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Unjárgga gielda 
Nesseby kommune  

Møteinnkalling 

 

Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet 

Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus 

Dato: 19.05.2011 

Tid: 09:00 
 

Forfall meldes snarest til administrasjonen på tlf. 404 40 5 00. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. 

 

 

Innkalling er sendt til:   

Navn Funksjon Representerer 

Inger Katrine Juuso Leder TVP 

Berit Ranveig Nilssen Nestleder SFP 

Jarle W. Andreassen Medlem FRP 

Magnhild Mathisen Medlem A 

Knut Store Medlem A 

  Jan Hansen        Varamedlem    A 

  Odd Arne Dikkanen       Varamedlem    A 

  Jim Einar Roska       Varamedlem    A 

  Ann Jorid Henriksen       Varamedlem    A 

  Inger Anita Smuk       Varamedlem    H 

  Inga Pettersen        Varamedlem    SFP 

  Anne Grethe Njuolla       Varamedlem    Uavh. 

  Torgeir Olsen        Varamedlem    FRP 

  Thore Sundfær        Varamedlem    TVP  

 

 

 

 

 

Varangerbotn, 12. mai 2011  

 

 

Inger Katrine Juuso 

ordfører
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Rådmannens stab 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

09.03.2011 

2010/465-0 / 

150 

  Sten Gøran Olsen 

40 44 05 07 

sten.olsen@nesseby.kom

mune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/64 19.05.2011 

Gielddastivra/Kommunestyret  22.06.2011 

   

   

   

   

 

Vedlegg: 

Mielddus:  

 

It-investeringer 2011 

It-investeremat 2011 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Lihccut kr: 680 000,- lassin dasa maid leat bidjan 2011 bušehttii investeremiidda ja IT-

vuogádaga doibmii. Dasa váldit loana dahje juogadit goluid maid iešguhtege doaibma máksá. 

 

Administrasjonens innstilling 

Det avsettes kr: 680 000,- utover hva som er budsjettert i 2011 til investering og drift av 

kommunens IT systemer. Dette kan gjøres ved låneopptak eller ved at kostnadene dette fordeles 

mellom virksomhetene.  

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

I budsjettet for 2011 ble alle investeringene på IT tatt vekk. Nesseby kommune har bindene avtaler for å ha tilgang 

på servere fagsystemer osv. Nesseby kommune er med på å lease servere og systemer i felleskap med Tana. Dette 

gjelder tilgangen til alle kommunens it-systemer, noe som igjen betyr at all kommunal tjenesteproduksjon blir 

berørt eller fullstendig lammet. En annen side er at dersom en saksbehandler pc blir ødelagt og ikke kan repareres 

så finnes det ikke midler til innkjøp av en ny pc. 

Hvordan har it-investeringene tidligere blitt utnyttet? 

Kommunen har ca 200 pc’er i organisasjonen hvorav rundt 20 stasjonære og resten bærbare. Utskiftingstakten er 

satt til 3 år på bærbare pc’er, servere, switcher, backup og strømsikring. Stasjonære pc’er byttes ut hvert 6. År 
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200’ er bundet opp i leasingavtaler sammen med Tana kommune til servere og backupløsninger 

200’ er bundet/brukes til lisenser og konsulentbistand sammen med Tana kommune 

100’ til nettverksutstyr slik som kabling, trådløsradioer og switcher 

180’ til nye pc’er i Nesseby kommune 

 

 

Vurderinger 

Driften av kommunen stanser opp dersom man velger å ikke bruke noen som helst midler på IT-

investeringer. Dette fordi investeringene er en del av et større system som vi helt mister tilgang 

til dersom vi velger å stå utenfor.  

Dersom Nesseby kommune velger å kutte samarbeidet med Tana så vil dette ha en kostnad på 

rundt 1,5 - 2 millioner til innkjøp av servere, backupløsninger og den nødvendige 

konsulentbistanden for å gjennomføre dette, og man vil i ettertid stå alene med driften av alle 

systemene. 

Estimatet på 180’ til nye pc’er er basert på et gammelt vedtak med utskiftingstakt på 6 år, men 

pga utviklingen har kommunen måttet gå over til bærbare pc’er fremfor stasjonære. Noe som 

gjør at dette egentlig bare dekker halvparten. 

 

Grafisk fremstilt blir dette slik : 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.05.2011 

2011/278-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

40 44 05 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/65 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 

Mielddus / Vedlegg:  

Eai leat / Ingen 

Søknad om tilskudd til utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan 

Ohcet doarjaga reguleren- ja vistelávdanplána ráhkadit  

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi evttoha gielddastivra juolloda Arctic eiendom AS:ii doarjja kr. 

67 500,-, mii lea 50% opplašgoluin kr. 135 000,- ráhkadit reguleren- ja vistelávdanplána.  

2. Ruhta golloduvvo kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit go leat buktán dohkkehuvvon regulerenplána. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innstiller overfor kommunestyret at Arctic eiendom AS innvilges 

et tilskudd på kr. 67 500,-, som utgjør 50% av kostnadsoverslaget på kr. 135 000,- til 

utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan  

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales etter mottak av godkjent reguleringsplan 

 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Arctic eiendom AS har i søknad av 14.03.11 søkt om kr. 67 500,- i tilskudd til utarbeidelse av 

regulerings- og bebyggelsesplan for Gnr. 4/2 og Gnr. 4/7 i Grasbakken. 

 

Arctic eiendom skriver følgende i søknaden: 
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”Arctic eiendom AS kjøpte Gnr. 4 Bnr. 2 og Gnr. 4 Bnr. 7 i Nesseby i 2008, i den hensikt å kunne 

utvikle disse eiendommene i forbindelse med næringsvirksomhet. 

 

Etter at vi overtok eiendommene har vi restaurert den eksisterende kaia som var på eiendomen. 

Videre vil vi i løpet av 2011 investere i ny flytebrygge som skal benyttes til utleie av båtplasser 

m.m. 

 

Vi skal nå i gang med å regulere eiendommene til bygging av utleiehytter, og vi har fått inn 

tilbud fra 

bl.a. Tana Bygg AS som vi har valgt til å gjennomføre reguleringen. 

 

Vår tanke med utbyggingen av eiendommene er å bygge utleiehytter som skal benyttes i 

forbindelse med utvikling av reiselivsnæring på stedet. 

Vårt konsept går på å tilby personer å bygge hytte på eiendommen, som skal benyttes til utleie, 

samtidig som de skal ha tilgang på dem i de periodene hvor det er lav turisttrafikk. 

Vi ser for oss at vi i utgangspunktet skal få plass til 6-8 hytter på eiendommene. Dette skal 

kunne betjene inntil 48 personer, altså ett busslast. 

 

Når vi har gjennomført arbeidet med reguleringsplanen vil vi vurdere om der er grunnlag for å 

gå videre med prosjektet. Hvis det viser seg at prosjektet er gjennomførbart vil vi registrere eget 

selskap i Nesseby som skal stå for gjennomføringen av prosjektet.” 

 

Vurderinger 

Arctic eiendom AS har søkt om tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplan for ovennevnte 

eiendommer i Grasbakken. 

De har siden de kjøpte eiendommen allerede investert millionbeløp i restaureringen av kaia i 

Grasbakken, og ønsker nå å videreutvikle eiendommene i forbindelse med reiselivsutvikling, og 

da konkret i opparbeidelse av overnattingstilbud. 

 

De skriver i søknaden at de ønsker å kunne tilby privatpersoner og bedrifter å bygge hytter på 

eiendommen, som de skal ha tilgang på å leie ut i de periodene hvor hytteeier selv ikke bruker 

hytta. 

Dette er samme konseptet som i dag benyttes i bl.a Hafjell og Blefjell, og som har vist seg å 

være en lønnsom måte for grundere å utvikle overnattingstilbud på, samtidig som at man øker 

utleiekapasiteten på området uten å belaste egen økonomi for tungt. 

 

De skriver også i søknaden at de ønsker å etablere inntil 8 hytter, som kan ta imot inntil et helt 

busslast. Dette anses som fornuftig med tanke på at de ønsker å samarbeide med finske aktører, 

som gjerne sender et busslast med turister pr. tur. Dette er samtidig med på å styrke økonomien i 

selskapet, da de har større sikkerhet for å få overnattingsgjester. 

 

Med bakgrunn for dette anses konseptet som Arctic eiendom legger opp til er spennende 

og nytenkende her i kommunen. 

 

Kostnader: 

Søker har vedlagt tilbud fra Tana Bygg AS for utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan, 

og dette lyder på kr. 135 000,-. 
 

Finansiering: 

Arctic eiendom – Egenkapital 50%  kr.   67 500,- 

Nesseby kommune – Tilskudd 50%  kr.   67 500,- 
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Totalt      kr. 135 000 

 

Til finansieringsplanen: 

Arctic eiendom AS har søkt om 50% tilskudd til utarbeidelse av regulerings- og 

bebyggelsesplanen. Våre retningslinjer §3 pkt. C sier følgende: 

”Tilskudd til bedrifter kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, 

inntil kr. 300 000,- over en tidsperiode på 3 år. 3 års perioden er rullerende. 

Kommunestyret kan i særskilte tilfeller med stor sysselsettingsmessig verdi fravike 

beløpsgrensen.” 

 

Dette medfører at søknaden kan innvilges med inntil 25% av kostnadsoverslaget, som utgjør kr. 

33 750,-. Resterende forutsettes finansiert av søker event. andre tilskuddsytere. 

Alternativt kan saken fremlegges kommunestyret for endelig realitetsbehandling, da de kan 

fravike vedtatte reglement. 

Etter dialog med søker fremmer administrasjonen forslag om at saken fremmes for 

kommunestyret for endelig realitetsbehandling med en støttesats på kr. 67 500,-. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Alt. 1: 

1. Nesseby formannskap innvilger Arctic eiendom AS et tilskudd på kr. 34 000,-, som 

utgjør 25% av kostnadsoverslaget på kr. 135 000,- til utarbeidelse av regulerings- og 

bebyggelsesplan  

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales etter mottak av godkjent reguleringsplan 

 

Alt. 2: 

Søknaden avslås 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

02.05.2011 

2011/269-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

40 44 05 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/66 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 

Mielddus / Vedlegg:  

Eai leat / Ingen 

Søknad om tilskudd i forbindelse med etablering i Nyelv 

Ohcet doarjaga ásahit fitnodaga Ođđajohkii 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda Anleggsdrift Brønn & Energiboring AS:ii doarjja  

kr. 187 000,-, mii lea 25%  oppalašgoluin kr. 750 000,- háhkamiidda fitnodatásaheami 

OĎĎajohkii oktavuoĎas. 

2. Goluid gollodit kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit duoĎaštuvvon goluid vuostá. DuoĎašteapmi galgá leat 

rehketdoalli/dárkkisteaddji dohkkehan. 

4. Jos fitnodat heaittihuvvo dahje biergasat váldojit atnui eará ulbmilii 5 jagi siste, de 

gáibidit máksit doarjaga ruovttuluotta daĎistaga. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger Anleggsdrift Brønn & Energiboring AS ett tilskudd på 

kr. 187 000,-, som utgjør 25%  av totalt kostnadsoverslag på kr. 750 000,- til 

investeringer i forbindelse med etablering i Nyelv. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader. Dokumentasjon skal være godkjent av 

regnskapsfører/revisor 

4. Hvis firmaet legges ned eller støtteobjekter selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
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Bakgrunn for saken 

Anleggsdrift Brønn & Energiboring AS (AD) har i søknad av 07.03.11 søkt om tilskudd til 

investeringer i forbindelse med etablering av bedrift i Nyelv. 

Selskapet har meldt flytting til Nesseby den 24. august 2010, og har i forbindelse med 

etableringen behov for å gjøre følgende investeringer: 

- Overnattingsmuligheter for ansatte 

- Kontor 

- Lager for utstyr (kaldlager) 

- Verksted 

- Sikker vinterlagringsplass for maskiner 

 

De vil etablere disse fasilitetene i forbindelse med steinbruddet, som de er medeiere i gjennom 

MQ granite AS (MQ). AD er største akseeier i MQ, og gjennom denne samlokaliseringen vil de 

få synergieffekter ved at begge selskapene kan benytte de samme fasilitetene. 

De vil også i samarbeid opparbeide industritomt og produsere pukk ved kaia i Nyelv. 

 

 

Vurderinger 

AD ble stiftet 28.03.07, og sysselsetter pr. i dag 4 årsverk. De flyttet bedriften fra Skien til 

Nyelv 24.08.10, og er nå etablert her i kommunen. 

I forbindelse med flyttingen har de sett behovet for å opparbeide fasiliteter her i kommunen som 

gjør dem i stand til å foreta reparasjoner på utstyr samt lagre materiellet på en forsvarlig måte. 

De har også behov for kontor- og overnattingsfasiliteter i Nyelv. 

 

Daglig leder Nils Atle Smerthu har tidligere vært i kontakt med saksbehandler for å høre om 

muligheter for leie av hus/leiligheter her i kommunen, men dette har vist seg vanskelig. 

 

Selskapet har siden oppstarten i 2007 hatt en positiv utvikling, med et forholdsvis bra 

driftsresultat for 2010. 

 

AD har 5 forretningsområder de satser innenfor, og skriver følgende i sin søknad: 

”Fjellboring og fjellsprengning 

Selskapet har flere pall borerigger og kan ta varierte boreoppdrag innenfor tomtesprengning, 

etablering av industriområder og pukkproduksjon. Gjennom pukkdrift og fjellsprengning på 

Østlandet har de sentrale personer i selskapet en lang kompetanse. Kapasiteten ligger på mange 

tusen m
3
/mnd. 

 

Masseforflytting 

I samarbeid med MQ Granite AS disponerer selskapene flere gravemaskiner, hjullastere og 

lastebiler. De har egen maskinhenger og kan transportere utstyr på kort varsel. I tillegg 

samarbeider vi med flere entreprenørselskaper dersom store oppdrag gjør dette nødvendig. 

 

Opparbeidelse av industritomt og produksjon av pukk ved kaia på Nyelv vil være et overordnet 

mål innenfor de nærmeste årene i samarbeid med MQ Granite AS. 

 

Boring etter vann 

Selskapet har 4 brønnboringsrigger og har nylig anskaffet en helt ny rigg til formålet. I 

finnmark er vannkvaliteten dårlig fordi de fleste vannproduksjonsenheter baserer seg på 
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overflatevann. På grunn av dette er Finnmark en viktig målgruppe for selskapet. Selskapet har 

hatt flere boreoppdrag innenfor Nesseby kommune de seneste årene. 

 

Energiboring 

Ved energiboring benyttes de samme rigger som ved vannboring. Energiboring er det mest 

effektive tiltak for oppvarming der vintertemperaturene er meget lave. Der vanlige 

varmepumper gir opp gir energihull konstant og stabil varme. I disse tider da energisparing 

står øverst i de fleste prioriteringslister er det et område som vil bli mer og mer aktuell med 

årene. 

 

Montering av utstyr for vann og energi 

Når de nødvendige boreoperasjoner er gjennomført må korrekt utstyr monteres. 

Selskapet har den nødvendige kompetanse til å utføre dette.” 

 

Dette gjør at AD har et bredt spekter innenfor anleggsvirksomhet de kan jobbe innenfor, noe 

som medfører at de ikke er avhengig av oppdrag innenfor en spesialisert virksomhet. 

Dette vil også kunne styrke MQ som har kjøpt opp konkursboet tilhørende steinbruddet, ved at 

de får flere personer med bred erfaring innenfor anleggsvirksomhet å støtte seg til i forbindelse 

med utviklingen av steinbruddet. AD skriver videre: 

”AD er største eier i MQ og begge selskaper har inntressefelt som overlapper hverandre. 

Sammen rår selskapene over en allsidig maskinpark som kan nyttes på mange områder, og 

ansatte med en bred erfaring. Det være seg produksjon av naturstein, pukk, sand eller rene 

entreprenøroppdrag. På Nyelv er det misbrukt mange sjanser opp gjennom årene og det har 

aldri løsnet ordentlig verken på produksjon eller salg. 

 

AD er derfor helt innforstått med at et samarbeid mellom selskapene og en felles etablering av 

viktige funksjoner er helt avgjørende for å lykkes. AD har gått inn med 2 mill kr i aksjekapital i 

MQ, og dette er penger de ønsker skal bidra til stabilitet og utvikling. 

 

Vi håper med dette at Nesseby kommune ser de samme utfordringer som oss og kan være 

behjelpelig med å skaffe oss en finansielt grunnlag for å komme i gang på Nyelv. Det er ikke fra 

vår side ment at Kommunen alene skal bidra til dette, men erfaringsmessig vil et tilskudd fra 

kommunen ofte generere en positiv holdning både fra Innovasjon Norge og Sametinget.” 

 

Sysselsettingseffekt: 

AD sysselsetter pr. i dag 4 årsverk. 

De ser for seg en utvikling, der de sysselsetter inntil 7-8 personer fordelt på 2-3 lag som utfører 

boreoppdrag. Dersom større entreprenøroppdrag skulle bli aktuelt, kan antall ansatte for dobles i 

perioder, som de for eksempel gjorde i forbindelse med oppdrag for Statoil ved vindmølleparken 

i Havøysund sommeren/høsten 2010. 

 

Dette er sesongbasert virksomhet, hvor sesongen varer fra slutten av mars til 

november/desember. 

 

Ved etablering av pukkproduksjon vil dette kunne gjøres også i de periodene hvor boring ikke 

kan utføres, noe som sikrer stabiliteten for arbeidsstokken. Det vil nok ikke være like stort 

behov for ansatte innenfor pukkproduksjonen, noe som nok medfører at deler av arbeidsstokken 

vil måtte permitteres. Uavhengig av dette vil etableringen på Nyelv få positive ringvirkninger 

for næringslivet i Nesseby. 

 

Økonomi: 

Tiltak Kostnad 
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Planering av tomt for brakkerigg/kontor 50 000 

Kjøp og oppsett av brukt brakkerigg og kontor 200 000 

Boring etter vann/energi 100 000 

Bygging av 200 m2 kaldlager for utstyr  150 000 

Containerverksted 200 000 

Adgangsbegrensning – Fjernstyrt port 50 000 

Totalt 750 000 

 

De søker om maksimalt tilskudd fra Nesseby kommune. 

 

Retningslinjene for næringsfondene §3 pkt C sier følgende: 

”Tilskudd til bedrifter kan maksimalt støttes med 25% av godkjent kostnadsoverslag, 

inntil kr. 300 000,- over en tidsperiode på 3 år. 3 års perioden er rullerende. 

Kommunestyret kan i særskilte tilfeller med stor sysselsettingsmessig verdi fravike 

beløpsgrensen.” 

 

Dette medfører at formannskapet kan innvilge inntil kr. 187 500,- i tilskudd til AD’s etablering i 

Nyelv. Eventuelle beløp ut over dette vil måtte behandles av kommunestyret. 

Ettersom denne søknaden må behandles etter regelverket for ordinært næringsfond, må vi også 

ta hensyn til retningslinjenes bestemmelser vedr. beløpsgrenser før behandling skal foretas av 

Innovasjon Norge. Denne bestemmelsen sier følgende: 

”Søknader som er på under kr 100.000 i "myke" investeringer og kr 200.000 i fysiske 

investeringer behandles av kommunen. Søknader med søknadsbeløp som overstiger dette 

sendes videre til Innovasjon Norge.  

Støtte som gis direkte til virksomheter må gis innen EØS regelelverket for bagatellmessig 

støtte (de minimis) og de gjeldende gruppeunntakene.” 

 

Dette tilsier at formannskapet kan realitetsbehandle denne søknaden, da maksimalt støttebeløp 

for tiltaket ikke overskrider kr. 200 000,-. 

 

Firmaet har ikke tidligere mottatt støtte fra Nesseby kommune. 

 

Med bakgrunn i dette foreslår administrasjonen at søknaden innvilges med kr. 187 000,-, som 

utgjør ca. 25% av det totale kostnadsoverslaget. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknaden avslås 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

05.05.2011 

2011/56-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

40 44 05 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/67 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 

Mielddus/Vedlegg:  

Eai leat / Ingen 

Søknad om støtte til forprosjekt 

Ohcá doarjaga ovdaprošektii 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda Várjjat Johttisámi searvái doarjja kr. 20 000,- čaĎahit 

buolvadatmolssahus čielggadeami boazodoalus. 

2. Goluid gollodit kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. RuĎa máksit go leat buktán prošeaktaraportta ja prošeavtta duoĎaštuvvon rehketdoalu. 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger Varanger reinsamelag et tilskudd på kr. 20 000,- til 

gjennomføring av utredning vedr. generasjonsskifte i reindriftsnæringen. 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Beløpet utbetales mot fremlagt prosjektrapport, samt dokumentert regnskap for 

prosjektet 

 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Varanger reinsamelag v/Jan Ivvar Smuk har i søknad av 12.05.11 søkt om tilskudd til 

gjennomføring av utredning vedr. omstilling og nyskapning innen reindriften. 

 

De skriver følgende i sin søknad: 
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”Varanger reinsamelag er av den oppfatning at generasjonsskifte er en sak av viktighet for 

reindriftsnæringen i Varanger. 

 

Dette er også bakgrunnen for at denne søknad også rettes til Innovasjon Norge, Finnmark. 

Prosjektet retter seg primært mot forholden i det østligste Finnmark, men resultatene vi 

antakelig ha nytte i de andre områder av fylket, og andre steder i landet. 

 

Omstilling og nyskapning i reindriften er avhengig av at det legges til rette for at nye 

generasjoner slipper til. Det er hindringer i form av ”systemfeil” som må rettes opp.  

 

Formålet med dette forprosjektet er å avdekke hvilke forutsetninger som må ”på plass” for å 

fremme generasjonsskifte. Disse punkter blir sentrale i nærværende forprosjekt å avdekke: 

1. Skissere det latente behov for generasjonsskifte, og potensialet de nærmeste 5 år. 

2. Avklaring av skatte- og avgiftsmessige forhold, er det noen hinder i den anledning for 

generasjonsskifte. 

3. Alternativer til finansiering og totalfinansieringsbehovet 

4. Andre forhold av betydning for økt generasjonsskifte, eksempelvis reindriftsloven. 

 

Når forprosjektet er avsluttet er målet å ha en oversikt over de problemstillinger som krever 

løsning og hvordan disse kan/bør håndteres taktisk og strategisk.” 

 

 

Vurderinger 

Varanger reinsamelag har tatt tak i problematikken vedr. generasjonsskifte innenfor reindrifta, 

da sett i sammenheng med forholdene spesielt i Øst-Finnmark. 

Bakgrunnen for dette er at særlig reinbeitedistrikt 6 nå nærmer seg en periode hvor mange av 

dagens eiere av driftsenheter vurderer å trekke seg tilbake, og la yngre krefter overta. 

 

De ønsker i forprosjektet å sette søkelys på de utfordringene som finnes ved generasjonsskifte 

innenfor reindrifta, sette i lys av dagens forhold med tanke på verdivurdering, 

kostnadsberegning, finansiering og lovverk. 

Dette er aktuelle problemstillinger som vi innen offentlig forvaltning også vil møte i forbindelse 

med generasjonsskifter, og vil være en pekepinn på hvordan vi bør forholde oss til disse. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte anses prosjektet som meget interessant, da dette vil være 

avklarende også for kommunen, og til hjelp i planleggingen for bruken av 

virkemiddelordningene som finnes. 

 

Økonomi: 

Varanger reinsamelag har satt opp følgende budsjett: 

Lønn prosjektleder 1 mnd.  kr.   45 000,- 

Juridisk kompetanse inkl. mva. kr.   81 250,- 

Reisekostnader   kr.   15 000,- 

Diett      kr.   21 000,- 

Div. administrative kostnader kr.     7 500,- 

Totalt     kr. 169 750,- 

 

 

Til budsjettet: 

Lønn prosjektleder anses som høy. Normal lønn for prosjektledere er pr. i dag om lag 30 000,- 

pr. måned.  
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I tillegg er diettkostnadene satt betydelig høyere enn reisekostnadene generelt. En forklaring på 

dette kan være at hotellutgifter er lagt inn under diettkostnader, men dette har reinsamelaget ikke 

bekreftet. Saksbehandler har heller ikke klart å få kontakt med søker ang. dette. 

Hvis en legger til grunn at hotellutgifter inngår i diettkostnader, kan det oppsatte beløpet 

godkjennes. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte reduseres derfor kostnadsoverslaget med kr. 15 000,-, til kr. 

154 750,-. 

 

Ingen av kostnadene er dokumentert skriftlig. 

 

 

Finansieringsplan: 

Innovasjon Norge – Tilskudd  kr. 100 000,- 

Nesseby kommune – Tilskudd kr.   35 000,- 

Egenfinansiering   kr.   34 750,- 

Totalt     kr. 169 750 

 

Til finansieringsplanen: 

De 15 000,- som budsjettet ble redusert med, foreslås redusert i Nesseby kommunes støtte til 

prosjektet. Bakgrunnen for dette er at prosjektet bør ha en så høy egeninteresse at søker bør gå 

inn med en egenfinansiering på minimum 20%. Hvis de går inn med de foreslåtte 34 750,- så 

utgjør dette 22% av det totale kostnadsoverslaget på 154 750,-. 

 

Godkjent finansieringsplan: 

Innovasjon Norge – Tilskudd  kr. 100 000,- 

Nesseby kommune – Tilskudd kr.   20 000,- 

Egenfinansiering   kr.   34 750,- 

Totalt     kr. 154 750,- 

 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte foreslår derfor administrasjonen at forprosjektet støttes med kr. 

20 000,-. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknaden avslås. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

03.05.2011 

2010/946-0 / 

223 

  Odd Arne Dikkanen 

40 44 05 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/68 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 

Mielddus/Vedlegg:  

Eai leat / Ingen 

Søknad om tilskudd til kjøp av gravemaskin 

Ohcá doarjaga oastit goaivunmášiidna 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

1. Unjárgga ovdagoddi juolluda TK Lindsethii doarjja kr. 50 000,- oastit goaivunmášiidna 

mii lea 15 % oppalašgoluin kr. 328 000,-. 

2. Ruhta golloduvvo kontos 147056.24435.325.000 – Dábálaš ealáhusfoanda 

3. Doarjaga máksit duoĎaštuvvon goluid vuostá. 

4. Jos heaittiha fitnodaga, vuovdá goaivunmášiidna dahje váldá atnui eará doibmii 5 jagi 

siste maŋŋá go doarjaga lea ožžon, de gáibidit máksit doarjaga ruovttuluotta daĎistaga.  

 

 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby formannskap innvilger TK Lindseth et tilskudd på kr. 50 000,- til kjøp av 

gravemaskin, som utgjør 15% av kostnadsoverslaget på kr. 328 000,- 

2. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

3. Tilskuddet utbetales mot dokumenterte kostnader 

4. Dersom bedriften legges ned, støtteobjektet selges eller tas i bruk til annet formål innen 5 

år etter utbetaling av tilskudd, kreves tilskuddet forholdsmessig tilbakebetalt. 
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Bakgrunn for saken 

TK Lindseth har i søknad av 05.05.10 (registrert hos oss den 23.11.10) søkt om tilskudd på kr. 

50 000,- til kjøp av gravemaskin. 

Søknaden er ikke blitt behandlet tidligere da dokumentasjon på kostnader for maskinen har 

manglet. Dette ble av saksbehandler purret på i mail av 24.02.11, og vi mottok da en kopi av 

kjøpekontrakten for maskinen. Denne kontrakten er datert 19.05.10. Saksbehandler anser derfor 

at TK Lindseth har søkt om tilskudd før kjøpet har funnet sted. 

 

TK Lindseth har i forbindelse med etableringen av selskapet levert inn en prosjektplan hvor 

investeringer de 5 første årene fremgår. Deriblant inngår dette kjøpet av nyere gravemaskin. 

Saksbehandler anser derfor kravet om dokumentasjon av søknaden å være dekket. 

 

Vurderinger 

TK Lindseth etablerte seg som entreprenør i Nesseby kommune i 2009.  

I forbindelse med etableringen utarbeidet han en prosjektplan som viste nødvendige 

investeringer han var nødt til å gjøre før han var fullstendig utrustet for å gjøre oppgavene som 

måtte komme innenfor det satsingsområdet han jobber mot. 

 

Investeringsplanen ser slik ut: 

”Nødvendige investeringer som skal gjøres er: 

- Gravemaskin 13-14 tonn m/utstyr (brukt)  ca. 800 – 1 200 000,- 

- Gravemaskin 5-8 tonn m/utstyr (brukt)  ca. 500 – 700 000,- 

- Teletann til gravemaskin    ca. 100 000,- 

- Lastebil (brukt)     ca. 250 – 700 000,- 

- Hjullaster (brukt)     ca. 500 – 800 000,- 

- Nivelleringsutstyr     ca. 50 000,- 

- Grøftestamper     ca. 15 – 20 000,- 

- Platevibrator     ca. 10 – 15 000,- 

- Verksted m/utstyr     ca. 2 000 000 – 2 500 000,- 

 

Dette betyr at jeg vil være nødt til å investere omkring kr. 5 800 000,- før jeg kan være i full 

drift.” 

 

Den gravemaskinen han nå har kjøpt inn er en Komatsu PC 130-7 – Altså en 13 tonns 

gravemaskin, i tråd med nevnte investeringsplan. 

Kostnadene for denne gravemaskinen ble betydelig lavere enn planlagt, i og med at han fikk tak 

i denne maskinen i Danmark, som har et betydelig lavere prisnivå enn vi i Norge. 

 

Økonomi: 

Komatsu PC 130-7   kr. 328 000,- 

 

Søker har ikke søkt om tilskudd til frakt av maskinen fra Danmark til Nesseby, så dette går 

saksbehandler ut fra inngår i prisen på maskinen. 

 

Finansiering: 

Egenkapital/lån   kr. 278 000,- 

Nesseby kommune – Tilskudd kr    50 000,- 

Totalt     kr. 328 000,- 
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Til finansieringsplanen 

TK Lindseth søker om kr. 50 000,- i tilskudd fra Nesseby kommune. 

Våre retningslinjer for næringsfond §5 pkt. F sier følgende: 

”Mobile driftsenheter kan finansieres med hjelp av tilskudd med inntil 20 % av 

kostnadene, oppad begrenset til kr. 50.000. 

Dersom tiltaket har stor sysselsettingsmessig verdi kan annet støttebeløp vurderes.” 

 

Søknaden er derfor i tråd med retningslinjene. Ettersom søknaden behandles etter reglene for 

ordinært næringsfond, må også forholdet til støttebeløp før saken skal oversendes Innovasjon 

Norge for realitetsbehandling ivaretas. Der kan formannskapet behandle søknader på inntil 

100 000,- i myke investeringer, og inntil kr. 200 000,- i fysiske investeringer. Dette betyr at 

formannskapet kan realitetsbehandle denne søknaden, da støttebeløpet er på kr. 50 000,-. 

 

Med bakgrunn i det ovennevnte innstiller administrasjonen at TK Lindseth innvilges kr. 

50 000,- i tilskudd til kjøp av gravemaskinen. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Søknaden avslås. 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Virksomhet for Samfunnsutvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

09.05.2011 

2011/400-0 / 

V08 

  Odd Arne Dikkanen 

40 44 05 42 

odd-

arne.dikkanen@nesseby.k

ommune.no 

 

 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/69 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 

Vedlegg:  

 

Prosjekt - Samarbeid om gjenbruk av brakklagte arealer 

Administrasjonens innstilling 

1. Nesseby fomrannskap vedtar å inngå samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og 

Statens vegvesen i prosjektet ”Ta i bruk brakklagte arealer” 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider prosjektbeskrivelse hvor også budsjett og 

finansieringsplan fremgår 

3. Arbeidsgruppa skal bestå av; 

Fra Nesseby kommune: 

Landbrukskonsulent (Leder for arbeidsgruppa) 

Samfunnsutvikler 

En representant fra Teknisk som oppnevnes av rådmannen 

 

Fra Fylkesmannen i Finnmark: 

En representant fra Fylkesmannen i Finnmark 

 

Statens Vegvesen: 

En representant fra Statens vegvesen 

 

4. Det avsettes kr. 30 000,- til arbeidet med prosjektbeskrivelsen. Dette skal dekke 

kostnader til reise, møter og administrative kostnader 

5. Beløpet belastes konto 147056.24435.325.000 – Ordinært næringsfond 

6. Prosjektbeskrivelsen ferdigstilles innen utgangen av 2011 
 

 



Side 21 av 31 

 

Bakgrunn for saken 

Fylkesmannen i Finnmark har tatt initiativ til samarbeid med Nesseby kommune om 

pilotprosjekt for å ta i bruk brakklagt landbruksjord. 

De skriver følgende: 

”Arealer i brakk er stygt! Hvorfor brukers ikke arealene til jordbruksdrift? og hvem har ansvar 

for å skjøtte arealene? - er spørsmål som blir ofte stilt til landbruksavdelingen.  Disse spørsmål 

er også kommet frem i forbindelse med etablering av Nasjonal Turistveg langs Varangerfjorden. 

 

Fylkesmannen og Nasjonal turistvei har hatt møter ang utsiktsrydding, videre har vi hatt møter i 

Nesseby ang muligheter innenfor bygde- og næringsutvikling innenfor landbruket med fokus på 

reiseliv, natur- og matopplevelser. Vi har også hatt kontakt med landbrukskontoret ved Terese 

Nyborg som har gitt oss en beskrivelse av problemstillingene i Nesseby. 

 

På bakgrunn av disse møtene, landbruksnæringens behov for areal og et ønske om å få frem et 

kulturlandskap uten innslag av gjengroingsarter har fylkesmannen vært aktiv mot flere aktører. 

 

Vi ønsker nå å ta initiativ til et samarbeid med flere samarbeidspartnere med felles interesser, 

for å kunne snakke i sammen og å finne frem til tiltak som er med på å skjøtte 

jordbrukslandskapet og kulturlandskapet i Nesseby kommune.” 

De skriver videre: 

”Mål  

Få flere arealer i drift eller at jordbruks og kulturlandskapsarealene blir skjøttet. 

 

Skisse på arbeid i et fremtidig pilotprosjekt: 

Kartlegging av areal og gjengroingstilstand. 

Kartlegging av behov for areal til landbruksnæringen 

 

Hvem skal tar ansvaret for? 

Utsiktsrydding 

Kantrydding 

Drift av areal i brakk 

Motivasjon til privat initiativ 

Initiativ til skjøtsel 

 

Interessepartnere 

Nasjonal turistveg 

Statens vegvesen 

Kommunen  

Landbruksnæringen 

Andre næringer 

Varanger samiske museum 

Beitelag 

Bolystprosjekt i kommunen” 

 

Vurderinger 

Landbruksnæringen i Nesseby har lenge slitt med tilgang til arealer for videre utvikling. 

Samtidig vet vi at det her i Nesseby er store arealer som står brakk. 

Noen av utfordringene med disse eiendommene er at_ 

- Tidligere eiere er gått bort 
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- Uskiftede eiendommer medfører at man opplever at barn og barnebarn står registrert som 

eiere og det blir vanskelig å få til avtaler da de ofte bor andre steder 

- Eiere ønsker ikke å frigi/leie ut arealer til landbruksformål 

 

Fylkesmannen skriver at målet med prosjektet er å få flere arealer i drift, eller at jordbruks- og 

kulturlandskapsarealene blir skjøttet. 

I tillegg bringes forholdet til nasjonal turistveg på banen. De ønsker at det skal foretas en såkalt 

utsiktsrydding av eiendommene langs turistvegen. 

 

Den 05.05.11 ble det avholdt møte hvor vi diskuterte mulighetene for dette samarbeidet. 

De som var med på møtet var; 

Fra Nesseby kommune: 

Rådmann Stian Lindgård, Samfunnsutvikler Odd-Arne Dikkanen, prosjektleder Elina Hakala og 

landbrukskonsulent Merete Sabbasen Helander. 

 

Fra Fylkesmannen i Finnmark: 

Landbruksdirektør Torhild Gjølme,  Rådgiver Stina Nordbakk. 

 

Fra Statens vegvesen: 

Marit Slumgård 

 

På dette møtet ble vi enige om at kommunen bør ta ansvaret for prosjektet, og nedsette en 

arbeidsgruppe som skal arbeide med prosjektbeskrivelse med budsjett og finansieringsplan. 

 

Det kom ved saksgjennomgangen forslag om at problemstillingene var av så stor interesse og 

omfang for kommunen og fylkesmannen at de kunne formes som et pilotprosjekt. 

 

Dette ble diskutert og vil være en vesentlig del å se på det lovmessige og juridiske som ligger i 

Driveplikten. Et prosjekt vil ta for seg metoder, organisering og avklaringer overfor drift og 

skjøtsel brakke areal. 

 

Det foreslås at prosjektet bør ta utgangspunkt i: 

1. Kartlegging av behovet for jordbruksareal til landbruksnæringen 

2. Trekke inn beitelag og bygdelag i arbeidet 

3. Kartlegging av eierforhold av brakklagte areal 

4. Ha et langsiktig perspektiv for arealbehov. 

5. Trekke inn juridisk kompetanse 

6. Arbeide med metoder, organisering og avklaring i forhold til kartlegging og eierforhold 

7. Prosjekteier er Nesseby kommune.  

8. Samarbeidspartnere som Statens veivesen og FMLA trekkes inn ved behov. 

9. Trekke inn hva som kan gjøres med skjemmende bygg i kommunen 

10. Prosjektet har sammenfallende interesser mot reiseliv, bolyst, kulturlangskap, 

opprydding, bygdeutvikling med mer. Hvordan, hva og når skal de trekkes inn i 

prosjektet? 

11. Markedsføre prosjektet på en god måte. 

 

Med bakgrunn i dette foreslår administrasjonen at det nedsettes en arbeidsgruppe som utarbeider 

en prosjektbeskrivelse som også omfatter budsjett og finansieringsplan. 
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Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

Nesseby kommune ønsker ikke å inngå samarbeid med Fylkesmannen i Finnmark og statens 

vegvesen vedr. prosjektet ”Ta i bruk brakklagte arealer”. 



Side 24 av 31 

 

 

Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

19.04.2011 

2009/644-0 / 

L00 

 Jan Inge Johansen 

40 44 05 26 

jan-inge.johansen@nesseby.kommune.no 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 

Ovdagoddi/Formannskapet 11/70 19.05.2011 

   

   

   

   

   

 
Vedlegg: Søknad og Kart 

Mielddus: Ohcan ja kárta 

Behandling - Dispensasjon til oppføring av Gapahuk ved Lillefiskevann 

Meannudeapmi – Sierralohpi cegget goavddi Uhcit guollejávrri báldii. 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Plána- ja huksenlága § 19-1 vuoĎul addit sierralobi cegget goavddi nu mo leat ohcan 30.8.2010.   

 

Eavttut: 

Doaibmadoalli lea geatnegahtton čorget goavddi birra ja doalvut eret doabbariid/ruskkaid. 

Dolastansaji ráhkada ja stelle nu ahte dolla ii viidána ja ahte goavddis leat báhtaransajit. 

Jos barggadettiin goavddi huksensajis gávdnojit dološ biergasat/ávdnasat eatnamis galget 

orostahttit huksenbarggu ja dieĎihit kultureiseválddiide dan birra. 

  

Administrasjonens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-1 gis dispensasjon til oppføring av gapahuk som 

omsøkt 30.8.2010.   

 

Vilkår: 

Tiltakshaver er pliktig å holde orden rundt gapahuken og at avfall fjernes. Evt. ildsted utføres og 

plasseres slik at brannspredning forhindres og at det er frie rømningsveier ut fra gapahuken. 

Dersom det under arbeid skulle fremkomme gjenstander fra eldre tid må byggearbeid stanses og 

kulturminnemyndighetene varsles. 
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Bakgrunn for saken 

Nesseby bygdelag har søkt om tillatelse til oppføring av gapahuk ved Lillefiskevann. 

Finnmarkseiendommen har vurdert saken i forhold til Finnmarksloven og Sametingets 

retningslinjer til endret bruk av utmark og gitt grunneiers tillatelse til Gapahuk ved Lille 

fiskevann. For behandling etter plan- og bygningslovens § 19-1 har saken har vært sent på 

høring til Fylkesmannen i Finnmark, Sametinget, Finnmark fylkeskommune og 

Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark.  

 

Etter endt høringsrunde er det ikke innkommet uttalelser som taler i mot tiltaket. 

Fylkeskommunen og Sametinget viser til aktsomhetsplikten i forhold til funn av gjenstander fra 

eldre tid. 

 

Vurderinger 

Omsøkt tiltak ligger innenfor LNF område C i dette området tillates ikke bolig-, fritids- eller 

ervervs bebyggelse. Det tillates heller ikke vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse.  

 

Kommunens målsetninger sier at kommunen skal være en attraktiv og trivelig kommune og bo 

og vokse opp i. Innenfor kommunen er det i dag få områder tilrettelagt for friluftsliv. Tiltaket 

kan derfor være positivt fordi man kan få en styrket naturopplevelse. Gapahuken kan bli en plass 

og hvile eller i seg selv være et mål for turen.  

 

Høringsrunde har ikke avdekket at det er forhold som kommer i konflikt med tiltaket. Fordi 

tiltaket er allmennyttig og fordi det ikke er høringsuttalelser som taler i mot tiltaket anbefaler 

administrasjonen tiltaket. 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Unjárgga gielda/ 

Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 

Čuj./Referanse 

10.05.2011 

2011/354-0 / 

P10 

Jan Inge Johansen 

40 44 05 26 
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Vedlegg:  

 

Midlertidig bygge- og deleforbud utenfor Klubbvik 

Gaskaboddosaš huksen- ja juohkingielddus Klubbo olggobealde 

Hálddahusa mearrádusevttohus 

Hálddašanlága § 16 mielde mearrida ovdagoddi sáddet ovddalgihtii várrehusa. Gaskaboddosaš 

huksen- ja juohkingielddus ovddalgihtii várrehus gusto vutnii gaskal CeavccageaĎggi ja 

Murggiidgahpperasa. Guovlu ráddjejuvvo mielddus kártta vuoĎul, man namma lea 

Gaskaboddosaš huksen- ja juohkingielddus Klubbo. Gaskaboddosaš huksen- ja juohkingielddus 

doaibmá dassá go leat mearridan oĎĎa gielddaplána areálaoasi, dahje njeallje jagi jos oĎĎa plána 

ii leat mearriduvvon dassážii.    

 

VuoĎustus: 

Doaibmabijut guovllus sáhttet hehttet gieldda oĎĎa gielddaplána areálaoasi plánabarggu ektui.  

 

Administrasjonens innstilling 

Formannskapet vedtar at det skal sendes ut et forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16. 

Forhåndsvarselet gjelder midlertidig bygge- og delingsforbud på fjordstrekningen mellom 

Mortensnes og Klubbnasen. Området begrenses i henhold til vedlagt kart titulert Midlertidig 

bygge- og delingsforbud Klubbvik. Midlertidig bygge- og delingsforbud vil gjelde inntil ny 

arealdel av kommuneplanen er vedtatt, evt. i fire år dersom det ikke vedtas en ny plan innen fire 

år. 

 

Begrunnelse: 

Tiltak i området kan vanskeliggjøre kommunens planarbeid i forbindelse ny arealdel i 

kommuneplanen.  
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Bakgrunn for saken 

Administrasjonen er blitt bedt om å se på muligheten for å innføre midlertidig bygge- og 

deleforbud i sjøområdet utenfor Klubbvik. 

 

Vurderinger 

Lovgrunnlaget for å gi midlertidig bygge- og deleforbud finnes i plan- og bygningsloven.  

 

Plan- og bygningslovens § 13-1 midlertidig forbud mot tiltak 

”Finner kommunen eller vedkommende myndighet at et område bør undergis ny planlegging, 

kan den bestemme at oppretting og endring av eiendom eller tiltak etter § 1–6 første og tredje 

ledd og andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet, ikke kan settes i gang før 

planspørsmålet er endelig avgjort. 

Kommunen kan samtykke i at tiltak som er nevnt i første ledd blir gjennomført hvis det etter 

kommunens skjønn ikke vil vanskeliggjøre planleggingen. 

Gjelder den påtenkte planen areal for omforming og fornyelse med hensynssone for særlige 

samarbeids- eller eierformer, jf. §§ 11–8 bokstav e og 12–6, kan kommunen også bestemme at 

grunneier eller rettighetshaver ikke uten samtykke fra kommunen kan råde rettslig over eiendom 

på en måte som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføringen av planen. Kommunen skal la 

slikt vedtak tinglyse på de berørte eiendommer.” 

 

 

I forhold til plan- og bygningsloven betraktes akvakultur anlegg og lignende som ”andre tiltak” 

Viser da til lovteksten som sier andre tiltak som kan vanskeliggjøre planarbeidet. 

 

For at parter og berørte fagmyndigheter skal ha anledning til å uttale seg om saken bør man 

følge forvaltningslovens prinsipp om forhåndsvarsling. I følge plan- og bygningsloven har 

kommunen også en samhandlingsplikt ovenfor berørte faginstanser. 

 

Forvaltningsloven 

§ 16. (forhåndsvarsling).  

       Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 

vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig 

over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den mindreårige 

selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er sagt.  

       Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses 

påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel 

skriftlig. Det skriftlige forhåndsvarslet kan gis ved bruk av elektronisk kommunikasjon når 

mottakeren uttrykkelig har godtatt dette og har oppgitt den elektroniske adressen som skal 

benyttes for slikt formål. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen 

gis muntlig eller på annen måte.  

       Forhåndsvarsling kan unnlates dersom:  

a) slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan 

gjennomføres,  

b) parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn 

rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet,  

c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-11-kommuneplan/-11-8-hensynssoner.html?id=556790
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2009/ny-versjon-lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-12-reguleringsplan/-12-6-hensynssoner-i-reguleringsplan.html?id=556810
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hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses 

åpenbart unødvendig.  

 

 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
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Vedlegg:  

 

Tomter til tørrfisklager på Kløvnes 

Administrasjonens innstilling 

Omsøkt område forbeholdes femtidig aktivitet i forbindelse med havneområde. 

Administrasjonen gis myndighet til å godkjenne alternativ plassering på østsiden av 

adkomstveien til havneområde.   
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunen har mottatt søknad om tre tomter til tørrfisklager i kløvnes. Søkere er Edgar Olsen, 

Trond Trane og Oddgeir Sandvik. I følge søkere har Mattilsynet stilt krav om at tørrfisk ikke 

lenger kan lagres utendørs. Det søkes om tomt innenfor havneområde fra mellageret og sør over 

mot adkomstveien til havneområdet. 

 

Vurderinger 

For området gjelder reguleringsplan for kløvnes. I reguleringsplanen er området det søkes 

tomter i avsatt til fiskeindustri.  
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I forhold til kommende arealdel i kommuneplanen er omsøkt område avsatt til havneområde. 

Rundt havneområdet er det foreslått ervervsområde.  

 

 

 
 

Administrasjonen har vurdert at omsøkt tomteplassering kan komme i konflikt med fremtidig 

utnyttelse av havneområde samt adkomsten til havneområdet. Det anbefales at man finner 

plasser for tomtene øst for adkomstveien til havneområdet. 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 

 

 

 

 

 

 

 

 


