratangen kommunes pris "Årets ildsjel" - statutter : Gratangen kommunes pris "Årets ildsjel" - statutter

GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/01220-4 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur 06.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

GRATANGEN KOMMUNES ILDSJELSPRIS - STATUTTER 

 

Innstilling: 
Forslag til statutter for Gratangen kommunes pris «Årets ildsjel» godkjennes 
 

Vedlegg:  
Statutter til prisen Årets ildsjel 
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Saksframstilling: 
Gratangen kommune har i lengre tid delt ut en kulturpris til enkeltpersoner eler lag/foreninger 

som har gjort en betydelig frivillig innsats for kulturlivet på det aktive og/eller administrative 

plan, eller som på en verdig måte har representert kommunen utad. Prisen er på kr 5000,- og 

deles ut annen hvert år.  

 

Det er kommet innspill på at prisen bør favne bredere, og Hovedutvalg for skole, oppvekst og 

kultur diskuterte prisen og kriteriene for denne i møte 20.11.17.  

 

Diskusjonen avklarte at følgende skal legges til grunn for utarbeidelse av nye statutter: 

 

1. Det foreslås at prisen omdøpes til «Årets ildsjel»  

2. Kan gis til en person/forening som har utmerket seg for Gratangen-samfunnet på fritiden.  

3. Prisen kan ikke mottas flere ganger  

4. Det gis ikke stipend  

5. Det kan gis en hederspris  

6. Prisen deles ut annen hvert år, første gang i 2018  

  

Administrasjonen legger fram forslag til nye statutter i neste hovedutvalgsmøte. 

 

Vurdering: 
Administrasjonen har utarbeidet forslag til nye statutter med bakgrunn i det som ble diskutert 

i møtet 20.11.17.  

 

Konklusjon: 
Forslag til statutter for Gratangen kommunes pris «Årets ildsjel» legges fram for 

hovedutvalget og kommunestyret til behandling. 
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STATUTTER FOR TILDELING AV GRATANGEN 

KOMMUNES PRIS «ÅRETS ILDSJEL» 

 

1. Gratangen kommune v/hovedutvalg for skole, oppvekst- og kultur kan dele ut prisen «ÅRETS 

ILDSJEL» hvert andre år (partallsår). Prisens størrelse settes til kr 5 000,-. 

 

2. Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger som har gjort en 

betydelig frivillig innsats for Gratangen-samfunnet. Samme person/lag/forening kan ikke 

motta prisen flere ganger for samme sak. 

 

 

3. Alle innbyggere i Gratangen kommune inviteres til å foreslå kandidater. Invitasjonen 

publiseres på kommunens nettside www.gratangen.kommune.no.  Forslagene sendes 

skriftlig til kulturkontoret innen tidsfristen som blir oppgitt på nettsiden. 

 

 

4. Hovedutvalg for skole, oppvekst- og kultur er kulturpriskomité, og vedtar som B-sak hvem 

som skal tildeles prisen. Begrunnelsen skal være skriftlig. Det gis ikke stipend. Det kan gis en 

hederspris. Vedtaket unntas offentligheten fram til utdelingen finner sted. Hovedutvalgets 

medlemmer kan fremme forslag til kandidat. Hovedutvalget kan vedta at prisutdeling ikke 

skal finne sted det aktuelle året. 

 

 

5. Prisen «ÅRETS ILDSJEL» overrekkes av ordfører, varaordfører eller leder for hovedutvalg for 

skole, oppvekst og kultur. Prisen utdeles fortrinnsvis i tilknytning til et arrangement. Med 

prisen følger det også et synlig tegn på at prisen er tildelt vedkommende.  

 

 

Vedtatt av HOK, dato - sak 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/01329-3 
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SERIØSITET I ANSKAFFELSER 

 

Innstilling: 
1. Gratangen kommune støtter arbeidet med å fremme en seriøs og ryddig bygge- 

og anleggsnæring, både for ansatte og for bedriftene og dermed sikre større 
forutsigbarhet og bedre kvalitet på det som bygges. 

2. Kommunestyret ber om at de 11 anbefalte seriøsitetskrav innarbeides i 
konkurransegrunnlaget ved framtidige anskaffelser som Gratangen kommune 
foretar fra bygg- og anleggsnæringen. 

3. Kommunestyret ber KS Troms arbeide for tilsvarende praksis for andre 
kommuner. 

 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg 
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Saksframstilling: 
Dette er et viktig saksområde som nå bearbeides på flere nivå og i flere kommuner. 

Rådmannen har vurdert den saksbehandling som har vært gjort i Kvæfjord kommune som 

relevant og har brukt materialet derfra i denne saksframstillingen. 

 

Kommunenes egen fellesorganisasjon KS sammen med Fellesforbundet, BNL og Difi 

(Direktoratet for forvaltning og IKT) blitt enige om felles krav til seriøsitet i forbindelse med 

anskaffelser i byggenæringen. Disse bestemmelsene stiller blant annet krav til faglærte 

håndverkere og lærlinger, begrenset bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i 

leverandørregister. Kravene skal heve terskelen for hvilke bedrifter som kan delta i offentlige 

konkurranser og bidra til å utestenge useriøse aktører. Hensikten er å sikre større 

forutsigbarhet, bedre kvalitet på det som bygges og fremme en seriøs og ryddig næring, både 

for ansatte og for bedriftene. 

 

Mer omtale av kravene til seriøsitet finnes på www.ks.no. Direkte link dit: 

http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/offentlige-anskaffelser/felles-krav-til-seriositet/ 

 

De 11 anbefalte seriøsitetskravene: 

 

1. HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. 

2. Pliktig medlemskap i startBANK eller tilsvarende leverandørregister.  

3. Krav om faglærte håndverkere for minimum 40 % av arbeidede timer innenfor bygg- og 

anleggsfagene. 

4. Lærlinger skal utføre minimum 7 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene.  

5. Rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker når-kontrakt er gitt til 

utenlandsk leverandør eller underleverandør. 

6. Internkontroll. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) med oppfølging i henhold til 

gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter. 

7. Krav til lønns- og arbeidsvilkår. 

8. Bruk av underleverandører, herunder innleid arbeidskraft skal begrenses til to ledd i kjede 

under hovedleverandør. 

9. Krav om betaling av lønn til konto i bank. 

10. Mislighold av kontraktsforpliktelser kan få konsekvenser for senere konkurranser. 

11. Revisor engasjert av byggherren kan gjennomføre revisjon hos leverandør og eventuelle 

underleverandører. 

 

Som ledd i samme, har Kunnskapsdepartementet vedtatt en forskrift om å stille krav om bruk 

av lærlinger i offentlige kontrakter. Forskriften trådte i kraft 01.01.2017 og skal bidra til at 

unge får fullført fagutdanning og at arbeidslivet også i framtiden får tilgang på faglært 

arbeidskraft. Difi har utarbeidet en veiledning til den nye forskriften som kan finnes på 

www.anskaffelser.no.  

 

Mange kommuner har alt innført ulike bestemmelser på området, delvis også omhandlende 

anbefalingen fra KS med flere. Kvæfjord kommune har en etablert praksis med 

gjennomgående krav ved sine anskaffelser, senest nedfelt i konkurransegrunnlaget for anbud 

på leasing av bil ut fra kommestyrets budsjettvedtak for 2017.Ved slik kunngjøring den 

21.04.2017 ble det stilt krav der tilbyder skal: 

 

1. Gi firmaopplysninger; herunder om antall ansatte, omsetnings- og resultattall. 

2. Dokumentere registrering i foretaks- eller bransjeregister i tråd med nasjonal lovgivning. 
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3. Legge ved skatteattest for skatt og merverdiavgift, ikke eldre enn 6 måneder. 

4. Legge ved siste to års revisorgodkjente regnskap eller utdrag eller dokumentasjon fra 

bank.  

5. Framlegge signert egenerklæring om at FNs barnekonvensjon artikkel 32 og ILO-

konvensjon nr 39 er fulgt opp ved tilvirkningsprosesser for de varer kontrakten omfatter. 

6. Framlegge signert egenerklæring om at lønns- og arbeidsvilkår følger opp bestemmelser 

gitt i forskrift av 2008 om slike vilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av 

tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter. 

 

 

Vurdering: 
Rådmannen oppfatter at arbeidet med seriøsitet i bygg- og anleggsbransjen er et viktig bidrag 

for å unngå arbeidsulykker, bekjempe sosial dumping og bidra til kompetanse innenfor denne 

bransjen. Som offentlig myndighet bør kommunen framstå som en seriøs samfunnsaktør på 

området. De kravene som kommunen allerede stiller ved sine anskaffelser er et bidrag i så 

måte og omhandlende alle former for anskaffelser via konkurranse. Dette kan med fordel 

forsterkes ytterligere ved å implementere de 11 seriøsitetskravene for en særlig utsatt bygg- 

og anleggsbransje. 

 

På tilsvarende vis som de overnevnte 6 vilkår allerede gjennomgående tas inn som del av 

kunngjøringer om tjenestekontrakter, bør det derfor kunne legges til grunn at de 11 anbefalte 

seriøsitetskravene og evt. eventuelle senere oppdateringer foretatt av KS med flere, tas inn 

som del av konkurransegrunnlagets dokumentasjonskrav for tilbyder(e) ved framtidige 

kunngjøringer om bygg- og anleggskontrakter. 

 

Det må påregnes at ytterligere dokumentasjonskrav kan være prisdrivende. Oppfølging vil 

også stille nye krav hva gjelder anbudsprosess, både for tilbyder(e) og for kommunen som 

byggherre. Dette gir etter vår vurdering likevel ikke tilstrekkelige argumenter for å se bort fra 

en aktiv oppfølging av seriøsitetskravene.  

 

Konklusjon: 
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GRATANGEN KOMMUNE 
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Arkivsak-dok. 18/00080-2 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Formannskap 13.02.2018 
Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

ENDRING AV MIDTRE HÅLOGALAND FRILUFTSRÅD (MHF) 

VEDTEKTER 

 

Innstilling: 
Gratangen kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i 
friluftsrådets vedtekter 
 
 

Vedlegg:  
Årsmøteprotokoll 2017 
Brev til medlemskommunene - melding og endring av vedtektene 
Vedtekter for Midtre Hålogaland Friluftsråd 



8/18 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter - 18/00080-2 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter : Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter

  
2 

Saksframstilling: 
MHF fikk vedtatt nye vedtekter i forbindelse med utvidelse av friluftsrådet i 2016 til også å 

ivareta alle Sør-Troms kommunene. Det kom imidlertid inn merknader fra kommunene 

Narvik og Ibestad. De var ikke enige i at de nye vedtektene til Friluftsrådet hvor styret skal 

velges blant representanter fra kommunene som sitter i formannskapet til de enkelte 

kommunene. Det ble fremmet forslag om at vedtektene skal endres på dette punktet, noe som 

enkelte kommuner på møtet også var positive til, men det blir i så fall en lang prosess der 

vedtektene må tas opp på nytt og da i årsmøtet i mai 2017 og deretter i alle kommunestyrene.  

 

Bakgrunnen til dette punktet i vedtektene var at tidligere styre har hatt for lite forankring i den 

politiske organisasjonen i enkelte kommuner. Derfor ønsket man fra tidligere styre å sikre en 

mer "topptung" politisk representasjon fra kommunene. Det ble også argumentert for at det er 

primært arbeidsgruppen med representanter fra kommuneadministrasjonene som skal ivareta 

at det finnes god nok kompetansestøtte til Friluftsrådet, styret skal primært sikre god nok 

politisk forankring 

 

Årsmøtesak 2017 

MHFs styre og årsmøte har derfor valg å behandle vedtektene en ny runde for å finne en 

løsning hvor alle kommuner kan enes.. 

 

Det vises til vedtak i sak 8 friluftsrådets årsmøte 9.5.2017 i Bjerkvik: 

Årsmøtet ønsket en fortsatt politisk forankring av årsmøtet, men med noe 

justering og vedtok 

 

1) Forslag til endringer i §§ 5 og 7, se vedlagte utskrift. 

2) Forslaget til vedtektsendringer i § 5 og § 7 sendes ut til kommunene.  

Det må være likelydende vedtak fra hver medlemskommune. 

3) Nye vedtekter vil først kunne være gjeldende etter neste årsmøte, kommunestyreperioden 

2019-2022. 

 

Friluftsrådet administrasjon må ha svar fra kommunene senest 15. april 2018 for å kunne 

fremme ny vedtekter og valg av representanter til styret. 

 

Vurdering: 
Det er hensiktsmessig at styremedlemmer til organisasjoner, som Gratangen kommune er 

medlem av, kan velges blant en større gruppe politikere enn formannskapets medlemmer.  

 

Konklusjon: 
Endringsforslaget støttes. 
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Postadresse:
c/o Narvik Kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Besøkadresse:
Kongens Gate 49
8512 Narvik

E - post: anne - margrethe.roll@narvik.kommune.no
Mob : 90 54 96 76 Tlf : 76 91 22 60 Fax : 76 91 22 51

___________________________________________________________________________________________________

Vår ref.: 28130 Saksb. : rs/ amr Akriv : hfakm å Deres ref.: Dato: 31 . 05. 17

Til stede:

Delegater

Årsmøterepresentanter tilstede: 9 medlemskommuner

Rita Roaldsen Gratangen kommune

Per Anders Robertsen Evenes kommune

Tommy Nymo Ballangen kommune Tommy Nymo ble permittert kl.1400

Torbjørn Larsen Kvæfjord kommune

Kristine Haugen Lavangen kommune

Vegard Jæger Narvik kommune

Sigrun Prestbakmo Salangen kommune

Odd Arne Hansen Skånland kommune

Guttorm Aasebøstøl Tysfjord kommune

Årsmøterepresentanter ikke møtt:

Mari Seradia Fjellstad Harstad kommune

Anne - Berit Lorentsen Ibestad kommune

Gunnhill Andreassen Tjeldsund kommune

Emma Kristensen Tysfjord kommune

Styrerepresentanter

Rita Roaldsen styreleder

Guttorm Aasebøstøl nestleder Per Anders Robertsen styrerepresentant

Kristine Haugen styrerepresentant

Anne V. Nesje 1.vara

Torbjørn Larsen 3.vara

Bror Martin Hanssen 5.vara

Odd Arne Hansen 6.vara.

Til stede fra adm inistrasjon og andre:

Tor Anders Markussen, Kvæfjord kommune

Årsmøteprotokoll, 09. mai 2017
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Kristine Storelv, Tjeldsund kommune 

Janne Johansen, Skånland kommune 

Dagrunn Weines, Harstad kommune 

Heidi Olsborg, Evenes kommune. 
 

Administrasjon Midtre Hålogaland friluftsråd 

Roger Olsen 

Anne-Margrethe Roll 
 

Møtet avsluttet ca kl. 1430 

 

Saksliste  
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter. 
2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets Årsmelding 2016 
4. Regnskap med revisjonsberetning 2016 
5. Arbeidsplan 2018 - 2021 
6. Budsjett - Medlemskontingent fra deltakerkommunene 
7. Budsjett 2018 
8. Vedtekter-vedtektsendring § 5 og § 7  
9. Stikonferanse 
10. Valgkomite 
 

 

 

Sak 1/17. Godkjenning av innkalling datert 18.4.2017, saksliste og representanter. 

 

Forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

 

Tilføyelse fra Vegard Jæger Narvik kommune at det velges Valgkomite sak 10/17 

Enstemmig vedtatt med tilføyelse det velges Valgkomite. 

 

 

Sak 2/17. Valg av: - ordstyrer, - referent og to personer til å skrive under protokoll 

 

Forslag til vedtak: 
Ordstyrer: Rita Roaldsen.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Referenter: 

Anne-Margrete Roll. Roger Olsen. Enstemmig vedtatt. 

Protokollførere: 

Per Anders Robertsen. Enstemmig vedtatt.  

Sigrunn Prestbakmo. Enstemmig vedtatt. 
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Sak 3/17. Styrets årsmelding 

Årsmelding perioden 1.1.2016 – 31.12.2016 

Årsmelding er tatt med i trykt hefte, vedlegg 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Årsmelding for 2016 justeres med styrets innspill. Legges fram for godkjenning i årsmøtet. 

 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding for 2016 godkjennes med endringer.  

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 4/17. Regnskap for Midtre Hålogaland friluftsråd 2016.  

Regnskapet inngår i Narvik kommunes regnskap og revideres av KomRev Nord 

Prosjekter som mottar tilskudd fra kr.100.000,- revideres av KomRev Nord.  

Til regnskapet er det revisjonsuttalelse på følgende prosjektregnskap: 

- Orienteringskart Ankenesfjellet NFK 

- Lærende nettverk i friluft NFK 

- Sti og løypeplan NFK 

- Turskiltprosjektet 2013 – 2014 NFK 

- Friluftsliv som metode i integreringsarbeidet UDI 

Vedlagt følger:  

- Total oversikt og omsetning alle prosjekter.  

- Prosjektregnskap for 21 prosjekter. 

- Årsomsetning administrasjon og prosjekter. 
er tatt inn i trykt hefte, vedlegg 

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Styret godkjenner Regnskapet for 2016. Regnskapet legges fram for godkjenning i Årsmøtet 
2017. 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2016 godkjennes.  

 

Enstemmig vedtatt.   

 

 

Sak 5/17. Arbeidsplan 2018 - 2021 

Utkast til Arbeidsplan for Midtre Hålogaland friluftsråd for perioden 2018 – 2021 er vedlagt. 

Styret nedsatte ei arbeidsgruppe i 2016 bestående av 2 politikere Rita Roaldsen og Guttorm 
Aasebøstøl og 2 fagpersoner, Janne Johansen og Randi Melgaard, gruppa gjenspeiler geografien i 
friluftsrådsregionen.  
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Styrets innstilling til vedtak: 

a.) Forslag til Arbeidsplan 2018 – 2021 med styrets justeringer legges fram for årsmøtet til 
godkjenning. (merknad tilføye i tekst - overskrift - Innledning). (revideres hvert årsmøte) 

b.) Stikonferansen legges fram som egen sak til årsmøtet. 

 

Under Informasjon og markedsføring (side 7-8) 

Forslag fra Lavangen. Ønsker at friluftsrådet kommer/inviterer seg inn i et utvalg eller kommunestyre 
og forteller om friluftsrådets oppgaver og funksjon.  

Forslag om at friluftsrådet sender ny henvendelse til aktuelle kommuner - behov særlig i de nye 
medlemskommunene. 

 

(innspill Tysfjord - Stetind - stor pågang fra flere grupper, behov for mer og bedre tilrettelegging - 
Tysfjord vil trenge assistanse og bidrag fra regionråd og friluftsråd). Stor slitasje iflg. Tysfjord.) 

 

Spørsmål fra Tysfjord (Tellturkonseptet) (ønske om felles portal - felles markedsføring) 

 

Forslag til vedtak: 

Arbeidsplan 2018 – 2021 godkjennes.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 6/17. Budsjett - Medlemskontingent 

Vedtak fra Årsmøtet 2016: 

Vedtektene § 9. Økonomi endres slik: 

1. I tillegg til medlemskontingent per innbygger skal det beregnes et grunntilskudd fra hver 
medlemskommune. 

2. Både grunntilskudd og medlemskontingent per innbygger indeksreguleres hvert år i forhold til 
pris og lønnskostnader (Deflator).  

Årsmøtet 2016 gjorde følgende vedtak 
 Medlemskontingent fastsettes til kr.12 per innbygger per kommune fra 2017. 
Grunntilskudd på kr. 7 500,- per kommune gjelder fra og med budsjettåret 2017.  
 
 

Forslag til vedtak: 

Medlemskontingent økes med 2,5 %  i 2018 

1. Medlemskontingent per innbygger fastsettes til kr.12.30 per innbygger per kommune i 2018. 
2. Grunntilskudd på kr 7687,- per medlemskommune i 2018.  
 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

Sak 7.  Budsjett 2018 

Viser til vedlagte forslag til budsjett 2018. 

 



8/18 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter - 18/00080-2 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter : Årsmøteprotokoll 2017

 

 

Regionen er stor og variert, og aktiviteter og bistand til medlemskommunene krever kapasitet.  

I budsjettet er det lagt inn engasjementstillinger retta inn mot: 

Infrastruktur, Sti- og løypeplan, Turskiltprosjekt, Informasjonstiltak.  

Aktivitetsfremmende tiltak overfor barn, Friluftsskoler, Læring i friluft, nettverksbygging målgruppe 
personell i barnehager og skoler, Friluftsliv som metode i integreringsarbeidet.  

 

Finansieringa av satsinga er planlagt via driftsstøtten fra medlemskommunene, Nordland 
fylkeskommune, Troms fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Statskog, 
UDI.  

Det søkes om prosjektmidler til de enkelte prosjekt, f.eks. Friluftsskoler (barn), Ungdoms camper, 
Læring i friluft (Troms og Nordland), Integrering av mindreårige ved asylmottak, UDI. Marine 
prosjekt - Kysten som læringsarena og Folkehelse og frisklivstiltak (Miljødirektoratet), utarbeiding av 
temaplaner (Statskogsordningen), skilting av løyper. Prosjektmidlene kan i liten grad brukes som 
lønnsmidler.  

 

Styrets innstilling til vedtak: 

Forslag til budsjett for Midtre Hålogaland friluftsråd 2018 legges fram for Årsmøtet med innstilling 
om godkjenning. 
 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for 2018 godkjennes.  

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Sak 8/17.  Vedtektsendring  
  

Forslag endring av vedtekter fra styreleder Rita H. Roaldsen. 

§ 5 Årsmøte, valg av representanter til årsmøte 

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. 
Ordfører/varaordfører representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 
utgangen av mai måned.  Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til 
stede. 

§7. Styret består av fem medlemmer med varamedlemmer fra eierkommunenes valgte politikkere. 

Eierkommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder, 
styrerepresentanter og vararepresentanter.  De eierkommunene som ikke er representert i styret utgjør 
varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens 
bestemmelser. 

Styret velges for kommunestyreperioden. 

Kontaktperson fra administrasjonen i eierkommunene, møter som observatører med talerett på 
styremøtene. 
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Forslag til vedtak: 

 

 § 5 ÅRSMØTE -  

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører 
representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. 

 
Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal følge 
innkallingen. 
 
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 10, treffes beslutninger med simpelt flertall. 
 
Årsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter. 
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding. 
4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan for påfølgende år. 
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre inkludert varamedlemmer. 
 b) Styrets leder og nestleder. 
 c) Valgkomite. 
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning 
 
 
§ 7 STYRE  
Styret består av seks (6) medlemmer med varamedlemmer fra kommunenes valgte 
kommunestyrerepresentanter. 

Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder 
styrerepresentanter og vararepresentanter.  De kommunene som ikke er representert i styret utgjør 
varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens 
bestemmelser. 

Styret velges for kommunestyreperioden. 

Medlemmer i administrativ samarbeidsgruppe møter som observatører med talerett på styremøtene. 

Valgkomiteen velges blant de oppnevnte representantene fra deltakerkommunene. 
 
 
Styret skal behandle følgende: 
 
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende, og tilsette andre 
ansatte som daglig leder har arbeidsgiveransvar for. 
 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 
 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå 
for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
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Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter 
nærmere delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensede 
oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
Styrehonorar og møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen. 
Nye vedtekter gjøres gjeldende fra kommunestyreperiode 2019-2022. 

Alternativ innstilling § 7 punkt 3, forslag fra Narvik (skriftlig gitt): 

Styremedlemmer, styreleder og varamedlemmer velges 2. hvert år (slik vedtektene er per idag.) 

 

Vedtak: 

1.  

§ 5 Årsmøte 

Endring § 5 Årsmøte første avsnitt.   

Enstemmig vedtatt.  Forøvrig er tekst i § 5 uendret 

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører 
representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. 

 
Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal følge 
innkallingen. 
 
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 10, treffes beslutninger med simpelt flertall. 
 
Årsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter. 
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding. 
4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan for påfølgende år. 
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre inkludert varamedlemmer. 
 b) Styrets leder og nestleder. 
 c) Valgkomite. 
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning. 
 
2.  
§ 7  STYRET 
Endring § 7 første setning i første avsnitt og andre avsnitt er endret.   

Enstemmig vedtatt 

 

§ 7  tredje avsnitt, styret velges for kommunestyreperioden. 

 

Styrets innstilling ble vedtatt  5 stemmer for. Mens alternativ innstilling fikk 3 stemmer for. 

Det ble bedt om protokollføring at det var uenighet i styret. 
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§ 7 STYRE (første setning i førte avsnitt og andre avsnitt er endret) 
Styret består av seks (6) medlemmer med varamedlemmer fra kommunenes valgte 
kommunestyrerepresentanter. 

Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder 
styrerepresentanter og vararepresentanter.  De kommunene som ikke er representert i styret utgjør 
varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens 
bestemmelser. 

Styret velges for kommunestyreperioden. 

Medlemmer i administrativ samarbeidsgruppe møter som observatører med talerett på styremøtene. 

Valgkomiteen velges blant de oppnevnte representantene fra deltakerkommunene. 
 
Styret skal behandle følgende: 
 
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende, og tilsette andre 
ansatte som daglig leder har arbeidsgiveransvar for. 
 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 
 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå 
for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter 
nærmere delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensede 
oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 
Styrehonorar og møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen. 
 
3. 
Forslag til vedtektsendringer i § 5 og § 7 sendes ut til kommunene.  

Det må være likelydende vedtak fra hver medlemskommunen. 

 
4.  

Nye vedtekter vil først kunne være gjeldende etter neste årsmøte, kommunestyreperioden 2019-2022. 

 

 

Sak 9/17. Stien i Sentrum. Regional Stikonferanse 2018 

 
Arbeidet med å sikre og stelle en robust infrastruktur for allmennhetens friluftsliv, krever ressurser og 
kompetanse. Hensynet til slitasje og sikkerhet må også ivaretas. Dette er samfunnsoppgaver som ikke 
kan overlates til frivillige alene og som må finne en god organisering på i regionen.  
 
Det er behov for å bygge opp kompetanse og forankre denne typen arbeid. Erfaringsvis har kurs og 
arrangementer i sør liten deltakelse fra nord. Vi planlegger en samling for å gi matnyttig kunnskap og 
erfaringsutveksling og øke forståelse og handlingskompetanse blant beslutningstakere i kommunene.  
 
Samlingens hovedmål er 
● Sette stier og løyper på den politiske dagsorden  



8/18 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter - 18/00080-2 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter : Årsmøteprotokoll 2017

 

 

● Øke politisk og faglig forståelse for stiens betydning   
● Få fram erfaringer og resultater fra Turskiltprosjektet, Sti- og løypeplaner som politiske verktøy 

● Synliggjøre roller og styrke samhandling mellom aktører med ansvar for stier  
● Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng 

 
Målgrupper vil være kommunene ved ledelse og fagansvarlige, løypelag, friluftsråd og 
destinasjonsselskap fra Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms. Vi ser behovet for et samarbeid og 
vil invitere øvrige friluftsråd med i programkomiteen. 
 
Forutsatt finansiering, er alternative datoer for et slikt arrangement 24.4., 28.4., evt.15.5. i 2018. 
 

Styrets forslag til vedtak  

a) Den regionale stikonferansen «Med Stien i sentrum» blir et viktig arrangement i 2018. 
b) Arrangementet bør være et samarbeid med Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, 

Fylkeskommunene og Kommunenes Sentralforbund. 
c) Prosjektplan for Stikonferansen legges fram for årsmøtet til orientering og nye innspill. 
d) Målgruppe og deltakere bør være kommunene i hele Nord-Norge. 
e) Årsmøtet utpeker programkomite  
f) Administrasjonen ivaretar sekretariatet. 

  

Forslag til vedtak. 

Årsmøtet vedtar styrets innstilling vedtas.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Forslag på programkomite: styret og administrasjonen utgjør programkomiteen. Enstemmig. 
 
 
Sak 10/17 Valgkomite 
 

I årsmøtet for 2016 ble det vedtatt nye vedtekter for friluftsrådet. I vedtektenes § 5 årsmøte, punkt 8 valg ble det 
ikke valgt valgkomite. 

 

Det legges derfor fram sak på valg av valgkomite i henhold til  § 5. 

 

Årsmøte er valgkomite. 

 

Forslag til vedtak: Sigrun Prestbakmo (leder), Torbjørn Larsen, Per Anders Robertsen, Vegard Jæger, (1.vara) 
Gunnhill Andreassen. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

For styreleder Rita Roaldsen 

 

 

Anne-Margrethe Roll 

Daglig leder 



8/18 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter - 18/00080-2 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter : Vedtekter for Midtre Hålogaland friluftsråd vedtatt Årsmøtet 2016

VEDTEKTER for Midtre Hålogaland friluftsråd
ORGANISERT ETTER KOMMUNELOVENS § 27

Justert i henhold årsmøtets behandling 2016

§ 1 FORMÅL
Midtre Hålogaland f riluftsråd skal i samarbeid med deltakerkommunene, andre offentlige
myndigheter og organisasjoner, fremme allsidig og miljøvennlig friluftsliv i den regionen
deltakerkommunene omfatter, til beste for befolkningens trivsel og helse.

§ 2 DELTAKERKOMMUNER
Friluftsråd et er et interkommunalt samarbeidsorgan etter § 27 i Kommuneloven mellom
Ballangen kommune, Harstad kommune, Ibestad kommune, Evenes kommune, Gratangen
kommune, Kvæfjord kommune, Lavangen kommune, Narvik kommune, Salangen kommune,
Skånland kommune, Tjeldsu nd kommune , og Tysfjord kommune . Tilslutning fra nye
deltakerkommuner må godkjennes av friluftsrådets årsmøte og kommunestyret i hver av
deltakerkommunene.

Opplistingen av medlemskommuner justeres/endres i samsvar med behandlingen i de nevnte kommuner.

§ 3 ORGANISASJON
Friluftsrådets faste organer er årsmøtet, styret , samarbeidsgruppa og en administrasjon som
står for den daglige driften.
Friluftsrådet er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund.

§ 4 VERTSKOMMUNE
Vertskommune for Midtre Hålogaland f riluftsråd er Narvik, med forretningsadresse i Narvik.
Vertskommunen utfører følgende oppgaver for Midtre Hålogaland friluftsråd: Kjøring av lønn
og regnskapstjenester herunder revisjon og fakturering for utførte tjenester. Ansatte i
fr iluftsrådet kan ha kontorsted i en av de andre medlemskommunene etter avtale.

§ 5 ÅRSMØTE
Årsmøtet er friluftsrådets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen
utgangen av mai måned. Årsmøtet består av 1 representant med personlig varamedl em fra
hver medlems kommune valgt for kommunestyreperioden av kommunen. År smøtet er
beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede.

Års møtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel . Saksliste og saksdokument skal
følge inn kallingen.

Med unntak av vedtektsendringer, jf § 10 , treffes beslutninger med simpelt flertall.

Årsmøtet skal behandle:
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter .
2. Velge ordstyrer , referent og 2 representanter til å undertegne protokollen.
3. Styrets årsmelding.
4. Regnskap med revisjonsberetning.
5. Arbeidsplan for påfølgende år.
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6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre inkludert varamedlemmer. 
 b) Styrets leder og nestleder. 
 c) Valgkomite. 
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved 
loddtrekning.  
 
 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 
Ekstraordinært årsmøte kan holdes etter innkalling fra styret eller når årsmøterepresentanter 
fra 2 eller flere av deltakerkommunene krever det. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med 
minst 2 ukers varsel, og det skal framgå av innkallingen hvilke saker som skal behandles. 
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært 
årsmøte er beslutningsdyktig med de frammøtte representanter. For vedtak gjelder de samme 
regler som for Årsmøte. 

 
 

 § 7 STYRE 
Styret består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer fra medlemskommunenes 
formannskap.  
 
Det velges leder og nestleder blant styrets medlemmer. 
Styremedlemmene, leder og nestleder er på valg annet hvert år. 
I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med Kommunelovens bestemmelser. 
Valgkomiteen velges blant de oppnevnte representantene fra deltakerkommunene. 
 
Styret skal behandle følgende: 
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende, og tilsette andre ansatte 
som daglig leder har arbeidsgiveransvar for. 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå for 
økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter nærmere 
delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensa oppgaver som 
lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v.  
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 
Styrehonorar og møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen.  

   
 
 

§ 8 SAMARBEIDSGRUPPE 
Samarbeidsgruppa består av ett medlem fra hver kommuneadministrasjon, utpekt av den 
enkelte kommune. Medlemmene bør representere den eller de etater/enheter som arbeider 
med friluftsliv i den enkelte kommune.  
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Samarbeidsgruppa behandler saker av praktisk- og administrativ karakter, og er et forum for 
samordning og erfaringsutveksling. Samarbeidsgruppa kan forberede saker for styret.  
 
 

§ 9 ØKONOMI 
Friluftsrådet er et eget rettssubjekt med eget regnskap som føres av vertskommunen. 
 
Deltakerkommunene skal betale et årlig tilskudd til Friluftsrådet (kontingent). Denne 
fastsettes av årsmøtet som en sum per innbygger i medlemskommunene. Kontingent økning 
må godkjennes av medlemskommunene. 
 
Friluftsrådet har ikke myndighet til å ta opp lån og pantsette eiendom og verdier etter vedtak 
på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 
 
Vedtatt i Årsmøtet 2016 sak 7. Vedtekter - vedtektsendringer § 9 Økonomi 
1. I tillegg til medlemskontingent per innbygger skal det beregnes et grunntilskudd fra hver 

medlemskommune.  
2. Både grunntilskudd og medlemskontingent per innbygger indeksreguleres hvert år i 

forhold til pris og lønnskostnader (Deflater).  
 
Vedtatt i Årsmøtet 2016 sak 8 medlemskontingent 

1. Medlemskontingent fastsettes til kr.12 per innbygger per kommune fra 2017. 
2. Grunntilskudd på kr. 7 500,- per kommune gjelder fra og med budsjettåret 2017.  
 
 

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER 
Endring av vedtektene kan bare gjøres på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Endring av 
vedtektene krever 2/3 flertall, og vedtektsendringer skal godkjennes av medlemskommunene. 
Opptak av nye medlemskommuner etter § 2 skal også godkjennes av deltakerkommunene. 
 
 

§ 11 UTTREDEN OG OPPLØSNING 
Uttreden og oppløsning skal skje i henhold til «LOV 1992-09-25 nr. 107: Lov om kommuner 
og fylkeskommuner (kommuneloven)» § 27 nr. 3 første ledd: 
Den enkelte kommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det 
interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til 
andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn.   
 
 

§ 12 VOLDGIFT 
Dersom det oppstår tvist mellom deltakende kommuner om forståelsen av disse vedtektene, 
skal tvisten avgjøres ved voldgift iht. tvistemålsloven. 
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Postadresse:
c/o Narvik Kommune
Postboks 64
8501 Narvik

Besøkadresse:
Kongens Gate 49
8512 Narvik

E - post: anne - margrethe.roll@narvik.kommune.no
Mob : 90 54 96 76 Tlf : 76 91 22 60 Fax : 76 91 22 51

___________________________________________________________________________________________________

Vår ref.: 28130 Saksb. : amr Akriv : Deres ref.: Dato: 18.11. .2017

Utkast til endringer av vedtekter. Høring og politisk behandling

MHF fikk vedtatt nye vedtekter i forbin delse med utvidelse av friluftsrådet i 2016 til også å ivareta alle Sør -
Troms kommunene. Det kom imidlertid inn merknader fra kommunene Narvik og Ibestad. De var ikke enige i
at de nye vedtektene til Friluftsrådet hvor styret skal velges blant representanter fra kommunene som sitter i
formannskapet til de enkelte kommunene . Det ble fremmet forslag om at vedtekte ne skal endres på dette
punktet, noe som enkelte kommuner på møtet også var positive til, men det blir i så fall en lang prosess der
vedtektene må tas opp på nytt og da i årsmøtet i mai 2017 og deretter i alle kommunestyrene.

Bakgrunnen til dette punktet i vedtektene var at tidligere styre har hatt for lite forankring i den politiske
organisasjonen i enkelte kommuner. Derfor ønsket man fra tidligere styre å sikre en mer "topptung" politisk
representasjon fra kommunene. Det ble også argumentert for at det er primært arbeidsgruppen med
representanter fra kommuneadministrasjonene som skal ivareta at det finnes god nok kompetansestøtte til
Friluftsrådet, styret skal primært sikre god nok politisk forankring

Årsmøtesak 2017

MHF s styre og årsmøte har derfor valg å behandle vedtektene en ny runde for å finne en løsning hvor alle
kommuner kan enes. .

Det vises til vedtak i sak 8 friluftsrådets årsmøte 9.5. 2017 i B jerkvik :
Årsmøtet ønsket en fortsatt politisk forankring av årsmøtet , men med noe justering og vedtok

1) F orslag til e ndringer i §§ 5 og 7, se vedlagte utskrft.
2) Forslaget til vedtektsendringer i § 5 og § 7 sendes ut til kommunene.
Det må være likelydende vedtak fra hver medlemskommune.

3) Nye vedtekter vil først kunne være gjelden de etter neste årsmøte, kommunestyreperioden 2019 - 2022.

Vi foreslår at kommunene gjør følgende vedtak:
…. kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i friluftsrådets vedtekte r

Friluftsrådet administrasjon må ha svar fra kommunene senest 15. april 2018 for å kunne fremme ny vedtekter
og valg av representanter til styre t .

Vennlig hilsen

Rita Roaldsen Anne - Margrethe Roll
Styreleder d aglig leder

Til

Midtre Hålogaland friluftsråds m edlemskommune r
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Vedlegg: 
Utskrift fra årsmøtets sak 8. Vedtektsendringer 

Vedtekter med endringer 

Gjeldende Vedtekter 

 

Hovedmottaker Medlemskommuner 

Ballangen 

Evenes 

Gratangen 

Harstad 

Ibestad 

Kvæfjord 

Lavangen 

Narvik 

Salangen 

Skånland 

Tjeldsund 

Tysfjord 

 

Gjenpart med vedlegg: 

Medlemskommunenes Administrative samarbeidspart valgt av kommunestyre  

Ballangen Gaute Skoglund 

Evenes Unn Kristin Laberg 

Gratangen Nine Grib 

Harstad Eli Janette Olsen 

Ibestad Ingvil Johansen 

Kvæfjord Tor A Markussen 

Lavangen Asveig Antonsen 

Narvik Randi Melgaard 

Salangen Jorun Utne 

Skånland Janne Johansen 

Tjeldsund Rigmor Wangen 

Tysfjord Stig Eriksen 

 

Medlemskommunenes Årsmøtedelegater 

Medlemskommunens Styremøterepresentanter 

Ofoten regionråd og Sør-Troms regionråd 
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Vedlegg  

Utskrift fra årsmøtets sak 8 Vedtektsendringer 
 

Vedtak: 

1. 
§ 5 ÅRSMØTE 

Endring § 5 Årsmøte første avsnitt.   

Enstemmig vedtatt.  Forøvrig er tekst i § 5 uendret 

Årsmøtet er Friluftsrådets øverste myndighet og er satt sammen av alle eierkommunene. Ordfører 
representerer eierkommunene. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen utgangen av mai måned. 
Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er til stede. 

 
Årsmøtet skal innkalles med minst 2 ukers skriftlig varsel. Saksliste og saksdokument skal følge 
innkallingen. 
 
Med unntak av vedtektsendringer, jf § 10, treffes beslutninger med simpelt flertall. 
 
Årsmøtet skal behandle: 
1. Godkjenning av innkalling, saksliste og representanter. 
2. Velge ordstyrer, referent og 2 representanter til å undertegne protokollen. 
3. Styrets årsmelding. 
4. Regnskap med revisjonsberetning. 
5. Arbeidsplan for påfølgende år. 
6. Budsjett, herunder fastsette tilskudd (kontingent) fra deltakerkommunene. 
7. Behandle innkomne saker. 
8. Valg 
 a) Styre inkludert varamedlemmer. 
 b) Styrets leder og nestleder. 
 c) Valgkomite. 
Det foretas skriftlig valg hvis noen krever det. Ved stemmelikhet avgjøres valg ved loddtrekning. 
 
2. 
§ 7  STYRET 
Endring § 7 første setning i første avsnitt og andre avsnitt er enstemmig vedtatt 

 

§ 7 tredje avsnitt, styret velges for kommunestyreperioden. 

 

Styrets innstilling ble vedtatt med 5 stemmer for. Mens alternativ innstilling fikk 3 stemmer for. 

Det ble bedt om protokollføring at det var uenighet i styret. 

 

§ 7 STYRE (første setning i førte avsnitt og andre avsnitt er endret) 
Styret består av seks (6) medlemmer med varamedlemmer fra kommunenes valgte 
kommunestyrerepresentanter. 

Kommunene foreslår sine representanter til styret. Årsmøtet velger styret med leder, nestleder 
styrerepresentanter og vararepresentanter.  De kommunene som ikke er representert i styret utgjør 
varamannsrekke. I styret skal begge kjønn være representert i samsvar med kommunelovens 
bestemmelser. 
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Styret velges for kommunestyreperioden. 

Medlemmer i administrativ samarbeidsgruppe møter som observatører med talerett på styremøtene. 

Valgkomiteen velges blant de oppnevnte representantene fra deltakerkommunene. 
 
Styret skal behandle følgende: 
 
1. Tilsette daglig leder og ha arbeidsgiveransvar for vedkommende, og tilsette andre 
ansatte som daglig leder har arbeidsgiveransvar for. 
 
2. Fremme Friluftsrådets oppgaver i samsvar med vedtekter og årsmøtevedtak. 
 
3. Lede Friluftsrådets løpende virksomhet i samsvar med vedtekter og arbeidsplan og stå 
for økonomistyring i samsvar med vedtatt budsjett. 
 
Styret kan velge et arbeidsutvalg til å forberede saker for styret og fatte vedtak etter 
nærmere delegering fra styret, og nedsette utvalg til å ivareta nærmere avgrensede 
oppgaver som lønnsutvalg, utvalg for konkrete prosjekter m.v. 
 
Det skal føres protokoll fra styremøtene som bl.a. sendes deltakerkommunene. 
 
Styrehonorar og møtegodtgjørelse følger tilsvarende praksis fra vertskommunen. 
 
3. 
Forslag til vedtektsendringer i § 5 og § 7 sendes ut til kommunene.  

Det må være likelydende vedtak fra hver medlemskommune. 

 
4.  

Nye vedtekter vil først kunne være gjeldende etter neste årsmøte, kommunestyreperioden 2019-2022. 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00610-14 
Saksbehandler Johan Harald Gamnes 
 
Saksgang Møtedato 

Planutvalget  13.02.2018 
 
 
 

   
 
 

EGENGODKJENNING - DETALJREGULERINGSPLAN LANGMYRA 

 

Innstilling: 
1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gratangen kommunestyre 

reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Detaljreguleringsplan for Langmyra 

Forretnings og Industriområde.»  

2. Kunngjøring av planen gjøres i henhold Plan- og bygningslovens § 12-12. 

3. Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker, jf. Plan- og bygningslovens § 9-1. 

 
 

Vedlegg:  

 
1) Planbeskrivelse. 

2) Plankart 

3) Reguleringsbestemmelser. 

3) ROS Analyse 
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Saksframstilling: 
 

Lovbehandling: Plan- og bygningsloven 

Type sak:  Detaljreguleringsplan 

Behandling:  Pbl § 12-12  

   Vedtak av reguleringsplan. 

 

Bakgrunn for planen: 

 

Intensjonen med planen er å sikre tilgjengelig og attraktivt næringsområde i kommunen, slik 

at man har arealer i beredskap dersom det skulle bli aktuelt med nye etableringer. Området 

ligger i direkte tilknytning til E6 og vil kunne bli attraktivt når Hålogalandsbrua åpner. 

 

Planen er i tråd med areal satt av i kommuneplanens arealdel vedtatt i 2010. Asplan Viak har 

vært engasjert for selve utarbeidelse av planen.   

 

 

Kort om omfang: 

 

Fra eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen føres atkomstvegen inn til en snuplass i nytt 

industri- og forretningsområde på totalt ca. 43 daa. Adkomstvegen med snuplass er felles for 

alle de tre byggeområdene innen planområdet 

 

Lovbehandling: 

 

Behandlingen er hjemlet i Plan og bygningslovens §12-12: 

”§ 12-12. Vedtak av reguleringsplan  

Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 

vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne 

uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning 

disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er 

ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny 

behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.  

Kommunestyret kan delegere myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner i samsvar med 

kommunelovens regler når planen er i samsvar med rammer i kommuneplanens arealdel, og 

det er mindre enn fire år siden den ble vedtatt av kommunestyret.  

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. § 1-9.  

Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere og festere i planområdet, og så vidt mulig 

andre rettighetshavere i planområdet og naboer til planområdet, når de blir direkte berørt 

underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om 

klageadgangen og frist for klage.  

Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet 

og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.” 
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Tidligere behandling: 

 

Planen har vært første gangs behandlet i planutvalget den 13.06.17, der det ble vedtatt at 

planen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 8- uker.  

Planen ble sendt ut til berørte parter, og lagt ut til høring i perioden 21.08.17 – 16.10.17 

Ved høringsfristens utløp var det mottatt 4 tilbakemeldinger. Alle disse tilbakemeldingene går 

kort ut på at aktørene ikke har innsigelser til planen til planforslaget. 

Tilbakemelding er mottatt fra: 

 

1)  Fylkesmannen i Troms 

Brev datert 20.09.17. 

Fylkesmannen reiser ikke innsigelse til reguleringsplanen. 

 

2) Statens vegvesen 

Brev datert 27.09.17. 

Ingen merknader til reguleringsplanen. 

3) Sametinget 

Brev datert 09.10.17 og 13.10.17  

Ingen merknader til reguleringsplanen. 

 

 

Vurdering: 

Rådmannen anbefaler at planen godkjennes i den form den har vært utlagt til offentlig 

ettersyn, uten endringer. 

 

Som vedlegg til saken følger: 1)  Planbeskrivelse. 

  2) Plankart  

  2) Reguleringsbestemmelser. 

  3) ROS Analyse 
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SAKSNR

GRATANGEN KOMMUNE

MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

SAKSGANG I FØLGE PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

1. gangs behandling i byutviklingskomiteen / Byutviklingssjefens instruksvedtak

KOMMUNESTYRETS VEDTAK (EGEN GODKJENNING)

DETALJREGULERING

Offentlig ettersyn

Plan utarbeidet av:

PLAN NR:

DATO

TEGNFORKLARING

SIGN

PBL § 12-5 OG §12-6 REGULERINGSPLAN 

SIGNDATO DATO SIGN:

Kunngjøring av oppstart

2. gangs behandling i byutviklingskomiteen

TEGN.DATO:
SIGN:

REVIDERINGER

MÅLESTOKK: 1:1000

TEGN.NR

EKVIDISTANSE:

KARTGRUNNLAG:

KARTPROJEKSJ.: EUREF 89, UTM sone 33

DATO:

(PBL §12-5, nr 1)

SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Forretning/Industri (1821) F/I1 - F/I3

Planens begrensning

Grense for 

reguleringsformål

Byggegrense

Tomtegrense

Frisiktlinje

Regulert senterlinje

Avkjørsel

BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL §12-5, nr 2)

LINJE- OG PUNKTSYMBOLER

Kjøreveg (2011) KV1 - KV2

Annen veggrunn - teknisk anlegg (2018)

LANGMYRA NÆRINGSOMRÅDE

02.06.2017 HS/HM/ASU

TEGN.NR

GRØNNSTRUKTUR

(PBL §12-5, nr 3)

Grønnstruktur (3001) G1 - G3

(PBL §12-6) 

HENSYNSSONER

Høyspenningsanlegg (H370)

Grense for fareområde

Krav vedrørende infrastruktur (H410)

Grense for fareområde

Grense for infrastruktursone

o_  = offentlig

Eksisterende eiendomsgrenser

ILLUSTRASJON
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REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. XXX  

DETALJREGULERING LANGMYRA INDUSTRI- OG FORRETNINGSOMRÅDE 
 

 

Dato: .................................................................................................................. 15.05.2017 

Dato for siste revisjon: ....................................................................................... 01.06.2017 

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 

1.1 Forretning/industri (F/I1 - F/I3)  

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Kjøreveg (V1 - V2) 

2.2 Annen veggrunn- teknisk anlegg 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Grønnstruktur (G1 - G3)  

4. HENSYNSSONER 

4.1 Høyspenningsanlegg (H370) 

4.2 Krav vedrørende infrastruktur (H410) 

III 
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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. Forretning/industri (F/I1 – F/I 3) 

a) Formål: Området er avsatt til forretning/industri   

a) Plassering: Bebyggelsen skal plasseres innenfor angitte byggegrenser på plankartet.  

b) Utnyttelse: For de tre byggeområdene tillates følgende utnyttelse 

 Tomteareal %BRA Total-BRA 

F/I 1 27,9 daa 30 8370 m2 

F/I 2 7,6 daa 30 2280 m2 

F/I 3 6,8 daa 30 2040 m2 

 

c) Høyder: Maksimalt tillatt kotehøyde er angitt på plankartet. Det tillates maksimum tre etasjer.  

d) Parkering: Utendørs parkering medregnes ikke i bruksarealet.  

e) Areal utenfor byggegrense mot ny adkomstveg skal opparbeides som grøntstruktur. 

 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1. Veg (V1 – V2) 

a) Området er avsatt til offentlig veg (V1) 

b) Området er avsatt til privat veg (V2) 

 

2.2. Annen veggrunn- teknisk anlegg 

a) Området er avsatt til annen veggrunn - tekniske anlegg.  

b) Ytterligere behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn.  

c) Innenfor området mot kryss, som på plankartet er avgrenset av frisiktlinje, skal det ikke finnes 

sikthindringer som er høyere enn 0,5 meter.  

 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Grønnstruktur 

a) Området er avsatt til grønnstruktur.  
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b) Innenfor området er det ikke tillatt å sette opp bygninger og andre innretninger, eller gjøre 

terrenginngrep som forringer eksisterende vegetasjon. 

c) Det skal være fri ferdsel gjennom området, og det tillates ikke satt opp gjerde innenfor området. 

  

4. HENSYNSSONE 

4.1 Høyspenningsanlegg (H370) 

a) Området er avsatt til hensynssone for høyspenningsanlegg. 

b) Det tillates ikke bebyggelse eller annet tiltak innenfor området som kan være til hinder for 

høyspenningsanlegget. Minsteavstand for bygninger til høyspentlinje i luften er 6 m. 

 

4.2 Krav vedrørende infrastruktur (H410) 
 
  a)  Området er avsatt til hensynssone for infrastruktur (kabeltrasé).  

  b)  Det tillates ikke bebyggelse eller faste installasjoner innenfor området.  

  c) Det skal sikres tilgang til nedgravd kabel etter ferdigstillelse. 

  d) Nedgravd kabel skal hensyntas under bygge- og anleggsperioden.  

 

 

V 

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

a) Dokumentasjonskrav:  

i. Situasjonsplan i målestokk 1:500 skal vedlegges søknad om rammetillatelse/ 

byggetillatelse. Situasjonsplanen skal vise adkomst, plassering av omsøkt bebyggelse 

og eksisterende/ tidligere godkjent bebyggelse, plassering av parkeringsplasser og 

grøntstruktur. 

ii. Ved rammetillatelse/ byggetillatelse skal det følge snittegning som viser bygningenes 

plassering i forhold til eksisterende og fremtidig terreng og bebyggelse.  

iii. System for overvannshåndtering skal dokumenteres til kommunens 

byggesaksbehandling.  

iv. Godkjent byggegrunn skal være dokumentert før igangsettingstillatelse kan gis.  

v. Av hensyn til nabobebyggelse skal støyutredning utføres og avbøtende tiltak 

dokumenteres dersom det skal anlegges støyende virksomhet i området.  

 

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

a) Før det kan tillates fradeling eller bygging på ubebygde deler av planområdet, skal avløpsanlegg 

være godkjent og etablert. 

b) Før det kan gis brukstillatelse skal løsning for avfallshåndtering godkjent av Gratangen kommune 

være etablert.  

 



9/18 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra - 17/00610-14 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra : 4 - ROS-analyse Langmyra

 NOTAT 

 

 

Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24 - 1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299  asplanviak.no  

 

Oppdragsgiver: Gratangen kommune 

Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Reguleringsplaner Gratangen 

Dato: 01.06.2017 

Skrevet av: Heidi Martens 

Kvalitetskontroll: 
 

Sigrid Rasmussen  

1. BAKGRUNN 

I følge plan- og bygningslovens § 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for 

utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. Analysen skal 

vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet for formålet, 

og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Denne ROS-analysen 

skal ivareta dette kravet. I planprosessen er det ikke avdekket særskilte krav til dokumentasjon 

av samfunnssikkerhet i og ved planområdet.  

Planforslaget legger til rette for næringsutvikling. For nærmere detaljer om planområdet og 

planlagt arealbruk, vises det til planbeskrivelsen. 

2. METODE 

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1. 

Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I 

risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.  

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som 

kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke 

omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i 

sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?” 

og kun unntaksvis kommentert.  

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:  

 Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse 

har stort omfang. 

 Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort 

omfang. 

 Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år); en hendelse har lite 

omfang. 

 Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100. år; en hendelse har marginalt omfang. 

                                                
1 Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i 

arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). 



9/18 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra - 17/00610-14 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra : 4 - ROS-analyse Langmyra

 NOTAT 

 

 2 
 

Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

 Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 

uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader Ikke varig skade Systembrudd kan føre 

til skade dersom 

reservesystem ikke 

fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 

skader 

Midlertidig/behandlings-

krevende skade 

System settes ut av 

drift over lengre tid; 

alvorlig skade på 

eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 

medfører død eller varig 

mén; mange skadd 

Langvarig miljøskade System settes varig ut 

av drift; uopprettelig 

skade på eiendom 

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1. 

Tabell 1: Matrise for risikovurdering 

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig   12  

3. Sannsynlig     

2. Mindre sannsynlig     

1. Lite sannsynlig     

 Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig. 

 Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig. 

 Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte. 

 Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig. 

 Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes 

tiltak som begrenser konsekvensene. 

 

Asplan Viak AS har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon som er framskaffet 

i planprosessen og kilder som er angitt i kap 4. 
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3. UØNSKETE HENDELSER, RISIKO OG TILTAK 

3.1. Analyseskjema 

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.  

Tabell 2: Bruttoliste mulige uønskete hendelser 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Naturrisiko 

Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Steinskred; steinsprang Nei     

2. Snø-/isskred Nei     

3. Løsmasseskred Nei     

4. Sørpeskred Nei     

5. Elveflom Delvis 1 2  Planområdet grenser til 

Storelva. Grønnstrukturbelte 

i ca 30 meters bredde er 

avsatt som buffer mot 

vassdraget. Utsatte områder 

i NVEs flomaktsomhetskart 

inngår ikke i planområdet.  

Storelva er vurdert regulert.  

6. Tidevannsflom; stormflo Nei     

7. Klimaendring; økt nedbør Ja 2 1  Planområdet ligger på et 

høydedrag. Området skal 

dreneres og det vil etableres 

åpne eller lukkede avløp 

som dirigerer overvann til 

bekkeløp.  

8. Vindutsatt Nei     

9. Radongass Nei    Det planlegges ikke for 

boliger. 

10. Naturlige terrengformasjoner 

som utgjør spesiell fare  

Nei     

11. Annen naturrisiko  Nei     

Teknisk og sosial infrastruktur 

Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner: 

12. Vei, bru, knutepunkt Ja 1 2  Planområdet ligger i tett 

tilknytning til E6 og vil 

medføre noe økt trafikk i 

krysset E6/ fylkesveg. 

Avkjørsel er fra fylkesveg 

825.  
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

Siktforhold og fartsgrense 

tilsier at avkjørsel er 

forsvarlig. Byggegrense til 

E6 er 30 meter og til Fv. 825 

er 20 meter.  

13. Havn, kaianlegg, farleder Nei     

14. Sykehus/-hjem, andre inst. Nei     

15. Brann/politi/ambulanse/ 

sivilforsvar (utrykningstid 

m.m.) 

Nei     

16. Kraftforsyning  Ja 1 3  Eksisterende 

høyspentanlegg og 

nedgravd kraftkabel inngår i 

planområdet. Disse fremgår 

tydelig av plankartet som 

henholdsvis faresone og 

infrastruktursone. Planen 

tilrettelegger ikke for tiltak 

som kan komme i konflikt 

med kraftanleggene.  

17. Vannforsyning og avløpsnett Nei     

18. Forsvarsområde Nei     

19. Tilfluktsrom Nei     

20. Annen infrastruktur Nei     

Virksomhetsrisiko 

Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for: 

21. Kilder til støybelastning i/ved 

planområdet (inkl. trafikk) 

Ja 3 1  Planområdet grenser til E6 

så den virksomhet som 

etableres må være 

støyrobust.  

22. Planen/tiltaket medfører økt 

støybelastning 

Ja 1 1  Planen stiller krav om 

støyutredning og avbøtende 

tiltak dersom det skal kunne 

tillates støyende virksomhet 

som kan være til sjenanse 

for eksisterende bolighus på 

tilgrensende tomt. 

Forholdet er ivaretatt 

gjennom bestemmelser.  

23. Kilder til akutt forurensning 

i/ved planområdet 

Nei     

24. Tiltak i planområdet som 

medfører fare for akutt 

forurensning 

Nei     
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

25. Kilder til permanent 

forurensning i/ved 

planområdet  

Nei     

26. Tiltak i planområdet som 

medfører fare for 

forurensning til grunn eller 

sjø/vassdrag  

Nei     

27. Område med forurenset 

grunn  

Nei     

28. Utilsiktet inngrep i eller 

påvirkning av områder med 

sårbart plante- eller dyreliv, 

herunder verneområder 

Nei     

29. Utilsiktet inngrep i eller 

påvirkning av 

vassdragsområder 

Delvis 1 3  Planområdet grenser til et 

vassdrag. Dette er planlagt 

regulert til kraftutvinning og 

vil være tørrlagt deler av 

året. Vassdraget inngår ikke 

i planområdet.  

30. Utilsiktet inngrep i automatisk 

fredete kulturminner / 

verdifulle kulturmiljø 

Nei    Ingen registreringer i 

området.  

31. Utilsiktet inngrep i eller 

påvirkning av andre verdifulle 

områder (spesifiser)  

Nei     

32. Risikofylt industri m.m. 

(kjemikalier/eksplosiver osv.) 

Nei    Planen tillater ikke slik 

virksomhet.  

33. Område for avfallsbehandling Nei     

34. Oljekatastrofeområde Nei     

35. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling) 

Ja 1 3  Høyspenttrasé inngår i 

planområdet.  

Tiltak: Det er avsatt 

hensynssone for 

høyspenningsanlegg (H410) 

hvor det ikke tillates etablert 

bebyggelse. 

36. Ulykke med farlig gods til/fra 

eller ved planområdet 

Ja 2 2   

37. Ulykke i av-/påkjørsler  Ja 1 3  Planområdet har avkjørsel 

fra FV. 825. Fartsgrense er 

70km/t. Strekningen er strak 

og oversiktlig.  

Tiltak: Det reguleres inn 

frisiktsone i krysset, som 

tilknyttes særskilte 

bestemmelser om at ingen 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kilde/Kommentar/Tiltak 

objekter over 30 cm får 

plasseres i sonen.  

38. Ulykke med gående/syklende  Ja 1 2  Samme som punkt 37.  

Vegen forbi planområdet er 

lite trafikkert av gående og 

syklende, og  er ikke 

tilrettelagt for denne 

trafikantgruppen. 

39. Andre ulykkespunkter langs 

veg 

Delvis 1 1  Planområdet grenser til E 6, 

hvor det er fartsgrense 90 

km/t,og har en byggegrense 

fra Europavegen på 30 

meter. Planen tilrettelegger 

ikke for kryssing av vegen 

eller tiltak som kan bidra til å 

øke ulykkesrisikoen på 

vegen. Gjennomføring av 

planen vil medføre en liten 

trafikkøkning i krysset E6/ 

fylkesveg 

40. Skog-/lyngbrann Nei     

41. Dambrudd Nei     

42. Regulerte vannmagasiner, 

med spesiell fare for usikker 

is, endringer i vannstand 

m.m. 

Ja 2 2  Storelva, som går langs 

østsiden av planområdet, er 

planlagt regulert til 

kraftutvinning med demning. 

Elva ligger utenfor 

planområdet, og er omgitt av 

grøntarealer. Ingen 

funksjoner blir påvirket av 

variert vannstand, og 

eksisterende har avstand til 

elva. 

43. Gruver, åpne sjakter, 

steintipper etc. 

Nei     

44. Er tiltaket i seg selv et 

sabotasje-/terrormål? 

Nei     

45. Er det potensielle sabotasje-

/terrormål i nærheten?  

Nei     

46. Annen virksomhetsrisiko  Nei     

 

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 

svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelser 

eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.  
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3.2. Naturrisiko 

Planområdet ligger utenfor potensielt skred, ras- eller flomfarlige områder. Det er ingen 

naturgitte forhold som utgjør spesiell risiko i området.  

 

3.3. Teknisk og sosial infrastruktur 

Planområdet ligger tett inntil Europaveg 6. Planen tillater ikke tiltak som vil kunne gi negative 

konsekvenser for teknisk eller sosial infrastruktur.   

 

3.4. Virksomhetsrisiko 

Planen regulerer for etablering av forretning og/eller industri. Reguleringsformålet er i tråd med 

kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til bebyggelse for næringsutvikling.  

 

3.5. Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Reguleringsplanen tilrettelegger for eksisterende virksomhet på eiendommen, samt utvidelse 

eller etablering av ny virksomhet innenfor arealbrukskategorien «forretning/industri». Denne 

ROS-analysen er gjort ut ifra planområdets karakter og omgivelser, samt aktuelle tiltak som 

kan gjennomføres innenfor de rammer som foreligger i planen.  

Siden det ikke er kjent hva slags tiltak som vil etableres i området når planen utarbeides, er 

det flere forhold som det ikke kan tas høyde for i planleggingen. Konkrete avklaringer når det 

gjelder vann, avløp, renovasjon, støy m.m. må derfor avklares under byggesaken.  

4. KILDER 

Opplysninger som framgår av planbeskrivelsen. 

Andre aktuelle kilder: 

http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/ 

www.skrednett.no  

http://atlas.nve.no/ 
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1. SAMMENDRAG

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling og etablering av 
næringsvirksomhet på Langmyra i Gratangen kommune. 

2. NØKKELOPPLYSNINGER 

3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Gratangen kommune opplever etterspørsel etter tomter for næringsvirksomhet. På Langmyra 
finnes det i dag en entreprenørbedrift som har etablert seg, og området synes derfor naturlig å 
utvide på grunn av sin nærhet til Ev. 6. 
Kommunen utarbeidet tidlig på 1980-tallet et skisseforslag til regulering av 
Langmyraområdet, uten at slik regulering har blitt gjennomført. Temaet er innarbeidet i 
kommuneplanens arealdel 2009-2021, hvor området er avsatt til byggeformål for 
næringsutvikling. 
Intensjonen med planforslaget  
Intensjonen med planen er å sikre tilgjengelig og attraktivt næringsområde i kommunen, slik 
at man har arealer i beredskap dersom det skulle bli aktuelt med nye etableringer. Området 
ligger i direkte tilknytning til E6 og vil kunne bli attraktivt når Hålogalandsbrua åpner. 

4. PLANPROSESSEN

Oppstarten av planarbeidet ble annonsert 28.01.2011 der grunneiere, rettighetshavere, naboer 
og myndigheter ble tilskrevet. Formelt oppstartsmøte inkludert befaring med kommunen ble 

Adresse Langmyra
Gårdsnr./bruksnr. 49/3, 6, 7, 39 og 40
Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.) Næring i kommuneplanens arealdel. Ikke 

regulert.

Forslagstiller Gratangen kommune
Grunneiere (sentrale) 49/3: Svein E. Pedersen,49/6: Arvid H. 

Daleng, 49/7: Nanna I. Larssen, 49/39: Svend 
A. Jensen og 49/65: Riksveggrunn

Plankonsulent Asplan Viak AS

Ny plans hovedformål Forretning/industri
Planområdets areal i daa 60 daa
Ant. nye boenheter/ nytt næringsareal (T-BRA) 42 300m2 T-BRA
Foreligger det varsel om innsigelse (j/n) Nei
Konsekvensutredningsplikt (j/n) Nei

Kunngjøring oppstart, dato 28.01.2011
Oppstartsmøte avholdt.(j/n) Ja
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utført 09.06.2011. Videre ble det avholdt ny befaring samt et møte med plankonsulent, 
Gratangen kommune og grunneiere av planområdet 29.12.2016.

5. GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 
Kommuneplan/ kommunedelplan
Området er avsatt til næring i kommuneplanens arealdel (I1) 2009-2021. 

Området er ikke regulert. 

6. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET (DAGENS SITUASJON)
Beliggenhet 
Planområdet ligger i krysset mellom E6 og Fylkesveg 825. Utenfor planområdet, mot øst,
renner Storelva som etter hvert vil bli lagt i rør av Hålogaland kraft. En mindre elv krysser 
området.
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Kartutsnitt som viser vegkrysset mellom E6 og Fylkesveg 825
Avgrensning
Planområdet er avgrenset i samråd med Gratangen kommune og grunneiere av eiendommene 
som inngår i planen. Avgrensningen er gjort hensiktsmessig med tanke på topografi, slik at de 
arealer som planen avsetter til bebyggelse i praksis er mulige å bebygge. 
Planen regulerer ikke offentlig veg, med unntak av nytt kryss mellom avkjørsel til 
planområdet og fylkesveg 825. 

Planområdets avgrensning vist som sort stiplet linje
Tilstøtende arealers bruk/status 
Omkringliggende områder er avsatt til LNFR-formål i kommuneplanens arealdel. Hålogaland 
Kraft har søkt om konsesjon for utbygging av Fossan kraft, med inntak i 
Bjørnarvatnen/Hestvatnet, sør for planområdet. Det er sannsynlig at det skal bygges ny 
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nåledam i området ved den gamle brua til Kvernmo, noe som kan føre til tørrlegging av 
Storelva nedenfor nåledammen. 
Det pågår arbeid med utarbeiding av planprogram for detaljregulering av Langmyra Sør, på 
motsatt side av fylkesvegen.
Eksisterende bebyggelse
Like utenfor planområdet, mot nordvest, ligger et bolighus (enebolig). Et industribygg er 
oppført sentralt i planområdet med en avstand på 30 meter fra senterlinje av eksisterende E6, 
hvor det drives en caravanbutikk. 

Eksisterende bolighus nordvest for planområdet. Eksisterende industribygg på området.. 

Topografi/landskapstrekk
Selve planområdet er relativt flatt, men ligger på et høydedrag med bratt hellende terreng mot 
Gratangsbotn og sjøen i nord. Storelva slynger seg forbi området og har utløp i Gratangsbotn.
Runde og snaue fjellformasjoner omkranser planområdet på flere sider. Rundt planområdet 
ses fjellene Storberget, Middagshaugen og Harehaugen. 

Bildet er tatt mot nord. 

Klima
Langmyra ligger i krysset mellom to dalfører; Bjerkvik i sør, og Gratangsbotn i vest. Den 
dominerende vindretningen kommer fra dalføret i sør, men dalføret i nordvest slår inn i 
enkelte værsituasjoner. Planområdet ligger 200 m.o.h. i tilknytning til fjellovergangen 
Gratangsfjellet, og snøen kommer derfor ofte tidlig på høsten og forsvinner seint om våren. 
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Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold

Området består av grunn myr (17daa), skrinn, jorddekt mark (1daa) og uproduktiv mark med 
innslag av lauvskog (34 daa). 7,6 daa er godkjent fradelt til industriformål. 
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. 
Geologien består av glimmerskifer/glimmergneis med lag av marmor og kvartsitt. 

Grønne interesser
Storelva renner like ved området. Det går en sti på vestsiden av Storelva, fra kraftstasjonen 
ved Fv 142, via demningen og videre opp til E6. Denne blir ikke påvirket av denne planen. 
Kulturhistorisk stedsanalyse/ kulturminner
Det er ingen registrerte kulturminner innenfor området. 
Veg og trafikkforhold 
Planområdet ligger i krysset mellom E6 og fylkesveg 825. E6 har en ÅDT mellom 1000-
2000, mens fylkesvegen ligger på 500-1000. Området har avkjørsel fra fylkesvegen.

Eksisterende veg ut av industriområdet. Bildet er tatt mot vest. 

Krysset der E6 og Fylkesveg 825 møtes. Sett mot øst

Støy
Planområdet er tilgrensende veg på to sider, Fv. 825 og E6. E& på strekningen har en middels 
høy ÅDT (årsdøgntrafikk) med en relativt stor tungtrafikkandel. 
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Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
I nærheten av planområdet ligger holdeplassen Langmyra, som er stoppested for busser til/ fra 
Tromsø, Selnes og Narvik. 
Vann og avløp
Det er en del oppsamling av overvann i området. Store deler av området består av myr. Det 
går en vannkulvert dypt under planområdet, men denne ligger så langt under bakken at det 
ikke har noen betydning for bruk av området. 
Flom 

Utsnitt fra NVEs flomfarekart
Langs Storelva ligger en aksomhetssone for flom. Aktsomhetssonen er i sin helhet utenfor 
planområdet. 
Energi
Eksisterende bebyggelse forsynes med strøm. 

Privat og offentlig servicetilbud
Ikke aktuelt.

Privatrettslige bindinger
Det er ingen kjente privatrettslige bindinger knyttet til planområdet. 

7. UTREDNINGER I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER

Reguleringsinitiativet er i tråd med overordnet plan, kommuneplanens arealdel 2009-2021, 
hvor området er avsatt til byggeformål for næringsutvikling. 
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8. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

Innledning

Forslag til detaljregulering
Fra eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen føres atkomstvegen inn til en snuplass i nytt
industri- og forretningsområde på omtrent 43 daa. Adkomstvegen med snuplass er felles for 
alle de tre byggeområdene innen planområdet. Eventuell fradeling eller sammenslåing av 
eiendommer avklares i forkant av byggesøknad etter konkret behov. Parkering skjer på den 
enkelte tomt. 
Området avgrenses i sør mot E6, i vest mot fylkesveg 825 og nabo/ enebolig og i nord og øst
mot naturområder.  I øst og vest er det foreslått regulert en grønn buffer mot veg/ bolig/ natur. 
Etter avklaring med Statens vegvesen er byggegrense mot Europaveg satt til 30 meter fra 
senterlinje veg. Mot fylkesveg er byggegrense satt til 20 meter. Byggegrense fra hensynssone 
høyspentlinje er satt til 2 m. For øvrig er byggegrense 4 meter fra formålsgrense.



9/18 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra - 17/00610-14 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra : 1 - Planbeskrivelse

Side 10 av 15

Reguleringsformål
Forretning og industri i kombinasjon utgjør hovedandelen av arealformål i planforslaget.  

Formål Areal –m2 %BRA Total-BRA Byggehøyde 
Forretning/Industri, F/I 1 27 900 30 8370 m2 11 meter
Forretning/Industri, F/I 2 7 600 30 2280 m2 10 meter
Forretning/Industri, F/I 3 6 800 30 2040 m2 12 meter
Kjøreveg-offentlig og 
privat, V1 – V2 

-

Annen veggrunn -
Grønnstruktur, G1 – G3 8 600 m2
Hensynssone, frisikt -
Hensynssone, H370 -
Hensynssone, H410 -

Byggeformål 
Det legges til rette for industri- og forretningsvirksomhet der størrelsen på den enkelte tomt
og bebyggelse avklares i byggesaken. Det er ingen konkrete byggeplaner i området.
I planen er området delt inn i tre byggeområder. F/I 1 omfatter eiendommen 49/7 og deler av 
49/6. F/I 2 omfatter eiendommen 49/39, og F/I 3 ligger på 49/6.
Topografi/landskapstrekk 
Utbyggingen knyttes til eksisterende bebyggelse. Veg, plassering av ny bebyggelse og 
byggehøyder vil i størst mulig grad tilpasses terrenget på stedet.
Klima 
Planen medfører ingen endringer.  
Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Ingen vesentlige konsekvenser. Det foreligger ingen registreringer i Naturbasen innenfor 
området. 
Planområdet består i dag hovedsakelig av grunn myr. Drenering er nødvendig for å klargjøre 
byggegrunn. Dette vil gjøre at myrkarakteren forsvinner og naturtypen i planområdet vil 
forandre seg. Tilgrensende områder er avsatt til LNFR, hvor det ikke er planlagt for tiltak. 
Topografisk ligger planområdet på et høydedrag og drenering her vil derfor kunne føre til 
tørrere forhold i nedenforliggende arealer. Grunn myr er en svært vanlig naturtype. Drenering 
av vann til elveløp og åpne eller lukkede traseer for avløp vil bidra til lavere risiko for 
negative konsekvenser ved store nedbørsmengder. 
Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
Det er ingen kjente kulturminner innenfor området. Planen medfører ingen endringer. 
Veg og trafikkforhold 
Eksisterende avkjørsel fra fylkesvegen vil fortsatt benyttes, men flyttes noe mot sør slik at den 
ligger i grensen til gnr/bnr. 49/40. Avkjørsel er utformet etter vegnormalens krav. Det er 
avsatt frisiktsone i krysset. Byggegrensen er satt til 30 meter fra senterlinje av E6 og 20 meter 
fra fylkesveg 825.
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Ut ifra erfaringstall er det utført beregninger for potensiell trafikkøkning som følge av full 
utbygging i tråd med planforslaget. Som input for beregningene er et tomteareal på 42 300 m2
med 30% utnyttelse, som er noe i overkant av det planen tilrettelegger for. Som et 
utgangspunkt for beregningen har man fordelt virksomheten prosentvis mellom industri, 
engroshandel, lager og transport og arealkrevende forretning. Som sammenligningsgrunnlag 
er dagens trafikk også tatt med i tabellen (eksisterende). 

Industri Engroshandel, 
lager og 
transport

Arealkrevende 
forretning

Eksisterende

Fordeling 40% 40% 20%
Areal, m2 5076 5076 2538 300
Døgntrafikk 
(ÅDT)

154 99 513 34
Timestrafikk 
(kjøretøy/time)

34 22 87 6

Støy
Området vil være støyutsatt, men det planlegges ikke for støyfølsom bebyggelse. 
Støyutredning er derfor ikke utført. I planbestemmelsene er det stilt dokumentasjonskrav til 
byggesaken. 
Det er avsatt et belte med grønnstruktur mellom bebyggelsesområdet i planen og tilgrensende 
boligeiendom, slik at den eksisterende boligen blir skjermet. Planen tillater ikke støyende 
virksomhet som kan være til sjenanse for beboerne i området. 
Offentlig kommunikasjon/kollektivdekning
Planen medfører ingen vesentlige endringer. 
Vann og avløp 
Oppsamlingen av overvann i planområdet bør løses med åpne eller lukkede traseer for avløp 
til eksisterende elver. 
Det er utarbeidet et forprosjekt for vurdering av vann og avløpsløsninger i området, datert 
15.03.2012. Undersøkelser gjort der viser at vanntilførsel synes å kunne løses ved boring av 
fjellbrønner på oversiden av E6 
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Flybilde som viser egnet område for boring av fjellbrønner
Når det gjelder avløp er ikke påkobling på kommunalt anlegg mulig. Det må etableres et 
lokalt anlegg som tilfredsstiller kommunens krav til avløpshåndtering. Nevnte forprosjekt 
nevner minirenseanlegg eller våtmarksfilter som alternative løsninger. 
Det er ikke tatt høyde for at avløpet kan inneholde ulike former for prosessvann. De 
renseløsningene som er diskutert i forprosjektet forutsetter at avløpsvannet er sanitært fra 
arbeidsplasser.
Avløpsløsning må avklares under byggesaken. 
Avfall
Aktuell avfallshåndtering vil avhenge av hva slags type virksomhet som blir etablert i 
området. Gratangen kommune tilbyr ulike tjenester for dette, og egnet avfallsløsning må 
avklares under byggesaken. 
Energi
Strøm. 
Risiko og sårbarhet
Ikke nødvendig med tiltak. 
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9. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Overordnede planer og vedtak
Planforslaget er i tråd med overordnet plan. 
Eksisterende reguleringsplaner
Planområdet er ikke regulert i dag, og planen vil ikke gi noen negative konsekvenser for 
tilstøtende planer. Dersom det på sikt skal utarbeides detaljregulering vest for planområdet, 
bør planavgrensning samordnes.
Eksisterende bebyggelse
Den eksisterende boligtomten som grenser til planområdet og industribygget som ligger 
innenfor planområdet vil bli omringet av ytterligere industri- og næringsvirksomhet. 
Topografi/landskapstrekk
Realisering av planen med vegareal og industritomter vil kunne gi endringer på de lokale 
landskapsformene, men ikke påvirke de store landskapstrekkene i området.
Klima
Ingen vesentlige konsekvenser
Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Drenering av planområdet til eksisterede vassdrag er en forutsetning for realisering av planen. 
Planområdet, som i dag består av mye myr, vil endre karakter som følge av slik drenering. 
Storelva som renner langs planområdet er planlagt regulert til vannkraftutvinning og det er 
sannsynlig at elva tørrlegges deler av året som følge av dette. Elva vil derfor ha god kapasitet 
til å ta imot overvann fra planområdet. Drenering av Langmyra vil dermed ikke gi negative 
konsekvenser for vassdraget. 
Grønne interesser
Ingen vesentlige konsekvenser
Kulturhistorisk stedsanalyse/kulturminner 
Ingen vesentlige konsekvenser
Veg og trafikkforhold 
Det planlegges for ny virksomhet i området, og trafikken til og fra vil øke som følge av dette. 
Da det ikke er avklart hva slags virksomhet som vil etableres 
Støy
Det er ikke utført støyberegning av trafikkstøy fra E6, ettersom det her ikke skal etableres 
støyfølsom virksomhet. Når det gjelder støy fra ny virksomhet er det stilt krav om 
støyutredning og avbøtende tiltak for industri- og forretningsbebyggelse i 
reguleringsbestemmelsene. Det er avsatt et grøntdrag som skal fungere som buffer mellom 
byggeområdene og eksisterende bolighus på tilgrensende eiendom. 
Offentlig kommunikasjon/ kollektivdekning 
Ingen vesentlige konsekvenser
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Vann og avløp 
Anlegg finnes ikke. Behov for etablering av avløpsløsning og vanntilførsel. 

Energi
Ingen vesentlige konsekvenser
Privat og offentlige servicetilbud
Ingen vesentlige konsekvenser
Risiko og sårbarhet
Ingen vesentlige konsekvenser
Telefoni og fiberoptikk
Ingen vesentlige konsekvenser
Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen konsekvenser. 
Utbyggings-/opparbeidingsavtale
Ingen vesentlige konsekvenser

10. UTTALELSER OG MERKNADER
Det er mottatt tre merknader til varsel om oppstart av planarbeidet. Det følgende viser et 
sammendrag av uttalelser og merknader med forslagstillers kommentar. 
Troms fylkeskommune, Kulturetaten, datert 14.02.2011
Kortfattet sammendrag

1. Kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda kulturminner. Det bes om at 
tiltakshavers meldeplikt etter Lov om Kulturminner av 1978 §8 framgår av 
reguleringsbestemmelsene.  

2. Ber om at estetiske hensyn vektlegges i plan- og byggesaksbehandlingen. 
Forslagsstillers kommentar:

1. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
2. Ivaretatt i plan og bestemmelser.

Statens vegvesen, datert 17.02.2011
Kortfattet sammendrag

1. Godkjenner ikke direkte atkomst fra E6. Antar at det planlegges atkomst til 
næringsområdet via eksisterende Fv. 825.

2. Sikttrekant skal reguleres som hensynssone. Det må utformes egen bestemmelse i 
planen hvor det fremgår at det innenfor siktsonen ikke må finnes sikthindringer som er 
høyere enn 0,5 meter.

3. Fylkesveg 825 må reguleres som offentlig trafikkområde hhv. kjøreveg, ev. 
busslommer og g/s-veg og annet trafikkareal. 
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4. Byggegrense på 50 meter dersom ikke annen byggegrense er angitt i 
reguleringsplanen. I dialog etter forhåndsmerknaden er det avklart at 30 m er 
tilstrekkelig avstand fra E6 i dette tilfellet. Det anbefales at regulert byggegrense 
avsettes i selve plankartet, dette spesielt for å tydeliggjøre bebyggbart areal overfor 
framtidige tomtekjøpere. 

5. Tilrettelegging for holdeplasser langs vegnettet der dette synes naturlig. 
Forslagsstillers kommentar:

1. Atkomst er lagt via eksisterende Fv. 825.
2. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
3. Ivaretatt i plan og bestemmelser.
4. Byggegrense er satt til 30 meter etter avklaring med Statens vegvesen. Byggegrense er 

avsatt konkret i plankartet.
5. Planområdet omfatter ikke offentlig veg eller arealer direkte tilgrensende offentlig veg.

Det vil derfor ikke være naturlig/mulig å regulere for dette i planen. 
Reindriftsforvaltningen Troms, datert 02.02.2011
Kopi av brev sendt til Reinbeitedistriktet i Grovfjord for uttalelse
Kortfattet sammendrag

1. Dersom de ikke har gitt tilbakemelding innen 11.02.2011, regnes det med at 
Reinbeitedistriktet ikke har merknader til saken.

Forslagsstillers kommentar:
1. Det foreligger ingen merknader fra Reinbeitedistriktet i Grovfjord. 
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OMSTILLINGSPROGRAMMET SPIRE - ØKONOMI 

 

Innstilling: 
1. Kommunestyret ber omstillingsprogrammet SPIRE videreføre sin virksomhet i 

2018 under de forutsetninger som framgår av kommunestyret sine vedtak i møtet 
14.12.2017 – sak nr 46/17 Handlingsplan for SPIRE 2018 og sak nr 50/17 
Budsjett 2018. 

2. Kommunestyret vil komme tilbake til finansieringen av kommunens egenkapital i 
SPIRE 5 i forbindelse avslutning av regnskapet for 2017.  

 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
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Saksframstilling: 
SPIRE sitt styre fattet i møte den 24.01.2018 sak nr 6/18 slikt vedtak: 

 

Styret i SPIRE godkjenner søknad som sendes til Troms fylkeskommune. Søknad ligger ved 

protokollen. Styret ber kommunestyre 22. februar om å avklare hvilken økonomiske ramme 

omstillingsprosjektet har for 2018 med bakgrunn i at kommunen ikke innfrir sin egenandel i 

2017. Inntil et vedtak foreligger forutsetter styret en tilgjengelig ramme på kr. 4 mill. kroner. 

 

I den uryddige situasjonen som oppsto i forbindelse med omlegging av finansieringsopplegget 

for omstillingsbevilgningen høsten 2016 ble næringspropellstillingen lagt inn i SPIRE sitt 

programbudsjett – både på inntekts- og utgiftssiden. Det ble påpekt en rekke ganger at 

innlemming av næringspropellen i finansieringsopplegget for SPIRE 5 forutsatte en fleksibel 

bruk av stillingen mellom kommunen og SPIRE.  

 

I kommunen sitt budsjett 2017 var det ikke tatt høyde for dobbeltfinansiering av nærings-

propellstillingen. Et slikt grep ville aldri blitt akseptert på noe tidspunkt. Det ble heller aldri 

lagt opp til å flytte næringspropellens oppgaver til andre ansatte i kommunens organisasjon. 

Med andre ord var det forutsatt full kontinuitet i næringspropellens oppgaveportefølje. 

 

Ettersom SMB tilskuddet fra Innovasjon Norge ble regnet inn i egenkapitalen, ble det 

oppnådd en svært gunstig totalramme på kr 4 650 000 for SPIRE sin virksomhet i 2017. 

Tilsvarende er det for SPIRE lagt opp til en ramme på kr 4 000 000 i 2018. 

 

Rådmannen har registrert et økende press fra ledelsen i omstillingsprogrammet SPIRE knyttet 

til den kommunale stillingen som næringspropell i SPIRE sitt budsjett for 2017.  

SPIRE har sendt inn en timeliste på 436 timer over oppgaver av kommunal karakter (web-

redaktør, saksbehandling næringsfondet, stabsmøter, …). Rådmannen har i likhet med 

tidligere praksis ikke akseptert dette utspillet der hensikten er dobbeltfinansiering. 

Bakgrunnen er selvfølgelig at det er uetisk og at det ikke er budsjett for dette. 

 

Vurdering: 
Rådmannen har hatt en gjennomgang av SPIRE sin økonomi for 2017. Det er klart at vi ikke 

har full oversikt over kommunens eget regnskap og samtidig er det noen ubesvarte spørsmål i 

forhold til SPIRE sitt tilsagnsregnskap på regionalforvaltning.no.  

 

Noen foreløpige konklusjoner er at det er relativt betydelig overforbruk på reiser/møter og 

konsulenthonorar. Mesteparten av konsulenthonorarer skal nok spres på løpende prosjekter, 

men det er grunn til å ha et fokus på dette inntil videre. Oversikten over tilsagn på 

regionalforvaltning.no viser et relativt stort omfang av ubrukte tilskuddsmidler.  

 

Samlet sett betyr dette at situasjon akkurat nå er litt uoversiktlig. Det er sannsynlig at 

overforbruket i SPIRE sitt regnskap vil dekke opp behovet for økt egenkapital i programmet. 

 

Rådmannen har vært i kontakt med fylkeskommunen og fått forståelse for at søknad om støtte 

til SPIRE 6 skal ses uavhengig av sluttrapportering på SPIRE 5. Det betyr at fylkeskommunen 

vurderer sin omstillingsbevilgning for 2018 i forhold til vår egenkapital for 2018. Skulle det 

komme spørsmål om avkortinger for 2017 vil det være med utgangspunkt i et større omfang 

av ubrukte tilskuddsmidler. 

 

Konklusjon: 
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Selv om situasjonen er uoversiktlig vil det være liten risiko knyttet til videreføring av SPIRE 

sin virksomhet med ei ramme på kr 4 mill. i 2018. Styret vil uansett måtte ta ansvar for finne 

løsninger om rammebetingelsene endrer seg. 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 

 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/01300-6 
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 

 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

Paragraf 
 
 

OMSTILLINGSPROGRAMMET SPIRE  

 

Innstilling: 
Saken legges fram uten innstilling 
 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg i saken. 
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Saksframstilling: 
Saksopplysninger legges fram i styremøtet. 

 

Vurdering: 
 

 

Konklusjon: 
 

 



12/18 Oppfølging av varslingssak februar 2018 - 18/00224-1 Oppfølging av varslingssak februar 2018 :

Filen ble ikke funnet. Den er enten slettet, eller sjekket ut. 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00224-1 
Saksbehandler Ragnfrid Masterbakk Karlsen 
 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

OPPFØLGING AV VARSLINGSSAK FEBRUAR 2018 

 

Innstilling: 
Ordføreres innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å engasjere _____________ som setterådmann i forbindelse med 

behandling av varslingssak. 

2. Kommunestyret godkjenner bruk av advokat for behandling av saken. 

 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
Det er innkommet varslingssak mot rådmannen. Saken behandles etter kommunens retningslinjer for 
varsling og gjeldende lovverk i Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A Varsling.  
 
Rådmannen vil være inhabil i denne saken. I hht. I vedtak i kommunestyret den 23.02.2017, saksnr 
9/17 er det delegert til Formannskapet å engasjere setterådmann. Saken fremmes likevel her av 
hensyn til tidsaspektet. 
Kommuneadvokat for tiden er PwC med Eirik Bang Pedersen som utførende. 
 
Ytterligere informasjon vil legges frem i møtet.  

 

Vurdering: 
 

Konklusjon: 
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GRATANGEN KOMMUNE 
 
 
  
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 18/00226-2 
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 
Saksgang Møtedato 

Kommunestyret 22.02.2018 
 
 
 

   
 
 

SØKNAD OM ALPIN-VM I 2025 

 

Innstilling: 
Gratangen kommunestyre stiller seg bak uttalelsen;  
«Nord-Norge stiller opp for alpin-VM i Narvik. På tvers av geografi, politikk og 
næringer. Dette internasjonale arrangementet vil bety mye for Norge og Nord-Norge. 
Derfor står vi samlet bak Narvik.» 
 

Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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Saksframstilling: 
Narvik skal søke om å få arrangere Alpin-VM i 2025, og i den forbindelse er det  
ønsket at ordførerne i regionen skal stille seg bak et opprop med følgende tekst:  
 
 «Nord-Norge stiller opp for alpin-VM i Narvik. På tvers av geografi, politikk og 
næringer. Dette internasjonale arrangementet vil bety mye for Norge og Nord-Norge. 
Derfor står vi samlet bak Narvik» 
 
Støtten fra omkringliggende kommuner skal presenteres i forbindelse med at 
søknaden om få arrangere Alpin-VM i 2025 overleveres 3. mars.  
 

Vurdering: 
Et alpin-VM er et stort, internasjonalt arrangement, som gir Narvik-regionen stor 
oppmerksomhet. Det forventes at et slikt arrangement vil gi positive ringvirkninger for 
reiselivsnæringen i regionen, noe som også vil være positivt for reiselivsbedriftene i 
Gratangen. 
 
I og med at kommunestyret møtes rett i forkant av VM-søknaden, er det naturlig at 
kommunestyret i Gratangen gis anledning til å støtte oppropet.  
 

Konklusjon: 
Det tilsendte oppropet legges fram for kommunestyret til behandling.  
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 18/00151 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Planutvalget 13.02.2018 2/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Forslag til planprogram - første gangs behandling 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 2/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
 

1. Planprogram for kommuneplanens arealdel vedtas lagt ut til offentlig 
gjennomsyn og høring. 

2. Høringsfristen er 23. april 2018 
3. Det gjennomføres åpent høringsmøte om planprogrammet i mars 2018 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01009 
Arkivkode  
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 13.02.2018 9/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Arkiv Troms - godkjenning av endring i selskapsavtale 
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 9/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt- 
 
Vedtak  
Kommunestyret godkjenner ny versjon av selskapsavtalens §5 vedtatt av årsmøte i 
representantskapet 27.04.2017. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01054 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 13.02.2018 3/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Støtte til prosjektstilling som aktivitetsleder/idrettsleder 
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 3/18 
 
Møtebehandling 
Endret innstilling i møtet. 

1. Gratangen kommune positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 

aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L. 

2. Det bevilges inntil kr 275 000,- til tiltaket 

3. Tiltaket finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond 

4. Administrasjonene setter de nødvendige betingelser for utbetaling.  

 
Votering 
Innstilling med endringer enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  

1. Gratangen kommune positiv til å inngå i et spleiselag for å engasjere en 

aktivitetsleder/trener, ansatt i Gratangen I.L. 

2. Det bevilges inntil kr 275 000,- til tiltaket 

3. Tiltaket finansieres med bruk av kommunens disposisjonsfond 

4. Administrasjonene setter de nødvendige betingelser for utbetaling.  
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01220 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur 06.02.2018 5/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Gratangen kommunes pris "Årets ildsjel" - statutter 
 

 
Hovedutvalg for Skole, Oppvekst og Kultur har behandlet saken i møte 
06.02.2018 sak 5/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Forslag til statutter for Gratangen kommunes pris «Årets ildsjel» godkjennes 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01329 
Arkivkode  
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 13.02.2018 5/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Seriøsitet i anskaffelser 
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 5/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  

1. Gratangen kommune støtter arbeidet med å fremme en seriøs og ryddig 
bygge- og anleggsnæring, både for ansatte og for bedriftene og dermed sikre 
større forutsigbarhet og bedre kvalitet på det som bygges. 

2. Kommunestyret ber om at de 11 anbefalte seriøsitetskrav innarbeides i 
konkurransegrunnlaget ved framtidige anskaffelser som Gratangen kommune 
foretar fra bygg- og anleggsnæringen. 

3. Kommunestyret ber KS Troms arbeide for tilsvarende praksis for andre 
kommuner. 

 
 



8/18 Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter - 18/00080-3 Vedtak FSK, 13022018, Sak 7/18, Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter : Vedtak FSK, 13022018, Sak 7/18, Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 18/00080 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 13.02.2018 7/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Endring av Midtre Hålogaland Friluftsråd (MHF) vedtekter 
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 7/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt 
 
Vedtak  
Gratangen kommune slutter seg til årsmøtets forslag til endringer av §§ 5 og 7 i 
friluftsrådets vedtekter 
 
 
 
 



9/18 Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra - 17/00610-15 Vedtak PLA, 13022018, Sak 4/18, Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra : Vedtak PLA, 13022018, Sak 4/18, Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00610 
Arkivkode  
Saksbehandler Johan Harald Gamnes 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Planutvalget 13.02.2018 4/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Egengodkjenning - Detaljreguleringsplan Langmyra 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 4/18 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak  

1. I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Gratangen kommunestyre 

reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for «Detaljreguleringsplan for 

Langmyra Forretnings og Industriområde.»  

2. Kunngjøring av planen gjøres i henhold Plan- og bygningslovens § 12-12. 

3. Kommunestyrets vedtak kan påklages innen 3 uker, jf. Plan- og bygningslovens § 9-1. 
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/00936 
Arkivkode  
Saksbehandler Ole Kristian Severinsen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskap 13.02.2018 11/18 

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Omstillingsprogrammet SPIRE - økonomi 
 

 
Formannskap har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 11/18 
 
Møtebehandling 
Formannskapet har vurdert en lukking av den delen av gjennomgangen som berører 
forhold i henhold til punkt under i Kommuneloven. 

§ 31.Møteoffentlighet 

 

2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 

3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers 
tjenstlige forhold. 

4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 

 

 
 
Votering 
Innstilling enstemmig vedtatt. Vedtaket inkluderer vedtak om lukking av deler av 
saksbehandlingen. 
 
Vedtak  
Formannskapet har vedtatt en lukking av den delen av gjennomgangen som berører 
forhold i henhold til punkt under i Kommuneloven. 

§ 31.Møteoffentlighet 

 

2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt. 

3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers 
tjenstlige forhold. 

4. Et folkevalgt organ kan vedta å lukke et møte når hensynet til personvern krever det. 

 
 

1. Kommunestyret ber omstillingsprogrammet SPIRE videreføre sin virksomhet i 
2018 under de forutsetninger som framgår av kommunestyret sine vedtak i 
møtet 14.12.2017 – sak nr 46/17 Handlingsplan for SPIRE 2018 og sak nr 
50/17 Budsjett 2018. 
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2. Kommunestyret vil komme tilbake til finansieringen av kommunens 
egenkapital i SPIRE 5 i forbindelse avslutning av regnskapet for 2017.  
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 17/01279 
Arkivkode  
Saksbehandler Per Kvaale Caspersen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Planutvalget 13.02.2018 1/18 

1 Planutvalget 13.02.2018  

1 Planutvalget 13.02.2018  

2 Kommunestyret 22.02.2018  

2 Kommunestyret 22.02.2018  

2 Kommunestyret 22.02.2018  

 
 
 
Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt- og Sør-Troms - Økt 
egenandel for deltakerkommunene 
 

 
Planutvalget har behandlet saken i møte 13.02.2018 sak 1/18 
 
Møtebehandling 
Endret innstilling i møtet: 
Gratangen kommune gjør en tilleggsbevilgning på kroner 17.244,- til allerede 
innvilget beløp på kroner 100.000,- for å dekke sin andel ved deltakelse i prosjektet. 
 
Votering 
Endret innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak  
Gratangen kommune gjør en tilleggsbevilgning på kroner 17.244,- til allerede 
innvilget beløp på kroner 100.000,- for å dekke sin adle ved deltakelse i prosjektet. 
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