
 
 

Møteinnkalling 
 
 
Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre 
Møtested: Stabbursnes naturhus og museum 
Dato: 17.09.2015 
Tidspunkt: 10:00 – 14.00 

 
 
Ved eventuelt forfall er representantene selv ansvarlig for å gi vararepresentanten 
beskjed om å delta på møtet. 
 
Nasjonalparkforvalter er tilgjengelig på telefon 78 95 03 14 og på e-post 
fmfijekn@fylkesmannen.no.  
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  Arkivsaksnr: 2015/3500-2 

 Saksbehandler: Jan Erik Knutsen 

Dato: 10.09.2015

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 21/2015 17.09.2015

 

Søknad om dispensasjon for landing med helikopter i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

Vedlegg: 
- Søknad fra Ecofact Nord 
- Kart over kartleggingsområde 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Ecofact Nord 
dispensasjon til to (2) landinger med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen 
nasjonalpark, samt dispensasjon til lavtflyging under 300 meter i forbindelse med en 
overflyvning sør for elva.  
 
Vilkår for dispensasjonen: 

 Dispensasjon gjelder i perioden 21. september til og med 25. september 2015.  
 Før flyvning og landing med helikopter skal Statens naturoppsyn (SNO) Lakselv 

ved Torkjell Morset (tlf. 916 22 003) eller Petter Kaald (tlf. 900 47 138) varsles.  
 Før flyvning skal det også etableres kontakt med Skaiddeduottar siida v/ 

Rasmus John S. Anti på telefon 454 88 968. Dette for å hindre at flyvningene 
medfører unødige ulemper for reindrifta. 

 Unødvendig forstyrrelse av dyrelivet, herunder reinflokker, i området skal 
unngås. 

 Denne dispensasjonen må medbringes i felt og fremvises ved kontroll. 
 
Vi gjør oppmerksom på at dispensasjon for landing med helikopter også må innhentes 
fra Porsanger kommune. 
 
 
 
Søknaden 
Ecofact Nord skal på oppdrag for nasjonalparkstyret gjennomføre en 
naturtypekartlegging i området ved Bastinmyrene i Stabbursdalen nasjonalpark. I 
utgangspunktet hadde de planlagt å gå inn, men på grunn av at det generelt har vært 



mye snø i fjellet i hele landet i år har mye av deres feltarbeid blitt konsentrert til siste del 
av sommeren og høsten. Dette har skapt tidspress for Ecofact sin del og derfor ønsker 
de å benytte helikopter fra Alta for å ta seg inn og ut av kartleggingsområdet. Dette vil 
spare de for noen dagsverk. Feltarbeidet vil foregå i perioden 21. – 25. september. Det 
søkes om 2 landinger, samt en overflying av områdene sør for elva.  
 
Overflyvningen vil sannsynligvis innebære flyvning under 300 meter. Geir Arnesen har 
på telefon opplyst at formålet med overflyvningen er å få et bedre datagrunnlag over 
kartleggingsområdet. Blant annet vil de ta bilder som letter arbeidet med avgrensing av 
naturtyper.    

Regelverk 

Formålet med Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde tilnærmet 
fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og 
bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, 
variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske 
forekomster og kulturminner. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse 
og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av tilrettelegging.  
 
Motorferdsel er forbudt på land og vann, og i lufta under 300 meter., jf. § 3 punkt 6.1 i 
verneforskriften. Verneforskriften åpner i utgangspunktet ikke for at 
forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til de omsøkte tiltakene. Saken må derfor 
behandles etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 
første ledd første alternativ. For at det skal kunne gis en dispensasjon fra 
verneforskriften etter denne bestemmelsen må to vilkår oppfylles. Det omsøkte tiltaket 
kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og tiltaket må ikke stride mot 
vernevedtakets formål. 
 
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Vurdering av søknaden 

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase (www.naturbase.no) og utkastet 
til forvaltningsplan. Videre er kunnskap om effekten på fuglelivet som følge av 
lavtflyvning hentet fra NOU 2001:15 «Forsvarets områder for lavtflyvning» og NINA 
rapport 187 «Effekter av motorferdsel i utmark på natur, folk og samfunn». 
Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8 til 
å være tilstrekkelig. Føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt, jf. 
naturmangfoldloven § 9. 
 
Flyvning og landing med helikopter medfører en del støy og forstyrrelser på dyre- og 
fugleliv. Videre vil folk som utøver tradisjonelt friluftsliv i nasjonalparken oppleve støy 
som et forstyrrende element. Hekke- og yngletiden er imidlertid over. Kortvarige 
forstyrrelser vurderes derfor til ikke å ha nevneverdig innvirkning på dyre- og fuglelivet. 
Bruk av helikopter vil heller ikke medføre skade på terreng eller vegetasjon og ansees 
derfor som en mer miljøforsvarlig teknikk enn for eksempel bruk av ATV, jamfør 
naturmangfoldloven § 12. Den samlede belastning som følge av tiltaket vurderes til ikke 
å øke i nevneverdig grad. Tiltaket vurderes derfor til ikke å påvirke verneverdiene 
nevneverdig.  
 



I rundskrivet ”Forvaltning av verneforskrifter” er dispensasjon i forbindelse med 
vitenskapelige undersøkelser særskilt omtalt. Miljødirektoratet skriver i rundskrivet at 
ved vurdering av om en dispensasjon skal gis, må nytten av et forskningsprosjekt 
vurderes opp mot omfanget av eventuelle inngrep eller tiltak, og de ulemper som 
forskningen medfører. Videre skriver direktoratet at det vitenskapelige motivet bak 
vernet vil kunne begrunne en mer liberal dispensasjonspraksis når det ikke er tale om 
etablering av faste anlegg eller terrenginngrep i verneområdene. Som regel bør det gis 
dispensasjon for tiltak som bidrar til å fremme verneverdiene heter det i rundskrivet. 
 
Naturtypekartleggingen vil bidra til økt kunnskap om verneverdiene i området. 
Helikopterflyvingen og landingene vil som nevnt kunne medføre noen mindre 
forstyrrelser, men vurdert opp i mot nytten av prosjektet vil påvirkningen som 
flyvningene kan påføre verneverdiene være liten. Transportavstanden er stor, og det er 
relativt vanlig praksis at det gis tillatelser til bruk av helikopter ved vitenskapelige 
undersøkelser der det er lange transportavstander. Tiltaket vurderes derfor til ikke å 
være i strid med verneformålet for Stabbursdalen nasjonalpark. 
 
Naturmangfoldloven § 11 vurderes til ikke å være relevant for saken da tiltaket ikke vil 
medføre nevneverdig skade på verneverdiene. 
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Søknad om tillatelse til å lande med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen nasjonalpark 

I forbindelse oppdrag med NiN-kartlegging for nasjonalparkstyret søkes det med dette om tillatelse til 

å lande med helikopter ved Bastinmyrene i Stabbursdalen. På grunn av sesongens utvikling med mye 

snø i fjellet generelt i hele landet har mye av feltarbeidet til Ecofact Nord AS blitt konsentrert til siste 

del av sommeren. Denne situasjonen har skapt tidspress og i den forbindelse ønsker vi å bruke 

helikopter fra Alta for å ta oss inn til kartleggingsområdet ved Bastinmyrene for å spare noen 

dagsverk. Feltarbeidet vil foregå i perioden 21. - 25 september. Det er kun snakk om én landing ved 

bringing og én landing ved henting, samt overflygning av områdene sør for elva. 

Vi håper det er mulig å få behandlet søknaden raskt nok. 

 

Beste hilsen Geir Arnesen 
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 Saksbehandler: Jan Erik Knutsen 

Dato: 10.09.2015

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 22/2015 17.09.2015

 

Søknad om midlertidig plassering av campingvogn i forbindelse med 
reindrift - Stabbursdalen landskapsvernområde 

Vedlegg: 
- Søknader om plassering av campingvogn 
- Kart med omsøkte plasseringer 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ gis Ann Helen 
Johansen og Per Inge Johansen i Njeaiddan siida dispensasjon for plassering av to 
campingvogner i Stabbursdalen landskapsvernområde i forbindelse med reparasjon av 
reingjerde og gjeting, jf. vedlagte kart. 
 
Vilkår: 

- Tillatelsen gjelder for perioden mai – oktober i 2015 og 2016. 
- Tillatelsen gjelder for campingvognene med registreringsnummer ZC3914 og CK 2935. 
- Parkering av campingvognene må skje på parkeringsplass i tilknytning til veg og skal 

ikke medføre slitasje på vegetasjon. 
 

 

Søknaden 

Ann-Helen Johansen og Per-Inge Johansen i Njeaiddan siida søker om tillatelse til å 
plassere hver sin campingvogn i Stabbursdalen landskapsvernområde. Siidaen ønsker 
to alternative plasseringer (se kart) og ønsker å ha mulighet til å ha campingvognene 
der i perioden mai til oktober. Den ene plasseringen er ved slaktegjerdet, mens den 
andre er langs vegen litt nord for slaktegjerdet. For det meste vil vognene stå ved 
slaktegjerdet.    
  
Bakgrunnen for søknaden er at de har behov for å ha tilgang på campingvogn der i 
perioder hvor de oppholder seg mye i området, blant annet i forbindelse med gjeting og 



reparasjon av reingjerde. Plasseringen ved vegen ønskes med bakgrunn i at de har 
behov for å se ned til sjøen fordi det ikke er noe reingjerde der som skiller flokkene. 
Det opplyses i søknaden at gjeting og arbeid med gjerdet vil pågå i mange år fremover.  

Bakgrunn 

Bakgrunnen for saken er at det i flere år har blitt parkert en del campingvogner i 
tilknytning til slaktegjerdet på Stabbursnes. Nasjonalparkstyret ønsker å få dette inn i 
ordnede former og har med bakgrunn i det informert reindrifta om vernebestemmelsene 
og at de må søke om tillatelse for å parkere campingvogner i landskapsvernområdet. 
Temaet er omtalt i nasjonalparkstyrets forslag til forvaltningsplan.  

Regelverk 

Formålet med opprettelsen av Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et 
egenartet og vakkert naturlandskap i tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å 
sikre et område med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske 
verneverdier bidrar til å gi området dets særpreg. Ivaretakelse av naturgrunnlaget 
innenfor landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. 
Området skal kunne nyttes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og 
enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal 
landskapsvernområdet, sammen med Stabbursdalen nasjonalpark, bidra til å bevare et 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner. 
 
Etter verneforskriftens § 3 punkt 1.1 er blant annet camping med campingvogner og 
bobiler, samt hensetting av slike forbudt. Det er ingen egen unntaksbestemmelse som 
regulerer dette i verneforskriften og søknaden må derfor behandles som en 
dispensasjonssøknad etter naturmangfoldloven § 48 første ledd første alternativ. 
Denne bestemmelsen setter to vilkår for at en dispensasjon skal kunne gis. Det 
omsøkte tiltaket kan ikke påvirke verneverdiene nevneverdig, og tiltaket må ikke stride 
mot vernevedtakets formål. 
 
I rundskrivet «Forvaltning av verneforskrifter» skriver Miljødirektoratet at 
dispensasjonsbestemmelsen i utgangspunktet er ment for uforutsette tilfeller eller 
spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet, i 
første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser. 
 
Vurdering 
I verneforskriften er camping med campingvogner særskilt nevnt under 
forbudsbestemmelsen. Dette er ikke nærmere omtalt i kongelig resolusjon, så om det 
her er tatt inn en bestemmelse for å hindre campingturister i å parkere langs vegen 
innover i området, eller om det er tenkt på eventuell nyttebruk i forbindelse med reindrift 
går ikke frem. Nasjonalparkforvalter heller imidlertid mot at dette er en bestemmelse 
som er tatt inn først og fremst for å hindre «vill-parkering» fra campingturister. Således 
kan en si at dette er et uforutsett tilfelle og i tillegg er det snakk om forbigående 
forstyrrelser. Tiltaket bør derfor kunne vurderes etter naturmangfoldloven § 48.  
  
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase 
(www.naturbase.no). Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i 
naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Føre-var-
prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Området hvor campingvognene ønskes plassert har allerede mange inngrep i form av 
gjerder, bygninger, og andre faste og midlertidige installasjoner. I tillegg går det en veg 



i området. De aktuelle plasseringene ligger i utkanten av landskapsvernområdet 600 – 
700 meter fra E6. Midlertidig plassering av to campingvogner i dette området vurderes 
til ikke å endre landskapets særpreg nevneverdig. Såfremt campingvognene plasseres 
på parkeringsplass langs veg og ved gjerdet vil ikke tiltaket medføre slitasje på 
vegetasjon. Tiltaket vurderes således til ikke å påvirke verneverdiene nevneverdig.  
 
Flere kan imidlertid tenkes å søke om dispensasjon på samme grunnlag. 
Presedensvirkningen kan bidra til at den samlede belastning på verneverdiene økes, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Spørsmålet er om en slik belastning kan være i strid med 
verneformålet. I og med at tiltaket er lokalisert i utkanten av verneområdet, i tilknytning 
til et eksisterende gjerdeanlegg og at plassering av campingvognene er midlertidig (mai 
til oktober), vurderes tiltaket til ikke å være i strid med verneformålet. Det vektlegges 
særlig at tiltaket gjennomføres i tilknytning til reindrift, og at området har status som 
landskapsvernområde (og ikke nasjonalpark) blant annet på grunn av hensyn til 
reindrifta. Nasjonalparkstyret har således hjemmel til å kunne innvilge en dispensasjon. 
 
Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 48 er imidlertid en kan-bestemmelse, som 
innebærer at det skal foretas en konkret vurdering av om det skal gis en dispensasjon 
dersom vilkårene er oppfylt. I avveiningen av om dispensasjon skal gis må det foretas 
en skjønnsmessig vurdering. Blant annet vil omfanget, miljøvirkningen og 
nødvendigheten av de tiltak det søkes dispensasjon for ha betydning. Eventuelle 
retningslinjer trukket opp i en forvaltningsplan vil også ha betydning ved en slik 
skjønnsutøvelse.  
 
I forslaget til forvaltningsplan er bruk av campingvogn/campingbil i forbindelse med 
reindrift nærmere omtalt: 
 
«Det kan tillates bruk av campingvogn og campingbil i tilknytning til merke- og 
slakteanlegget i landskapsvernområdet ved søknad etter naturmangfoldloven § 48. 
Hensetting av campingvogn eller campingbil skal skje i nær tilknytning til godkjent 
kjørbar vei». 
 
Videre er det listet opp en del vilkår som skal settes dersom det gis dispensasjon. I 
forvaltningsplanen legges det opp til at det kan bli gitt tillatelser med varighet på inntil 
fire år dersom det foreligger godkjente bruksregler og distriktsplaner. I distriktsplanen 
for reinbeitedistrikt 16 er ikke bruk av campingvogner nærmere omtalt. Bruksregler og 
distriktsplan kan derfor ikke legges til grunn her, tillatelse kan derfor kun gis for en 
begrenset periode. 
 
Nasjonalparkforvalter vurderer at tiltaket vil ha liten miljøvirkning, da det kun er snakk 
om midlertidig plassering av to campingvogner langs veg og på parkeringsplass. I følge 
Njeaiddan siida har de et stort behov for å ha disse campingvognene når de oppholder 
seg på Stabbursnes i lengre perioder. Nasjonalparkstyret har også lagt opp til at tiltaket 
skal reguleres gjennom retningslinjer i forvaltningsplanen. Nasjonalparkforvalter 
vurderer derfor at søknaden kan innvilges, med de vilkår som fremgår av forslaget til 
forvaltningsplan.    
 
For fremtidige søknader bør imidlertid søkerne kunne vise til behovet gjennom 
distriktsplan og bruksregler. 
 
 
 



 
 
 
Vedlegg: 
Kart over omsøkte plasseringer 

 
 
 



 
 
 
Flyfoto mer omsøkte plasseringer 
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STABBURSDALEN 

NASJONALPARKSTYRE  
 Saksfremlegg  

 

  Arkivsaksnr: 2015/1630-3 

 Saksbehandler: Jan Erik Knutsen 

Dato: 10.09.2015

 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre 23/2015 17.09.2015

 

Søknad om utvidelse av gjeterhytte ved Návkajohka i Stabbursdalen 
nasjonalpark 

Vedlegg 
- Søknad om utvidelse av gjeterhytte 
- Oversendelsesbrev fra Fylkesmannen i Finnmark 
- Kart 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknaden fra Marit Guttorm Graven om 
utvidelse av eksisterende gjeterhytte på gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3 til 95m2. Søknaden er 
vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 1.3.  
 

 

Søknaden 

Marit Guttorm Graven søker om utvidelse av eksisterende gjeterhytte med gnr. 13 bnr.1 
fnr.3 ved Návkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark. Graven har tidligere (2008) søkt 
om oppføring av ny bygning (spikertelt) ved siden av eksisterende gjeterhytte. Denne 
ble endelig avslått av Landbruks- og matdepartementet i klagesak etter reindriftsloven i 
brev 21. april 2010. I avslaget ble det vist til at det ikke foreligger et reindriftsfaglig 
behov for en ny gjeterhytte.  

I søknaden fra 2008 opplyses det at eksisterende hytte ble bygget på begynnelsen av 
1970-tallet og er på cirka 45m2. Videre stod følgende i søknaden: 
  
Slik vi ser det er det ikke helsemessig eller økonomisk forsvarlig å renovere eller utvide 
nåværende hytte ytterligere.  Vi vil også påpeke at det er ett prekært behov for ett frittstående 
bygg som er astma- og allergivennlig, da flere i familien har astma og allergi.  Legeattester kan 
skaffes om nødvendig.  Siida-andelen er under oppbygging, og har derfor valgt det mest 
økonomiske alternativet for å løse det akutte boforholdet på sommerbeiteplassen.  På 
bakgrunn av dette vil vi bruke en campingvogn vi allerede eier, og hvor en liten frittstående 



hytte som vil passe fint inn i landskapet.  Vi vil understreke at nåværende gjeterhytte ikke 
dekker dagens plassbehov.  Per i dag er det 19 personer med eget reinmerke samt deres 
ektefeller/samboere, som i perioder bruker nåværende gjeterhytte på 45 m2.  Disse personene 
er fordelt på to siida-andeler. 
 

Regelverk 

Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde 
tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og 
bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert 
vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og 
kulturminner.  Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk 
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og 
utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 
 
Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger jf. § 
3 punkt 1.1 i verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til 
oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift, og ombygging og 
utvidelse av eksisterende reindriftshytter jf. § 3 punkt 1.3. 

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Vurdering av saken 

Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase 
(www.naturbase.no). Kunnskapsgrunnlaget vurderes for å være tilstrekkelig for saken 
og naturmangfoldloven § 9 føre-var-prinsippet kommer derfor ikke til anvendelse.  
 
Utvidelse av gjeterhytta fra 45m2 til 95m2 vil bidra til at hytta vil være langt mer synlig i 
terrenget og dermed vil den kunne påvirke landskapet i området negativt. Utover dette 
vil ikke en utvidelse av gjeterhytta bidra til at naturmangfoldet blir nevneverdig påvirket, 
da området allerede er berørt av flere inngrep i form av byggverk og kjørespor.  
 
Med bakgrunn i verneformålet er nasjonalparken vernet mot inngrep av enhver art. Det 
er et mål å ha færrest mulig hytter og anlegg i nasjonalparken, samt at eksisterende og 
eventuelt nye bygg og anlegg blir samlokalisert slik at inngrep ikke spres til nye 
områder. En samlet bebyggelse vil også legge beslag på en mindre del av reinbeitene 
og vurderes således til å være positivt for både verneformålet og reindriftsinteressene. 
Ved søknad om ny hytte eller utvidelse av eksisterende hytte er størrelse, utforming og 
landskapsmessig tilpasning viktige momenter i en vurdering av om en tillatelse bør gis. 
 
Generelle retningslinjer for utvidelser av bygninger i verneområder nasjonalt er at det 
kan gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger på maksimalt 30 % av 
eksisterende grunnflate, og ikke mer enn 10m2. I verneområder i Norge er det også en 
nasjonal praksis på at det kan tillates gjeterhytter på inntil 45m2.  I forvaltningsplanen 
som er under utarbeidelse legges det opp til en forvaltningspraksis der gjeterhytter 
tillates inntil 50m2 og uthus inntil 15m2. Videre står følgende i forvaltningsplanen: «For 
at det skal kunne gis dispensasjoner fra vernebestemmelsene til tiltak i forbindelse med 
reindrift må det foreligge tungtveiende reindriftsmessige argumenter».  
 



Fylkesmannens reindriftsavdeling peker på at utvidelse av eksisterende gjeterhytte til 
95m2 er langt over det som er akseptabelt i en nasjonalpark. De mener også at det ikke 
er ønskelig med så store gjeterhytter utenfor verneområder. Av Fylkesmannens 
uttalelse fremkommer det med andre ord ingen reindriftsmessige argumenter for å 
tillate en så stor utvidelse.   
 
 
Nasjonalparkforvalter vurderer at utvidelse av gjeterhytta til nesten det dobbelte av det 
som forvaltningsplanen legger opp til vil være svært uheldig. Ved Návkajohka er det 
totalt 7 gjeterhytter og det finnes også noen gjeterhytter andre steder i nasjonalparken. 
Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at det er stor fare for at en slik tillatelse vil kunne 
skape presedens for lignende saker. På sikt kan dette gi flere store bygninger som ikke 
passer inn og vil være skjemmende i en nasjonalpark. En så stor utvidelse vil på sikt 
kunne påvirke verneverdiene negativt og vurderes også til å være i strid med 
verneformålet for Stabbursdalen nasjonalpark.  
 
Søknad om utvidelse til 95m2 bør derfor avslås. Søker bør heller oppfordres til å søke 
om restaurering, noe som kan gi bedre utnyttelse av arealet, og utvidelse til 50m2 slik 
som nasjonalparkstyret har lagt opp til i sine retningslinjer.  
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Reindriftsavdelingen Boazodoalloossodat

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Statens Hus
9815 VADSØ
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Sak 2015/1547
Ark 541.2

Vår dato
23.04.2015

Saksbehandler/direkte telefon: Rolf Gunnar Mienna - 78 46 87 02

Marit Guttorm Graven - ZS72 - Søknad om utvidelse av eksistrende
gjeterhytte ved Navkajohka i Stabbursdalen nasjonalpark i
Porsanger kommune

Marit Guttorm Graven søker om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved
Navkajohka i Stabbursdalen i Porsanger kommune.

Marit Guttorm Graven skriver slik: Viser til tidligere søknad (datert 07.08.2008) om
oppføring av bygning i Porsanger kommune. På grunn av avslag på søknad om
bygging ved siden av eksisterende gjeterhytte, søker vi med dette om å utvide
eksisterende gjeterhytte. Søknaden gjelder gjeterhytte i reindrift, gnr. 13, bnr.1, fnr. 3
i Navkajohka i Porsanger kommune. Legger ved tegninger på eksisterende hytte
med tilbygget det søkes om. Situasjonskart fra område er sendt i tidligere søknad.

I tidligere søknad, som hun fikk avslag på, om spikertelt til campingvogn, hadde hun
følgende opplysninger:

Nåværende hytte er cirka 45 km2 og er bygget i begynnelsen av 1970-tallet av
gjenbruksmaterialer fra ett gammelt nedrevet hus.

Slik vi ser det er det ikke helsemessig eller økonomisk forsvarlig å renovere eller
utvide nåværende hytte ytterligere. Vi vil også påpeke at det er ett prekært behov for
ett frittstående bygg som er astma- og allergivennlig, da flere i familien har astma og
allergi. Legeattester kan skaffes om nødvendig. Siida-andelen er under oppbygging,
og har derfor valgt det mest økonomiske alternativet for å løse det akutte boforholdet
på sommerbeiteplassen. På bakgrunn av dette vil vi bruke en campingvogn vi
allerede eier, og hvor en liten frittstående hytte som vil passe fint inn i landskapet. Vi
vil understreke at nåværende gjeterhytte ikke dekker dagens plassbehov. Per i dag
er det 19 personer med eget reinmerke samt deres ektefeller/samboere, som i

Postadresse: Telefon: Org.nr.: E-post: Internett:

Postboks 174 78 46 87 00 967 311 014 Karasjok.rein@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/Finnmark

9735 Karasjok
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perioder bruker nåværende gjeterhytte på 45 m2. Disse personene er fordelt på to
siida-andeler.

Fylkesmannen har i brev av 08.12.2010 sendt søknaden til høring til berørte parter.

Reinbeitedistrikt 16 har i sin uttalelse skrevet følgende:

Iflg telefonsamtale med siidaleder i Lahtin siida Lars P. Gaup så er siidaen ikke imot
utvidelse av hytta. Forslag til uttalelse: Distriktet behandler ikke saken før siidaen har
kommet med skriftlig uttalelse. Saken utsettes inntil Lahtin siida kommer med sin
uttalelse.

Andre uttalelser i saken:

Fylkesmannens miljøvernavdeling: ingen merknader til søknaden, men minner på at
det er nasjonalparkstyret for Stabbursdalen nasjonalpark som gir godkjenning til
utvidelsen.

Finnmark Fylkeskommune og Sametinget har heller ikke spesielle merknader og
kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner nær det aktuelle området. Men det
minnes imidlertid til aktsomhetsplikten om det skulle komme frem gjenstander eller
andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående.

Fylkesmannens vurdering:

Området er i utgangspunktet vernet mot inngrep av enhver art, herunder blant annet
oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger og
oppføring/plassering av midlertidige innretninger, jfr. § 3 punkt 1.1 i
vernebestemmelsene.

Fylkesmannen mener at en utvidelse av eksisterende gjeterhytte til ca. 95 m2 er
langt over det som er akseptabelt i en nasjonalpark. Generelt for utvidelser av
bygninger i verneområder nasjonalt er at det kan gis dispensasjon til utvidelse av
eksisterende bygninger på maksimalt 30% av eksisterende grunnflate, og ikke mer
enn 10 m2.

Det vil være svært uheldig å oppføre et bygg på 95 m2 med tanke på presedens, da
det er mange reindriftshytter både i Stabbursdalen nasjonalpark og andre
nasjonalparker. Det er mange reineiere som også kan tenkes å ønske å utvide sine
respektive hytter innenfor nasjonalparken. På sikt kan dette gi mange store og
skjemmende bygg som ikke passer i en nasjonalpark, og som vil være i strid med
formålet med vernet av nasjonalparken. Fylkesmannen mener videre at det også
utenfor verneområder er uønsket med så store reindriftshytter.

Vanlig praksis i nasjonalparken er at det kan gis tillatelse til oppføring av gjeterhytter
på inntil 50 m2. I tillegg kan det gis tillatelse til oppføring av et mindre utedo/uthus.
Dette er over det som er vanlig praksis i verneområder i Norge, da det vanligvis kan
tillates gjeterhytter på inntil 45 m2.
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Det opplyses at det er 2 siidaandeler som benytter seg av gjeterhytta, det vises til
bruksregler utarbeidet for reinbeitedistriktet at det er planlagt 3 nye gjeterhytter ved
Navkajohka i Lahtin-siida. Vi anmoder derfor at den andre siidaandelen som er
bruker av samme hytte til å søke om tillatelse til å oppføre gjeterhytte ved
Navkajohka i Porsanger kommune.

Fylkesmannens uttalelse:

Fylkesmannen anbefaler at søknaden om å utvide gjeterhytte til 95 m2 avslås, men
at gis tillatelse til renovering og utvidelse av gjeterhytta inntil 50 m2 som er i størrelse
av det som er innenfor nasjonale retningslinjer for påbygg i verneområder.

Dearvuodaiguin/Med hilsen

ingolf Balto Rolf Gunnar Mienna
underdirektør konsulent

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Landbruksdirektoratet Alta Boks 1104 9504 ALTA



Marit Kirsten Guttorm Graven
Jorbajeakkas 24,
9730 Karasjok Karasjok 08.12. .2010

Reindriftsforvaltningen

9730 Karasjok

Søknad om oppføring av bygning i Porsanger kommune

Viser til tidligere søknad (dat ert 07.08.2008) om oppføring av bygning i Porsanger kommune.
På grunn av avslag på søknad om bygging av bygning ved siden av eksisterende gjeterhytte, søker
vi med dette om å utvide eksisterende gjeterhytte.

Søknaden gjelder gjeterhytte i reindrift, gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3 i Navkajok i Porsanger kommune.

Legger ved tegninger på eksisterende hytte med tilbygget det søkes om. Situasjonskart fra område
er sendt i tidligere søknad.

Eventuelle spørsmål kan rettes eier av nevnte gjeterhytte Marit Kirsten Guttorm G raven
på tlf. 415 40 752, eller e - post maritgraven@gmail.com

Håper på ett snarlig og positivt svar.

Med vennlig hilsen

Marit Kirsten Guttorm Graven

Ve dlegg:
4 tegninger av eksisterende gjeterhytte med til bygg
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Boazodolloorohat 16 - Kárášjoga oarjjabealli
Reinbeitedistrikt 16 - Karasjok Vest
Pos tb oks 185, 9735 KARASJOK tlf 913 00404 Nils Johan J Gaup

e - post; nils.jo han.j.gaup@online.no

SÆRUTSKRIFT

År 2010 den 27. desember avho ldt m øte i A rb.utva lget for Reinbeitedistrikt 16 – Karasjok
Vest.

Sak 7. N y; Søknad om utvi dels e av eksisterende hytte ved
Navkajohka, Marit G.Grave n

Skriv 08.12.10 fra Reindriftsforv, med uttalelsesfrist 26.01.11.

Iflg telefonsamtale med siidaleder i Lahtin, Lars P. Gaup så er siidaen ikke imot
utvidelse av hytta.

FORSLAG TIL UTTALELSE;
Distriktet behandler ikke saken før siidaen har kommet med skriftlig uttalelse.
Saken utsettes inntil Lahtin siida kommer med sin uttalelse.

Enstemmig i utvalget

Rett uts krift bevit nes;
Karasjok, den 27.12.10

Johs. M. Ant i distri ktssekr

Sendes til:
Laht in siida v/ Lars P. Gaup, Bakkiljok, her
Reindriftsforvalt ningen e - post; karasjok@reindrift.no



Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark
Postboks 174

9735 KARÅSJOHKA / KARASJOK

Å8SEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER

Thor-Andreas Basso, +47 78 95 99 08

thor-andreas.bassogsarnediggi.no

Deærvvuodaiguin Med hll en

DIN -011.1./DERES IREF.

2010/3771 / 18800/2010

MIN OU.I./VAR REF.

10/6186 - 2

Alrnmut go vålddåt oktavuoda/

Oppgis ved henvendelse

Uttalelse vedrørende søknad om utvidelse av gjeterhytte i
Navkajohka, Reinbeitedistrikt 16, Låhtin siida, Porsånggu
gielda/Porsanger kommune

Vi viser til deres brev av 08.12.10 vedlagt søknad fra Marit Kirsten Guttorm Graven.

-
Thor-Andreas Basso
råddeaddi/rådgiver

Koplija / kopi til: Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga

SÄMEDIGGI SAMETINGET

Åvjovårgeaidnu 50

9730 KåraSjohka/Karasjok

Telefovdna +47 78 47 40 00

Telefaksa +47 78 47 40 90

samediggi@samediggi.no

w".samediggi.no

NO 974 760 347

BEAIVI/DATO

23.12.2010

Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Vi har ingen merknader til søknaden.

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Finnmark fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(kulturminneloven) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal
utfore arbeidet i marken.

Vi minner om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i folge
kulturminneloven § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan for eksempel være hustufter,
gammetufter, teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst,
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller
skjemme fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
§§ 3 og 6.

Vi gjor oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen uttalelse fra
Finnmark fylkeskommune, Areal- og kulturvernavdelinga.



Finnmark fylkeskommune
Finnmårkku fylkkagielda

Sentraladministrasjonen
Areal- og kulturvernavdelinga

Reindriftsforvaltningen Øst-Finnmark

Postboks/Poastaboksa 174
9735 KARASJOKIICkRASJOHKA

Vår dato: 6.1.2011

Arkivkode: _;C5

Gradering: Ugradert

Uttalelse vedr utvidelse av eksisterende gjeterhytte gnr 13/1/3 Navkajohka -
Porsanger kommune

Vi viser til Deres brev av 08.12.2010 vedlagt søknad fra Marit Guttorm
Graven/Reinbeitedistrikt 16 Låhtin-siida.

Areal- og kulturvernavdelingen kjenner ikke til automatisk freda kulturminner innafor det
aktuelle området og har derfor ingen merknader til tiltaket

Vi minner imidlertid om aktsomhetsplikten. Skulle det under arbeidet likevel komme fram
gjenstander eller andre spor fra eldre tid, må arbeidet stanses omgående og melding sendes
areal- og kulturvernavdelingen, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner
(Kulturminneloven), § 8. Denne meldeplikt må formidles videre til de som skal utføre tiltaket.

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gjør for øvrig oppmerksom
på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling for rettigheter, næring og
miljø, Finnmark.

Med hilsen
-(Afr- slaa),

Stein Tage Domaas
areal- og kulturvernsjef

Kopi: Sametinget, Avdeling for rettigheter, næring og miljø, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok.
Marit Kirsten Guttorm Graven, Jorbajeakkas 24, 9730 Karasjok

Vår referanse: 09/00197-6/KLJA

Deres referanse:
2010/3771/18800/2010/NMKG/606

Vår saksbehandler: Jan lngolf Kleppe
tlf.
jan.ingolfkleppegilk.no

_

(Jan Ingolf PPe
arkeolog

Postadresse Besoksadresse E-postadresse Telefon Organisasjonsnummer
Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen postmottak@ftk.no +47 78 96 20 00 964 994 218
Fylkeshuset Internettside Telefaks Bankkonto
9815 Vadsø Henry Karlsens plass I www.ffk.no +47 78 96 23 70 4930 09 12051



Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark
Postboks 174
9735 KARASJOK

Deres ref Deres dato
08.12.2010

Saksbehandler/direkte telefon: Gunhild Lutnæs -

FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI
Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat

Vår ref
Sak 2008/1353
Ark 423.1

Vår dato
05.01.2011

Høringsuttalelse - Reinbeitedistrikt 16 - Låhtin-siida - søknad om
utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i
Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune

Vi viser til brev fra Reindriftsforvaltningen i Øst-Finnmark datert 8. desember 2010 der vi bes
om uttalelse til søknad om utvidelse av eksisterende gjeterhytte ved Navkajohka i
Stabbursdalen nasjonalpark i Porsanger kommune. Dette brevet er en miljøfaglig
høringsuttalelse til Reindriftsforvaltningens behandling iht. reindriftsloven og ikke en
behandling av Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet iht. verneforskriften for
Stabbursdalen nasjonalpark.

Reinbeitedistrikt 16 ved Marit Kirsten Guttorm Graven søker om å utvide gjeterhytte for
reindrift på gnr. 13 bnr. 1 fnr. 3. På grunn av avslag på tidligere søknad om bygging av
bygninger ved siden av eksisterende gjeterhytte, søkes det nå om å utvide eksisterende
gjeterhytte. Søknaden er vedlagt tegninger av hvordan det ferdige bygget skal se ut. Ut fra
tegningene vil bygget få en total størrelse på ca. 95 m2. Situasjonskart er sendt i tidligere
søknad, datert 07.08.2008.

Regelverk
Formålet med vern av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde
tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og
bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert
vassdragsnatur og gaisaene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og
kulturminner. Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk
kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og
utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Området er vernet mot inngrep av enhver art, herunder oppføring av nye bygninger jf. § 3
punkt 1.1 i vernebestemmelsene for Stabbursdalen nasjonalpark. Forvaltningsmyndigheten
kan imidlertid etter søknad gi tillatelse til ombygging og utvidelse av bygninger som ikke kan
medføre endret bruk, og oppføring av bygninger og anlegg i forbindelse med reindrift jf. § 3
punkt 1.3.

Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009. I lovens § 8 framgår det at offentlige
beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 70 postmottak@fmfi.no http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter
og risiko for å skade naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede
belastningen økosystemet blir utsatt for, jf § 10. Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig
kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges
til grunn, jf § 9. Iht. lovens § 7 skal vurderingene av saken mot disse prinsippene synliggjøres
i vedtaket. Dette gjelder også for Reindriftsforvaltningens vedtak etter reindriftsloven.

Fylkesmannens vurdering
Området er i utgangspunktet vernet mot inngrep av enhver art, herunder blant annet
oppføring av nye bygninger, påbygging og ombygging av eksisterende bygninger og
oppføring/plassering av midlertidige innretninger, jfr. § 3 punkt 1.1 i vernebestemmelsene.
Fylkesmannen mener at en utvidelse av eksisterende gjeterhytte til ca. 95 m2 er langt over
det som er akseptabelt i en nasjonalpark. Generelt for utvidelser av bygninger i
verneområder nasjonalt er at det kan gis dispensasjon til utvidelse av eksisterende bygninger
på maksimalt 30% av eksisterende grunnflate, og ikke mer enn 10 m2.

Det vil  være  svært uheldig å oppføre et bygg på 95 m2 med tanke på presedens, da det er
mange reindriftshytter både i Stabbursdalen nasjonalpark og andre nasjonalparker. Det er
mange reineiere som også kan tenkes å ønske å utvide sine respektive hytter innenfor
nasjonalparken. På sikt kan dette gi mange store og skjemmende bygg som ikke passer i en
nasjonalpark, og som vil være i strid med formålet med vernet av nasjonalparken.
Fylkesmannen mener videre at det også utenfor verneområder er uønsket med så store
reindriftshytter. Evt. sommerboliger (ikke hytter) i reindrift bør lokaliseres til veg, strøm, vann
og kloakk iht. kommunal plan slik som andre boliger.

Vi viser også til vårt svar på tidligere søknad om oppføring av uthus, aggregathus og
spikertelt datert 02.05.2008. Her framgikk det at vanlig praksis i nasjonalparken er at det kan
gis tillatelse til oppføring av gjeterhytter på inntil 50 m2. I tillegg kan det gis tillatelse til
oppføring av et mindre utedo/uthus. Dette er over det som er vanlig praksis i verneområder i
Norge, da det vanligvis kan tillates gjeterhytter på inntil 45 m2.

Det må foreligge tungtveiende reindriftsfaglige argumenter for å tillate gjeterhytter på over 45
m2. Dette framgår ikke av søknaden. Det reindriftsfaglige behovet bør være forankret i
godkjente bruksregler og distriktsplan.

Fylkesmannen anbefaler derfor at søknaden om å oppføre gjeterhytte på 95 m2 avslås
av Reindriftsforvaltningen.

Dersom Fylkesmannen som forvaltningsmyndighet for nasjonalparken skal tillate en
utvidelse av eksisterende hytte må vi ha dokumentasjon på reindriftsfaglige behov, samt
tegninger som viser størrelse på eksisterende hytte, og størrelse på tilbygget, med mål,
beskrivelse av utforming etc. Størrelsen må også ligge innenfor det som er nasjonale
retningslinjer for påbygg i verneområder.

Med hilsen

Ørjan W. Jenssen Gunhild Lutnæs
seksjonsleder overingeniør



Kopi til:
Marit Kirsten Guttorm Graven Jorbajeakkas 24 9730 KARASJOK

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.
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Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med elgjakt i 
Stabbursdalen nasjonalpark 

Vedlegg: 
- Søknad om tillatelse til motorferdsel i forbindelse med elgjakt 
- Kart over jaktfelt 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Stabbursdalen nasjonalpark § 3 punkt 6.3 gis 
jaktlaget til Kay Olaf Andersen tillatelse til uthenting av felt elg med en ATV og henger i 
jaktfeltet nr. 22 – Bastin i Porsanger kommune.  
 
Følgende vilkår er satt for uttransport av felt elg: 
 

 Det gis kun dispensasjon for å benytte en (1) ATV med henger for uttransport.  

 Tillatelsen gjelder for en tur pr. felte elg.  

 All kjøring må foregå på trase for uttransport av felt elg merket av på vedlagte 
kart.  

 Det er ikke tillatt å benytte motorisert kjøretøy for å transportere felt elg fra 
fellingssted til kjørespor i nasjonalparken. 

 Tillatelsen er gyldig f.o.m. 25. september t.o.m. 31. oktober 2015. 

 For hver utkjøring skal lokalt SNO kontaktes (Torkjell Morset, tlf: 916 22 003). 
Oppnås ikke kontakt skal det sendes tekstmelding eller legges inn beskjed på 
mobilsvar om at felt elg blir fraktet ut.  

 For hver utkjøring skal det etableres kontakt med Skaiddeduottar siida v/ 
Rasmus John S. Anti på telefon 454 88 968. Siidaen skal da ha beskjed om hvor 
felt elg skal hentes og hvilken trase som benyttes. Det legges opp til at begge 
parter i samråd avtaler om hvordan dette løser seg praktisk. 

 Denne tillatelsen må medbringes i felt i tilfelle kontroll. 
 



Med hjemmel i naturmangfoldloven § 48 avslås søknad om transport av utstyr med 
ATV innenfor nasjonalparkens grenser. 
 
 
Søknaden 
Kay Olaf Andersen søker på vegne av jaktlaget i jaktfelt 22 Bastin om tillatelse til bruk av ATV 
for transport av leirutstyr og uttransport av felt elg. Det søkes om tillatelse til bruk av 4 stk. ATV 
etter kjøresporet fra Maderjávri til området sør for Bastinjávri.  
 
Regelverk 
Formålet med vernet av Stabbursdalen nasjonalpark er å bevare et stort naturområde 
tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter 
og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste 
furuskog, variert vassdragsnatur og gáisáene med et karakteristisk preg, samt 
geologiske forekomster og kulturminner. Området skal kunne brukes til reindrift, 
naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av 
tilrettelegging.  
 
Motorferdsel i nasjonalparken er i utgangspunktet forbudt, jf. § 3 punkt 6.1 i 
verneforskriften. I § 3 punkt 6.3 åpnes det for at forvaltningsmyndigheten kan gi 
tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark til uttransport av elgslakt etter 
eksisterende kjørespor avmerket i forvaltningsplanen. Verneforskriften åpner ikke for at 
det skal kunne gis tillatelse til innkjøring av utstyr i forbindelse med etablering av leir. 
 
Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis 
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 går det frem at dispensasjon bare 
kan gis dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig. 
 
Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. 
  
Vurdering av søknaden 
Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra Naturbase (www.naturbase.no) og utkastet 
til forvaltningsplan. Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i 
naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Før-var-
prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt.  
 
Stabbursdalen har verdens nordligste furuskog, et rikt fugleliv og interessante 
kvartærgeologiske avsetninger. De store fjellområdene i nasjonalparken er viktig for 
arter som er avhengige av store områder, deriblant jerv og gaupe. Fjellområdene er 
også viktige for de sårbare artene fjellrev og snøugle. Furuskogen i Stabbursdalen 
utgjør med sin nordlige beliggenhet naturlig nok nordgrensa for flere typiske 
barskogsarter. Dette gjelder blant annet ekorn, storfugl og lavskrike, og den østlige 
arten konglebit. Furuskogområdene nederst i dalen omfatter flere hekkelokaliteter for 
rovfugl, herunder fiskeørn. I det frodige Lompola-området finner vi viktige 
hekkeområder for ender, og sangsvaner finnes hekkende i småvann oppover dalen. 
Ellers er området et viktig vinterbeiteområde for elg. Nasjonalparken utgjør også viktige 
beite- og kalvingsområder for tamrein.  
 



Motorferdsel medfører støy og forstyrrelser for dyre- og fugleliv. Videre medfører 
kjøring på barmark slitasje på vegetasjon og terreng. Utøvere av tradisjonelt friluftsliv 
kan også bli forstyrret av støy fra motorferdsel, da de blant annet oppsøker 
nasjonalparken for å oppleve stillheten i naturen.   
 
Kjøring langs etablerte kjørespor vil imidlertid ikke medføre nye kjørespor i 
nasjonalparken. Videre er hekke- og yngletiden over, noe som gjør at dyre- og 
fuglelivet er mindre sårbart enn det er på vår og sommer. I verneforskriften er det åpnet 
opp for elgjakt og for at frakt av felt elg skal kunne tillates etter etablerte kjørespor 
fastsatt i forvaltningsplan. Forvaltningsplanen er ikke ferdig, men det er etablert en 
forvaltningspraksis i tråd med denne bestemmelsen.  
 
De aktuelle kjøresporene benyttes blant annet i forbindelse med reindrift. Noen turer for 
frakt av felt elg vurderes til ikke å øke den samlede belastning nevneverdig, jf. 
naturmangfoldloven § 10. Så lenge kjøringen holdes på et minimum og etter 
eksisterende kjørespor, vurderes tiltaket til å være innenfor rammen som er trukket opp 
i vernevedtaket. Bruk av 4 stk. ATV som omsøkt ansees imidlertid ikke for å være 
nødvendig for transport av felt elg.  I tråd med etablert forvaltningspraksis kan det 
derfor kun tillates bruk av en stk. ATV. Dette er også i tråd med prinsippet i 
naturmangfoldloven § 12 om beste lokalisering og metode for å unngå eller begrense 
skade på naturmangfoldet som følge av et tiltak.  
 
Tiltaket vurderes til ikke å skade verneverdiene nevneverdig og naturmangfoldloven § 
11 om kostnader ved miljøforringelse er derfor ikke vurdert nærmere i saken. 
 
Frakt av leirutstyr 
I og med at verneforskriften ikke åpner opp for at det skal kunne gis tillatelse til 
innkjøring av utstyr i forbindelse med etablering av leir, må denne delen av søknaden 
behandles etter naturmangfoldloven § 48, om dispensasjon fra verneforskrifter.  
 
Det er to vilkår som må oppfylles for at det skal kunne gis dispensasjon etter 
naturmangfoldloven § 48. Tiltaket må ikke påvirke verneverdiene nevneverdig og kan 
ikke stride med vernevedtakets formål. Bestemmelsen er i utgangspunktet ment for 
uforutsette tilfeller eller spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen 
av verneområdet. 
 
Motorisert ferdsel i forbindelse med elgjakt er kommentert i kongelig resolusjon for 
utvidelsen av Stabbursdalen nasjonalpark. Miljøverndepartementet (nå endret til Klima- 
og miljødepartementet) skrev da at det er en målsetting å holde motorferdsel i 
nasjonalparken på lavest mulig nivå. Motorisert fremkomstmiddel skal bare benyttes 
når transporten er nødvendig. Avslutningsvis i sin kommentar til regelverket for 
motorferdsel viste departementet til vedtatte verneforskrift. 
Som nevnt åpner verneforskriften for bruk av motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt, 
men kun for uttransport av felt elg.   
 
Nasjonalparkforvalter tolker derfor regelverket slik at spørsmålet om bruk av 
motorkjøretøy i forbindelse med elgjakt ble avklart i forbindelse med verneprosessen. 
Søknaden fra jaktlaget kan derfor ikke sees på som et spesielt eller særlig tilfelle som § 
48 er ment for. I og med at det er et generelt mål å holde bruken av motorkjøretøy i 
nasjonalparken på et minimum vurderes bruk av ATV for frakt av leirutstyr til å være i 
strid med verneformålet og det finnes dermed ikke hjemmel for å tillate transporten.  
 



Bruk av ATV for frakt av leirutstyr inn i nasjonalparken ble siste gang behandlet av 
nasjonalparkstyret i 2012. Nasjonalparkstyret ga da en tillatelse etter 
naturmangfoldloven § 48 som ble påklaget reindrifta. I tillegg varslet 
Miljøverndepartementet i brev 20. juli 2012 at de ville overprøve vedtaket. På grunn av 
at styret omgjorde vedtaket gjennom klagesaken ble ikke overprøving aktuelt likevel. 
Daværende nasjonalparkforvalter sjekket likevel ut med Miljøverndepartementet hva 
som lå til grunn for at de varslet overprøving og han hadde fått beskjed om at det gjaldt 
den delen av vedtaket som ble gitt til transport av leirutstyr.  
 
Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at det ikke kan gis dispensasjon etter naturmangfoldloven 
§ 48 for frakt av leirutstyr.  
 
 
Vedlegg: 
 

 
Kart over jaktfelt med vernegrense og aktuelle traseer for uttransport av felt elg. 
 



Kay Olaf Andersen

Kolvik

9710 Indre Billefjord

Tlf: 99441637

e-post: kay-oa@online.no 10/8-2015 Ark

L. S$ksnT

Stabbursdalen nasjonalparkstyret

Fylkesmannen i Finnmark

Statens Hus

9815 Vadsø

Søknad fra motorferdsel loven i Stabbursdalen nasjonalpark

Jaktlaget til Kay Olaf Andersen søker disp fra motorferdsel loven, da vi har fått elgvald

I Bastin-Jaktfelt nr 22.

Søker dispensasjon til 4 ATV sykler f.o.m 24/9-2015 t.o.m 31/10-2015. Kay Olaf Andersen, Jan

Martin Olsen, Tore Eliassen og Tom Johansen som førere av syklene.

Kjøreruta vil være fra slakteplass Maderjavri til Sør for Basinjavri (Lavkajohka).

Det går kjørespor hele veien som reindrifta bruker.

I denne dispen søkes frakt av leirutstyr, samt frakt av elgkjøtt ut.

Da det er mye beite og sporskade etter elg i Stabbursdalen, så håper jeg at vi kan bidra

med å felle noen dyr i Basinvaldet.

Håper på et positivt svar på søknaden

Med vennlig hilsen

Kay Olaf Andersen (jaktleder)
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Stabbursdalen nasjonalparkstyre 25/2015 17.09.2015

 

Søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte ved Lombola i 
Stabbursdalen landskapsvernområde 

Vedlegg: 
- Søknad om tillatelse til oppføring av grillhytte 
- Bilder av eksisterende hytte og anneks 
- Kart 

Forvalters innstilling 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre avslår søknad om oppføring av grillhytte fra Per 
Somby på gnr. 10 bnr. 20 (Porsanger kommune) i Stabbursdalen 
landskapsvernområde. Søknaden er vurdert etter verneforskriften for Stabbursdalen 
landskapsvernområde og naturmangfoldloven § 48. 
 

 

Søknaden 

Per Somby har søkt Porsanger kommune om tillatelse til oppføring av en grillhytte i 
tilknytning til eksisterende fritidshytte på gnr. 10 bnr. 20 ved Øvre Lombola i 
Stabbursdalen landskapsvernområde. Søknaden er oversendt fra kommunen til 
nasjonalparkstyret for behandling etter verneforskriften for landskapsvernområdet.  
 
Grillhytta er på ca. 10m2 og ønskes plassert mellom hytta og uthus/anneks og skal 
males i samme farger som øvrige byggverk. Somby skriver i e-post 6. september at 
han blant annet har behov for lagringsplass for utemøblene, som nå står ute hele året. 
Døra til grillhytta er såpass stor at det vil være mulig å ta dem inn der. I tillegg ønsker 
han å ha ei grillhytte for å kunne lage mat og spise i, da myggplagen er så stor 
utendørs at det ikke er mulig å oppholde seg ute. 
 
Hans eksisterende hytte er i følge målinger utført av Statens naturoppsyn på 95m2 og 
annekset er på 44m2. I tillegg kommer utvendig platting med peis på 10m2. 



Regelverk 

Formålet med Stabbursdalen landskapsvernområde er å sikre et egenartet og vakkert 
naturlandskap i til tilknytning til Stabbursdalen nasjonalpark, samt å sikre et område 
med verdens nordligste furuskog. Betydelige kvartærgeologiske verneverdier bidrar til å 
gi området dets særpreg. Ivaretakelse av naturgrunnlaget er viktig for samisk kultur og 
næringsutøvelse. Området skal kunne nyttes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse 
av tradisjonelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. I tillegg skal 
landskapsvernområdet sammen med nasjonalparken bidra til å bevare et 
sammenhengende naturområde som også inneholder mange kulturminner.  
 
Landskapsvernområdet er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn 
på landskapets art eller karakter, herunder oppføring av nye bygninger, påbygging og 
ombygging av eksisterende bygninger. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi 
tillatelse til ombygging og utvidelse av eksisterende hytter og oppføring av uthus i 
tilknytning til disse.  
 
Dispensasjon fra verneforskriften kan etter innføringen av naturmangfoldloven kun gis 
med hjemmel i naturmangfoldloven § 48. Av § 48 går det frem at dispensasjon bare 
kan gis dersom tiltaket ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke 
verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige 
samfunnsinteresser gjør det nødvendig.  

Naturmangfoldloven § 7 sier at prinsippene i lovens § 8 -12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Offentlige beslutninger som berører 
naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Vurdering av søknaden 

I nasjonalparkstyrets forslag til forvaltningsplan er det satt opp hvilken 
forvaltningspraksis styret legger opp til ved behandling av byggesøknader. Om 
oppføring av uthus står det: 
 
«Tillatelse til oppføring av uthus kan bare gis i spesielle tilfeller. Søker må kunne 
dokumentere behovet for tiltaket. Størrelsen på uthuset kan ikke overstige 15m2». 
 
Nasjonalparkforvalter vurderer at en grillhytte ikke kan defineres som ett uthus. For det 
første er det primære bruksområdet for en grillhytte ikke lagerplass, den fungerer mer 
som et «utendørs oppholdsrom». I tillegg finnes det allerede ett anneks på 44m2 på 
tomta. Søknaden vurderes derfor til ikke å kunne behandles etter verneforskriften § 3 
punkt 1.3, om oppføring av uthus.  
 
Søknaden må derfor vurderes som en dispensasjonssøknad etter naturmangfoldloven 
§ 48 første ledd første alternativ. For at det skal kunne gis en dispensasjon etter denne 
bestemmelsen er det to vilkår som må være oppfylt. Tiltaket kan ikke være i strid med 
verneformålet og må ikke kunne påvirke verneverdiene negativt.  
 
I rundskrivet «Forvaltning av verneforskrifter» skriver Miljødirektoratet at 
dispensasjonsbestemmelsen i utgangspunktet er ment for uforutsette tilfeller eller 
spesielle/særlige tilfeller som ikke ble vurdert ved opprettelsen av verneområdet, i 
første rekke bagatellmessige inngrep eller forbigående forstyrrelser.  
  



Kunnskapsgrunnlaget i saken er hentet fra utkastet til forvaltningsplan og Naturbase 
(www.naturbase.no). Nasjonalparkforvalter anser kravet til kunnskapsgrunnlaget i 
naturmangfoldloven § 8 til å være tilstrekkelig for behandling av saken. Føre-var-
prinsippet i naturmangfoldloven § 9 tillegges derfor liten vekt. 
 
Isolert sett vil ikke en grillhytte i tilknytning til eksisterende hyttebebyggelse bidra til 
nevneverdig negativ påvirkning på verneverdiene. Av plan- og bygningslovens 
formålsparagraf går det imidlertid frem at estetisk kvalitet skal ligge som et 
grunnleggende premiss for all planlegging. Nasjonalparkforvalter mener at løsninger for 
utearealer ved hytter bør utformes mest mulig naturlig, og dette gjelder særlig i et 
verneområde.    
  
Det er i dag registrert 27 fritidshytter i landskapsvernområdet. Formålet med 
Stabbursdalen landskapsvernområde er blant annet å sikre et egenartet og vakkert 
naturlandskap. Verneformålet gir dermed føringer om at det ikke er ønskelig å øke 
bebyggelsen i særlig grad. I vurderingen av om en tillatelse skal gis bør 
nasjonalparkstyret særlig vurdere konsekvensene av en dispensasjon, f.eks. om andre 
kan tenkes å søke om dispensasjon på samme grunnlag, og at tillatelse således vil 
skape økt fremtidig press for lignende saker. Presedensvirkningen kan således bidra til 
at den samlede belastning på verneverdiene økes, jf. naturmangfoldloven § 10.   
 
Med tanke på at faren for presedens er stor i denne saken kan en tillatelse på sikt 
kunne bidra til å uthule verneforskriften, gi negative påvirkninger på landskapet og 
dermed være i strid med verneformålet. En grillhytte er på lik linje med andre byggverk i 
kategorien permanente innretninger, og kan dermed ikke regnes som et bagatellmessig 
inngrep, som naturmangfoldlovens dispensasjonsbestemmelse er ment for.  
 
Med bakgrunn i at tiltaket vurderes til å være i strid med verneformålet er ikke vilkårene 
for å kunne gi dispensasjon etter § 48 oppfylt. Nasjonalparkforvalter vurderer derfor at 
søknaden må avslås. 
 
Tiltaket må også sees i sammenheng med den forvaltningspraksis nasjonalparkstyret 
legger opp til for uthus. Når forvaltningsplanen sier at uthus kun kan oppføres i 
spesielle tilfeller, viser det at lista for å tillate en grillhytte ligger høyt. Av 
Miljødirektoratets rundskriv går det også frem at nødvendigheten av et tiltak må veies 
opp mot eventuelle ulemper. Dette gjelder også dersom tiltaket ikke skulle være i strid 
med verneformålet. I dette tilfellet kan ikke nasjonalparkforvalter se at tiltaket kan sies å 
være nødvendig. Hytte og anneks utgjør til sammen 139m2, og bør kunne dekke 
hytteeiers behov for lagringsplass og oppholdsrom.    
  
Da søknaden anbefales avslått er ikke naturmangfoldloven §§ 11 og 12 vurdert 
nærmere i saken.   



 
Vedlegg:  
 
Bilder av eksisterende bebyggelse 

 
Eksisterende hytte på gnr. 10 bnr.20 
 
 

 
Anneks med platting og utepeis, hytta er til høyre i bildet.  



 

 



Porsanger kommune
Teknisk avdeling

Stabbursdalen nasjonalpark og
landskapsverneområde
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus
9815 VADSØ

Vår refDeres ref:

2015/1059-3/10/20
SaksbehandlerDato

Viktoria Paulsen08.07.2015
78460404
viktoria.paulsen@porsanger.kommune.no

Oversendelse sak til behandling - Søknad om tillatelse til oppsetting av grillkjøkken på
GBnr 10/20 ved Lombola i Stabbursdalen i Porsanger kommune. Søker: Per Somby.

Vedlagt oversendes søknad om tillatelse til tiltak til behandling.

Søknaden gjelder oppføring av grillkjøkken med et areal på ca 10,7m2på eiendom GBnr 10/20
ved Øvre Lombola i Stabbursdalen i Porsanger kommune. I følge matrikkelen, er eiendommen
registrert som fritidseiendom og bebygd med hytte og uthus/anneks.

Omsøkt tiltak planlegges i et område som i kommuneplanens arealdel er bestemt båndlagt etter
naturvernloven. Saken skal derfor behandles av nasjonalparkforvalter (Fylkesmannen i
Finnmark).

Porsanger kommune ber om at vedtak i saken som gjelder søknad om dispensasjon fra
vernebestemmelser oversendes søker.

Med hilsen
PORSANGER KOMMUNE

Viktoria Paulsen
saksbehandler

Vedlegg

Kopi uten vedlegg til:
Per Somby Hans A. Opstadsvei 37 9700 LAKSELV

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank
Postboks 400, Rådhuset Rådhuset 78460000 7594.05.00117
9712 Lakselv 9700 Lakselv Telefaks Org.nr
E-post: postmottak(corsanger.kommune.no www.porsanger.kommune.no 78460001 959 411 735



Søknad om tillatelse til tilta k uten ansvars rett
etter plan- og bygningsloven § 20-2

cacisi/os9 L1 c1 s-8Aots--
1 / ()4.1 3

1 v1 06kji- 02.1 ,05. e20(5—
c,„5", I 5—

f- lo 2.0

DIREKTORATET

FOR BYCGNVAL1TET

Søkes det om dispensasjon fra plan- og bygningsloven, forskrift eller arealplan? Ja

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? L JJa

Hvis ja, så oppfylles ikke vilkårene for 3 ukers saksbehandlilng, jf. pbl § 21-7 andre ledd

Nabovarsling, jf. pbl 21-3, skal være gjennomført før søknaden sendes kommunen. (Blankett 5154, 5155, 5156).

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nei

Hvis nei på alle spørsmålene over, anses tillatelse gitt tre uker etter at fullstendig søknad er mottatt i kommunen

1 Nei

Nei

Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

Søknaden gjelde r

byggested
Eiendom/

GnrI Bnr..I Festenr.I Seksjonsnr.

,
Bygningsnr.I Bolignr.i K~une,

Adr se

h_LE t)P1'1/3814- Å

Postnr.I Poststed, 3--4._

,IV I 1•13 fj-4 £ '? ( d)

Tiltakets art

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pb1§ 20-2 bokstav a) og SAK10 § 3-1

Tilbygg < 50 m2Frittliggende bygning

Antennesystem (SAK103 - 1 e)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke

Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel innenfor en

Riving av tiltak som nevnt i SAK10 § 3- 1

(ikke boligformål) < 70 m2Skilt/reklame (SAK10 § 3- 1 d)

mindre enn 1000 m2, jf. pbl § 20-2 bokstav b) og SAK10 § 3-2

skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år)

bruksenhet)

_

,

Annet: i

I Beskriv
Planlagt bruk/formål

Arealdisponering

Planstatus
mv.

Sett kryss for gjeldende plan

Reguleringsplani Arealdel av kommuneplan I Bebyggelsesplan

Navn på plan

Areal
BYAeksisterendeI BYAny tt Sum BYA BRA eksisterendeI BRA nytt Sum BRA Tomteareal

Grad av
utnytting

Vis beregning av grad av utnytting. Veiledning finnes påww w.be.no eller kontakt kommunen

4V/ I,tl'1 C1e•U.e- (jC( 111-LI2-te114, b(,4a1-•)7-1/LM

4--ck,„?pt4t&Q(4/3(,d;„Led,(t.) : t,
,t.. p26{44kAA 14.X.,6, ,e/(1:144k0S'

‘-4,/,‘'.-U 4-1 4tau-,, ()Å4-,. t, L&tAk, v. _AP/A/1d„kt,s t-ekiL--062 -

b21 fi '

(.2(id2/&

-iA,‘,-•(2, G,Ist1 &,(LL,-

Plassering

Plassering
av tiltaket

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver

med tiltaket?Ja r Nei Vedlegg nr.

Q —være dokumentert

Kan vann og avløpssledninger være

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver

i konflikt med filtaket?Ja1 Nei
I Vedlegg nr

Q —være dokumentert

Avstand

Minste avstand til nabogrense

Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei

I F-~
mDette skal vises på situasjonsplanen
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Krav til byggegrunn (pbl § 28-1)

Flom

(TEK10 § 7-2)

Skal byggverket plasseres i flomutsatt område?

, Nei! Ja
Vedlegg nr.

Skred

(TEK10 § 7-3)

Skalbyggverket plasseresiskredutsatt område?
Vedlegg nr.

Neiij Ja

Andre natur -

og mlik3forhold
(pbl § 28-1)

Foreligger del vesentfig ulempe som følge av natur- og miljeforhold?
Vedlegg nr.

Nein JaDersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedlegg

TIlknytning tll veg og ledningsnett

Adkomst

vegloven
g 40-43
pbl § 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst

Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen

Riksveg/fylkesvegEr avkjøringstillatelse gitt?

— I Kommunal vegEr avkjøringstillatelse gitt?,_.
— 1 Privat vegEr vegrett sikret ved tinglyst

for alminnelig ferdsel:

JaNei

. JaNei i! Ja! Nei
—

erklæring?Jaf-- Nei

Overvann Takvann/overvann føres til: Avløpssystem1 Terreng

Feltene" Vannforsyning'og 'Avlep"skalkunfyllesutdersomsøknadengjeklerdriftsbygningi landbruketellermidlertidigetiltak

Vann-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3

Tilknytning i forhold til tomta

10ffentlig vannverk Privat vannverk*

innlagt vann*

ikke innlagt vann*

tilknytning til annen
rettighet ved tinglyst

- Beskriv

: Annen privat vannforsyning,

Annen privat vannforsyning,

Dersom vanntilførsel forutsetter
krysser annens grunn, foreligger

iNei
Vedlegg nr.

Q -
privat ledning ellerJa

erklæring?

Avløp

pbl §§ 27-2,
27-3

Tilknytning i forhold til tomta

i Offentlig avløpsanlegg

, Privat avløpsanleggSkal det installeres vannklosett?

utslippstillatelse?

tilknytning til annen
foreligger rettighet ved

Foreligger

! Ja Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter
eller krysser annens grunn,

n Ja i Nei

privat ledningJaNei
erklæring? Vedleggnr.

Q -
tinglyst

Vediegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra —til Ikke
relevant

Dispensasjonssøknaderfmnvilget dispensasjon B -

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til
nabomerknader C - I n
Situasjonsplan/avkjøringsplan D

,

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E - L.
Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10, § 6-2 1 -

r----
i__

Andre vedlegg 0 -

Erklæring og unders krift

Tiltakshaver

Tiltakshaver forplikter seg til å gjennomføre tiltaket iht. plan- og bygningsloven (pb1), byggteknisk forskrift og gitt tillatelse.

Navri,, Telefon (dagtid)

41 2-cicfs- -1 --
Mobiltelefon

Adresse , -, --,-gck,'
, 0

,,,,a,,,.6' ..42,,,,._, 1
PcL,,inr.I Poststed i L, c „p ,. i

9i. "Ctit, L,,2-,....,--v
DatoI Underrift ,..(-...),

E-post

Gjentas med bIrc..?(?1,Waver___

K __SO M _G/ Eventuelt organisasjonsnr.
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