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Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 78/19 20.05.2019 

Kommunestyret i Torsken 26/19 11.06.2019 

   
 

Årsregnskap og årsberetning 2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
1. Det fremlagte årsregnskapet for Torsken kommune 2018 godkjennes. 
2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 757 595 avsettes til disposisjonsfondet. 
3. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 457 365 benyttes for å dekke EK-innskuddet fra 

KLP i investering for 2018. 
4. Årsberetning for 2018 godkjennes. 
5. Virksomhetenes årsmelding blir tatt til orientering. 

 

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 20.05.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling 
 

Vedtak 
1.Det fremlagte årsregnskapet for Torsken kommune 2018 godkjennes. 
2.Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 5 757 595 avsettes til disposisjonsfondet. 
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3.Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 457 365 benyttes for å dekke EK-innskuddet fra KLP i 
investering for 2018. 
4.Årsberetning for 2018 godkjennes. 
5.Virksomhetenes årsmelding blir tatt til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg: 

- Torsken kommune: Årsregnskap 2018 
- Torsken kommune: Årsberetning 2018 
- Torsken kommune: Virksomhetenes årsmelding 2018 
- KomRev NORD: Revisors beretning fra 01.05.2019 
- Torsken kommune: Kontrollutvalgssak 11/19 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 skal årsregnskapet være avlagt innen 
15. februar i året etter regnskapsåret. 
 
Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt. 
Årsregnskapet for Torsken kommune for 2018 ble avlagt den 15.02.2019. 
 
Revisjonsberetningen som er avlagt den 1. april 2019 konkluderer med at årsregnskapet er etter 
revisjonens mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter, og gir i det alt vesentlig en dekkende 
framstilling av den finansielle stillingen til Torsken kommune per 31.12.2018.  
 
Årsregnskapet er forelagt kontrollutvalget til uttalelse og uttalelsen følger saken til behandling i 
formannskap og kommunestyret. 
 

Vurdering 
Torsken kommune har avlagt driftsregnskapet for 2018 med kr 6 214 960 i regnskapsmessig 
mindreforbruk.  
 
Investeringsregnskapet til Torsken kommune er avlagt i balanse. Slik investeringsregnskapet er 
avsluttet er EK-innskuddet til KLP lånefinansiert. Dette er ikke lov. Overføringen fra drift til 
investering skulle i 2018 vært på kr 457 365. Torsken kommune må derfor vedta å bruke kr 
457 365 av det regnskapsmessige mindreforbruket i driftsregnskapet til å dekke EK-innskuddet 
til KLP for 2018. 
 
Torsken kommune har klart å dekke inn underskuddet på kr 3 300 000 etter planen fra 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. Resterende underskudd for Torsken kommune er 
på kr 6 379 164 pr. 31.12.2018.  
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-9 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 79/19 20.05.2019 

Kommunestyret i Torsken 27/19 11.06.2019 
 

Årsrapport for finansforvaltningen pr 31.12.2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsrapport for finansforvaltningen pr 31.12.2018 blir tatt til orientering. 
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 20.05.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling 
 

Vedtak 
Årsrapport for finansforvaltningen pr 31.12.2018 blir tatt til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Referanser: 

1. Finansreglement for Torsken kommune, vedtatt 10.10.2017 
2. Administrative rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen, vedtatt 10.10.2017 

Vedlegg: 
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1. Årsrapport for finansforvaltningen per 31.12.2018 
 
I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning 
skal Torsken kommune ved årets utgang legge fram en rapport som viser utviklingen gjennom 
året og status ved årets slutt. 
 
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, stabile 
og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell risiko. 
 
I finansreglementet på pkt. 4 sier man blant annet at lånte midler over tid skal gi lavest mulig 
totalkostnad, og i tillegg skal det bli tatt hensyn til behov for forutsigbarhet i lånekostnader. 
 
Finansreglementets pkt. 7.6.b sier at minimum 1/3 av låneporteføljen skal ha flytende rente, 
mens 1/5 av låneporteføljen skal ha fast rente. 

Vurdering 
Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. 
I KLP har Torsken kommune tre lån med bundet rente, 21,5 % av den totale låneporteføljen til 
Torsken kommune har fastrente avtale. Det vil si at reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b som 
sier at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast er tilfredsstilt.   
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STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 31.12.2018 
 

TORSKEN KOMMUNE  
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STATUSRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 31.12.2018 
 

TORSKEN KOMMUNE  

 

1.0 Innledning 

I henhold til finansreglement og forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning, skal Torsken kommune i forbindelse med kvartalsrapporteringene per 31. 

mars og per 30. september, legge frem statusrapport for finansforvaltningen til 

kommunestyret. I tillegg skal det ved årets utgang legges frem en rapport som viser 

utviklingen gjennom året og status ved årets slutt.  

Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 7 gir bestemmelser om 

innholdet i finansrapportene. 

For aktiva skal rapporten inneholde følgende: 

- Sammensetning av aktiva 

- Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser 

For passiva skal rapporten inneholde følgende: 

- Sammensetning av passiva 

- Løpetid for passiva 

- Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 

- Vesentlige markedsendringer 

- Endringer i risikoeksponering 

- Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser  

2.0 Forvaltning av kortsiktig likviditet 

2.1 Bankinnskudd ordinære 

Kommunens kortsiktige likviditet er plassert som bankinnskudd. Torsken kommunen har 3 mnd. 

Nibor + 1,1 % på netto innskudd. Med netto innskudd menes at kommunen ved saldoberegning har 

totale ordinære innskudd som overstiger totale driftskreditter.   

Bankinnskudd - ordinære 31.12.2018 31.12.2017 Renteinntekter

Sparebank 1 Nord-Norge 3 684 389     4 441 158     38 379              

Sparebank 1 Nord-Norge (Senja kommune) 32 740 181   45 037 798   469 400            

Sparebank 1 Nord-Norge (skattetrekk) 2 617 338     2 301 551     30 669              

Sum 39 041 908 51 780 507 538 448           
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2.2 Kassakreditt 

Torsken kommune har i 2018 mottatt i oktober kr 16 204 324 fra havbruksfondet. Per 31. 

desember 2018 har kassakreditten i Torsken kommune en positiv saldo på kr 13 451 635 blant 

annet på bakgrunn av at vi har mottatt midler fra havbruksfondet. Sammenlikner vi saldoen på 

kassakreditten per 31. desember 2017 var den negativ med kr 25 339. Likviditeten er blitt 

betydelig bedre i Torsken kommune når vi sammenlikner saldoen på kassakredittkontoen i 

2018 med 2017 (se tabell og graf under).  

 

3.0 Lånegjeld 

3.1 Kommunalbanken 

Torsken kommune har per 31.12.18 kr 54 729 420 i lån hos Kommunalbanken. I 

Kommunalbanken har Torsken kommune 8 lån. Alle lånene har flytende rente og er serielån. 

Kommunen har et lån med grønn rente. Låneporteføljen er vist under.  

Kassakreditt 31.12.2018 31.12.2017 Renteinntekt

Sparebank 1 Nord-Norge 13 451 635   -25 339 116 281            

Långiver/lånenummer Restgjeld Rente Nominell rente Innløsningsdato

KBN-20080395 4 996 230 Ordinær p.t. 1,8384% 25.09.2028

KBN-20100799 5 246 400 Ordinær p.t. 1,7678% 08.01.2052

KBN-20110217 5 610 000 Ordinær p.t. 1,8566% 06.11.2052

KBN-20120397 1 295 000 Ordinær p.t. 1,7692% 12.07.2032

KBN-20170284 8 847 460 Ordinær p.t. 1,8566% 17.06.2047

KBN-20170345 13 252 540 Ordinær p.t. 1,8343% 20.03.2030

KBN-20170346 13 119 290 Ordinær p.t. 1,8566% 20.10.2034

KBN-20120164 2 362 500 Grønn p.t. 1,7565% 20.04.2032

Sum 54 729 420
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3.2 KLP kommunekreditt 

Låneporteføljen i KLP (kommunekreditt) er illustrert under. Torsken kommune har tre lån i 

KLP og har en gjeld på til sammen 21 790 076. Det er fastrente på alle lånene i KLP. 

Fastrenteavtalen på lån 8317.50.38798 utløper 15.05.2019. 

Långiver/lånenummer Restgjeld Rente Nominell rente Innløsningsdato

KLP 8317.50.24851 217 410        Fastrente 1,85 % 05.11.2021

KLP 8317.50.38798 18 791 646   Fastrente 3,10 % 15.12.2022

KLP 8317.50.48823 2 781 020     Fastrente 1,85 % 01.02.2030

Sum 21 790 076  

3.3 Husbanken 

Kommunen tar opp lån i Husbanken som formidles videre. Formidlingslån er behovsprøvd og 

kan omfatte unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, 

flyktninger, personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag og andre vanskeligstilte 

grupper. Kommunen tildeler startlån i all hovedsak til dekning av egenkapital ved kjøp av 

bolig til forannevnte grupper. Siden ordningen startet opp har kommunen hatt relativt få tap, 

så risikoen for tap anses som lav. Ved tap er det kun 25 % av tapet som kommunen skal 

dekke, resten dekker Husbanken.  

Torsken kommune har kr 24 758 612 i lån hos Husbanken per 31.12.18. Kr 24 238 910 er 

videreutlånt. Torsken kommune har per 31.09.18 kr 519 702 i ubrukte lånemidler.  

Långiver Restgjeld

Husbanken 24 758 612   

Husbanken videreutlånt 24 238 910   

Ubrukte lånemidler 519 702         

3.4 Fordeling mellom långiverne 

Torsken kommune har en total lånegjeld på kr 101 278 108. Fordeling mellom långiverne er 

illustrert under. 
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4.0 Renter 

4.1 Fastrente 

Ved å benytte seg av fastrente holdes renten fast i en valgfri periode vanligvis fra 1 til 10 år. 

Rentevilkårene er avhengig av de vilkår som gjelder i rentemarkedet (swapmarkedet). Ved 

utløpet av avtaleperioden kan lån fornyes med en ny fastrenteperiode eller konverteres 

kostnadsfritt til ett av bankens øvrige renteprodukter. Lån med fast rente kan innløses i 

avtaleperioden mot markedskurs. 

For å vise dagens vilkår på fastrenter tar man utgangspunkt i rentekurven (swaprenter NOK 1 

-10 år). Swaprenten er den faste renten i en rentebytteavtale. Bankene bruker denne renten 

som utgangspunkt for å prise sine fastrenteutlån seg imellom. Et fastrentelån har normalt i 

tillegg et marginpåslag fra banken til brukeren (kommunen). En lang fastrente på f.eks på 10 

år (10Y) er normalt høyere enn en kort fastrente på 3 år (3Y). Swaprenten per 31.12.2018 var 

på 1,52 % (2 år) til 2,09 % (10 år), i tillegg vil man ha et marginpåslag. Markedsdata er vist i 

illustrasjonene under over Swaprenten fra 31.12.2018. 

Finansreglementet legger rammer for spredning av låneopptak. Finansreglementet legger 

bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. Kommunen har i dag om lag 

21,4 % på fast rente dvs over 1/5 av porteføljen, og reglementets bestemmelser pkt. 7.6.b sier 

at minimum 1/5 (20 %) av renten skal være fast.  

 

Forventet utvikling av swaprenten bygget på markedsdata fra 31.12.2018. 
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4.2. Flytende rente 

Nibor er en rentebasis som norske banker benytter ved lån seg imellom, for 1, 3 eller 6 

måneder. Nibor er ofte brukt som referanserente i ulike låneprodukter. Lån tilknyttet Nibor 

har normalt et marginpåslag fra banken. Nibor per 31.12.2018 er på 1,07 % (Nibor 1 mnd.) til 

1,41 % (Nibor 6 mnd.). Markedsdata er visst i illustrasjonene under over den flytende renten fra 

31.12.2018. 

 

 

 

 

5.0 Totalbildet/Stresstest av forvaltningen 

5.1 Budsjettrapport 

Rapport 2017 2018 2019

Budsjettert lånerente 2,60 % 2,30 % 2,40 %

Budsjettert innskuddsrente 1,50 % 1,30 % 1,30 %

Budsjettert bruk av lån 13 366 604   16 744 039     -115 950 000 

Budsjetterte avdrag 4 100 000     4 100 000       4 100 000      

Forventet gjennomsnittlig kortsiktig likviditet 7 000 000     7 000 000       7 000 000      

Total gjeld (ekskl. formidlingslån) pr. 01.01 76 289 078   81 073 013     76 519 496    

Budsjetterte gjeldsrenter lån 3 050 000     2 789 000       2 490 000      

Budsjetterte innskuddsrenter Husbanken utlån -450 000 -350 000 -350 000 

Netto renter budsjett 2 600 000 2 439 000 2 140 000

Påløpte gjeldsrenter lån 2 013 510 1 240 207       -               

Påløpte innskuddsrenter Husbanken utlån -338 907 -241 963 -               

Netto renter 1 674 603     998 244          -                

Tabellen viser forventet utvikling av lånegjeld, kortsiktig likviditet, renteinntekter og 

renteutgifter forutsatt at faste og flytende renter blir lik budsjett- og økonomiplanrentene.  
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5.2 Budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning 

 

 

 

 

Tabellen viser avvik fra rentekostnader i budsjettet for Torsken kommune hvis renten blir 1 % 

høyere enn forutsatt i 2019 på lån. 

 

6.0 Endring i risikoeksponering 

All kortsiktig likviditet står i dag på konto hos hovedbankforbindelse. Låneporteføljens renterisiko er 

vist under punkt 5.2 budsjettavvik ved 1 % ekstra rentestigning. 

7.0 Avvik 

Finansreglementet legger bestemmelser om fordelingen mellom flytende og fast rente. 

Kommunen har i dag 21,5 % på fast rente det vil si at 1/5 av porteføljen har fast rente, kravet i 

finansreglementet er tilfredstilt. 

Budsjettrapport 2019

Renteøkning 1 %

Budsjetterte gjeldsrenter lån 2 490 000     

Budsjetterte gjeldsrenter lån (1 %, ingen end. fastrente) 3 215 614     

Avvik fra budsjett med 1 % endring i rente 725 614

93



Torsken kommune Kommunestyrets vedtak 40/17 Finansreglement 

1 
 

  

Finansreglement 

Til behandling i kommunestyret 

Finansreglement 

Til behandling i kommunestyret 

Finansreglement 

Kommunestyrets vedtak 40/17  

10.10.2017 

Torsken kommune 

94



Torsken kommune Kommunestyrets vedtak 40/17 Finansreglement 

2 
 

Innholdsfortegnelse 

1.0 Finansreglementets virkeområde .......................................................................................... 3 

1.1 Hensikten med reglementet ............................................................................................... 3 

1.2 Hvem gjelder reglementet for ........................................................................................... 3 

2.0 Hjemmel og gyldighet .......................................................................................................... 3 

2.1 Hjemmel og lovgrunnlag .................................................................................................. 3 

2.2 Gyldighet .......................................................................................................................... 3 

3.0 Forvaltning og forvaltningstyper .......................................................................................... 3 

4.0 Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning ...................................................... 4 

5.0 Generelle rammer og begrensninger .................................................................................... 4 

6.0 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål ........................... 5 

6.1 Innskudd i bank ................................................................................................................. 5 

6.2 Rapportering ..................................................................................................................... 5 

7.0 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler ....................... 5 

7.1 Vedtak om opptak av lån .................................................................................................. 5 

7.2 Fullmakter til rådmannen ................................................................................................. 5 

7.3 Valg av låneinstrumenter .................................................................................................. 6 

7.4 Tidspunkt for låneopptak .................................................................................................. 6 

7.5 Konkurrerende tilbud ....................................................................................................... 6 

7.6 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter ........................................ 6 

7.7 Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak ............................................................ 6 

7.8 Rapportering ..................................................................................................................... 7 

8.0 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva ................................................... 7 

9.0 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko ................................................................ 7 

9.1 Konstatering av avvik ....................................................................................................... 7 

9.2 Risikovurdering ................................................................................................................ 7 

9.3 Kvalitetssikring ................................................................................................................. 8 

 

  

95



Torsken kommune Kommunestyrets vedtak 40/17 Finansreglement 

3 
 

1.0 Finansreglementets virkeområde 

1.1 Hensikten med reglementet 

Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. 

Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og 

underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer 

de avkastnings- og risikonivå/refinansieringsrisiko som er akseptable for plassering og 

forvaltning av likvide midler og gjeld. Midler beregnet for driftsformål, opptak av 

lån/gjeldsforvaltning og forvaltning av langsiktig finansielle aktiva.  

1.2 Hvem gjelder reglementet for 

Reglementet gjelder for Torsken kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i 

kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter 

kommuneloven § 27. I den grad disse virksomhetene har en egen finansforvaltning skal denne 

utøves i tråd med dette reglementet, eller i tilfellet med interkommunalt samarbeid, etter et 

omforent finansreglement som er godkjent av kommunestyret. 

 

2.0  Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel og lovgrunnlag 

- Reglementet er vedtatt med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. 

september 1992, § 52 (kommuneloven). 

- Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av 

KRD 9. juni 2009 (FOR 2009-06-09 nr. 635). 

2.2 Gyldighet 

- Reglementet trer i kraft fra og med dato for kommunestyrets vedtak, den 10.10.2017. 

Finansreglementet skal vedtas minst en gang i hver kommunestyreperiode.  

- Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller 

annet politisk organ har vedtatt for Torsken kommunes finansforvaltning.  

 

3.0 Forvaltning og forvaltningstyper 

I samsvar med bestemmelsene i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og 

gjeldsforvaltning skal reglementet omfatte forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva 

(plasseringer) og passiva (rentebærende gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt 

formål, strategier og rammer for: 

- Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. 

- Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler. 

- Plassering og forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva. 
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4.0 Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning 

Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning, 

stabile og lave finansieringskostnader, samt hindre at kommunen tar vesentlig finansiell 

risiko. Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål: 

- Kommunen skal til enhver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke 

løpende forpliktelser. 

- Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalkostnad innenfor definerte krav til 

refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i 

lånekostnader. 

- Dersom kommunen har langsiktige finansielle aktiva, skal forvaltningen av disse gi en 

god langsiktig avkastning til akseptabel risiko som over tid skal bidra til å gi 

kommunens innbyggere et best mulig tjenestetilbud. 

 

5.0 Generelle rammer og begrensninger 

- Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglementet, ta stilling 

til hva som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. 

kommunelovens § 52.  

- Reglementet skal baseres på kommunenes egen kunnskap om finansielle markeder og 

instrumenter.  

- Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finansforvaltningen, 

herunder hva som regnes som langsiktige finansielle aktiva. Det påligger rådmannen 

en selvstendig plikt til å utrede og legge fram saker for kommunestyret som anses 

som prinsipielle. 

- Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer 

og begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at 

kapitalforvaltningen utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert 

for.  

- Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette 

reglementet. 

- Rådmannen skal med hjemmel i dette finansreglementet utarbeide nødvendige 

fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i 

overensstemmelse med kommunens overordnede økonomibestemmelser.  

- Rådmannen gis myndighet til å oppta nye lån i henhold til kommunestyrets vedtak, 

refinansiere eldre gjeld og godkjenne endelige betingelser på lån og rentebytteavtaler, 

herunder løpetid, avdragsstruktur og rentetilknytning. Myndigheten omfatter også å 

undertegne dokumenter eller delegere signeringsfullmakt videre.  

- Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom 

dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finansforvaltning.    

Konkrete rammer for forvaltningen av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl. 

ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.  
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6.0 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål 

Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) skal plasseres i bankinnskudd. 

Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).  

Kommunen kan inngå rammeavtaler for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved 

valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB 

eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.  

6.1 Innskudd i bank 

For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger: 

a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 12 måneder 

b) Et enkelt innskudd med tidsbinding kan ikke utgjøre mer enn NOK 2 mill. 

6.2 Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringer per 31. mars og per 30. september, 

legge fram rapporter for kommunestyret som viser status for forvaltningen av ledig likviditet 

og andre midler beregnet for driftsformål. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge 

frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status ved 

utgangen av året.  

Rapporten skal minimum angi følgende: 

- Fordeling på de ulike plasseringsalternativer/typer aktiva i kroner (markedsverdier).  

- Egne rentebetingelser sammenlignet med markedsrenter. 

- Rådmannens kommentarer knyttet til sammensetning, rentebetingelser/avkastning, 

vesentlige markedsendringer og endring i risikoeksponering. 

- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

risikorammene i finansreglementet.  

 

7.0 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige 

finansieringsavtaler 

7.1 Vedtak om opptak av lån 

Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret. Slike vedtak skal minimum 

angi lånebeløp. 

7.2 Fullmakter til rådmannen  

Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak gis rådmannen fullmakt til å gjennomføre 

låneopptak, herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Rådmannen 

delegeres myndighet til å underskrive lånedokumentene.  
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Kommunen innlån skal for øvrig forvaltes etter de retningslinjene som framgår av dette 

reglementet og i tråd med bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.  

Rådmannen delegeres myndighet til refinansiering av eksisterende gjeld, og inngå nye avtaler 

om nedbetalingstid. 

7.3 Valg av låneinstrumenter 

Det kan kun tas opp lån i norske kroner. 

Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige eller private finansinstitusjoner, samt i 

livselskaper.  

Finansieringen kan også skje gjennom finansiell leasing.  

7.4 Tidspunkt for låneopptak 

Låneopptaket skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett, 

forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold.  

7.5 Konkurrerende tilbud 

Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets mest fordelaktige betingelser. Det skal 

normalt innhentes minst to konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan 

fravikes ved låneopptak i statsbank (f.eks. startlån i Husbanken). 

7.6 Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter 

Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i 

forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt 

et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i lånekostnader.  

Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende: 

a) Refinansieringsrisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall. 

b) Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente, minimum 1/5 skal ha fast 

rente. 

c) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 5 års segment på en 

slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.  

7.7 Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak 

Forvaltningen legges opp i henhold til følgende: 

a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån dog slik at refinansieringsrisikoen ved 

ordinære låneforfall begrenses. 

b) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler 

låneopptakene på flere långivere. 

c) Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer 25 % av kommunens samlete gjeldsportefølje 
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7.8 Rapportering 

Rådmannen skal i forbindelse med kvartalsrapporteringen per 31. mars og per 30. september 

rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang 

rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen 

av året. 

For gjeldsforvaltningen skal det rapporteres om følgende:  

- Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing) så langt i året. 

- Refinansiering av eldre lån så langt i året. 

- Sammensetning av låneporteføljen fordelt på ulike typer passiva 

- Løpetid for passiva. 

- Pålydende verdi, samlet og fordelt på ulike typer passiva 

- Vesentlige markedsendringer. 

- Endringer i risikoeksponering. 

- Markedsrenter og egne rentebetingelser. 

- Rådmannens beskrivelse og vurdering av avvik mellom faktisk forvaltning og 

kravene i finansreglementet.  

- Spesifikt opplyse om verdien på lån som forfaller og som må refinansieres innen 12 

måneder 

 

8.0 Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva 

Torsken kommune har per dags dato ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det 

blir aktuelt for kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må 

finansreglementet endres og vedtas i kommunestyret på nytt.  

 

9.0 Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko 

9.1 Konstatering av avvik 

Ved konstatering av avvik mellom faktisk finansforvaltning og finansreglementets rammer 

skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt økonomisk 

konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 000 000, skal uten ugrunnet opphold 

rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil redusere 

sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.  

Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 000 000, 

kan slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.  

9.2 Risikovurdering 

Det skal til hver rapportering til kommunestyret gjøres følgende adskilte risikovurderinger: 
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- Renterisikoen for plassering av ledig likviditet og andre midler beregnet for 

driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng med en «netto» gjeldsbetraktning 

som viser kommunens renterisiko angitt i NOK ved en 1 % andel generell endring i 

rentekurven. 

- Med renterisiko menes risikoen for endringer i verdien av eiendeler, gjeld, 

egenkapital som følge av renteendringer. 

- Refinansierings og likviditetsrisiko er risikoen for at kommunen ikke klarer å 

refinansiere lån som forfaller. Risikoen håndteres på daglig basis. Refinansiering av 

låneforfall skal planlegges. 

9.3 Kvalitetssikring 

Finansforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om 

finansreglementet legger rammer for en finansforvaltning som er i tråd med kommunelovens 

regler og reglene i finansforskriften.  

Kommunen skal sørge for at rutiner er etablert og etterleves slik at finansforvaltningen utøves 

i tråd med finansreglementet, gjeldende lover og forskrifter med merknader, og at rutiner for 

vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra 

finansreglementet.  

Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom 

kommunerevisjonen.  

Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før 

kommunestyret vedtar nytt, endret finansreglement. I denne sammenheng skal det også 

rapporteres på utført kvalitetssikring av rutinene. 
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1.0 Formål 

Hensikten med rutinene er å sikre at den administrative behandlingen og oppfølgingen er i 

henhold til Torsken kommunes reglement for finans- og gjeldsforvaltning. 

2.0 Omfang 

Rutinene gjelder for kommunens medarbeidere som arbeider med innlån og forvaltning av 

kommunens finans- og gjeldsportefølje, dvs. de som har ansvar for at kommunen har 

likviditet til å betale sine forpliktelser ved forfall, de som har ansvar for kommunens 

hovedbankavtale og tar seg av eventuelle plasseringer av ledig likviditet. 

3.0 Ansvar/myndighet 

Ansvar og myndighet for ajourhold av disse reglene tillegges rådmannen. Ved eventuelle 

fremtidige endringer i finansreglementet vil rådmannen påse at rutiner for finans og 

gjeldsforvaltningen blir ajourført der det anses nødvendig. 

4.0 Beskrivelse/fremgangsmåte 

Under følger en beskrivelse av hvordan de ulike finans- og gjeldstypene skal følges opp. 

4.1 Kortsiktig likviditet 

Likviditetsoppfølging 

- Kommunens likviditetssituasjon følges løpende av økonomisjefen. 

- Ledig likviditet, utover det som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser 

(fratrukket estimerte innbetalinger) de nærmeste 6 måneder, kan plasseres av 

rådmannen etter retningslinjer gitt i finansreglementet. 

Handler 

Rådmannen har ansvar for: 

- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang 

og kompleksitet, før avtaler inngås. 

- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med 

reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringen heller ikke medfører at 

en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede 

porteføljen. 

- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov 

om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende 

kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd. 

- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning. 

Oversikt over hvem som til enhver tid har fullmakt til å sluttføre og kontrollere 

handler, skal fremgå av signaturliste for forvaltningstypen kortsiktig likviditet. 

- Det skal sørges for atskilte funksjoner slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, 

ikke har fullmakt til å disponere bankkonto.  
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- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og 

protokoller. 

Etterkontroll 

Rådmannen skal kontrollere at avtalen blir implementert med de avtalte betingelser. 

Oppfølging og rapportering 

Rådmannen rapporterer status vedrørende kortsiktig likviditet til kommunestyret som en del 

av kommunens faste finansrapportering, dette er i henhold til kravene i finansreglementet pkt. 

6.2. Herunder rapporteres også om forvaltningen har foregått uten avvik.  

4.2 Innlån og gjeld 

Styring av finans- og gjeldsporteføljen 

Rådmannen har ansvar for at det legges opp til en årssyklus der det tidlig i året foretas en 

drøfting av strategi og legges planer for gjennomføring av nye låneopptak og oppfølging av 

finans- og gjeldsporteføljen for året. 

Låneopptak og sikringsavtaler 

Rådmannen har ansvar for: 

- Kommunestyrets vedtak knyttet til årets budsjett fastlegger årets låneramme, dvs. 

administrasjonens fullmakter til å ta opp nye lån i budsjettåret. Nye innlån skal 

gjennomføres innenfor de gitte rammer, og sett i sammenheng med kommunens 

helhetlige finans- og gjeldsforvaltning. 

- Dersom investeringsaktiviteten avviker fra planene, kan lånebehovet også avvike i 

forhold til vedtatt låneramme. Oppdatert lånebehov fremkommer i de tertialvise 

rapportene til kommunestyret, og gir rammer for låneopptaket for året. 

- Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang 

og kompleksitet, før avtaler inngås.  

- Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med 

reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen, og at endringene heller ikke medfører 

at en kommer i konflikt med reglementets rammer og begrensninger for den samlede 

porteføljen. 

- Det søkes å oppnå gunstigst mulige priser i markedet gjennom å innhente 

konkurrerende tilbud, jfr. reglementet for finans- og gjeldsforvaltningen. 

- Handler skal gjennomføres innenfor kravene i kommunens innkjøpsreglement og lov 

om offentlige anskaffelser. Ved tvil om unntaksregler, prosedyrer og lignende 

kontaktes Troms Fylkeskommunes innkjøpskontor for råd. Det føres protokoll for 

anskaffelser i henhold til alminnelige interne innkjøpsregler. 

- Alle transaksjoner krever to underskrifter, jfr. reglement for attestasjon og anvisning.  

- Det skal sørges for atskilte funksjoner, slik at de som har fullmakt til å inngå avtaler, 

ikke har fullmakt til å disponere bankkonto. 
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- Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning og 

protokoller. 

Oppfølging og rapportering 

- Økonomiavdelingen har ansvar for at alle låne- og sikringsavtaler registreres og følges 

opp gjennom kommunens økonomisystem. 

- Rådmannen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen overholder de aktuelle 

rammene. Det skjer minimum i forbindelse med den faste finansrapporteringen, og 

ved årets slutt. 

- Rådmannen rapporterer status vedrørende finans- og gjeldsporteføljen til 

kommunestyret som en del av kommunens faste finansrapportering i henhold til 

kravene i finansreglementet pkt.7.8. Det rapporteres også om forvaltningen innehar 

avvik i henhold til det som står i finansreglementet. 

4.3 Håndtering av avvik 

- Avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets rammer, skal 

lukkes umiddelbart. Ved konstatering av brudd skal dette omgående rapporteres til 

rådmannen, og en avtaler en løsning for å komme innenfor reglementet. Dette 

gjennomføres uten ugrunnet opphold. 

- Ved hver rapportering til kommunestyret skal det informeres om eventuelle brudd i 

perioden, og håndtering av dette. 

- Ved svært alvorlig avvik skal kommunestyret orienteres uten ugrunnet opphold, og 

rutinene skal gjennomgås med sikte på å redusere sannsynligheten for slikt avvik i 

fremtiden. 

Uforutsette hendelser 

Ved akutte markedsendringer skal saksbehandler informere overordnet leder og rådmann om 

situasjonen omgående. Videre oppfølging avtales. 

5.0 Kvalitetssikring 

Kvalitetssikring av finansreglementet og tilhørende rutiner foretas ved hver endring av 

reglementet og/eller rutinene og før kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement eller 

rutinene for finans- og gjeldsforvaltningen. Rådmannen vil da forespørre revisjonen om å 

foreta en ekstern kontroll i henhold til finansforskriften § 8 og reglement for finans- og 

gjeldsforvaltningen med tilhørende rutiner. 
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-11 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 80/19 20.05.2019 

Kommunestyret i Torsken 28/19 11.06.2019 
 

Årsrapport skatt 2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Årsrapport og kontrollrapport for skatt 2018 blir tatt til orientering.  
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 20.05.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling 
 

Vedtak 
Årsrapport og kontrollrapport for skatt 2018 blir tatt til orientering.  
 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg  
1. Årsrapport 2018 for skatteoppkreveren i Torsken kommune  
2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren i Torsken kommune 
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Det er skatteetaten som har det faglige ansvaret og instruksjonsmyndighet overfor kommunens 
skatteoppkrevere. Skatteoppkreveren i Torsken kommune er underlagt økonomisjefen i 
kommunen administrativt og Skatt Nord faglig. Kommunen bruker under 0,5 årsverk på 
skatteoppkreveroppgaver. Kommunen er i et interkommunalt samarbeid med kommunene Berg, 
Tranøy, Dyrøy, Bardu, Sørreisa og Målselv om arbeidsgiverkontrollen.  
 
Skatteregnskapet for 2018 var avgitt til rett tid og viste pr 31. desember 2018 en skatte- og 
avgiftsinngang mellom skattekreditorene på kr 153 049 949. Kommunen sin andel var på kr 
21 406 367, en økning på kr 2 247 359 fra året før. Sum restanse på diverse krav pr 31.12.2018 
var på kr 1 478 216, en nedgang fra året før på kr 70 056.  
 
Skatteoppkreveren og rådmannen er fornøyd med resultatene som foreligger. Samlet vurderer 
skattekontoret at skatteoppkreveren har gode innkrevingsresultater i 2018. Basert på kontrollene 
som skattekontoret har gjennomført, blir regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av 
årsregnskapet gitt i samsvar med gjeldene regelverk.  
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Torsken kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2018/143-7 

Saksbehandler:  Fred Ove Flakstad 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 29/19 11.06.2019 

 

Kontrollutvalgets Årsrapport 2018 

 

Ordførers innstilling 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering 
 

Saksopplysninger 
 
Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, 
jf.§76 
 
For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal «forestå 
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne», jf. § 77 nr. 1. Dette er 
gjentatt i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (av 15.6.04) § 2. 
 
Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner – kap. 3 – 7: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 skal tilkjennegi kontrollutvalgets oppgaver og aktiviteter 
gjennom året og forhold som er behandlet i 2018 
 

Vurdering 
 
Vedlagt følger: 
 
Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-10 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskapet i Torsken 81/19 20.05.2019 

Kommunestyret i Torsken 30/19 11.06.2019 
 

Økonomirapport 1. kvartal 2019 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 blir tatt til orientering. 
 

 

Saksprotokoll i Formannskapet i Torsken - 20.05.2019  
Behandlingsinformasjon 
 
 
 
Enstemmig som innstilling  
 

Vedtak 
Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 blir tatt til orientering. 
 
 

Saksopplysninger 
Vedlegg:  

1. Økonomirapport 1. kvartal 2019 
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Økonomirapporten for 1. kvartal 2019 bygger på foreløpig regnskap fra 01.01.2019 - 
31.03.2019, samt særskilt rapportering fra virksomhetslederne. Etter endt første kvartal 2019 
viser Torsken kommune sitt regnskap et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 436 769. 

Vurdering 
Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. 
Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal 
bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Noen avdelinger går bedre 
regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre. Økonomien i Torsken kommune jobbes det 
kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i kommunen. 
Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært viktig for å 
kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.  
 
 

124



1 

 

  

125



2 

 

Innholdsfortegnelse 

1.0 Innledning ............................................................................................................................. 3 

2.0 Hovedtall drift pr 1. kvartal 2019 ......................................................................................... 3 

3.0 Lønnsanalyse 1. kvartal 2019 ............................................................................................... 4 

4.0 Rammeområder .................................................................................................................... 4 

4.1 Ramme 1 Sentraladministrasjonen ................................................................................... 5 

4.2 Ramme 2 Oppvekst .......................................................................................................... 5 

4.3 Ramme 3 Helse, omsorg og sosial .................................................................................... 5 

4.4 Ramme 4 Teknisk etat ...................................................................................................... 5 

4.5 Ramme 5 Kommunale bygg ............................................................................................. 5 

5.0 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter ............................................................................. 6 

5.1 Bibliotek ........................................................................................................................... 6 

5.2 Skolelunsj - Gryllefjord skole - en satsing innen folkehelse i skolen .............................. 7 

5.3 Kultursektoren og kulturskolen ........................................................................................ 8 

6.0 Oppvekst ............................................................................................................................... 9 

6.1 Gryllefjord skole ............................................................................................................... 9 

6.2 Gryllefjord Barnehage .................................................................................................... 10 

6.3 Medby skole ................................................................................................................... 12 

6.4 Askeladden barnehage .................................................................................................... 14 

7.0 Helse og omsorg ................................................................................................................. 17 

7.1 NAV / Tiltak funksjonshemmede / Tiltak utenfor institusjon ........................................ 17 

7.2 Tiltak utenfor institusjon ................................................................................................ 17 

7.3 Helsestasjon .................................................................................................................... 18 

7.4 PLO ................................................................................................................................. 18 

8.0 Teknisk etat ........................................................................................................................ 20 

 

  

126



3 

 

1.0 Innledning 

Økonomirapporten for 1. kvartal forklarer den økonomiske situasjonen til Torsken kommune. 

Rapporten blir sikrere jo lenger ut i året man kommer. Økonomirapporten for 1. kvartal 

bekrefter at det er variasjoner i driften på de ulike rammeområdene. Noen avdelinger går 

bedre regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre. Økonomien i Torsken kommune 

jobbes det kontinuerlig med, og det er et viktig tema som blir tatt opp på ledermøtene i 

kommunen. Budsjettet er periodisert, og budsjettdisiplin på de ulike rammeområdene er svært 

viktig for å kunne sikre en økonomisk forsvarlig drift.  

2.0 Hovedtall drift pr 1. kvartal 2019 

Torsken kommune sine driftsinntekter pr. 1. kvartal 2019 var på om lag 34,2 mill. kroner, som 

gir et positivt avvik i forhold til budsjett på om lag 3,8 mill. kroner. Det er da tatt høyde for 

kjente inntekter som tilhører 1. kvartal, for eksempel lisenser IKT som er betalt for halve og 

hele året, integreringstilskudd, brukerbetalinger institusjon og refusjoner som blir innbetalt i 

ettertid.  

Driftsutgiftene pr. 1. kvartal 2019 for Torsken kommune er på om lag 43,9 mill. kroner. Det gir 

et negativt avvik i forhold til budsjett på om lag 3,4 mill. kroner. Det er da tatt høyde for kjente 

utgifter som tilhører 1. kvartal. Det er i perioden betalt lisenser, forsikringer og abonnementer 

for hele året.  

Totalt sett etter endt 1. kvartal 2019 ligger Torsken kommune sitt driftsregnskap med et positivt 

avvik på kr 436 769. 

 

 

 

 

 

  

Pr 31.03.2019 Budsjett Regnskap Avvik

Sum utgifter 40 521 821 43 912 998 3 391 177

Sum inntekter -30 402 915 -34 230 861 -3 827 946 

Netto 10 118 906 9 682 137 -436 769 
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3.0 Lønnsanalyse 1. kvartal 2019 

I økonomirapportene gjennomføres det en lønnsanalyse. Bakgrunnen for dette er at kommunen 

gir et mangfold av tjenester til innbyggerne og spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv. 

Lønnsutgiftene inkl. de sosiale kostandene utgjør store deler av kommuneregnskapet og er 

derfor analysert i en egen tabell nedenfor.  

 

 

 

 

 

4.0 Rammeområder 

På de ulike rammeområdene får vi følgende tabell: 

 

Totalt sett for første kvartal på de ulike rammeområdene er det et positivt avvik i regnskapet i 

forhold til budsjett på kr 290 588. Dette er etter korreksjoner i forhold til lisenser, abonnementer 

og forsikringer som er betalt for hele året. Refusjoner for gjesteelever, sykelønnsrefusjoner og 

tilskudd er det korrigert for.  

I ramme 1 (sentraladministrasjonen) er det et mindreforbruk på kr 13 400. På ramme 2 

(oppvekst) har vi også et mindreforbruk på kr 105 846. På ramme 4 (teknisk etat) er det et 

mindreforbruk på kr 134 923. Det samme er tilfellet på ramme 5 (bygninger), der det er et 

mindreforbruk på kr 96 588.  

Lønnsanalyse 1. kvartal 2019 Budsjett Regnskap Avvik

Fast lønn 14 268 665 14 293 432 24 767

Vikarutgifter 335 514 839 816 504 302

Lønn ekstra arbeid/prosjekter 294 049 199 613 -94 436 

Lønn renhold 722 469 718 097 -4 372 

Overtidslønn -                 330 898 330 898

Lønn politikere 270 966 271 319 353

Øvrige lønnsutgifter 394 394 364 933 -29 461 

Sum lønn 16 286 057 17 018 108 732 051

Pensjonspremie 3 353 252 2 820 537 -532 715 

Arbeidsgiveravgift 879 320 994 620 115 300

Refusjon sykelønn/annet -545 778 -1 034 249 -488 471 

Netto lønnskostnader 19 972 851 19 799 016 -173 835

Ramme Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i NOK

1 Setrale styringsenheter og fellesutgifter 11 378 431 11 391 831 -13 400

2 Oppvekst 6 158 777 6 264 623 -105 846

3 Helse-omsorg-sosial 11 034 364 10 974 195 60 169

4 Teknisk 1 397 768 1 532 690 -134 923

5 Bygninger 1 499 429 1 596 017 -96 588

31 468 768 31 759 356 -290 588
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På ramme 3 (helse og omsorg) har vi et merforbruk på kr 60 169.  

Rapporten ble låst i Visma den 12. april 2019. 

Rådmannen vil foreta administrative budsjettreguleringer innenfor den enkelte ramme etter 

behov. Det vil bli lagt fram budsjettreguleringer mellom rammeområdene for kommunestyret. 

4.1 Ramme 1 Sentraladministrasjonen 

Ramme 1 har et mindreforbruk på kr 13400. På ramme 1 er det tatt med kjente inntekter, 

tilskudd og overføringer som ennå ikke er mottatt. Noen tjenesteområder går bedre 

regnskapsmessig i forhold til budsjett enn andre på ramme 1. 

4.2 Ramme 2 Oppvekst 

Ramme 2 har et mindreforbruk på kr 105 846, og går økonomisk bra på de ulike 

tjenesteområdene.  

4.3 Ramme 3 Helse, omsorg og sosial 

På ramme 3 har vi et merforbruk på kr 60 169. På sykehjemmene er det tatt høyde for 

brukerbetalinger på institusjon og refusjoner fra staten som vil komme senere. 

Tjenesteområdet tiltak utenfor institusjon vil ikke få refusjon for særlig ressurskrevende 

brukere i 2019 for året 2018. Forventet inntekt i tilskudd på kr. 650 000 i budsjettet er derfor 

ikke reelt. Årsaken er endret forbruk på kjøp av tjenesten i 2018. 

Det har vært en del langtidssykemeldte og korttidsfravær både på Gryllefjord sykehjem og på 

Sifjord sykehjem i første kvartal. Ledelsen har sammen med de ansatte vurdert behovet for 

innleie av vikarer til hver vakt. 

4.4 Ramme 4 Teknisk etat 

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 134 923, og går økonomisk bra på de ulike 

tjenesteområdene.   

4.5 Ramme 5 Kommunale bygg 

På ramme 5 har vi et mindreforbruk på kr 96 588 etter endt 1. kvartal.  
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5.0 Sentrale styringsenheter og fellesutgifter 

5.1 Bibliotek 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Utlån/besøk: Små endringer fra 2018, men en positiv utvikling med nesten 5 % økning i 

besøkstallene. Besøk ligger nå på rundt 20 % høyere enn utlån og gir en forsterket indikasjon 

på endring av publikums bibliotekbruk der biblioteket som arena for brukernes egne 

aktiviteter forsterkes. Vi ser en merkbar endring ved at skoleelever bruker biblioteket mer til 

skolearbeid, og benytter seg i stor grad av tilbudet om ubetjent/meråpent bibliotek. 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

132 Folkebibliotek Gryllefjord 134 735 97 225 37 509 0 

Totalt 134 735 97 225 37 509 0 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 
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5.2 Skolelunsj - Gryllefjord skole - en satsing innen folkehelse i skolen 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Lunsjen er delt opp i 1-4 klasse som får servert lunsj mandag og onsdag og 5-10 klasse tirsdag 

og torsdag. Hovedformålet er sunn og næringsrik mat i et kostholds perspektiv. I tillegg ser vi 

at frokosten virker svært sosialiserende og inkluderende.  

Tilbakemeldingene er svært gode fra elevene. 

 

Praktisk gjennomføring:  

Det serveres en varmrett, i tillegg er brødmat og pålegg tilgjengelig.  

Alle spiser samlet, uavhengig om de har medbragt eller skolelunsj de dagene det er deres dag. 

Kostnaden pr. elev er på kr 11 pr dag. 

Skolelunsjen for skoleåret 2018/19 avsluttes 29 mai. 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Prosjektet finansieres gjennom 

eksterne tilskudd og tilskudd fra næringsfondet på kr 100 000.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

123 Prosjekter -44 070 0 -44 070 0 

Totalt -44 070 0 -44 070 0 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 
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5.3 Kultursektoren og kulturskolen 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Det er rapportert i forhold til DKS ( Den kulturelle skolesekken) og DKSS (Den kulturelle 

spaserstokken). Bestillingstilbud er sendt skolene. 

Det er også gjort noen små  innkjøp på tjenesteområdet kulturskolen i første kvartal. 

Musikbingene i Gryllefjord og på Medby er ferdigstilt. Den 30. april ble musikkbingene 

formelt åpnet. Her bidrar kulturskolen med musikkutstyr i tillegg til vedtatt standard. Det 

formelle rundt musikkbingene er klart og tilskudd på kr 500 000 for bingene og kr 75 000 for 

utstyr er utbetalt til kommunen fra MUO (Musikkutstyrsordningen). 
  

 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

130 Kultursektoren 93 649 129 011         -35 361 0 

131 Kulturskolen 147 203 162 856 -15 654 0 

Totalt 240 849 291 867 51 015 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Ingen sykemeldinger i første kvartal, det er levert en egenmelding. 

 

Årsak Antall dager fravær 

Egenmelding 6 
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6.0 Oppvekst 

6.1 Gryllefjord skole 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gryllefjord skole drifter etter gjeldende lover og forskrifter (opplæringsloven). Det har vært 

en del endringer. Skolen drifter nå selvstendig og ikke som en del av et oppvekstsenter. Ipad -

satsingen er i gang. Lærere og elever er i gang med opplæringen, men det gjenstår fortsatt tre 

oppfølgingsdager for lærerne. Ipader er delt ut til elevene og implementert i undervisningen 

og vi er godt i gang. Veilederkorpset er koplet inn, og Gryllefjord skole skal samarbeide med 

veilederkorpset i to år. Her vil fokuset være ledelse og læringsmiljø. 

Nasjonal kartlegging er gjennomført. Det gjenstår noen elever som har vært borte fra skolen 

før påske. 

Mellomtrinnet har vært med på Sjømatuka, et samarbeid med Ungt entreprenørskap. 

Elevbedriften (valgfag) har deltatt på Ungt entreprenørskaps-messe på Finnsnes. Planlagt tur 

til Målselv Fjellandsby ble avlyst på grunn av dårlig vær, men vi fikk en flott dag på 

Torskenskaret rett før påske. 

Grethe Pedersen og Cecilie Grande Høydahl har sagt opp sine stillinger. 
  

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Budsjettet og regnskapet er gjennomgått og det ser ut til at man stort sett kommer i balanse. 

Det er mye egenmeldt fravær og omsorgspermisjoner, noe man må prøve å få redusert. I 

tillegg må man følge med på posten for foreldrebetaling SFO. Her kommer det til å bli like 

stort avvik i 2. kvartal. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

211 Gryllefjord skole 2 596 646 2 592 238 4 408 0 

Totalt 2 596 646 2 592 238 4 408 0 
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Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er kun gjort små justeringer. 

 

Personal/HMS 

Det har vært mye sykefravær i 1. kvartal. Vi har hatt tre langtidssykemeldinger, men disse er 

nå tilbake i jobb enten helt eller delvis. I tillegg har det vært mye egenmeldt fravær og 

velferdspermisjoner. Flere av de ansatte har gamle foreldre som har hatt behov for ledsager til 

helseundersøkelser. 

Forslag til tiltak: 

Jobbe for å få bedre struktur og tydeligere ledelse, i tillegg til bedre arbeidsmiljøet. 

Årsak Antall dager fravær 

Egenmeldte 27 

Sykt barn  5 

Velferdspermisjon med lønn 7,5 

Legemeldt fravær 100% 76 

Legemeldt fravær 50% 14 

Legemeldt fravær 30% 12 

Legemeldt fravær 20% 16 

 

6.2 Gryllefjord Barnehage 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

 

 

 

I januar startet vi opp i barnehagen med egen styrer. Vi mangler utdannede pedagoger, vi har 

3 konstituerte pedagoger i stillingene. Tema for januar har vært kropp og klær, der vi skulle 

bli bedre kjent med og lære mer om kroppen og de forskjellige kroppsdelene og klesplagg.  

I februar hadde vi tema musikk og eventyr. Barna skulle bli kjent med og lære forskjellige 

eventyr gjennom fortelling, lesing, bordteater og dramatisering. Vi hadde også en del 

rytmesamlinger og sangsamlinger. I februar hadde vi også samisk uke, der barna ble bedre 

kjent med samiske tradisjoner og samefolkets flagg. Vi hadde karneval, der både barn og 

voksne kledde seg ut. I februar hadde vi også problemer med stengte veier og snøras i 3 dager, 

der vi måtte bruke Grendehuset i Torsken som alternativ barnehage.   
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I mars hadde vi tema sol og vinterliv. Vi har hatt masse sanger, rim og regler som hører 

vinteren til. Vi markerte soldagen og barnehagedagen 12. mars. Barna i barnehagen hadde 

forskjellige microprosjekter, lage vulkan, lage softis ute, luft i ballonger og vannlek. Det ble 

hengt opp plakater med bilder av prosjektene på Kommunehuset og sykehjemmet.  

Økonomi 

 

Av innkjøp i barnehagen fra januar til mars kan det nevnes nye mobiltelefoner til avdelingene, 

nytt kamera og ny vaskemaskin til barnehagen. 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

241 Gryllefjord Barnehage 1 096 194 1 073 670 22 524 0 

Totalt 1 096 194 1 073 670 22 524 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Jevnlige kontroller gjør at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Alle som arbeider i barnehage er svært utsatt for smitte. I første kvartal har vi hatt ca. 3 

influensaepidemier. Der både barn og voksne har vært syke. 

Forslag til tiltak: 

Influensavaksine 

Årsak Antall dager fravær 

Permisjoner 16 dager 

Sykemeldinger 100% 47 dager   

50% 28 dager 

Egenmeldinger 8 dager 

Ferie 15 dager 
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6.3 Medby skole 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

    
  

 

 

 

 

 

 

Første halvdel av vårsemesteret ved Medby skole er nå tilbakelagt. Det har vært hektiske 

måneder, med flere sykemeldinger, opplæring i bruk av lærebrett i undervisninga og flere 

permisjoner i forbindelse med etablering av Senja kommune.  

Selv om det har vært hektiske måneder, har elevene fått et godt og forsvarlig 

opplæringstilbud. Vi ser at både elever og lærere er nysgjerrig og positive til å ta i bruk 

lærebrett 1:1. Å bruke lærebrett er nytt for ledelse, lærere, elever og foreldre. Læringskurven 

har vært bratt, men dyktige veiledere har gitt alle gruppene tro på at dette er et godt verktøy å 

ha med seg i skolehverdagen. God opplæring i forkant ser vi er avgjørende for at vi skal 

lykkes, og at vi får en «grunnmur» som vi kan bygge videre på.  

Målet vårt med å innføre lærebrett 1:1 er at skolens elever skal oppleve økt motivasjon, 

mestring og læring ved bruk av digitale læringsverktøy. Dette gir muligheten for større grad 

av samarbeid, tilpasset opplæring og kreativitet. Vi tror at når elevene er aktive i egen læring, 

får de økte muligheter for dybdelæring. Dette er også i tråd med det vi allerede nå kan lese i 

ny overordnet del av læreplan. Høsten 2020 skal vi ta i bruk et nytt læreplanverk. 

Fagfornyelsen skal bidra til at elevene gjennom fordypning og god progresjon oppnår økt 

mestring og forståelse i fag og på tvers av fag.  

I dette semestret har elevene hatt fagsamtaler med faglærerne, og det ble i mars gjennomført 

utviklingssamtaler der både elever, foreldre og lærere deltok. I fagsamtalen er det viktig å ha 

fokus på eleven og elevens læring. Altså hvor er eleven i sin læring, hvor skal de og hva bør 

eleven gjøre for å komme videre i læringen. 

Medby skole oppleves som en arbeidsplass der det er et godt arbeidsmiljø med kompetente og 

dyktige medarbeidere. Vi gjennomførte Ståstedsanalysen på hele personalet i februar, og 

resultatet fra denne viser at alle opplever Medby skole som en fin arbeidsplass. 

Ståstedsanalysen er refleksjons- og prosessverktøy til bruk i skolebasert vurdering. Målet er å 

skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i 

utviklingsarbeidet sitt. 
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Økonomi 

 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme: 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket. Jevnlige kontroller gjør at 

virksomheten har god kontroll på drifta. Refusjon fra frikjøp Senja kommune hovedtillitsvalgt 

er ikke lagt inn. Beløpet her er på kr 52909. Vi har bedt om en budsjettregulering mellom 

skolen og barnehagen.  35 % av rektors lønn står fortsatt på barnehagen. Barnehagen og 

skolen ble som kjent «skilt» 1.januar 2019. Beløp det søkes budsjettregulering på er kr 

244898 på årsbasis. 

 

Personal/HMS 

Legemeldt sykefravær er gått opp ved Medby oppvekstsenter. I årets første måneder har vi 

hatt langtidssykemeldinger på skolen som skaper utfordringer for den daglige driften. Vi har 

liten tilgang på vikarer, noe som gjør at en del ansatte må påta seg ekstra oppgaver.  

Årsak Antall dager fravær 

Permisjoner 14 dager 

Sykemeldinger  61 dager 100% 

14 dager 50% 

Egenmeldinger 4 dager 

 

  

Ansvar Regnskap Revidert budsjett Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

212(skole) 1 697 848 1 706 070 -8 221 0 

Totalt 1 697 848 1 706 070 -8 221 0 
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6.4 Askeladden barnehage 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

 

Fra nyttår ble Askeladden barnehage egen virksomhet, med styrer. Det har vært en spennende 

forandring på mange måter. Vi som jobber i barnehagen samarbeider godt og gjør hverandre 

gode. Det merkes ellers blant de ansatte at det er 35 % stilling til administrasjon. Denne 

stillingsprosenten er ikke fylt opp på avdelingen, men alle gjør sitt beste for å få gjennomført 

planlagte aktiviteter. 

 

Aktiviteter i Askeladden barnehage for januar, februar, mars og april. 

Januar 

• Månedens tema: Lyset 

• Månedens mål: «Øve oss på å være en god venn og undre oss over lyset i mørketiden» 

Vi ønsket at barna skulle få kjennskap til lyset i mørketiden, lyset som gradvis kommer 

tilbake og at lys finnes på ulike måter. Vi eksperimenterte også med vann, snø og is, der vi 

gjennomførte et snø og is smelting prosjekt. Og vi prøvde ut lys i is- og snølykter. Vi snakket 

også om ulike typer følelser og om det å være en god venn. Vi gikk på refleksjakt i skogen. Vi 

fikk erfaringer om hvor mørkt det er når strømmen går. Vi undret oss over ulike farger på 

himmelen. Det er mye å lære og utforske, også hvordan vi tolker lyder; «ja og nei lyder». Vi 

tolker kanskje forskjellig hvordan lyder påvirker oss og hvilke lyder vi liker og ikke. 

• Månedens eventyr: Skinnvotten 

• Månedens farge: BLÅ 

• Månedens sanger: Det snør, det snør, tiddelibom og Skinnvotten. 

Februar 

• Månedens tema: Vinter 

- Barna fikk kjennskap til forskjellige vinteraktiviteter. De fikk også kjennskap til 

samisk kultur, ulike mønster og karneval. 

• Månedens mål: 

«Gjennom samarbeid med hverandre blir vi kjent med ulike mønstre, kulturelle uttrykk og 

ulike vinteraktiviteter» 
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Den samiske nasjonaldagen ble feiret med joik, bilder av ulike kofter og klær. Barna fikk lære 

om det samiske flagget, se og kjenne på reinskinn, smake på reinkjøtt. De fikk høre 

fortellinger og vi synes de fikk et innblikk iden samiske kulturen. Vi hadde også fokus på å 

lære om ulike mønster, vi opplevde at barna lærte mye og kan skille mellom mange ulike 

typer mønster. I utetiden har vi hatt fokus på ulike vinteraktiviteter, brøyting, måke snø, 

aking, på istapp jakt. De har gravd seg ned i snø, hatt flaskeløp, sett etter dyrespor og mønster 

i snøen. De yngste hadde også et eksperiment med snø som de fikk undersøke og leke med på 

badet.  

• Månedens eventyr: De fargerike fjærene. 

• Månedens farge: GUL, RØD, BLÅ, GRØNN (det samiske flaggets farger). 

• Månedens sanger: Pitt Pott nøtt, Samisk kultursang og Hu og hei. 

• Det ble også oppstart av svømming for fire og fem åringene. 

Mars 

• Månedens tema: Sol i barnehagen  

• Månedens mål: 

«Barna skal få kjennskap til sola, samt glede og trivsel med fysisk aktivitet» 

• Månedens farge: LILLA og GUL 

• Månedens eventyr: Solen og vinden. 

• Sanger: Hei det snør, Sol, sol kom igjen, Soltrall. 

Vi feiret sol dag. Vi feiret barnehagedagen – med tema å undre seg. 

Vi har hatt spennende lek og fysisk aktivitet i snøen. Vi har måket fram sklia, etterfulgt av skli 

konkurranse med tilfart. Barna synes det også er spennende med snøen som tiner i sola. Vi har 

også hatt ballaktiviteter i gymsalen. Vi har hatt formingsaktiviteter som maling med lilla og 

gul og laget sol i kartong. 

Utfordringer for perioden: 

Vi har opplevd en del utfordringer med stengte veier. Det har vært stengt en del ganger til 

Flakstadvåg. Tre av de ansatte bor der og har hatt vanskeligheter med å komme seg til jobb, 

enkelte ganger også hjem etter jobb (de det angår har da jobbet hos bruker for sykehjemmet). 

Det har også vært utfordrende å få enkelte av barna hentet i barnehagen, da foreldre som 

jobber for Flakstadvåg Laks har vært innesperret på Flakstad. Dette har fordret litt overtid.  

Heldigvis har vi hatt fleksible renholdere, en fleksibel vikar og kutt i kontortid som har gjort 

sitt til at det har gått rundt. Vi har også byttet personal med sykehjemmet enkelte ganger, slik 

at både barnehagen og bruker på Flakstad har fått hjelp. Vi merker at vi er sårbar og skulle 

gjerne hatt flere vikarer tilgjengelig. Hele personalgruppa har uansett stått på for å 

gjennomføre de planlagte aktiviteter, ros til alle.  
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Økonomi 

 

Vi har vært litt forsiktig med bruk av penger så tidlig i året. Vi har prøvd å spare på 

vikarbudsjettet også. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

242 Medby barnehage 661 523 699 193 -37 670 0 

Totalt 661 523 699 193 -37 670 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

 

Personal/HMS 

Vi har hatt en langtidssykemelding i første kvartal, der personen er 60% sykemeldt. For 

utenom det har vi hatt enkeltdager med syke barn, egen sykdom og stengt vei.  

Forslag til tiltak:  

Vi gjør vårt beste for å legge til rette for våre ansatte, i forhold til både løfting og stell av barn. 

Vi hjelper hverandre der det trenges. Det virker som alle trives på jobb. 

Årsak Antall dager fravær 

Sykemelding 4 dager med 80% sykemelding 

112 dager med 60% sykemelding 

Egenmelding / syke barn dager / stengt vei 8 dager egenmelding +3 dager sykt barn 

+2 fravær ved stengt vei. (13 dager) 

Permisjoner 2 dager 
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7.0 Helse og omsorg  

7.1 NAV / Tiltak funksjonshemmede / Tiltak utenfor institusjon 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

NAV erfarer at vi over tid har flere familier/husstander som kun har økonomisk sosialhjelp 

som eneste inntekt, og vi arbeider kontinuerlig med å få avklart andre eventuelle 

inntektskilder/inntektssikringer for disse. 
 

 

Økonomi 

 

NAV forventer merforbruk i 2019 på konto 147001 (bidrag sosial omsorg) på grunn av 

økning i omfang av sosiale bidrag. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i 

kroner 

Forventet avvik 

pr 31.12.19 

311 Sosialtjenesten 406 194 380 081 26 112 200 000 

312 Tiltak funksjonshemmende      68 075      123 676   -55 601 0 

Totalt 474 269 503 757 -29 489 200 000 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Avventer eventuell budsjettregulering. 

 

Personal/HMS 

Null fravær i første kvartal. 

7.2 Tiltak utenfor institusjon 

 

Økonomi 

 

Kort gjennomgang av regnskap i forhold til budsjett i 1. kvartal. 

Kjøp av tjenester fra private er tilstrekkelig budsjettert. Manglende tilskudd for særlig 

ressurskrevende brukere gjør at tallene ikke går i balanse. 

 

Ansvar Regnskap Revidert budsjett Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

380 1 564 257 1 405 645 158 611 650  000 

Totalt 1 564 257 1 405 645 158 611 650  000 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 
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Det vil ikke kommer inntekter for særlig ressurskrevende brukere i 2019 for året 2018. 

Forventet inntekt i tilskudd på kr. 650 000,- er derfor ikke reelt. Årsaken er endret forbruk på 

kjøp av tjenester fra andre fra april 2018. 

Personal/HMS 

Null fravær i første kvartal.    

7.3 Helsestasjon 

 

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

Torsken kommune har fra 010119 kjøpt 20 % helsesøstertjenester. 

Oppgaver i første kvartal har vært oppfølging vaksinering i skolehelsetjenesten og 

vaksinering/ kontroller på helsestasjon. 

 

Økonomi 

Virksomheten har gode rutiner på å følge med forbruket.  

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 31.12 

323 Helsestasjon 44 969 110 902          -65 933 0 

Totalt 44 969 110 902 -65 933 0 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme i 1. kvartal 

Det er ingen endringer innenfor egen budsjettramme i første kvartal. Jevnlige kontroller gjør 

at virksomheten har god kontroll på drifta. 

7.4 PLO  

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

PLO gir tjenester til pasienter på sykehjemmet og i hjemmetjenesten etter gjeldende lovverk 

og vedtak.  

Ved Sifjord sykehjem har vi 14 rom, de har vært dekket 1. kvartal. Ved Gryllefjord sykehjem 

er det 15 rom, de har vært delvis dekket 1. kvartal. I PLO nord gis det flere tjenester i 

hjemmet enn i PLO sør.  

I ledige stunder leser personalet for pasientene, vi har lånt bøker fra biblioteket. Ellers gjøres 

det aktiviteter som trim med fysioterapeut/ ansatte, baking o.l. Vi har regelmessige andakter 

og gudstjenester på sykehjemmet, dette annonseres.  

Tillitsvalgte og ledelsen er med i diverse grupper som jobber med Senja kommune. Mye skal 

på plass.  

Virksomhetsleder Nina Frantzen har sagt opp sin stilling i Torsken kommune. Hun slutter 

30.april. Fra 1.mai vil ny virksomhetsleder, Kjell Jarle Hansen være på plass. 
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Økonomi 

Ansvar 361/ 362: det har vært en del langtidssykemeldte og korttidsfravær i denne perioden. 

Vi har i lag med ansatte vurdert behovet for å innleie vikarer til hver vakt. 

Ansvar 371/372: det er i ressursstyring (turnusprogram) budsjettert på disse ansvar, men når 

det gjøres endringer og eventuelt det settes inn vikarer, blir dette gjeldende i ansvar 361 og 

362. 

 

Endringer innenfor egen budsjettramme: 

Vi vil etterstrebe å jevnlig kontrollere tall for drifta. Vi gjør månedlige kontroller, hvor 

forbruket sees på. 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet avvik 

pr 31.12 

362(Sifjord sykehjem) 3 047 967 2 830 482 217 485 0 

372(hjemmetjenesten) 513 586 497 999 15 587 0 

Totalt 3 561 553 3 328 481 233 074 0 

 

Ansvar Regnskap Revidert 

budsjett 

Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 31.12 

361 (Gr.fjord sykehjem) 3 146 959 3 153 789 -6 831 0 

371(hjemmetjenesten) 360 790 359 479 1 311 0 

Totalt 3 507 749 3 513 268 -5 520 0 

 

Personal/HMS 

PLO sør (Sifjord) 

Årsak 

 

Antall dager fravær 

Permisjoner med lønn 

 

15 

Sykemeldinger 

 

100 

Egenmeldinger 

 

58 

Ferie 

 

6 
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PLO nord (Gryllefjord) 

Årsak 

 

Antall dager fravær 

Permisjoner med lønn 

 

13 

Sykemeldinger 

 

93 

Egenmeldinger 

 

21 

Ferie 

 

11 

8.0 Teknisk etat  

Tjenesteproduksjon i forhold til vedtatte forutsetninger og planer: 

 

Planlagt vedlikehold og tjenesteproduksjon har gått som forventet utenom store utfordringer. 

Teknisk avdeling har mange pågående prosjekter av relativt stor størrelse. 

Oppgradering av sykehjemmet, kommunale leiligheter og nybygg/utvidelse av vannverkene i 

Gryllefjord og på Medby er noen av disse. I tillegg er prosjektering av flere andre prosjekter 

igangsatt og tar en stor del av de administrative ressursene som er tilgjengelig. Dette gir en 

utfordring i saksbehandlingen av saker som kan ta noe lengre tid. 

Det har ikke i perioden oppstått hendelser som vil ha ekstra økonomisk konsekvens for neste 

kvartal. 

 

Økonomi 

 

Ramme 4 har et mindreforbruk på kr 134 923.Ramme 5 har i regnskapet et mindreforbruk på 

kr 198 930. Det er da gjort korrigeringer for prosjektrelaterte kostnader som er belastet 

rammene i regnskapet, men som er finansiert gjennom ekstratildelte midler.  

 

Ramme  Regnskap Revidert budsjett Avvik i kroner Forventet 

avvik pr 

31.12.19 

4 Teknisk 1 397 798 1 532 690 -134 923 0 

5 Bygninger 1 499 429 1 596 017 -98 588 0 

Totalt 2 897 227 3 128 707 -233 511 0 
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Torsken kommune Arkiv: 212 

Arkivsaksnr: 2018/25-13 

Saksbehandler:  Elisabet Norlund 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 31/19 11.06.2019 

   
 

Budsjettreguleringer drift 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
Vedlagte budsjettreguleringer i drift blir vedtatt. 
 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av tidligere kommunestyrevedtak i sak 5/19 og på grunn av endringer i løpet av 
året legger rådmannen fram forslag til budsjettreguleringer i drift for 2019.  
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Budsjettreguleringer drift 

 

Ramme 1 

1. Sykelønnsrefusjon 

Det er budsjettert med en nettoinntekt på sykelønnsrefusjonene i Torsken kommune på kr 

899 964. Denne inntekten vil bli lavere i 2019. Inntekten reguleres ned med kr 152 324. 

Utgiften vedrørende denne korreksjonen blir finansiert gjennom midler fra «buffer» 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

2. Tap på fordringer og garantier 

Revisjonen har gått igjennom Torsken kommune sin leverandørreskontro. Etter årsoppgjøret 

2018 hadde Torsken kommune tre leverandører med gamle saldoer i regnskapet. Torsken 

kommune har ryddet opp i leverandørreskontroen og tapsført de tre gamle fordringer på kr 

220 000. Utgiften vedrørende tapsføringen av gamle fordringer blir finansiert gjennom midler 

fra «buffer» havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

3. IKT KS-sak 5/19 

Kommunestyret har gitt kr 400 000 til IKT fra havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

4. Kulturskolen KS-sak 5/19 

Kommunestyret har gitt kr 125 000 til kulturskolen fra havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

5. Bygdelagene KS-sak 5/19 

Kommunestyret har gitt kr 50 000 i tilskudd til hvert grendelag i Torsken kommune, til 

sammen kr 300 000. Tilskuddene blir finansiert gjennom midler fra 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

6. Bedehus KS-sak 5/19 

Kommunestyret har gitt kr 25 000 i tilskudd til hvert bedehus i Torsken kommune, til sammen 

kr 75 000. Tilskuddene blir finansiert gjennom midler fra havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

 

Ramme 2  

7. Ekstrabevilgning til prosjekt «ipad i skolen» KS-sak 13/19 

Kommunestyret har innvilget tilleggsbevilgning på prosjektet «ipad i skolen» på kr 450 000. 

Tilleggsbevilgningen blir finansiert gjennom midler fra «buffer» 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

8. Utstyr Gryllefjord skole KS-sak 5/19 

Det er bevilget kr 100 000 til utstyr/materiell til Gryllefjord skole fra 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 
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9. Utstyr Medby oppvekstsenter KS-sak 5/19 

Det er bevilget kr 50 000 til utstyr til Medby skole fra havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

  

Ramme 3 

10. Sosialtjenesten 

NAV erfarer at de over tid har flere familier/husstander som kun har økonomisk sosialhjelp 

som eneste inntekt. NAV forventer merforbruk i 2019 på bidrag sosial omsorg. Økning i 

utgifter på sosialtjenesten blir finansiert gjennom midler fra «buffer» 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

11. Helsestasjon KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 150 000 til tiltak på helsestasjonen i Torsken kommune fra 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket.  

12. Gryllefjord sykehjem KS-sak 5/19 

Gryllefjord sykehjem skal kjøpe inn utstyr for kr 100 000. Dette vil være dekontaminator og 

en strykepresse. Utgiftene vedrørende dette innkjøpet er finansiert gjennom midler fra 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

13. Gryllefjord sykehjem overtid 

Det er ikke budsjettert med overtid på Gryllefjord sykehjem. Gryllefjord sykehjem har fra 

januar til og med mai 2019 utbetalt kr 350 000 i overtid. Merforbruket vedrørende 

overtidsforbruken hentes fra «buffer» havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

14. Sifjord sykehjem KS-sak 5/19 

Sifjord sykehjem skal kjøpe inn utstyr for kr 100 000. Dette vil være skap, skjermvegger og 

konferansebord. I tillegg skal det kjøpes inn vektstol og smertepumpe. Utgiftene vedrørende 

dette innkjøpet er finansiert gjennom midler fra havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

15. Sifjord sykehjem overtid  

Det er ikke budsjettert med overtid på Sifjord sykehjem. Sifjord sykehjem har fra januar til og 

med mai 2019 utbetalt kr 255 000 i overtid. Merforbruket vedrørende overtidsforbruken 

hentes fra «buffer» havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

16. Ressurskrevende brukere  

Det vil ikke komme inn en refusjon på kr 650 000 for særlig ressurskrevende brukere i 2019 

på grunn av endring i kjøp av denne tjenesten i 2018. Manglede inntekt på ressurskrevende 

brukere blir finansiert gjennom midler fra «buffer» havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

 

 

 

147



Ramme 4 

17. Uteseksjonen KS-sak 5/19  

Det er bevilget kr 350 000 fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til kjøp av utstyr på teknisk 

etat. Blant annet har teknisk etat kjøpt inn snøfres og traktortilhenger.  

 

Ramme 5 

18. Kommunale leiegårder - bolig KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 450 000 fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til vedlikehold 

på kommunale boliger. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

19. Martin Nilsen bygget KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 65 000 fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til å oppgradere 

Martin Nilsen bygget. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

20. Gryllefjord barnehage KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 112 000 fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til vedlikehold 

i Gryllefjord barnehage. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

21. Medby skole KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 500 000 i vedlikeholdsmidler til Medby skole fra 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. Denne bevilgningen gjelder maling av skolekjøkken og 

innkjøp av diverse utstyr. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

22. Vedlikeholdsmidler Medby skole KS-sak 16/19 

Kommunestyret har i sak 16/19 innvilget tilleggsbevilgning på kr 250 000 til 

vedlikeholdstiltak på Medby skole. Tiltaket gjelder maling av hele bygget. 

Tilleggsbevilgningen er finansiert gjennom midler fra «buffer» 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

23. Vedlikeholdsmidler Medby barnehage KS-sak 17/19 

Kommunestyret har i sak 17/19 innvilget ekstrabevilgning for utskiftning av vannrør i Medby 

barnehage på totalt kr 95 000. Ekstrabevilgningen er finansiert gjennom midler fra «buffer» 

havbruksfondet/disposisjonsfondet. 

24. Vedlikeholdsmidler kommunehuset i Gryllefjord KS-sak 5/19 

Kommunestyret har bevilget kr 100 000 fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til vedlikehold 

på kommunehuset i Gryllefjord. Driftsbudsjettet reguleres i tråd med vedtaket. 

 

Totalt i denne budsjettreguleringen blir det regulert fra havbruksfondet/disposisjonsfondet til 

driftsbudsjettet i Torsken kommune kr 5 504 324. Administrative tiltak «buffer» på kr 

2 527 324 er brukt opp (se KS-sak 5/19). Tidligere er det vedtatte budsjettet regulert for kr 

800 000 (administrative tiltak budsjett KS sak 5/19).  
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Vedtak i sak 5/19 av midler som er bundet opp til bruk av havbruksfondet/disposisjonsfondet 

i Torsken kommune som ikke er budsjettregulert for er som følger: 

- Sifjord sykehjem bygg  kr    500 000 

- Gryllefjord sykehjem bygg  kr    500 000 

- Vedlikehold Flakstadvåg kirke kr    140 000 

- Vedlikehold Gryllefjord kirke kr    150 000 

- Vedlikehold Torsken kirke  kr    210 000 

- Vedlikehold Flakstadvåg kirkegård kr    150 000 

- Kommunale veier   kr 7 000 000 

- Havneutbygging Torsken   kr    300 000 

- Havneutbygging   kr    200 000  

- Treningssenter (samlet pott)  kr    150 000 

- Gryllefjord skole uteområdet  kr    100 000 

- Mobildekning Kaperdalen  kr    500 000 

Sum bundne midler fra havbruksfondet/disposisjonsfondet som det ikke er 

budsjettregulert for er kr 9 900 000. 

 

Budsjettskjema 1 A 

 

 

Beskrivelse Budsjettskjema 1A Budsjett 2019 Revidert Endringer

Skatt på inntekt og formue -20 743 000 -20 743 000

Ordinært rammetilskudd -67 665 000 -67 665 000

Skatt på eiendom -3 057 723 -3 057 723

Andre direkte eller indirekte skatter -                         -                        

Andre generelle statstilskudd -300 000 -300 000

Sum frie disponible inntekter -91 765 723 -91 765 723

Renteinntekter og utbytte -390 000 -390 000

Gevinst på finansielle instrumenter -                         -                        

Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter 2 291 086 2 291 086

Tap på finansielle instrumenter -                         -                        

Avdrag på lån 4 100 000 4 100 000

Netto finansinntekter/-utgifter 6 001 086 6 001 086

Dekning av tidl års regnskm merforbruk 3 300 000 3 079 164

Til ubundne avsetninger -                         220 836           

Til bundne avsetninger -                         -                        

Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk -                         -                        

Bruk av ubundne avsetninger -800 000 -5 504 324 -6 304 324 

Bruk av bundne avsetninger -                         -                        

Netto avsetninger 2 500 000 -3 004 324

Overført til investeringsbudsjettet -                         -                        

Til fordeling drift -83 264 637 -88 768 961

Sum fordelt til drift fra skjema 1B 83 264 637 88 768 961

Merforbruk/mindreforbruk -                         -                        
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Budsjettskjema 1B 

 

Beskrivelse Budsjettskjema 1B Budsjett 2019 Endringer Revidert

Sum fordelt til drift fra skjema 1B -83 264 637 -88 768 961

Ramme 1 11 279 226 1 272 324 12 551 550

Ramme 2 23 038 893 600 000 23 638 893

Ramme 3 41 854 592 1 805 000 43 659 592

Ramme 4 3 470 365 350 000 3 820 365

Ramme 5 3 761 561 1 477 000 5 238 561

Ramme 8 -140 000 -140 000 -140 000

Sum netto -                           5 504 324          -                          
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Torsken kommune Arkiv: 234 

Arkivsaksnr: 2018/58-3 

Saksbehandler:  Jørn Aarsland 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 32/19 11.06.2019 

   
 

Regionale planer bærekraftig besøksforvaltning 

 
Vedlegg 
1 Vedlegg 1 - kartlegging 
2 Regionale planer bærekraftig besøksforvaltning 27.5.2019 
3 Regionale planer bærekraftig besøksforvaltning 

 
 
 

Rådmannens innstilling 
 

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslaget til regionale planer for Midt-Troms 
2019-2027. 
 

2. Kommunestyret slutter seg til søknad fra Midt-Troms regionråd om finansiering av 
«Bærekraftig infrastruktur» til Troms Fylkeskommune. 
 

 
 

Saksopplysninger 
Det vises til Regional næringsplan for Midt-Troms som er vedtatt i alle kommuner i Midt-Troms våren 
2018, Regionrådets behandling 29.1.2018 i sak 5/2018, der regionen samlet søkte på forprosjekt 
«Bærekraftig besøksforvaltning» som en del av oppfølgingen og konkretiseringen av Regional 
næringsplan.  
 
Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 midler til et forprosjekt kalt «Bærekraftig 
besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer knyttet til 
besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte kommuner 
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om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, 
avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i Troms gjør at flere steder og 
lokalsamfunn berøres negativt som en følge av at det i for liten grad er tilrettelagt for slike 
turiststrømmer. Forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering langs trange veier mm er direkte 
konsekvenser av dette. 
I Midt-Troms er denne problemstillingen godt kjent, og utlysningen av forprosjektet var derfor 
interessant for regionen. Gjennom arbeidet med regional næringsplan for Midt-Troms og gjennom 
samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter i hele regionen har man fått god kjennskap til 
behovene, og hvordan man gjennom strukturert og planmessig arbeid kan finne gode felles løsninger 
for hele regionen. Det er en god forståelse av behovene i reiselivet og kommune, og god forståelse av 
de samfunnsmessige strukturer og mulige samarbeidspartnere og ressurspersoner i dette arbeidet.  
 
I Regional Næringsplan for Midt-Troms er det skissert behov både fra reiselivsnæring og fra berørte 
kommuner om bedre parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, informasjonstavler, toaletter, 
avfallshåndtering mm. I kapittel 9 i planen, side 46-53 omtales reiseliv i Midt-Troms. På side 54-57 er 
regionale tiltak beskrevet, og tiltak nr 4 omhandler prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Det 
finnes flere eksempler i regionen på lokalsamfunn som berøres negativt av økt turisme. Regionen er 
ikke godt nok tilrettelagt for så mange besøkende, og det er i dag erkjente utfordringer i flere områder. 
Dette er bakgrunnen for at regionen nå ønsker å ta et større helhetlig grep, og jobbe systematisk og 
langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning.   
 
Midt-Troms regionråd, forankret hos de 8 kommuner i Midt-Troms, fikk med bakgrunn av sin 
søknad tildelt midler for å kartlegge de utfordringene som Midt-Troms har knyttet til 
besøksforvaltning, samt å utarbeide regionale planer. Forprosjektet skal lede til utarbeidelse av 
regionale planer som skal danne grunnlaget for en hovedprosjektsøknad med tiltaksplan, 
igjennom ordningen «Bærekraftig infrastruktur» fra fylkeskommunen, der de foreslåtte tiltak 
skal gjennomføres. 
 
«Bærekraftig besøksforvaltning» kan tolkes ulikt. Prosjektets utlysningstekst beskriver 
utfordringer knyttet til en økt tilstrømming av turister både langs veien, på fjellet og ellers i 
naturen, og stiller spørsmål til hvordan disse utfordringene kan løses. Det er et mål at 
reiselivsnæringen fortsatt kan vokse, men det er viktig at vi tar styringen over denne utviklingen 
med å tilrettelegge på de steder vi ønsker at besøkende skal bevege seg. Utviklingen må også ta 
hensyn til lokalbefolkningen, natur og miljø, og dermed være bærekraftig. 
Vi har i prosjektet fokusert på infrastrukturen i vår region, og hvordan denne kan utbedres for at 
de nevnte utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte. Med infrastruktur menes her 
fysiske innretninger. 
Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer. Prosjektet skal 
levere på 5 delmål:  

1. Kartlegge plasser med behov for toalett og avfallshåndtering  
2. Utarbeide en regional plan for felles skilting  
3. Utarbeide en regional plan for felles stimerking  
4. Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler  
5. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Alle fem delmål mener vi er viktig for å stå bedre rustet til å ta imot flere besøkende. 
Underveis i prosjektet har vi erfart at det er hensiktsmessig å gjøre noen endringer i delmålene. I 
delmål 1 har vi i tillegg til kartlegging av behov for toalett og avfallshåndtering lagt inn at vi 
skal kartlegge behov for parkeringsplasser og informasjonstavler. Dette henger sammen med 
delmål 4 der vi skal utarbeide regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler. Vi har 
endret delmålene slik at vi i delmål 1 kartlegger og i delmål 4 utarbeider planer for de 4 
elementene. 
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Videre har vi slått sammen delmål 2 og 3 slik at det blir utarbeidet én plan for skilting og 
stimerking. Disse elementene overlapper hverandre, og det er unaturlig å skille det i to ulike 
planer. 
Justerte delmål i prosjektet blir da som følger: 

1. Kartlegge plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler 

2. Utarbeide en regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
3. Utarbeide en regional plan for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 

informasjonstavler  
4. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Det har vært sentralt å utvikle planer og modeller som skal være et godt verktøy for den enkelte 
kommune og også regionen overfor fylke, departement og bevilgende myndigheter. Plan og 
modell vil være dynamisk og dermed vil justeringer kunne se i løpet av planperioden.  
Modell for samhandling og involvering 
For å oppnå et best mulig grunnlag for beslutninger, er det viktig med involvering av riktige 
aktører. I prosjektet har vi derfor gått bredt ut både i kartleggingsprosessen, og i det videre 
arbeidet med å utarbeide planer. Kommunene, med næringssjefene i spissen, har vært viktige 
leverandører av behov. Flere av Midt-Troms kommunene hadde allerede gjort en del 
kartleggingsarbeid av behov for både toalettfasiliteter og avfallshåndtering, samt utfordringer 
rundt parkering, stimerking og skilting. Dette arbeidet har vi bygd videre på i prosjektet. God 
medvirkning og innspill fra alle 8 kommuner er innarbeidet.  
Statens Vegvesen har som vegeier bidratt med gode kart over eksisterende fasiliteter, og 
orientert om innholdet for driftskontraktene for vedlikehold, og hva mulighetsrommet i et 
framtidig parkvesen kan være. 
Senja Avfall utfører i dag en del av avfallshåndteringen og tømming av eksisterende toaletter. 
De sitter derfor på gode erfaringer med tanke på hva som fungerer av løsninger. Senja Avfall har 
bidratt til å finne alternative løsninger for avfall og toaletter, som dermed har dannet grunnlag 
for det kapitalbehovet som ligger i prosjektutførelsen. 
Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) har deltatt i flere møter med sine innspill, og har spesielt vært 
opptatt av planene for felles skilting og stimerking. MTFR har siden 2016 jobbet med 
Turskiltprosjektet, der målet har vært å gjøre regionens turløyper mer tilgengelig og attraktiv for 
nye brukere gjennom skilting, informasjonstavler, turkort og friluftsporter. Vi kommer tilbake til 
dette i kapittelet om delmål 2.  
Visit Senja Region SA (VSR) har også bidratt med innspill i flere møter. VSR har i 2019 startet 
prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål», ref avsnittet «Andre 
prosjekter», og vi ser at det er flere overlappende tematikk i de ulike prosjektene, og har derfor 
hatt nytte av hverandre. 
Vi har også involvert vekstbedriftene i regionen (Mitra, Astafjord Vekst, Montar og 
Barduprodukter). Dette med tanke på funksjonen som regionalt parkvesen.  
Troms Fylkeskommune har deltatt i innspillsmøte tidlig i prosessen, og har bidratt med oversikt 
over mulige finansieringskilder. 
 

Vurdering 
Midt-Troms er definert som én lokasjon, men i en reiselivskontekst har vi valgt å betrakte 
regionen som todelt; en ytre lokasjon knyttet til Senja, primært Nasjonal Turistvei, og en indre 
lokasjon i Indre Troms. Kartleggingen har vist at det er mest prekære behov i den ytre delen, der 
det følgelig er behov for brannslokking, mens det i den indre delen av regionen er fokus på 
forebyggende arbeid. 
Kartleggingen av behov er avgrenset til å gjelde utfartsparkeringer, utfartsområder og 
startpunkter for turstier i regionen. Det er gjennomført en kartlegging av behov i alle 8 
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kommuner. Hver enkelt kommune har kommet med sine innspill, enten via næringssjefer eller 
andre ansatte. I tillegg har vi mottatt innspill fra Ånderdalen Nasjonalpark. Kartleggingen har 
vært omfattende og tidkrevende, men arbeidet har vært viktig for å kunne utarbeide de regionale 
planene (delmål 3 og 4). Prosjektet har fokusert på å kartlegge behov for toalett, 
avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler. Noen kommuner har kommet lengre 
i kartleggingen enn andre, og i enkelte kommuner har det vært kartlagt vesentlig mer enn det 
dette prosjektet skal håndtere. Vi har valgt å ikke utelukke noe i oversikten som er utarbeidet, og 
vi vil tilgjengeliggjøre innsamlet data til de som eventuelt ønsker å bygge videre på det vi 
allerede har kartlagt.   
I kartleggingen har vi i tillegg til behovene for tilrettelegging, synliggjort hva som allerede er 
etablert av fasiliteter på de ulike lokasjonene. Oversikten viser derfor at det er endel som 
allerede er på plass. 
Det har kommet inn 118 innspill på lokasjoner med behov av ulik art. Ved 55 lokasjoner er det 
behov for toalett, og ved 52 lokasjoner trengs det avfallsløsninger. Videre er det kommet 
innspill på 31 lokasjoner med behov for utvidede eller nye parkeringsløsninger, og 26 lokasjoner 
der det er behov for nye informasjonstavler. Dette viser at behovet er enormt stort, og synliggjør 
at vi per i dag ikke er rigget for den økte trafikken vi har av besøkende gjennom hele året. 
 

1. Regional handlingsplan for parkeringsplasser, informasjonstavler, toalett og 
avfallshåndtering i Midt-Troms 

 
Målet med å utarbeide en regional plan er å ivareta og sikre ønsket infrastruktur i hele regionen, 
samt å styre utfartstrafikken mot ønskete områder. På den måten kanaliseres også besøkende 
bort fra steder det ikke er ønskelig med utfart. 
Planen omhandler de definerte behovene for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Kartleggingen viser et samlet behov i alle 8 kommuner for å investere og 
drifte 55 toaletter, 52 avfallsløsninger, 31 parkeringsplasser og 26 informasjonstavler. Det er 
også meldt inn behov for andre tiltak, men de er ikke omtalt her. Ved tilrettelegging av 
lokasjonene bør de andre behovene også vurderes samtidig. 
Etablering av alle foreslåtte tiltak vil være kostnadskrevende, både med tanke på investeringer 
og drift. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en prioritering av tiltak. Hver enkelt kommune 
har gjort egne administrative prioriteringer innad i sin egen kommune, med utgangspunkt i egne 
planer. Fokuset har vært på å løse prekære utfordringer, prioritere pressområder og hyppig 
besøkte lokasjoner, samt minske faren for trafikkfarlige situasjoner. Det har i tillegg vært 
nødvendig å se hele regionen under ett slik at prioritert tilrettelegging har en viss spredning, der 
både eksisterende og planlagte tiltak har blitt tatt i betraktning og vurdert. Det har ikke vært et 
mål i seg selv å prioritere like mange lokasjoner i alle 8 kommuner, men fokuset har vært å lage 
en helhetlig felles regional plan. 
De regionale planene er på lik linje med regional næringsplan en overordnet plan som tar 
utgangspunktet i hele Midt-Troms, og der videre arbeid med operaliseringen av planene 
gjennom tiltakene er planlagt gjennomført over en 8-års periode, som i hovedtrekk er inndelt i 3 
faser:  
A: 2020-2021 
B: 2022-2023 
C: 2024-2027 
Kartleggingen og detaljplanleggingen og graden av finansiering vil kunne medføre endringer i 
prioriteringene underveis. 
Totalt kapitalbehov for tilrettelegging av toalett, avfallsløsninger, parkering og 
informasjonstavler er beregnet til ca kr 63,4 mill. Kapitalbehovet er beregnet ut fra følgende: 
Toaletter, 55 stk a kr 800 000    44 000 000 
Molok, 52 stk a kr 35 000      1 820 000 
Parkeringsplasser, 31 stk a kr 500 000   15 500 000 
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Informasjonstavler, 26 stk a kr 80 000     2 080 000 
 
Pris på toalettene, molok og informasjonstavler er beregnet ut fra tilbud og erfaringstall, mens 
kostnader knyttet til parkeringsplasser vil være svært varierende fra lokasjon til lokasjon, ut fra 
omfang og grunnforhold. Prisen på parkeringsplasser er derfor et estimat på en snittpris. 
I planen er det lagt inn 6 tømmestasjoner for bobil, men disse er ikke prissatt i kapitalbehovet. 
På noen av disse lokasjonene er det allerede igangsatt prosjekt der private aktører er involvert  

Gjennomføringen av planen 
På samme måte som i Regional Næringsplan er det et mål å koordinere en helhetlig satsing og 
gjennomføring av tiltakene i planen. Koordineringen og detaljplanlegging i hver enkelte 
kommune søkes finansiert gjennom ordningen bærekraftig infrastruktur i Troms 
Fylkeskommune.   

Denne koordineringen skal foregå gjennom at prosjektledelsen i bærekraftig infrastruktur skal: 
 

- Innhente tilbud og skaffe finansieringskilder for toalettløsninger, avfallshandtering, 
(Investering/Drift) sammen med Senja Avfall, kommuner og øvrige aktører. 
 

- I samarbeid med regionrådet/Kommunene iverksette tiltak/reguleringer for å 
detaljplanlegge etablere/opparbeide parkeringsplasser, toalett, etc. 
 

- Sammen med Senja Avfall opprette regionalt parkvesen rundt 
utfartsparkeringer/områder.  
 

- Sammen med Midt-Troms Friluftsråd gjennomføre tiltakene i regional plan for 
løypeplan stimerking, regional temaplan for turløyper, samt videreutvikle ordningen med 
løypevaktmestere.  
 

 Finansiering  
Gjennom koordineringen av «bærekraftig infrastruktur» og sammen med aktørene i de enkelte 
områdene, søkes det om detaljfinansiering for hvert enkelt tiltak/område. 
Det søkes om finansiering fra f.eks følgende finansieringskilder: 
Troms Fylkeskommune 

 RUP-midler til prosjektledelse og investering  

Statlige midler 
 Miljøverndirektoratet 
 Nasjonalparkmidler 
 Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Andre finansiører/samarbeidspartnere: 
 De respektive kommunene 
 Gjensidigestiftelsen 
 Sparebankstiftelsen SNN 
 Kommunene 
 Reiselivsbedriftene 

155



 Betalingsløsninger for parkering og toalett (brukerfinansiert) 

Viser for øvrig til forslag til regionale planer som følger vedlagt i denne saken. 
2. Regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 

Økt turisme og mer aktiv lokalbefolkning de senere år har også betydning for det som skjer 
utenfor veiene, det vil si på turstier og på fjelltoppene. Det har vært et enormt oppsving i antall 
toppturer og turer i skog og mark, og det er derfor behov for å lage en regional plan der det 
tenkes helhetlig på både skilting, stimerking og turløyper.  

Turskiltprosjektet 
I vår region ble Turskiltprosjektet i regi av Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) startet i 2016. 
MTFR omfatter alle de 8 kommunene i Midt-Troms, og dekker derfor hele geografien i 
prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. Turskiltprosjektet er et landsomfattende prosjekt, der 
et av målene har vært å synliggjøre turløyper i regionen og gjøre dem mer attraktive for nye 
brukere. Et annet mål er at prosjektet skal levere en standardisert merking og skilting av 
turløyper i Midt-Troms som oppleves som tilfredsstillende både for brukere og bidragsytere. 
Målgruppen har vært både lokalbefolkning og tilreisende. Turskiltprosjektet har som mål både å 
begrense slitasje - og bidra til økt ferdsel, gjennom tilrettelegging, kanalisering av ferdsel og 
vedlikehold av utvalgte turruter. 
Det har vært stor etterspørsel og behov for både informasjonstiltak og tilrettelegging og en 
samkjøring av dette i hele regionen. I tillegg til å dekke behovet for informasjon, har 
Turskiltprosjektet også bidratt til at utfarten i skog og mark har blitt kanalisert til ønskede 
områder. På grunn av stor økning i aktivitet på turløypene i regionen de senere år, er det en del 
slitasjeproblematikk flere steder, og det har derfor vært behov for endel tilretteleggingstiltak, for 
eksempel klopping av stier og/eller omlegging av stier. 
MTFR har hatt et godt samarbeid med frivillige lag, foreninger, grunneiere og kommuner, noe 
som er helt nødvendig i et slikt prosjekt. Høy grad av involvering og engasjement lokalt sikrer 
gjennomføringsevnen i prosjektet. Det er etablert gode nettverk av løypevaktmestere, ca 150 
personer, for å gjennomføre praktisk arbeid og ivareta skjøtsel av løypenettverk. Frivilligheten 
lokalt er en forutsetning for å klare å vedlikeholde løypenettet, og gjennomføre ønsket merking. 
Selv om engasjementet er stort, ytres det bekymring for at det blir vanskeligere med årene å få 
nye løypevaktmestere. Det varierer mye fra kommune til kommune og fra person til person hvor 
mye tid løypevaktmestrene bruker, men i Berg kommune anslås det at løypevaktmesterne i snitt 
bruker 20 timer per sommersesong. Løypevaktmesterne får ingen betaling for utført arbeid, men 
det er ønskelig å påskjønne dem med godt utstyr og noe bekledning, noe det har manglet penger 
til å gjøre.  
Turskiltprosjektet har hatt flere gode effekter: 

 Gode turmål har blitt tilgjengelige for flere brukere 
 Brukere veiledes til å finne hensiktsmessige turmål basert på egne forutsetninger 
 Bedre styring av ferdsel, for å unngå brukerkonflikter og for å ta hensyn til sårbar natur og 

slitasje 
 Gjenkjennelig merkevare på tvers av kommunegrenser 

Gjennom Turskiltprosjektet har MTFR bidratt til flere hundre nye skilt i Midt-Troms, og bare i 
2018 ble det skiltet turløyper i Midt-Troms på over 100 km. Skiltingen er utført i henhold til 
Merkehåndboka og Turskiltmanualen, som er en nasjonal standard for skilting i Norge.  

Temaplan for turløyper i Midt-Troms 
Vår region har fått en god start for felles skilting, stimerking og løypeplaner gjennom 
Turskiltprosjektet. Som tidligere nevnt har Turskiltprosjektet bestått av en liten andel av 
eksisterende turstier i regionen, og det er derfor behov for å ta neste steg, ved å bygge videre på 
det arbeidet som er gjort.   
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Miljødirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene i 2019 satt i gang prosjektet 
«Friluftslivets Ferdselsårer», der formålet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og 
merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Troms Fylkeskommune har fått 
kr 400 000 til prosjektet, og disse midlene skal fordeles på de 4 friluftsrådene i Troms. Det kan 
dermed forventes at MTFR får en andel av dette, men maksimalt kr 200 000. I løpet av mai/juni 
2019 vil det avgjøres om MTFR får tildelt midler til dette arbeidet. Uansett utfallet på dette er 
det behov for å tenke større på den videre satsningen på felles skilting, stimerking og 
løypeplaner.  
Vi har sett sørover til Narvik kommune der bystyret i 2015 vedtok prosjektplanen for 
«Temaplan for turstier og turveier i Narvik 2016-2019». Midtre Hålogaland friluftsråd har 
utgjort prosjektledelsen. Denne prosjektmodellen, både med tanke på organisering og mål, 
mener vi er en riktig modell for Midt-Troms. I det videre arbeidet med å utarbeide en regional 
plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner, foreslår vi derfor at det startes et nytt prosjekt 
for Midt-Troms, «Temaplan for turstier i Midt-Troms», der det settes av ressurser som kan 
dekke en prosjektstilling i 3 år. Midlene skal brukes til å ansette en prosjektleder som skal drive 
prosessen mot målet om å utarbeide en regional plan. Prosjektet må samkjøres med prosjektet 
«Friluftslivets ferdselsårer». 
Formålet med planen skal være å øke attraktiviteten for innbyggere og tilreisende turister ved å 
tilby gode turstier. Dette skal gjøres ved: 

 Å identifisere/kartlegge turstier og avdekke behov for tiltak, utover Turskiltprosjektet 
 Å sikre attraktive turområder og turruter mot omdisponering for framtida 
 Å vektlegge lik utforming og naturvennlig tilrettelegging 
 Å legge fram beslutningsgrunnlag for prioriteringer av anlegg og tiltak for friluftsliv 

Prosjektet skal videre: 
 Gi oversikt, vurdere og beskrive standarden på eksisterende turstinett 
 Foreslå nye turstier som bør etableres, og etablerte turstier som bør fjernes/legges ned 
 Avklare grunneier og avtaleforhold 
 Foreslå løsninger vedrørende ansvar og oppgavefordeling mellom kommune og frivillige 

organisasjoner om tilrettelegging, oppgradering, drift og vedlikehold 
 Finne finansiering 
 Definere ulike kategorier turstier 
 Definere standard for skilting og merking 
 Definere en strategi for markedsføring av turstiene og hvor informasjon om turstiene skal 

finnes 
 Revidere turkartet for Midt-Troms  
 Gjennomføre skilting og merking av turstiene, herunder scooterløyper 
 GPS-logge turstier 

Prosjektet må eies og forankres i alle kommunene i Midt-Troms for at prosjektet skal lykkes. 
Det er også en forutsetning at det blir lagt til rette for en bred involvering, f.eks fra 
lokalbefolkningen, grunneiere, lag og foreninger ved at det gis rom for å komme med innspill.  
 

3. Modell for et regionalt «parkvesen» i Midt-Troms 
I regional næringsplan for Midt-Troms er følgende strategiske tiltak beskrevet (s.54): Etablering 
av «regionalt parkvesen» som ivaretar våre naturverdier og fellesgoder som grunnlag for videre 
bærekraftig vekst i reiselivet.  
Midt-Troms har stadig økende turiststrømmer, og med flere lokasjoner med toaletter og 
avfallsløsninger, vil behovet for å løse driftsoppgavene knyttet til lokasjonene øke. Det er derfor 
viktig å utvikle en modell for drift som er bærekraftig. Det er lite hensiktsmessig å legge til rette 

157



for toalett og avfallsløsninger på flere lokasjoner dersom det ikke legges opp til gode 
driftsløsninger. Et framtidig «parkvesen» kan løse de ulike driftsoppgavene. 
Statens Vegvesen har i dag ansvar for å drifte flere lokasjoner med toaletter og avfallsløsninger i 
Midt-Troms. Dette er lokasjoner langs vei, som ligger inne i driftskontrakter som SVV har med 
ulike aktører. Disse lokasjonene vil holdes utenfor «parkvesenets» oppgaver i denne runden, 
men en parkvesen-modell kan eventuelt innlemmes på SVV sine lokasjoner etter hvert som 
driftskontraktene utløper. Dette vil i så fall bli en sak som SVV må ta stilling til. Dersom det 
skal gjøres tiltak på anlegg/lokasjoner som tilhører SVV, må det i tilfelle skje i dialog og 
avklaring med SVV. 
I vurdering rundt modell til et «parkvesen» har vi sett til prosjektet «Clean Up Lofoten», som er 
et paraplyprosjekt der målet er å få slutt på forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til rydding 
av kystlinja for marint avfall. Prosjektet eies og drives av Lofoten Avfallsselskap IKS, der 
Lofotrådet er medeier. Selv om Clean Up Lofoten «bare» omhandler avfall, og ikke 
toalettløsninger, har prosjektene endel likhetstrekk, som gjør at modellen for organisering er 
relevant for prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Den viktigste fellesnevneren er at 
begge prosjekter er regionale. Bak prosjektene står det flere kommuner som har samme mål, og 
som ønsker å oppnå felles resultater. I tillegg har både Lofoten og Midt-Troms et avfallsselskap 
som opererer i hele regionen, og som daglig er på veien for å gjøre andre oppgaver. I Midt-
Troms er riktignok ikke Senja Avfall IKS tilstede i Bardu kommune, men dette tenker vi er 
løsbart.  
Viser for øvrig til vedlagte modell for regionalt parkvesen 
 

4. Gjennomføring av tiltakene i de regionale planene. 
 
På lik linje med arbeidet med måloppnåelsen i regional næringsplanen søkes det om ekstern 
finansiering for å koordinere og gjennomføre de forskjellige delen av de regionale planene for 
bærekraftig infrastruktur. Regionrådet, på vegne av kommunene i Midt-Troms, vil etter de 
kommunale behandlingene søke om midler til gjennomføringen av den regionale planen. Det er 
i denne søknaden lagt opp til at kommunenes andel vil være den medgåtte tiden til 
byggesaksbehandling etc i den enkelte kommune 
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Avfalls-og toalettløsninger

Avfallsløsning:

Type/Fabrikat Enhetspris (kr) Beskrivelse
MOLOK 5000L, trommel (2G), polyprop. løftesekk, serviceluke 25 900                 Beholder støpt i polyethylene inkludert montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk, trommelinnkast 60L

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

- Låsbar serviceluke med 3-kantnøkkel

MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 5000L 2 280                    

MOLOK 3000L, med polypropylene løftesekk 15 900                 Beholder støpt i polyethylene inkludert montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk og innkastlokk

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

MOLOK, tillegg sekk til glass/metallemballasje 3000L 1 320                    
MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 3000L 2 000                    

MOLOK 1300L, med polypropylene løftesekk 14 000                 Beholder støpt i polyethylene inkl. montert anker, ekskl. rammeverk/panel

- Løftesekk i PP for restavfall (standard) +1 punkts løftesystem

- Hovedlokk og innkastlokk

- Alle deler montert og klare for transport til kundeadresse

- Lokale innstallasjoskostnader, herunder lossing og graving er ikke inkludert.

"Glass- og metallemballasje"

MOLOK, tillegg sekk til glass/metallemballasje 1300L 1 500                    
MOLOK, tillegg panel i tre-kompositt (mørke farger) til 1300L 1 530                    
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Toalettløsning:

DANFO
Tetragon 110  ( HWC og WC) 650 000               Valgt modell heter Tetragon og har vandalsikkert utstyr med håndvaskmodul og toaletter i rustfritt stål.

Tetragon 120  ( HWC og 2 WC) 740 000               Fliser på gulv, laminatplater av høy kvalitet i tett profilsystem på vegger og tak, 

ventilasjon med varme, aluminiumsdører med besøkstelling på låsen og tidslåsing.

På teknisk rom finnes alt av VVS og EL, samt VVBereder med utslagsvask.

Huset bygges på et betongfundament på fabrikken så det er kun mindre arbeider i grunnen før leveranse.

TAM
Toalettløsning med vandalsikre dører og innredning. 800 000               Shelteret bygges opp av ca. 40 - 205mm limte selvbærende sandwichpaneler

 Dette for å forhindre forringelse av gulv under transport

Panelene består av alu, GRP eller plastisolbelagte stålplater utvendig og innvendig limt på celleplastkjerne. 

Farge utvendig grå, tak sort. / innvendig hvit. Sammenstillingsprofiler vil være i natur aluminium. 

Gulv vil være belagt med våtromsbelegg. Konstruksjonens U-verdi < 0,7W/m2K. 

Panelene er selvbærende, har ingen termiske broer. Panelene sammenstilles vha egen utviklede profiler, 

som gjør at shelteret ikke får termiske broer i sammenføyningene. 

Gulvpanel er bygd opp med celleplastkjerne med høytrykkfasthet og gode egenskaper mhp. dynamiske påkjenninger

BIOROLLA

Biotoalett BioRolla Comfort 41 900                 Gulv: Vannfaste sponplater på  48x148mm bjelkelag.

Vegger: Stav/liner i 36x98mm, Asf.imp.vindtettplater, 23 mm utlekting og 1.kl. 19x148mm DFH- kledning, ubehandlet.

Tak:   Sperrer 36x98mm, taktro 21x120mm  og Pappshingel, som legges på en kraftig 96x198mm mønedrager.

Vindu: Tilpassede glass  i  4mm Plexiglass i begge røstene for mer dagslys inn.

Dør:  Lett isolert boddør 90x210.

Div: Hjørnebord, mønekledning, dørkledninger, og lignende leveres i  diverse dim  19x 98,123,148, etter behov. 

Biologisk Rastetoalett BioRolla Comfort 28 624                 
-          Frittstående utførelse BioRolla Comfort med nødvendig monteringsmateriell

-          1000 l tank (1 m3) med rørdeler og tanktopp

-          Komplett tømmestuss fra tank med lufterør over tak med trekkhatt. 
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Bærekraftig besøksforvaltning 

Innspill om tilrettelegging – eksisterende og behov 

  Etablert Behov Ansvar/kommentar Prioritering 
  

BERG 
    

1 Mefjordvær – Halsen 
Friluftsport/utsiktspunkt 

 

 
Driftes av Mefjordvær 
bygdelag. 
Gapahuk etablert i 2019.  
Rasteplass med bord og 
benker etablert. 
Parkering på nedlagt 
fotballbane. 
Mangler toalett og 
søppelcontainer. Toalett 
delvis finansiert. 

Molok 2019/2020 
Toalett 2024/2027 
Infotavle 2020/2021 

2 Mefjordvær – Molorota Rasteplass 
med tilrettelegging for bobil 

 

 
Nasjonal Turistveg starter 
bygging av toalett/buss-skur i 
2019 med tilliggende 
rasteplass og oppstilling for 
et lite antall bobiler, samt 
søppelcontainer.  
Kommunen bygger 
tømmeplass for bobil i 2019. 
Kommunen ansvarlig for 
drift.  
Behov for tavle med 
turistinfo. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 
2020/2021 

3 Mefjordvær – Startpunkt tursti Kyle  
 

Behov for parkering med 
plass til inntil 5 biler. 
Mangler skilting av tursti. 

2022 
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4 Senjahopen – Steinneset 
Flerbruksområde   

Kommunen eier grunnen. 
Toalett tilgjengelig i 
flerbrukshuset. 
Bobiltømming etablert. 
Parkering etablert. 
Ønske om etablering av 
enkel rasteplass med 
søppelcontainer.  
 

Molok 2019/2020 

5 Senjahopen – Startpunkt tursti 
Roalden  

 Parkeringsplass ved 
kirkegården. Behov for 
opprydding og utvidelse. 
Tursti er skiltet. 

 

6 Senjahopen – Bringeneset Rasteplass 
og utsiktspunkt 

 

 

Ønske om etablering av 
rasteplass. Brukes av bobiler 
i dag, men er ikke tilrettelagt. 
Her bør det settes opp en 
turistinfotavle. 

Rasteplass, toalett, molok 
2019/2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

7 Mefjordveien – Startpunkt tursti 
Breitind  

 Parkeringsplass i Svartholla 
har behov for opprydding.  

 

8 Mefjordbotn – Kaia Raste- og 
fiskeplass  

 
 
 

 
Brukes mye som 
utfartsområde. Folk fisker fra 
kaia.  
Kommunen etablerer toalett 
i 2019.  
Det er etablert en enkel 
rasteplass med bord og 
benker. Behov for 
søppelcontainer. 

Molok 2019/2020 

9 Ersfjord – Ersfjordstranda Statlig 
sikret friluftsområde 

 Ersfjordstranda er statlig 
sikret friluftsområde. 
Gjeldende forvaltningsplan 
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med oversikt over behov for 
tiltak. Egen tilskuddsordning 
for statlig sikret 
friluftsområde. 

10 Ersfjord - Kulturminner  
 

Kulturminner vil bli merket 
og gjort tilgjengelig ytterst i 
bygda. Behov for parkering 
for inntil 5 biler. Bygdefolket 
ønsker seg enkel rasteplass. 

2024/2027 

11 Ersfjord – Tungeneset Rasteplass og 
utsiktspunkt 

 

 Etablert av Nasjonal 
Turistveg. Driftes av Troms 
fylkeskommune/SVV. 
Behov for at etablert toalett 
er helårsåpent. 

 

12 Steinfjord – Sletta ved 
Steinfjordkrysset Raste- og badeplass 
med tilrettelegging for bobil  

 
 
 
 

 

Brukes av bobiler og 
campere. Kommunen bygger 
toalett i 2019. 
Behov for etablering av 
rasteplass med bord og 
benker, søppelcontainer 
samt bedre adkomst / areal 
til oppstilling av bobiler. 
Her bør det settes opp en 
turistinfotavle. 

Bord og benker, molok,  
utbedring adkomst og areal 
til oppstilling av bobil 
2019/2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

13 Bøvær – Startpunkt tursti 
Strandbyskaret 

 
 

Tursti mangler skilting. 
Parkering – se punkt 14 

 

14 Bøvær – Bøstranda Utfartsområde  
 

 

Bøvær er et populært 
utfartsområde. Kommunen 
har igangsatt arbeid med 
reguleringsplan for blant 
annet å finne plass for 
parkering, toalett og 
søppelcontainer. Det bør 

Parkering, toalett, molok 
2020. 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 
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etableres turistinfotavle på 
parkering. 

15 Skaland – 
Friluftsområde/Kulturminner på Berg 
 

 

 

På Berg mellom Skaland og 
Bøvær ligger flere bunkerser 
fra 2. verdenskrig. Området 
er tenkt tilrettelagt slik at 
besøkende kan oppleve 
friluftsliv og kulturminner. 
Tilrettelegging her er i tråd 
med kommunens 
kulturminneplan. 

2022/2023 

16 Skaland – Utgangspunkt Bergsøyan 
landskapsvernområde med 
dyrelivsfredning 

  
Småbåthavna bak butikken 
på Skaland er et av 
utgangspunktene til 
Bergsøyan 
landskapsvernområde. Det er 
mulig nå parkere bak 
butikken i dag, og det finnes 
søppelcontainere. Toalett 
finnes i butikken, på hotellet 
og puben. Det mangler 
turistinformasjonstavle. 
Fylkesmannen er 
forvaltningsmyndighet i 
landskapsvernområdet. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2022/2023 

17 Skaland – Startpunkt tursti Husfjellet 
  

Husfjellet er et av de mest 
besøkte fjellene på Senja. 
Parkering er mulig ved 
Kvithuset/Midt-Troms 
Museum sitt bygg i sentrum. 
Tursti er skiltet. Toaletter 
finnes i nærheten av 
startpunkt (butikken, hotellet 

Molok 2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 
 
Parkering 2024/2027 
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og puben) men det bør på 
sikt etableres egne toaletter 
ved startpunktet. Behov for 
søppelcontainer og 
turistinformasjonstavle. 

18 Bergsbotn – Startpunkt tursti 
Roalden 

 
 

Behov for etablering av 
parkering for inntil 5 biler. 
Tursti mangler skilting. 

2024/2027 

19 Bergsbotn – Storsvingen Utsiktspunkt 
  

Nasjonal turistveg sitt anlegg. 
Mangler toalett. 

Toalett 2019/2020 

20 Krokelvdalen – Startpunkt tursti 
Stormoa/Krokelvtinden   

Brukes mye både sommer og 
vinter. Tursti mangler 
skilting. Parkeringsplass må 
brøytes. Behov for 
turistinformasjonstavle. 

Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2021/2022 

21 Krokelvdalen – Raste- og fiskeplass 
Krokelvvatnet 

 

 

Berg jeger- og fiskarlag har 
planer om en universelt 
utformet fiskeplass i 
vannkanten ved utløpet av 
Krokelvvannet. 
Parkeringsplass må utvides. 
Det må etableres toalett og 
søppelcontainer og enkel 
rasteplass. 

2021/2022 

22 Krokelvdalen – Startpunkt tursti 
Flobjørn 

 
 

Behov for parkering med 
plass for inntil 5 biler. Tursti 
mangler skilting. 

2024/2027 

23 Straumsbotn – Rasteplass Krokelva 
  

Etablert enkel rasteplass. 
Mangler toalett og 
søppelcontainer. Bør 
etableres turistinfotavle her. 

Toalett og molok 
2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 
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24 Straumsnes – Rasteplass 
Trongstraumen   

Ved Trongstraumen er det 
rasteplasser på begge sider 
av brua. På Finnsætersia av 
brua er det satt opp bord og 
benker, samt 
søpplecontainer. 
Søpplecontainer byttes ut 
med molok. 
På andre sia av brua er det et 
eldre veitoalett. Det bør 
fjernes og nytt settes opp på 
Finnsætersia av brua. 

Toalett og molok 
2019/2020 
 
Turistinfotavle – ses i 
sammenheng med regional 
skilting. 2020/2021 

25 Straumsnes – Mårvika utfartsområde  
 

Populært utfartsområde. 
Ønske om etablering av 
rasteplass med toalett og 
søppelcontainer. 

2022/2023 

26 Straumsnes – Startpunkt tursti 
Flatneset/Kulturminner 

 
 

Behov for parkering med 
plass til inntil 10 biler. Tursti 
mangler skilting. 
Kulturminner fra 2. 
verdenskrig bør merkes og 
gjøres tilgjengelig. 

2022/2023 

27 Finnsæter – Parkering ved 
Hulderheimen og tømmeplass for 
bobil 

  
Behov for søppelcontainer. 2019 

28 Hamn – Startpunkt tursti 
Sukkertoppen (Mølnkjosen)   

Behov for parkering med 
plass for inntil 5 biler i 
Mølnekjosen. 
 

2024/2027 

29 Hamn – Senjens Nikkelverk turstier 
og kulturminner   

Behov for parkering med 
plass for minimum 10 biler 
ved Verket. 
 

2024/2027 
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30 Grense mot Torsken kommune - 
utsiktspunkt 

 

 

Biotope har tegnet en 
gapahuk som tenkes etablert 
her med utsikt over havet. 
Behov for parkering, toalett 
og søppelcontainer i 
tilknytning til den. 

2022/2023 

31 Svandalen – Utfartsområde   

 

Svandalen har flere store 
utfartsparkeringsplasser. Den 
største hvor det tidligere sto 
en turistinfotavle bør 
tilrettelegges som en stor 
rasteplass med toalett, 
søppelcontainer, plass til 
bobilparkering og 
turistinfotavle. 

2020/2021 
 
 

  
LENVIK 

    

32 Fjordgård - Segla 
  

Sees i sammenheng med 
prosjektet Nasjonal turiststi 
 
 

2020/2021 

33 Storvika, Stønnesbotn 
  

 
 
 

2020/2021 

34 Sørvika 

 

  
 
 

2024/2027 

35 Revet 
 

  
 
 

2024/2027 

36 Henrikstøa 
  

 
 

2020/2021 
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37 Tennskjær Hurtigbåtkai  

 

 
 
 

2022/2023 

38 Lysnes Hurtigbåtkai 
  

 
 
 

2022/2023 

39 Brenneset båthavn  

 

Mobilt toalett? 
 
 

2024/2027 

40 Mefjordeidet (mellom Lenvik og 
Berg) 

 

 

Vurdere behov. 
 
 

2020/2021 

41 Finnsnes dyreklinikk 
 

  
 
 

2024/2027 

42 Olderhamna fiskeri- og småbåthavn  

 

Parkeringsplass under 
planlegging 
 

2022/2023 

43 Varden 
 

  2024/2027 

 
 

 
MÅLSELV 

    

44 
 
 

Svalheim – Skuterparkering 
  

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides. Toalett er under 
bygging. 

2020/2021 

45 Høgskarhus – skuterparkering og 
handicap fiskeplass   

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides 

2020/2021 

46 Slaktermoen – innfallsport til ØDN 
  

Avfallshåndtering, sees 
sammen med pkt 47 «Veis 

2020/2021 
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ende Dividalen»  
47 
 
 

Veis ende i Dividalen 
  

Avfallshåndtering, sees 
sammen med pkt 46 
«Skaktermoen» 

2020/2021 

48 
 
 

Innseth  

 

Det eksisterer 
parkeringsareal, men det må 
utvides 

2020/2021 

49 
 
 

Vika fiskeplass 
  

Usikkert rundt parkering 
 

2020/2021 

50 
 
 

Kommunens båtutsettingsplass ved 
Felleskjøpskaia Målsnes 

 

 

Usikkert rundt parkering. Det 
eksisterer toalett i dag, men 
det er behov for nytt 
 

2022/2023 

51 
 
 

Møllerhaugen  

 
Usikkert rundt parkering. 
Usikkert rundt toalett 

2022/2023 

52 
 
 

Andselv sentrum – bobilparkering  

 

Ønske om å etablere 
bobilparkering, med toalett 
tømming 

2022/2023 

53 
 
 

Skjeggenes brua 
  

 2022/2023 

54 
 
 

Øverbygd/Skjold – busstopp 
  

Samarbeid med Øverbygd 
velforening 

2024/2027 

55 
 
 

Holt 
  

Samarbeid med Øverbygd 
velforening? 

2024/2027 

56 
 
 

Andsfjellet/Rustafjellet  

 

Parkering bør utvides. 
Avklare hjemmel 

2024/2027 
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57 
 
 

Langkjosen ved Takvatnet   Har noe tilrettelegging. Må 
følges opp. Samarbeid med 
Statsskog 

2024/2027 

 
 

SØRREISA     

58 
 
 

Nordlia 
  

Det eksisterer parkering, 
men den må utbedres 

2020/2021 

59 
 
 

Steinora 
  

Den eksisterende snuplassen 
må utbedres. Turstiskiltet må 
oppgraderes 

2020/2021 

60 
 
 

Storvika 
 

 Veien bør utbedres 2020/2021 

61 
 
 

Tømmervika 
 

 Driftes av SVV  

62 
 
 

Andsvatnet 
  

 2022/2023 

63 
 
 

Sentrum 
  

 2020/2021 

64 
 
 

Gamtofta 
  

 2020/2021 Molok 
2022/2023 Toalett 

65 
 
 

Skøvatnet 
  

Toalett eksisterer, men bør 
oppgraderes 

2020/2021 Molok 
2022/2023 Toalett 

 
 

DYRØY     

66 Finnlandsfjæra  

 

Sommertoalett er ok. Må 2022/2023 
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utvides til helårsdrift. 
Parkering er under 
planlegging.  

67 
 
 

Finnlandsholmen 
 

 Driftes av båtforeningen som 
sommertoalett i dag. Må 
forsøke å utvide avtalen til 
også å gjelde vinterstid. 
Ønske om å koble på 
Finnlandsnes med tur og 
krigsminner. 

2020/2021 

68 
 
 

Finnefjell (Børingenområdet) 
  

Søppeldunk er ok. 2024/2027 

69 
 
 

Hållaksla/Kvalsnes  

 
Søppeldunk Sørfjord eller 
Kvalnes 

2024/2027 

70 Sentrum Brøstadbotn 
  

Toalett kan løses med avtale 
med Brøstadbotn IL ved bruk 
av klubbhus. 
Skilting P-plass mangler 
Bobil-tømming på YX 
 

2020/2021 

71 Øvre Espenes (Børingenområdet)  

 

Søppeldunk er ok 
 
 

2024/2027 

72 Sørfjord 
  

Parkering er litt liten. 
Infoskiltet er gammelt. 
 

2024/2027 

73 
 
 

Mikelbostad Hagenes  

 

Parkering må utvides. 
Infoskilt ved P og ved 
Hagenes 

2022/2023 

74 
 

Dyrøygommen 
  

Ønsker skilting av P-plass 2024/2027 
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75 
 
 

Vinje, Lille Vinje, Berg  

 

Dagens parkering er egentlig 
snuplass. 
Toalett på Berg. 
Sees i sammenheng med 
Dyrøygommen. 

2020/2021 

76 
 
 

Brenna 
 

  2024/2027 

 
 

BARDU     

77 
 
 

Altevatnet 
 

 Parkering er avgiftsbelagt. 
Skilting toalett må utbedres. 

2020/2021 

78 
 
 

Inseth v P.automat 
  

 2020/2021 

79 
 
 

Skistadion v. Storlømyra 
  

 2020/2021 

80 
 
 

Barduhallen p.plass 
  

 2022/2023 

81 
 
 

Setervannet  

 

 2022/2023 

82 
 
 

Bruhaugen 
  

 2024/2027 

83 
 
 

Bjørnsmo, Nedre Bardu 
  

 2024/2027 
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84 Sørdalen. Innfallsport Rohkunborri 
Nasjonalpark  

  
 
 

2024/2027 

 
 

TRANØY 
 
 

    

85 Skjellneset/Sjursvik 
 
 

 

 Tursti Sjursviktinden  

86 Skrolsvik 
 
 

 

 

Kveitemuseet 
Gammelbutikken 
Tømmestasjon samarbeid 
privat aktør 

2020/2021 

87 Senjehesten 
 
 

 

 

Kystfort 
Friområde 

2022/2023 

88 Å 
 
 

 

 Tursti Åkollen  

89 Olaheimen 
 
 

  

Startpunkt Ånderdalen 
nasjonalpark 
Tursti Senja på langs 
Tursti Tønnerten 
 

2022/2023 

90 Stonglandseidet 
 
 

 

 

Tilrettelagt ved Eidet Handel 
Skiløype/lysløype 

 

 
91 
 

Hofsøy 
 

 

Hofsøy bygdemuseum 
Tursti Hofsøyfjellet 
Tursti Dronningruten 

2020/2021 
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92 Lekangen/Kvinnekaia 
 
 

 
 

 

Kaianlegg av kulturhistorisk 
interesse 

2020/2021 

93 Gammelsæter 
 
 

 

 

Startpunkt og 
informasjonspunkt 
Ånderdalen nasjonalpark. 
Statskog, Tranøy kommune 
og Ånderdalen 
nasjonalparkstyre 

2022/2023 

94 Hyttekroa/Tranøybotn camping 
 
 

 

 

Tursti Ånderdalen 
nasjonalpark 

2022/2023 

95 Skatvik 
 
 

 

 Tursti Skatvikfjellet 
Tursti Vassulvika 
Badestrand Rotvika 

 

96 
 

Hestevika 
  

Badestrand 2022/2023 

97 Refsnes 
 
 

 

 

 2024/2027 

98 Tranøya 
 
 

  
Prestegård, Tranøy kirke, 
fornminner 

2024/2027 

99 Sážžá Senja naturhus & museum 
Øverbotn 
 
  

 

Informasjonspunkt 
Ånderdalen nasjonalpark og 
øvrige verneområder på 
Senja. Informasjonspunkt 
Midt-Troms museum. 
Utstilling nasjonalparksenter 
og museum. Fiskeplass 
Tennvatnet 

2020/2021 
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100 Svanelvmoen 
 
 

  

 2020/2021 

101 Kaperdalen 
 
 

 

 Nikolai-gammen  

102 
 
 

Kapervatnet 
  

Tursti første Svanfjell  

 
103 

Vesterfjell 
 
 

  

Jordhuset 
Tursti Gammelveten 
Skiløype/lysløype 

2024/2027 

 
104 
 

Litjekjosen/Storvannet  

 

 2024/2027 

105 
 
 

Butten/kryss Vangsvik 
  

Tursti Vangsvikfjellet 
Skiløype/lysløype 

2022/2023 

 
106 
 

Nedkjøring til Vangsvik 
 

 Tursti Rubbestadfjellet  

107 
 
 

Holmen/Solli 
 

 Turvei Rubbestadfjellet  

 
 

TORSKEN     

108 
 
 

Kaperdalen/Bumannsvatnet 
 

 

Definert startpunkt og 
informasjonspunkt 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre (Statens 
vegvesen) 

2024/2027 

109 Gjeska 
 

Innfallsport Ånderdalen 2020/2021 
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nasjonalpark. Startpunkt og 
informasjonspunkt. Statlig 
sikret friluftslivsområde. 
Universelt utformet kultursti. 
Torsken kommune, Midt-
Troms friluftsråd og 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre (Midt-
Troms museum, Sametinget 
og Troms Fylkeskommune) 

110 Kvænbukta 
  

Startpunkt Kvænan - 
Ånderdalen nasjonalpark. 
Torsken kommune og 
Ånderdalen 
nasjonalparkstyre. 
Dagens parkeringsplass er for 
liten. Statens vegvesen 
anbefaler å ruste opp 
parkeringsplass i Ytre 
Kvænbukta. Da må man 
vurdere å flytte stien og 
informasjonstavle. 

2024/2027 

111 Flakstadvåg  

 

Startpunkt Ånderdalen 
nasjonalpark. Padling inn 
Selfjorden, eventuelt 
båtskyss. Torsken kommune 
og Ånderdalen 
nasjonalparkstyre 

2022/2023 

112 
 
 

Gryllefjord/ 
Sildevika c  

 
 

Avsatt kommunale midler, 
mangler aktører. 

2020/2021 
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113 Torsken 

 

 
 

 2020/2021 

114 Ballesvika 

 

 

 

 2020/2021 

115 Medby 

 

f 
 

V 2022/2023 

116 Grunnfarnes 

 

 
 

Avsatt penger til investering 
og drift. Avklart med privat 
aktør  

2020/2021 

117 Flakstadvåg 

 

 
 

 2022/2023 

118 Sifjord  

 

 
 

v 2024/2027 
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 Startpunkt tursti  

 Severdighet 

 Badeplass  

 Fiskeplass  

 Rasteplass  

 Turistinformasjon (tavle)  

 Parkering – helårs  

 Toalett – helårs  

 Tilrettelagt for bobil  

 Tømmestasjon  

 Søppelcontainer  

  Utkikkspunkt  
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Regional plan for parkeringsplasser, 
informasjonstavler, toalett og  
avfallshåndtering i Midt-Troms. 

Regional plan for felles skilting, 
stimerking og løypeplaner i Midt-Troms. 

Modell for et regionalt «parkvesen» i 
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Forord 
Denne prosjektrapporten er utarbeidet av Næringshagen Midt-Troms AS i samarbeid med 
Nordavind Utvikling KF, på oppdrag fra Lenvik kommune (prosjekteier, på vegne av Midt-
Troms Regionråd). 

Rapporten skal gi et bilde av de utfordringer Midt-Troms har knyttet til økende 
turiststrømmer, og hvordan disse utfordringene kan løses med tilrettelegging av 
toalettfasiliteter, avfallshåndtering, parkeringsmuligheter, informasjonstavler, stimerking, 
skilting mm.  

Alle kommunene i Midt-Troms har vedtatt Regional Næringsplan. Planer utarbeidet i denne 
prosjektrapporten er realisering av tiltak i Region Næringsplan.  

Det har vært mange bidragsytere til kartleggingen og utarbeidelse av planene for 
tilrettelegging, og vi vil takke alle bidragsytere for et godt samarbeid. Medvirkning og innspill 
fra alle 8 kommuner er innarbeidet i planen.  

 

 

Finnsnes, 27. mai 2019 

 
 
Geir Inge Sivertsen  Kjell-Sverre Myrvoll   Øivind Søreng 
 
Leder Styringsgruppa  Prosjektleder    Prosjektleder 
«Attraktive Midt-Troms»  «Bærekraftig besøksforvaltning»  «Bærekraftig besøksforvaltning» 
Ordfører i Lenvik og leder  Nordavind Utvikling KF   Næringshagen Midt-Troms AS 
Av Midt-Troms Regionråd 
 
 
 
 

Tittel Bærekraftig besøksforvaltning i Midt-Troms  
- Regionale planer for bærekraftig infrastruktur 

Utgitt: 27.mai 2019 

Utgitt av: Nordavind Utvikling KF/Næringshagen Midt-Troms AS 
Oppdragsgiver: Regionrådet/Lenvik kommune 
Kontakt: Kjell-Sverre Myrvoll 
Postadresse: Tverrveien 1, 9311 Brøstadbotn 

 
Forfatter: Øivind Søreng, Næringshagen Midt Troms AS/ 

Kjell-Sverre Myrvoll, Nordavind Utvikling Dyrøy KF 
 

Utgitt i samarbeid med: Administrasjonene i kommunene i Midt-Troms, Senja Avfall IKS, Statens 
Vegvesen, Troms Fylkeskommune, Midt-Troms Friluftsråd, Visit 
Senjaregionen SA, Attraktive Midt-Troms m.fl. 
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Sammendrag 
Midt-Troms opplever et økende antall besøkende, både langs veien og i naturen. Økningen i 
turiststrømmer gjelder både sommer og vinter, og det skaper noen utfordringer og behov 
knyttet til avfallshåndtering, toalett, parkering, informasjon og stimerking. I forprosjektet 
«Bærekraftig besøksforvaltning» er problemstillingene rundt dette belyst og synliggjort. Det 
er gjort en grundig kartlegging av behov for tilrettelegging i alle 8 kommunene i Midt-Troms, 
og det har kommet inn hele 118 innspill på lokasjoner som trenger tilrettelegging. 

Det er innhentet indikative tilbud på toalettløsninger og avfallsløsninger, og i tillegg er det 
estimert kapitalbehov knyttet til parkeringsplasser og informasjonstavler. Ut ifra prioriteringer 
gjort av kommunene er det laget planer for tilrettelegging for toalett- og avfallsløsninger, 
parkeringsplasser og informasjonstavler over tre perioder/faser fra 2019 til 2027. 

Videre legges det fram planer for felles skilting, stimerking og løypeplaner. Planene bygger 
videre på Turskiltprosjektet som Midt-Troms Friluftsråd har jobbet med siden 2016. 

Til slutt presenteres det en modell for et regionalt «parkvesen» som skal drifte lokasjoner med 
toalett- og avfallsløsninger. 

 

1 Bakgrunn 
Næringsetaten i Troms fylkeskommune utlyste våren 2018 MNOK 2 til et forprosjekt kalt 
«Bærekraftig besøksforvaltning». Bakgrunnen for utlysningen var at Troms har utfordringer 
knyttet til besøksforvaltning, og det er skissert behov både fra reiselivsnæringen og fra berørte 
kommuner om utbedringer av parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, 
informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. Stadig økende grad av turiststrømmer i 
Troms gjør at flere steder og lokalsamfunn berøres negativt som en følge av at det i for liten 
grad er tilrettelagt for slike turiststrømmer. Forsøpling, ekskrementer i naturen, parkering 
langs trange veier mm er direkte konsekvenser av dette. 

I Midt-Troms er denne problemstillingen godt kjent, og utlysningen av forprosjektet var 
derfor interessant for regionen. Gjennom arbeidet med regional næringsplan for Midt-Troms 
og gjennom samarbeid med kommuner og reiselivsbedrifter i hele regionen har man fått god 
kjennskap til behovene, og hvordan man gjennom strukturert og planmessig arbeid kan finne 
gode felles løsninger for hele regionen. Det er en god forståelse av behovene i reiselivet og 
kommune, og god forståelse av de samfunnsmessige strukturer og mulige samarbeidspartnere 
og ressurspersoner i dette arbeidet.  

I Regional Næringsplan for Midt-Troms er det skissert behov både fra reiselivsnæring og fra 
berørte kommuner om bedre parkeringsmuligheter, stibygging, stimerking, 
informasjonstavler, toaletter, avfallshåndtering mm. I kapittel 9 i planen, side 46-53 omtales 
reiseliv i Midt-Troms. På side 54-57 er regionale tiltak beskrevet, og tiltak nr 4 omhandler 
prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Det finnes flere eksempler i regionen på 
lokalsamfunn som berøres negativt av økt turisme. Regionen er ikke godt nok tilrettelagt for 
så mange besøkende, og det er i dag erkjente utfordringer i flere områder. Dette er 
bakgrunnen for at regionen nå ønsker å ta et større helhetlig grep, og jobbe systematisk og 
langsiktig med bærekraftig besøksforvaltning.   
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Midt-Troms regionråd, forankret hos de 8 kommuner i Midt-Troms, fikk med bakgrunn av sin 
søknad tildelt midler for å kartlegge de utfordringene som Midt-Troms har knyttet til 
besøksforvaltning, samt å utarbeide regionale planer. Forprosjektet skal lede til utarbeidelse 
av regionale planer som skal danne grunnlaget for en hovedprosjektsøknad med tiltaksplan, 
igjennom ordningen «Bærekraftig infrastruktur» fra fylkeskommunen, der de foreslåtte tiltak 
skal gjennomføres. 

1.1 Prosjektbeskrivelse for forprosjektet 
«Bærekraftig besøksforvaltning» kan tolkes ulikt. Prosjektets utlysningstekst beskriver 
utfordringer knyttet til en økt tilstrømming av turister både langs veien, på fjellet og ellers i 
naturen, og stiller spørsmål til hvordan disse utfordringene kan løses. Det er et mål at 
reiselivsnæringen fortsatt kan vokse, men det er viktig at vi tar styringen over denne 
utviklingen med å tilrettelegge på de steder vi ønsker at besøkende skal bevege seg. 
Utviklingen må også ta hensyn til lokalbefolkningen, natur og miljø, og dermed være 
bærekraftig. 

Vi har i prosjektet fokusert på infrastrukturen i vår region, og hvordan denne kan utbedres for 
at de nevnte utfordringene kan håndteres på en forsvarlig måte. Med infrastruktur menes her 
fysiske innretninger. 

Hovedmålet i prosjektet er å kartlegge behov og utarbeide felles regionale planer. Prosjektet 
skal levere på 5 delmål:  

1. Kartlegge plasser med behov for toalett og avfallshåndtering  
2. Utarbeide en regional plan for felles skilting  
3. Utarbeide en regional plan for felles stimerking  
4. Utarbeide en regional plan for parkeringsplasser og informasjonstavler  
5. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  

Alle fem delmål mener vi er viktig for å stå bedre rustet til å ta imot flere besøkende. 

Underveis i prosjektet har vi erfart at det er hensiktsmessig å gjøre noen endringer i 
delmålene. I delmål 1 har vi i tillegg til kartlegging av behov for toalett og avfallshåndtering 
lagt inn at vi skal kartlegge behov for parkeringsplasser og informasjonstavler. Dette henger 
sammen med delmål 4 der vi skal utarbeide regional plan for parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Vi har endret delmålene slik at vi i delmål 1 kartlegger og i delmål 4 
utarbeider planer for de 4 elementene. 

Videre har vi slått sammen delmål 2 og 3 slik at det blir utarbeidet én plan for skilting og 
stimerking. Disse elementene overlapper hverandre, og det er unaturlig å skille det i to ulike 
planer. 

Justerte delmål i prosjektet blir da som følger: 

1. Kartlegge plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler 

2. Utarbeide en regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
3. Utarbeide en regional plan for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 

informasjonstavler  
4. Utvikle en modell for et regionalt «parkvesen»  
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1.2 Prosjektorganisering 
Prosjekteier: Lenvik kommune, på vegne av følgende kommuner; Lenvik, Målselv, Bardu, 
Torsken, Tranøy, Sørreisa, Berg og Dyrøy. 

Styringsgruppe: Ordfører i Lenvik og Regionrådsleder Geir Inge Sivertsen, ordfører i Dyrøy 
og nestleder i regionrådet Marit Alvig Espenes, ordfører i Målselv og medlem av regionrådet 
Nils Foshaug. 

Prosjektansvarlig: På vegne av rådmannen i Lenvik, Hege Vigstad, næringssjef i Lenvik 
kommune. 

Prosessledelse: Nordavind Utvikling KF i samarbeid med Næringshagen Midt-Troms AS. 

1.3 Samarbeidspartnere/involvering 
For å oppnå et best mulig grunnlag for beslutninger, er det viktig med involvering av riktige 
aktører. I prosjektet har vi derfor gått bredt ut både i kartleggingsprosessen, og i det videre 
arbeidet med å utarbeide planer. Kommunene, med næringssjefene i spissen, har vært viktige 
leverandører av behov. Flere av Midt-Troms kommunene hadde allerede gjort en del 
kartleggingsarbeid av behov for både toalettfasiliteter og avfallshåndtering, samt utfordringer 
rundt parkering, stimerking og skilting. Dette arbeidet har vi bygd videre på i dette prosjektet.  

Statens Vegvesen har som vegeier bidratt med gode kart over eksisterende fasiliteter, og 
orientert om innholdet for driftskontraktene for vedlikehold, og hva mulighetsrommet i et 
framtidig parkvesen kan være. 

Senja Avfall utfører i dag en del av avfallshåndteringen og tømming av eksisterende toaletter. 
De sitter derfor på gode erfaringer med tanke på hva som fungerer av løsninger. Senja Avfall 
har bidratt til å finne alternative løsninger for avfall og toaletter, som dermed har dannet 
grunnlag for det kapitalbehovet som ligger i prosjektutførelsen. 

Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) har deltatt i flere møter med sine innspill, og har spesielt 
vært opptatt av planene for felles skilting og stimerking. MTFR har siden 2016 jobbet med 
Turskiltprosjektet, der målet har vært å gjøre regionens turløyper mer tilgengelig og attraktiv 
for nye brukere gjennom skilting, informasjonstavler, turkort og friluftsporter. Vi kommer 
tilbake til dette i kapittelet om delmål 2.  

Visit Senja Region SA (VSR) har også bidratt med innspill i flere møter. VSR har i 2019 
startet prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og bærekraftig reisemål», ref avsnittet «Andre 
prosjekter», og vi ser at det er flere overlappende tematikk i de ulike prosjektene, og har 
derfor hatt nytte av hverandre. 

Vi har også involvert vekstbedriftene i regionen (Mitra, Astafjord Vekst, Montar og 
Barduprodukter). Dette med tanke på funksjonen som regionalt parkvesen.  

Troms Fylkeskommune har deltatt i innspillsmøte tidlig i prosessen, og har bidratt med 
oversikt over mulige finansieringskilder. 

1.4 Andre prosjekter 
Det pågår flere prosjekter i Midt-Troms som det er naturlig å koordinere seg med for 
prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Det er viktig å sikre erfaringer og 
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overføringsverdi i de prosjektene som arbeider med bærekraftig tilrettelegging. Prosjektene 
jobber ofte mot de samme målgruppene, og det er mulig å koordinere prosesser. 

Visit Senja Region (VSR) arbeider med prosjektet «Senjaregionen som attraktivt og 
bærekraftig reisemål». Prosjektet skal resultere i en Masterplan som skal sikre bærekraftig 
reiselivsutvikling av regionen på kort og lang sikt. Ett viktig delmål er at regionen gjennom 
prosessen skal oppnå Innovasjon Norges merke «Bærekraftig reisemål». Hele prosessen skal 
avsluttes vår/sommeren 2020. Da skal Senja også ha oppnådd statusen «Vi er i gang» som er 
første trinn på vegen mot merket som «Bærekraftig reisemål». 

I løpet av prosjektet skal følgende fire undersøkelser gjennomføres i løpet av 2019:  

• Gjesteundersøkelse. Gjennomføres sommeren 2019 (og senere hvert 2. år blant 
viktigste kundesegmenter) 

• Bedriftsundersøkelse. Gjennomføres sommeren 2019 (og senere hvert 3. år)  
• Innbyggerundersøkelse. Gjennomføres høsten 2019 
• Ringvirknings- og verdiskapingsundersøkelser. Avklares nærmere, men planen er at 

disse skal gjennomføres innen første halvår 2020 
 

Resultatene av undersøkelsene er viktige informasjon og innspill til et eventuelt hovedprosjekt 
i «Bærekraftig besøksforvaltning».  

VSR har nylig gjennomført forprosjektet «Senjaregionen som sykkeldestinasjon – 
Bærekraftig reisemålsutvikling med fokus på de gode sykkelopplevelsene». Prosjektet 
omfatter både landeveissykling og terrengsykling. Det er viktig å koordinere prosjektene slik 
at man drar nytte av funn som er gjort på tvers av prosjektene, og at tiltak som vedtas i 
prosjektene er forenelig med hverandre. 

Ånderdalen Nasjonalpark er i samarbeid med Berg kommune godt i gang med et prosjekt der 
det skal investeres i 5 toaletter på definerte lokasjoner.  

Vi har hatt god nytte av erfaringene som er gjort knyttet til søknad om Nasjonal Turiststi 
Senja. Dette prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge infrastrukturen rundt turstien Segla i 
Fjordgård, og gjøre tiltak for å begrense slitasjen i et belastet område. Segla skal fortsatt skape 
gode opplevelser for tilreisende, samtidig som det muliggjør en lokal verdiskapning. Våren 
2019 fikk prosjektet innvilget en støtte på kr 550 000 for gjennomføring av tiltak. 

2 Kartlagte plasser med behov for toalett, avfallshåndtering, 
parkeringsplasser og informasjonstavler  
Midt-Troms er definert som én lokasjon, men i en reiselivskontekst har vi valgt å betrakte 
regionen som todelt; en ytre lokasjon knyttet til Senja, primært Nasjonal Turistvei, og en indre 
lokasjon i Indre Troms. Kartleggingen har vist at det er mest prekære behov i den ytre delen, 
der det følgelig er behov for brannslokking, mens det i den indre delen av regionen er fokus 
på forebyggende arbeid. 

Kartleggingen av behov er avgrenset til å gjelde utfartsparkeringer, utfartsområder og 
startpunkter for turstier i regionen. Det er gjennomført en kartlegging av behov i alle 8 
kommuner. Hver enkelt kommune har kommet med sine innspill, enten via næringssjefer eller 
andre ansatte. I tillegg har vi mottatt innspill fra Ånderdalen Nasjonalpark. Kartleggingen har 
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vært omfattende og tidkrevende, men arbeidet har vært viktig for å kunne utarbeide de 
regionale planene (delmål 3 og 4). Prosjektet har fokusert på å kartlegge behov for toalett, 
avfallshåndtering, parkeringsplasser og informasjonstavler. Noen kommuner har kommet 
lengre i kartleggingen enn andre, og i enkelte kommuner har det vært kartlagt vesentlig mer 
enn det dette prosjektet skal håndtere. Vi har valgt å ikke utelukke noe i oversikten som er 
utarbeidet, og vi vil tilgjengeliggjøre innsamlet data til de som eventuelt ønsker å bygge 
videre på det vi allerede har kartlagt.   

I kartleggingen har vi i tillegg til behovene for tilrettelegging, synliggjort hva som allerede er 
etablert av fasiliteter på de ulike lokasjonene. Oversikten viser derfor at det er endel som 
allerede er på plass. 

Det har kommet inn 118 innspill på lokasjoner med behov av ulik art. Ved 55 lokasjoner er 
det behov for toalett, og ved 52 lokasjoner trengs det avfallsløsninger. Videre er det kommet 
innspill på 31 lokasjoner med behov for utvidede eller nye parkeringsløsninger, og 26 
lokasjoner der det er behov for nye informasjonstavler. Dette viser at behovet er enormt stort, 
og synliggjør at vi per i dag ikke er rigget for den økte trafikken vi har av besøkende gjennom 
hele året.  

Total oversikt over kartleggingen ligger vedlagt (vedlegg 1). 

2.1 Toalettløsninger 
Midt-Troms regionen har i dag flere toaletter i drift, de fleste langs vei. Noen av disse driftes 
av SVV gjennom driftskontrakter med underleverandør, mens andre driftes av kommunene. 
Det er en utfordring å klare å ha helårsdrift på toalettene på flere av lokasjonene. Dette 
skyldes i stor grad kostnadsaspektet ved helårsdrift, men også at toalettenes konstruksjon ikke 
er bygd for helårsdrift. Det er eksempelvis gjort tiltak for å kunne ha helårsdrift på toalettene 
på Ersfjordstranda og Tungeneset ved at det er lagt varmekabler i gulvet, men det er foreløpig 
ikke besluttet helårsdrift. 

I prosjektet er følgende kriterier lagt til grunn når framtidige toalettløsninger planlegges: 

• Helårsdrift 
• Universell utforming, tilrettelagt for HC 
• Vanntilgang 
• Strømtilgang 
• Vandalsikkert 
• Lik utforming/estetikk 
• Betalingsløsning 

Med den økte vinterturismen som oppleves i regionen, må det rigges for helårsdrift. Det betyr 
at eksisterende toaletter som ikke er bygd for helårsdrift må oppgraderes til å tåle 
vintersesongen, og kostnadene ved drift må håndteres. Ved etablering av nye toaletter må vi ta 
høyde for at toalettene skal være åpne hele året.    

Toalettene skal ha universell utforming slik at det skal være enkelt for handicappede å bruke 
toalettene. Det vil være et eget HC-toalett, i tillegg til ett dame- og ett herretoalett. 

Vanntilgang er viktig av hygieniske årsaker, for håndvask, samt tilgang til vann for renhold. I 
tillegg foreslår vi vannklosett på de lokasjonene der det er mulig. Det må vurderes ut fra 
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lokasjon til lokasjon om vann og avløp kan kobles på eksisterende nett. Der det ikke er mulig 
å koble seg på eksisterende nett, vil det være et alternativ å bruke egen tank (nedgravd) som 
tømmes ved behov. Det finnes resirkuleringsløsninger der gråvannet kan skilles ut og brukes 
om igjen. Dette vil redusere tømmefrekvens og dermed kostnad. Eventuelt må gråvannet gå ut 
i grunnen. 

Strøm til lys og oppvarming er en selvfølge for toalettene, spesielt når vi skal legge til rette 
for helårsløsninger. Toalettene må tilkobles strømnettet, og ha egne strømmålere for å måle 
forbruk. 

Vandalsikre toalett vil øke investeringskostnaden, men det vil redusere 
vedlikeholdskostnadene betydelig over tid. Erfaringer fra andre steder viser at besøkende 
bevisst eller ubevisst ødelegger anordninger som er løse eller i svakt materiale. For at 
toalettene skal vare over tid, uten særlige vedlikeholdskostnader, foreslår vi derfor å legge 
mer penger i selve investeringen. 

Det bør være et mål at toalettene som etableres skal ha lik utforming/utseende. Historisk har 
det vært etablert enkeltstående toaletter av ulike aktører, og utformingen har derfor blitt 
forskjellig. Vi ønsker at besøkende skal kjenne igjen toalettbygningene langs veien, noe vi 
mener har en verdi i seg selv. Ved å investere flere toaletter samtidig og fra samme 
leverandør, kan vi sette en standard for hvordan senere investeringer skal gjøres. Toalettene 
må ha et utseende med høy estetikk, og de riktige materialene med tanke på miljø må brukes. 
Toalettene må i tillegg passe inn i terrenget der det settes opp. 

Toalettene skal være åpne mot betaling. Det kreves derfor at det er montert 
betalingsanordninger på alle dører. Betalingsløsningen må være kontantfri. Bruk av kort eller 
digital overføring av betaling vil være en framtidsrettet løsning. 

Vi har vært i kontakt med 3 ulike leverandører av toalettløsninger, og mottatt indikative 
tilbud. Leverandørene er TAM, Danfo og Biorolla.  

TAM er en lokal bedrift i Målselv kommune, som leverer mange ulike installasjoner i 
selvbærende sandwichpaneler. De er ingen spesialist på toaletter, men kan lage det meste etter 
bestilling. Sammen med sine samarbeidspartnere leverer de komplett toaletthus med 
vannklosett. 

Danfo er et svensk selskap med underenhet i Norge, som har spesialisert seg på offentlige 
toaletter, både i bynære strøk, på landsbygda og langs vei. Danfo leverer komplett toaletthus 
med vannklosett. 

Biorolla er en lokal bedrift i Ibestad kommune som leverer biologiske toalettløsninger, med 
både selve toalettet og toaletthuset. Biorolla sin løsning vil passe der det ikke er mulig å 
komme til med bil. 

I tillegg til de 3 nevnte leverandører har vi tegninger og prisinformasjon fra et prosjekt som 
Ånderdalen Nasjonalpark og Berg kommune har jobbet sammen med en tid. I prosjektet skal 
det investeres i 5 toaletter der 2 skal være lokalisert i Ånderdalen Nasjonalpark og 3 toaletter i 
Berg kommune. Biotope AS er arkitekt, og prosjektet er i mai 2019 sendt ut på anbud. Det er 
forventet at toalettene skal komme i drift i 2019, og det vil kunne dras nyttige erfaringer fra 
dette prosjektet før valg av toalettløsninger velges i prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. 
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Ved valg av leverandør er det for øvrig ønskelig å prioritere lokale leverandører dersom de er 
konkurransedyktige på pris, og leverandøren ellers kan levere gode løsninger. 

Detaljert informasjon om de ulike toalettløsningene ligger vedlagt prosjektrapporten (vedlegg 
2). 

2.2 Avfallsløsninger 
Det forsøples stadig mer langs veiene og i naturen, og med en økende trafikk av turister og 
andre reisende i regionen, øker også behovet for gode avfallsløsninger. I dag står det en del 
containere langs veiene som skal dekke behovet for reisende å kvitte seg med avfall. En 
utfordring i dag er at det er for få lokasjoner med avfallsløsninger, samt at dagens containere 
ikke er optimal. Containere har nokså stor innkaståpning, og containere misbrukes derfor av 
både lokalbefolkning og hyttefolk ved at det kastes avfall som ikke hører hjemme langs 
veiene.  

Avfallsløsningene langs veiene skal håndtere avfall som veifarende normalt har behov for å 
kaste, ikke avfall tilhørende fastboende og hyttefolk. Da vil molok være en god løsning. 
Molok er en avfallsløsning der en stor del av avfallsbeholderen er nedgravd i bakken. Toppen 
av beholderen står over bakken, med et trommelinnkast som begrenser størrelsen på det som 
kan kastes. Molok brukes over hele landet, blant annet i boligstrøk, parker og langs veier, og 
det er gjort gode erfaringer rundt bruken, også her i regionen.  

Løsningen har lang levetid (15-20 år), er renslig, og det er lite lukt rundt moloken. Det er 
ingen elektronikk eller automatikk i løsningen, og den fungerer også vinterstid. Moloken 
leveres i ulike størrelser, begrenset oppad til 5000 liter, og det må vurderes fra lokasjon til 
lokasjon hvor stor moloken bør være. Det er enkelt å komme til for tømming, også på 
vinterstid så lenge det er måket snø foran. Beholderen tømmes ved hjelp av kranbil, og det er 
et poeng at det er like avfallsløsninger i hele regionen. Dette fordi løfteanordningen på bilene 
er forskjellige, og det vil bli høyere kostnader dersom avfallsbilen må tilbake til avfallsstasjon 
og bytte løfteanordning/bil på grunn av at lokasjonene har ulike avfallsløsninger. En avfallsbil 
kan ta 40 m3, og dersom avfallsløsningene er like kan eksempelvis en bil håndtere hele Senja 
på en tur. God planlegging av ruter og frekvens vil være med å redusere kostnadene for 
tømming.  

Molok kan ha to innkaståpninger, der en åpning er for restavfall og en for papir. Dersom det 
skal skilles ut glass og metall, må det skilles i to ulike moloker. Det må vurderes i hvilken 
grad avfallet skal kildesorteres sett i forhold til kostnadene knyttet til det. 

Plassering av molok må vurderes ut fra grunnforhold på lokasjonene siden det må gjøres et 
gravearbeid. Ved enkle og løse masser, vil gravejobben være enkel, men det vil uansett være 
en kostnad knyttet til denne gravejobben. Plasseringen må også sees i sammenheng med 
toalettplassering. Lokasjon for både avfallsløsning og toalettløsning må vurderes ut fra 
trafikkløsninger, og SVV må involveres i denne vurderingen. I et hovedprosjekt må det 
beskrives hvordan det skal se ut på lokasjonene.  

Detaljert informasjon om foreslått avfallsløsning ligger vedlagt prosjektrapporten (vedlegg 2). 

2.3 Parkeringsplasser 
Den økte trafikken i regionen fører til utfordringer med tanke på parkering i utfartsområder. 
Den absolutt største andelen av trafikken kommer fra personbiler, men det er også en økning i 
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bobilturisme og turistbusser. I tillegg til økte turiststrømmer, har det også vært en betydelig 
økning i utfart fra lokalbefolkningen i regionen. Økningen i utfarter gjelder spesielt toppturer, 
og det er derfor startpunkt for turstier som er mest belastet. Belastningen er fortsatt størst i 
sommerhalvåret, men det er en betydelig økning av trafikk i vintersesongen. Stadig flere går 
på toppturer på ski, og regionen vår har blitt et populært reisemål for mange. 

De mest populære utfartsstedene, som for eksempel Fjordgård i Lenvik (Segla), har store 
utfordringer med å håndtere alle bilene som kommer i sommerhalvåret. Fjordgård er ikke 
rigget for å ta imot så mange biler, og det fører til at biler blir parkert rundt skolen, i veigrøfta 
og i lokalbefolkningens innkjørsler. Dette fører til trafikkfarlige situasjoner, og en slitasje hos 
lokalbefolkningen. Andre utfartssteder har det på samme måte. Segla er forøvrig i 2019 tatt 
inn i Nasjonal Turiststi Senja, og Lenvik kommune jobber med å finne gode 
parkeringsløsninger framover.  

Vinterturismen har ført til utfordringer knyttet til brøyting av parkeringsplasser. Mange av 
dagens parkeringsplasser langs veiene er ikke tilgjengelig for parkering om vinteren på grunn 
av manglende brøyting. Det er viktig at de prioriterte parkeringsplassene blir brøytet i 
framtiden slik at de er tilgjengelige også om vinteren. 

Investeringskostnader til nye eller videreutvikling av eksisterende parkeringsplasser vil 
variere fra sted til sted ut fra grunnforhold og masser. Det har ikke blitt gjort undersøkelser 
angående dette i forbindelse med at behovene er kartlagt. Det er viktig at kommunene er 
frampå og sikrer seg overskuddsmasser fra SVV sine prosjekter i regionen. Disse massene 
kan brukes til parkeringsplasser, noe som vil spare kommunene for unødvendige kostnader. 

2.4 Informasjonstavler 
Med informasjonstavler mener vi i denne sammenheng større skilt langs veier, som 
inneholder informasjon om området den besøkende befinner seg i, oversikt over fasiliteter, 
slik som toalett- og avfallsløsninger, turstier (ref delmål 2), sykkelveier (ref eget 
sykkelprosjekt) og hvilke muligheter for aktiviteter som er tilgjengelig i området. Listen er 
ikke uttømmende, og det må jobbes enda mer med innholdet i informasjonstavlene, vurdert 
opp mot både kost og nytte. 

Regionen vår har i dag utplassert en del informasjonsskilt, men flere av disse er utdatert og 
det må derfor gjøres en ryddejobb med å fjerne skilt før det kan settes opp nye. Det er en 
utfordring at denne type skilting fort blir utdatert på grunn av endringer. For at 
informasjonstavlene skal ha lengre levetid, foreslår vi at det utarbeides informasjonstavler 
med QR-kode. Det betyr at de fysiske tavlene har minimalt med informasjon i seg selv, men 
at de besøkende får tilgang til ønsket informasjon gjennom at QR-koden er linket opp til en 
nettside eller en applikasjon. En stor fordel med å digitalisere ønsket informasjon, er at 
informasjonen enkelt kan gjøres tilgjengelig på mange ulike språk. Ved hjelp av 
mobiltelefonene kan de besøkende dermed få oppdatert informasjon til enhver tid, på det 
språket de ønsker.  

En slik løsning krever en administrasjon og drift av informasjonen som skal gjøres 
tilgjengelig, og dermed driftskostnader knyttet til dette. For at systemet skal fungere, er man 
avhengig av at informasjonen oppdateres når det er behov for det. Løsningen er likevel 
framtidsrettet, da de fysiske tavlene kan stå i lang tid uten å bli utdaterte. Totale kostnader 
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over tid blir neppe høyere med denne løsningen, enn alternativet der de fysiske skiltene 
sannsynligvis må byttes ut jevnlig. 

Løsningen forutsetter at de besøkende har mobiltelefoner, noe «alle» har. En motforestilling 
mot løsningen kan være dersom det kreves mobildata for å laste ned informasjon. Dette kan 
løses ved at det lages applikasjoner der det ikke kreves mobildata.   

I tillegg til lokasjoner knyttet til utfartssteder, bør hurtigbåtkai og fergekai prioriteres med 
informasjonstavler. 

3  Regional handlingsplan for parkeringsplasser, informasjonstavler, 
toalett og avfallshåndtering i Midt-Troms 
 

Målet med å utarbeide en regional plan er å ivareta og sikre ønsket infrastruktur i hele 
regionen, samt å styre utfartstrafikken mot ønskete områder. På den måten kanaliseres også 
besøkende bort fra steder det ikke er ønskelig med utfart. 

Planen omhandler de definerte behovene for toalett, avfallshåndtering, parkeringsplasser og 
informasjonstavler. Kartleggingen viser et samlet behov i alle 8 kommuner for å investere og 
drifte 55 toaletter, 52 avfallsløsninger, 31 parkeringsplasser og 26 informasjonstavler. Det er 
også meldt inn behov for andre tiltak, men de er ikke omtalt her. Ved tilrettelegging av 
lokasjonene bør de andre behovene også vurderes samtidig. 

Etablering av alle foreslåtte tiltak vil være kostnadskrevende, både med tanke på investeringer 
og drift. Det har derfor vært nødvendig å gjøre en prioritering av tiltak. Hver enkelt kommune 
har gjort egne administrative prioriteringer innad i sin egen kommune, med utgangspunkt i 
egne planer. Fokuset har vært på å løse prekære utfordringer, prioritere pressområder og 
hyppig besøkte lokasjoner, samt minske faren for trafikkfarlige situasjoner. Det har i tillegg 
vært nødvendig å se hele regionen under ett slik at prioritert tilrettelegging har en viss 
spredning, der både eksisterende og planlagte tiltak har blitt tatt i betraktning og vurdert. Det 
har ikke vært et mål i seg selv å prioritere like mange lokasjoner i alle 8 kommuner, men 
fokuset har vært å lage en helhetlig felles regional plan. 

Tiltakene er planlagt gjennomført over en 8-års periode, inndelt i 3 faser:  

A: 2020-2021 

B: 2022-2023 

C: 2024-2027 

 
3.1 Fase A: 2020-2021 

Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 44 tiltak/lokasjoner prioritert i fase A.  

Lokasjon Type tilrettelegging Ansvar 
Mefjordvær – Halsen Molok, informasjonstavle Berg kommune/Senja 

Avfall/Vegmyndighet 
Mefjordvær – Molorota 
Rasteplass 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 
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Senjahopen – Steinneset Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Senjahopen – 
Bringeneset 

Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Mefjordbotn – Kaia Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Steinfjord Molok, informasjonstavle, 

bobilparkering 
Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Bøvær Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Skaland – Startpunkt 
Husfjellet 

Molok, informasjonstavle Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Bergsbotn – utsiktspunkt Toalett Berg kommune 
Straumsbotn Toalett, molok, 

informasjonstavle 
Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Straumsnes – Rasteplass  Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Finnsæter Molok Berg kommune/Senja Avfall 
Svandalen - 
Utfartsområde 

Toalett, molok, 
informasjonstavle, 
bobilparkering 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Fjordgård – Segla Toalett, molok, parkering Lenvik kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet. Sees 
i sammenheng med 
Nasjonal Turiststi 

Storvika, Stønnesbotn Toalett Lenvik kommune 
Henrikstøa Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 

Avfall 
Mefjordeidet Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 

Avfall 
Svalheim  Molok, parkering Målselv kommune/Senja 

Avfall/Vegmyndighet 
Høgskarhus Parkering Målselv 

kommune/Vegmyndighet 
Slaktermoen Molok (vurderes sammen med 

Veis ende i Dividalen) 
Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Veis ende i Dividalen Molok (vurderes sammen med 
Slaktermoen) 

Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Innseth Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Vika fiskeplass Parkering Målselv 
kommune/Vegmyndighet 

Nordlia Toalett, parkering Sørreisa 
kommune/Vegmyndighet 

Steinora Toalett, molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Sørreisa sentrum Toalett, molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Gamtofta Molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 
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Skøvatnet Molok Sørreisa kommune/Senja 
Avfall 

Finnlandsholmen Toalett helårsdrift Dyrøy 
kommune/Båtforeningen 

Sentrum Brøstadbotn Toalett, molok, 
informasjonstavle 

Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Vinje, Lille Vinje, Berg Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Altevatnet Skilting toalett Bardu kommune 
Inseth v/P.automat Toalett Bardu kommune 
Skistadion v/Storlømyra Toalett Bardu kommune 
Skrolsvik Molok, informasjonstavle, 

bobil-tømming 
Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Hofsøy Toalett, molok, parkering Tranøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Lekangen/kvinnekaia Molok Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Sazza Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 
Avfall 

Svanelvmoen Informasjonstavle Tranøy 
kommune/Vegmyndighet 

Gjeska Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Tranøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Gryllefjord/Sildevika Bobil-tømming Torsken kommune 
Torsken Toalett Torsken kommune 
Ballesvika Toalett Torsken kommune 
Grunnfarnes Toalett, bobil-tømming Torsken kommune/privat 

aktør 
 

3.2 Fase B: 2022-2023 
Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 31 tiltak/lokasjoner prioritert i fase B.  

Mefjordvær – Startpunkt 
Kyle 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Skaland – 
Friluftsområde/Kulturminner 
på Berg 

Toalett, molok, parkering, 
informasjonstavle 

Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Skaland – Utsiktspunkt 
Bergsøyan 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Krokelvdalen – Startpunkt 
Stormoa 

Informasjonstavle Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Krokelvdalen – Rasteplass Toalett, molok, parkering Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Straumsnes – Mårvika Toalett, molok Berg kommune/Senja 
Avfall 

Straumsnes – Startpunkt 
Flatneset 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Grense mot Torsken 
kommune – utsiktspunkt 

Toalett, molok, parkering Berg kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 
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Tennskjær Hurtigbåtkaia Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 
Avfall 

Lysnes Hurtigbåtkai Toalett, molok Lenvik kommune/Senja 
Avfall 

Olderhamna fiskeri-og 
småbåthavn 

Bobil-parkering, bobil-
tømming 

Lenvik kommune 

Kommunens 
båtutsettingsplass Målsnes 

Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Møllerhaugen Molok Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Andselv sentrum Toalett, molok, bobil-
parkering, bobil-tømming 

Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Skjeggenes brua Toalett Målselv kommune 
Andsvatnet Toalett Sørreisa kommune 
Gamtofta Toalett Sørreisa kommune 
Skøvatnet Toalett Sørreisa kommune 
Finnlandsfjæra Toalett (helårs), molok, 

parkering 
Dyrøy kommune, Senja 
Avfall, Vegmyndighet 

Mikelbostad Hagenes Molok, informasjonstavle, 
parkering 

Dyrøy kommune, Senja 
Avfall, Vegmyndighet 

Barduhallen P-plass Toalett Bardu kommune 
Setervatnet Toalett Bardu kommune 
Senjehesten Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Olaheimen Informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Gammelsæter Toalett, informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Hyttekroa Bobil-tømming Tranøy kommune 
Hestevika Toalett Tranøy kommune 
Butten/Kryss Vangsvik Informasjonstavle Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Flakstadvåg – startpunkt 
Ånderdalen 

Toalett, molok, 
informasjonstavle, parkering 

Torsken kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Medby Informasjonstavle Torsken 
kommune/Vegmyndighet 

Flakstadvåg Toalett Torsken kommune 
 

3.3 Fase C: 2024-2027 
Av de 118 innspillene som kom inn i kartleggingen, er 25 tiltak/lokasjoner prioritert i fase C.  

Mefjordvær – Halsen Toalett Berg kommune 
Ersfjord – kulturminner Parkering Berg 

kommune/Vegmyndighet 
Skaland – Startpunkt 
Husfjellet 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Bergsbotn – Startpunkt 
Roalden 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 
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Krokelvdalen – Startpunkt 
Flobjørn 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Hamn – Startpunkt 
Sukkertoppen 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Hamn – Senjens 
Nikkelverk 

Parkering Berg 
kommune/Vegmyndighet 

Brenneset båthavn Toalett (mobilt?) Lenvik kommune 
Øverbygd/Skjold – 
busstopp 

Toalett Målselv 
kommune/Øverbygd 
velforening 

Holt Toalett, molok Målselv kommune/Senja 
Avfall 

Andsfjellet/Rustafjellet Toalett, molok, parkering Målselv kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Langkjosen ved Takvatnet Vurdere behov Målselv kommune 
Finnefjell Molok (søppeldunk) Dyrøy kommune/Senja 

Avfall 
Hållaksla/Kvalsnes Molok (søppeldunk) Dyrøy kommune/Senja 

Avfall 
Øvre Espenes Toalett, molok (søppeldunk), 

parkering 
Dyrøy kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Sørfjord Informasjonstavle, parkering Dyrøy 
kommune/Vegmyndighet 

Dyrøygommen Molok Dyrøy kommune/Senja 
Avfall 

Bruhaugen Toalett Bardu kommune 
Bjørnsmo, Nedre Bardu Toalett Bardu kommune 
Refsnes Toalett, molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Tranøya Molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Vesterfjell Parkering Tranøy 

kommune/Vegmyndighet 
Litjekjosen/Storvannet Molok Tranøy kommune/Senja 

Avfall 
Kaperdalen/Bumannsvatnet Toalett, molok, 

informasjonstavle, parkering 
Torsken kommune/Senja 
Avfall/Vegmyndighet 

Kvænbukta Informasjonstavle, parkering Torsken 
kommune/Vegmyndighet 

 

For flere detaljer om tiltakene/lokasjonene – se kartleggingen vedlegg 1. 

3.4 Kapitalbehov 
Totalt kapitalbehov for tilrettelegging av toalett, avfallsløsninger, parkering og 
informasjonstavler er beregnet til ca kr 63,4 mill. Kapitalbehovet er beregnet ut fra følgende: 

Toaletter, 55 stk a kr 800 000    44 000 000 

Molok, 52 stk a kr 35 000      1 820 000 
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Parkeringsplasser, 31 stk a kr 500 000   15 500 000 

Informasjonstavler, 26 stk a kr 80 000     2 080 000 

 

Pris på toalettene, molok og informasjonstavler er beregnet ut fra tilbud og erfaringstall, mens 
kostnader knyttet til parkeringsplasser vil være svært varierende fra lokasjon til lokasjon, ut 
fra omfang og grunnforhold. Prisen på parkeringsplasser er derfor et estimat på en snittpris. 

I planen er det lagt inn 6 tømmestasjoner for bobil, men disse er ikke prissatt i kapitalbehovet. 
På noen av disse lokasjonene er det allerede igangsatt prosjekt der private aktører er involvert. 

Med bakgrunn i kommuneadministrasjonenes egne prioriteringer av tiltak og faseinndeling 
viser det en bruttokostnad pr kommune som følger: 

Kommune Fase A: 2020-2021 Fase B: 2022-
2023 

Fase C: 2024-
2027 

Totalsum 

Tranøy 3 815 000 2 675 000 1 405 000 7 895 000 
Torsken 2 400 000 2 295 000 1 995 000 6 690 000 
Berg 6 405 000 6 080 000 3 800 000 16 285 000 
Lenvik 3 805 000 1 670 000 800 000 6 275 000 
Sørreisa 3 040 000 2 400 000 0 5 440 000 
Dyrøy 3 130 000 1 950 000 2 020 000 7 100 000 
Bardu 1 600 000 1 600 000 1 600 000 4 800 000 
Målselv 2 940 000 3 005 000 2 970 000 8 915 000 
Totalsum 27 135 000 21 675 000 14 590 000 63 400 000 

 

Finansiering og de kommunale prioriteringen i de forskjellige fasene må sees i sammenheng 
med finansiering og spleiselag mellom de forskjellige aktørene i de forskjellige kommunene, 
og plassene som er nevnt i dokumentet. 

3.5 Gjennomføringen av planen 
På samme måte som i Regional Næringsplan er det et mål å koordinere en helhetlig satsing og 
gjennomføring av tiltakene i planen. Koordineringen og detaljplanlegging i hver enkelte 
kommune søkes finansiert gjennom ordningen bærekraftig infrastruktur i Troms 
Fylkeskommune.   

Denne koordineringen skal foregå gjennom at prosjektledelsen i bærekraftig infrastruktur 
skal: 

- Innhente tilbud og skaffe finansieringskilder for toalettløsninger, avfallshandtering, 
(Investering/Drift) sammen med Senja Avfall, kommuner og øvrige aktører. 
 

- I samarbeid med Midt-Troms regionråd/kommunene iverksette tiltak/reguleringer for 
å detaljplanlegge etablere/opparbeide parkeringsplasser, toalett, etc. 
 

- Sammen med Senja Avfall opprette regionalt parkvesen rundt 
utfartsparkeringer/områder.  
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- Sammen med Midt-Troms Friluftsråd gjennomføre tiltakene i regional plan for 

løypeplan stimerking, regional temaplan for turløyper, samt videreutvikle ordningen 
med løypevaktmestere.  
 

3.6 Finansiering  
Gjennom koordineringen av bærekraftig infrastruktur og sammen med aktørene i de enkelte 
områdene, søkes det om detaljfinansiering for hvert enkelt tiltak/område. 

Det søkes om finansiering fra f.eks. følgende finansieringskilder: 

Troms Fylkeskommune 

• RUP-midler til prosjektledelse og investering  

Statlige midler 

• Miljøverndirektoratet 
• Nasjonalparkmidler 
• Fylkesmannen i Troms og Finnmark 

Andre finansiører/samarbeidspartnere: 

• De respektive kommunene 
• Gjensidigestiftelsen 
• Sparebankstiftelsen SNN 
• Kommunene 
• Reiselivsbedriftene 
• Betalingsløsninger for parkering og toalett (brukerfinansiert) 

4 Regional plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner 
Økt turisme og mer aktiv lokalbefolkning de senere år har også betydning for det som skjer 
utenfor veiene, det vil si på turstier og på fjelltoppene. Det har vært et enormt oppsving i 
antall toppturer og turer i skog og mark, og det er derfor behov for å lage en regional plan der 
det tenkes helhetlig på både skilting, stimerking og turløyper.  

4.1 Turskiltprosjektet 
I vår region ble Turskiltprosjektet i regi av Midt-Troms Friluftsråd (MTFR) startet i 2016. 
MTFR omfatter alle de 8 kommunene i Midt-Troms, og dekker derfor hele geografien i 
prosjektet Bærekraftig besøksforvaltning. Turskiltprosjektet er et landsomfattende prosjekt, 
der et av målene har vært å synliggjøre turløyper i regionen og gjøre dem mer attraktive for 
nye brukere. Et annet mål er at prosjektet skal levere en standardisert merking og skilting av 
turløyper i Midt-Troms som oppleves som tilfredsstillende både for brukere og bidragsytere. 
Målgruppen har vært både lokalbefolkning og tilreisende. Turskiltprosjektet har som mål både 
å begrense slitasje - og bidra til økt ferdsel, gjennom tilrettelegging, kanalisering av ferdsel og 
vedlikehold av utvalgte turruter. 

Det har vært stor etterspørsel og behov for både informasjonstiltak og tilrettelegging og en 
samkjøring av dette i hele regionen. I tillegg til å dekke behovet for informasjon, har 
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Turskiltprosjektet også bidratt til at utfarten i skog og mark har blitt kanalisert til ønskede 
områder. På grunn av stor økning i aktivitet på turløypene i regionen de senere år, er det en 
del slitasjeproblematikk flere steder, og det har derfor vært behov for endel 
tilretteleggingstiltak, for eksempel klopping av stier og/eller omlegging av stier. 

MTFR har hatt et godt samarbeid med frivillige lag, foreninger, grunneiere og kommuner, noe 
som er helt nødvendig i et slikt prosjekt. Høy grad av involvering og engasjement lokalt sikrer 
gjennomføringsevnen i prosjektet. Det er etablert gode nettverk av løypevaktmestere, ca 150 
personer, for å gjennomføre praktisk arbeid og ivareta skjøtsel av løypenettverk. Frivilligheten 
lokalt er en forutsetning for å klare å vedlikeholde løypenettet, og gjennomføre ønsket 
merking. Selv om engasjementet er stort, ytres det bekymring for at det blir vanskeligere med 
årene å få nye løypevaktmestere. Det varierer mye fra kommune til kommune og fra person til 
person hvor mye tid løypevaktmestrene bruker, men i Berg kommune anslås det at 
løypevaktmesterne i snitt bruker 20 timer per sommersesong. Løypevaktmesterne får ingen 
betaling for utført arbeid, men det er ønskelig å påskjønne dem med godt utstyr og noe 
bekledning, noe det har manglet penger til å gjøre.  

Turskiltprosjektet har hatt flere gode effekter: 

• Gode turmål har blitt tilgjengelige for flere brukere 
• Brukere veiledes til å finne hensiktsmessige turmål basert på egne forutsetninger 
• Bedre styring av ferdsel, for å unngå brukerkonflikter og for å ta hensyn til sårbar 

natur og slitasje 
• Gjenkjennelig merkevare på tvers av kommunegrenser 

Gjennom Turskiltprosjektet har MTFR bidratt til flere hundre nye skilt i Midt-Troms, og bare 
i 2018 ble det skiltet turløyper i Midt-Troms på over 100 km. Skiltingen er utført i henhold til 
Merkehåndboka og Turskiltmanualen, som er en nasjonal standard for skilting i Norge.  

 

Eksempel: Retningsskilt (høyre) 
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Eksempel: Turinformasjonstavler 

 

Turskiltprosjektet avsluttes formelt i 2019, og da vil mye av den planlagte aktiviteten være 
utført. Det vil imidlertid fortsatt være noen turløyper i prosjektet der skiltingen ikke er 
ferdigstilt. De fleste av skiltene til løypemerkingen er kjøpt inn, men det har ikke vært 
kapasitet til å få satt opp alle skilt i de ulike kommunene. Det gjenstår å få på plass 
turinfotavler i flere av kommunene. Turinformasjonstavlene skal gi en oversikt over utvalgte 
turruter i den enkelte kommune, og gi viktig informasjon til de besøkende. Det er et mål at 
alle 8 kommuner skal ha minimum 1 turinformasjonstavle, og denne skal settes opp på et 
sentralt sted i kommunen. Det er viktig å presisere at det er kommunene som har ansvaret for 
vedlikeholdet av turskiltene og turrutene, også når Turskiltprosjektet formelt avsluttes. 

Status på turstiene i Turskiltprosjektet ligger i vedlagte oversikt (vedlegg 3).  

Turskiltprosjektet har bestått av utvalgte turløyper i hver av de 8 kommunene, til sammen 64 
turløyper. Dette er kun en andel av turløypene som finnes i regionen, og på sidene 
www.telltur.no og www.ut.no får man et godt innblikk i hvor mange turløyper som finnes i 
regionen. Det er en formidabel jobb som gjenstår med å kartlegge resterende turløyper, 
definere hvilke turløyper som ønskes merket og deretter gjennomføre merkingen. De fleste av 
disse turløypene har gammel merking, og merkingen er gjort på mange forskjellige måter av 
lokale lag og kommunene.  

For å få en helhetlig plan for løypenettet i hele regionen, er det derfor et behov for å 
videreføre det gode arbeidet som er startet i Turskiltprosjektet, med å kartlegge og 
gjennomføre merkingen av resterende turløyper i regionen i henhold til Merkehåndboka og 
Turskiltmanualen. Den regionale planen for felles skilting, stimerking og løypeplaner deles 
derfor i to deler: 

1. Videreføring og ferdigstilling av Turskiltprosjektet 
2. Kartlegging og gjennomføring av tilrettelegging av resterende turløyper i regionen 

gjennom Temaplan for turløyper i Midt-Troms (nytt prosjekt) 

198

http://www.telltur.no/
http://www.ut.no/


20 
 

4.2 Videreføring og ferdigstilling av Turskiltprosjektet 
Følgende turløyper som ikke er ferdigstilt i Turskiltprosjektet foreslås prioritert ferdigstilt som 
følger: 

Turløype Type tilrettelegging Ansvar Gjennomføring 
Rustafjellet Skilting løype Målselv kommune 2020 
Andsfjellet Skilting løype Målselv kommune 2020 
Breitinden Oppsett av toppskilt Berg kommune 2019 
Roalden Oppsett av toppskilt Berg kommune 2019 
Husfjellet Oppsett av startskilt  Berg kommune 2019 
Sommardalen Oppsett av startskilt Berg kommune 2019 
Turstinett Tranøy Skilting løype, 

bestilling og oppsett av 
turtavle 

Tranøy 
kommune/Ånderdalen 
Nasjonalpark 

Bestilling skilt 
2019 
Oppsett 2020 

Krakenestind Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Sultind Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Rapet Skilting løype Lenvik kommune 2019 
Børingen Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Børingvatnet Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Femvatnan Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Rundkollen Skilting løype Dyrøy kommune 2019 
Øverbygd Oppsett av turtavle Målselv kommune 2020 
Setermoen Oppsett av turtavle Bardu kommune 2020 
Berg kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Berg kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Torsken kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Torsken kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Tranøy kommune 
(plassering ikke 
bestemt) 

Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Tranøy kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Finnsnes sentrum Skilting sentrum, 
Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Lenvik kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Sørreisa sentrum Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Sørreisa kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

Brøstadbotn sentrum Bestilling og oppsett 
av turtavle 

Dyrøy kommune Bestilling 2019 
Oppsett 2020 

 

Det gjenstår å sikre en del grunneiertillatelser for å ferdigstille skiltingen i Turskiltprosjektet. 
Dette arbeidet bør ferdigstilles i løpet av 2020. 

4.3 Temaplan for turløyper i Midt-Troms 
Vår region har fått en god start for felles skilting, stimerking og løypeplaner gjennom 
Turskiltprosjektet. Som tidligere nevnt har Turskiltprosjektet bestått av en liten andel av 
eksisterende turstier i regionen, og det er derfor behov for å ta neste steg, ved å bygge videre 
på det arbeidet som er gjort.   
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Miljødirektoratet har i samarbeid med fylkeskommunene i 2019 satt i gang prosjektet 
«Friluftslivets Ferdselsårer», der formålet er å fremme planlegging, opparbeiding, skilting og 
merking av sammenhengende nettverk av turstier i kommunene. Troms Fylkeskommune har 
fått kr 400 000 til prosjektet, og disse midlene skal fordeles på de 4 friluftsrådene i Troms. 
Det kan dermed forventes at MTFR får en andel av dette, men maksimalt kr 200 000. I løpet 
av mai/juni 2019 vil det avgjøres om MTFR får tildelt midler til dette arbeidet. Uansett 
utfallet på dette er det behov for å tenke større på den videre satsningen på felles skilting, 
stimerking og løypeplaner.  

Vi har sett sørover til Narvik kommune der bystyret i 2015 vedtok prosjektplanen for 
«Temaplan for turstier og turveier i Narvik 2016-2019». Midtre Hålogaland friluftsråd har 
utgjort prosjektledelsen. Denne prosjektmodellen, både med tanke på organisering og mål, 
mener vi er en riktig modell for Midt-Troms. I det videre arbeidet med å utarbeide en regional 
plan for felles skilting, stimerking og løypeplaner, foreslår vi derfor at det startes et nytt 
prosjekt for Midt-Troms, «Temaplan for turstier i Midt-Troms», der det settes av ressurser 
som kan dekke en prosjektstilling i 3 år. Midlene skal brukes til å ansette en prosjektleder som 
skal drive prosessen mot målet om å utarbeide en regional plan. Prosjektet må samkjøres med 
prosjektet «Friluftslivets ferdselsårer». 

Formålet med planen skal være å øke attraktiviteten for innbyggere og tilreisende turister ved 
å tilby gode turstier. Dette skal gjøres ved: 

• Å identifisere/kartlegge turstier og avdekke behov for tiltak, utover Turskiltprosjektet 
• Å sikre attraktive turområder og turruter mot omdisponering for framtida 
• Å vektlegge lik utforming og naturvennlig tilrettelegging 
• Å legge fram beslutningsgrunnlag for prioriteringer av anlegg og tiltak for friluftsliv 

Prosjektet skal videre: 

• Gi oversikt, vurdere og beskrive standarden på eksisterende turstinett 
• Foreslå nye turstier som bør etableres, og etablerte turstier som bør fjernes/legges ned 
• Avklare grunneier og avtaleforhold 
• Foreslå løsninger vedrørende ansvar og oppgavefordeling mellom kommune og 

frivillige organisasjoner om tilrettelegging, oppgradering, drift og vedlikehold 
• Finne finansiering 
• Definere ulike kategorier turstier 
• Definere standard for skilting og merking 
• Definere en strategi for markedsføring av turstiene og hvor informasjon om turstiene 

skal finnes 
• Revidere turkartet for Midt-Troms  
• Gjennomføre skilting og merking av turstiene, herunder scooterløyper 
• GPS-logge turstier 

Prosjektet må eies og forankres i alle kommunene i Midt-Troms for at prosjektet skal lykkes. 
Det er også en forutsetning at det blir lagt til rette for en bred involvering, f.eks fra 
lokalbefolkningen, grunneiere, lag og foreninger ved at det gis rom for å komme med innspill.  
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4.4 Finansiering av regional plan 
Finansieringen av tiltak som allerede er gjennomført i Turskiltprosjektet (del 1 av planen) er 
finansiert. Tiltak i denne planen som eventuell ikke er fullfinansiert, finansieres gjennom 
Fysak midler, tippemidler, Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 

Temaplan for turløyper i Midt-Troms (del 2 av planen) må finansieres. Troms 
Fylkeskommune har følgende støtteordninger som er søkbare:  

• Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 
• Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet 
• Tiltak i statlig sikra friluftslivsområder 
• Redningsplanken 
• RUP-midler 

I tillegg bør det søkes støtte hos: 

• Miljødirektoratet (mulig noen midler fra prosjektet «Friluftslivets Ferdselsårer») 
• Statsskog 
• Gjensidigestiftelsen 
• Sparebankstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge 

Resterende må finansieres av kommunene i Midt-Troms. 

5 Modell for et regionalt «parkvesen» i Midt-Troms 
I regional næringsplan for Midt-Troms er følgende strategiske tiltak beskrevet (s.54): 
Etablering av «regionalt parkvesen» som ivaretar våre naturverdier og fellesgoder som 
grunnlag for videre bærekraftig vekst i reiselivet.  

Midt-Troms har stadig økende turiststrømmer, og med flere lokasjoner med toaletter og 
avfallsløsninger, vil behovet for å løse driftsoppgavene knyttet til lokasjonene øke. Det er 
derfor viktig å utvikle en modell for drift som er bærekraftig. Det er lite hensiktsmessig å 
legge til rette for toalett og avfallsløsninger på flere lokasjoner dersom det ikke legges opp til 
gode driftsløsninger. Et framtidig «parkvesen» kan løse de ulike driftsoppgavene. 

Statens Vegvesen har i dag ansvar for å drifte flere lokasjoner med toaletter og 
avfallsløsninger i Midt-Troms. Dette er lokasjoner langs vei, som ligger inne i driftskontrakter 
som SVV har med ulike aktører. Disse lokasjonene vil holdes utenfor «parkvesenets» 
oppgaver i denne runden, men en parkvesen-modell kan eventuelt innlemmes på SVV sine 
lokasjoner etter hvert som driftskontraktene utløper. Dette vil i så fall bli en sak som SVV må 
ta stilling til. Dersom det skal gjøres tiltak på anlegg/lokasjoner som tilhører SVV, må det i 
tilfelle skje i dialog og avklaring med SVV. 

I vurdering rundt modell til et «parkvesen» har vi sett til prosjektet «Clean Up Lofoten», som 
er et paraplyprosjekt der målet er å få slutt på forsøplingen som oppstår lokalt, i tillegg til 
rydding av kystlinja for marint avfall. Prosjektet eies og drives av Lofoten Avfallsselskap 
IKS, der Lofotrådet er medeier. Selv om Clean Up Lofoten «bare» omhandler avfall, og ikke 
toalettløsninger, har prosjektene endel likhetstrekk, som gjør at modellen for organisering er 
relevant for prosjektet «Bærekraftig besøksforvaltning». Den viktigste fellesnevneren er at 
begge prosjekter er regionale. Bak prosjektene står det flere kommuner som har samme mål, 
og som ønsker å oppnå felles resultater. I tillegg har både Lofoten og Midt-Troms et 
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avfallsselskap som opererer i hele regionen, og som daglig er på veien for å gjøre andre 
oppgaver. I Midt-Troms er riktignok ikke Senja Avfall IKS tilstede i Bardu kommune, men 
dette tenker vi er løsbart.  

5.1 Organisering 
Et «parkvesen» i Bærekraftig besøksforvaltning bør eies og drives av Senja Avfall IKS. Siden 
Senja Avfall jevnlig vil være på de aktuelle lokasjonene for å tømme avfall og toaletter, vil 
selskapet kunne ha rutiner for å følge med og følge opp avvik på lokasjoner. Senja Avfall IKS 
har også riktig kompetanse til å kunne administrere «parkvesenet». Senja Avfall IKS er 
positive til å ta en slik rolle i prosjektet. 

Parkvesenet bør opprettes som et prosjekt i Senja Avfall IKS der det er full kontroll på de 
økonomiske aspektene ved prosjektet. 

De lokasjonene i Midt-Troms som i dag har toaletter, og som kommunene har ansvar for, 
driftes i stor grad av grendelag, idrettslag og foreninger. Kommunene betaler i dag det 
aktuelle lag/forening en fast sum pr år for å utføre renhold og vedlikehold. Vi anbefaler at lag 
og foreninger fortsatt får lov til å utføre denne jobben der dette er hensiktsmessig. Det er 
viktig at det lokale engasjementet ivaretas, og at lag og foreninger som opplever et eierforhold 
til lokasjonene, fortsatt får lov til å ha det. For flere lag og foreninger betyr det også mye 
økonomisk å ha en avtale med kommunene. 

På nye lokasjoner som tilrettelegges med toalett og avfallsløsninger anbefaler vi at 
vekstbedriftene i regionen brukes som en ressurs der dette er naturlig. I vår region har vi 4 
vekstbedrifter, Mitra AS, Montar AS, Astafjord Vekst AS og Barduprodukter AS. Selskapene 
er godt spredt i regionen, og vil kunne ta rollen som «parkvesen». Vekstbedriftene har deltatt 
på møter i prosjektet der vi har diskutert ordningen, og de er positive til å ta rollen. Ved 
tildeling av oppgaver til aktørene, må formalitetene rundt offentlig anskaffelse må være på 
plass. 

5.2 Oppgaver 
Parkvesenet sine oppgaver vil være knyttet til de lokasjonene som har toalett og 
avfallsløsninger. Følgende oppgaver må kunne løses av parkvesenet: 

Renhold toalett 
• Rydding av søppel inne 
• Spyling og vask av toalett og håndvask 
• Vask av gulv 
• Etterfylling av papir og såpe 
• Tømming av søppeldunker og etterfylling av poser 

 
Vedlikehold 

• Bytte lyspærer 
• Sjekk/kontroll av inventar, dører, låser, vinduer (at ingenting er ødelagt) 
• Gressklipping rundt toalett, avfallsløsning og infotavle 
• Stell av eventuell beplantning og re-planting ved behov 
• Rydding av søppel utenfor 
• Snørydding foran inngang toalett og avfallsløsning 
• Sjekk av at betalingsløsning fungerer 
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Hyppighet i oppgavene vil variere noe fra lokasjon til lokasjon, men i høysesongen vil det 
være behov for daglig oppfølging av hver enkelt lokasjon. Det må erfares hvordan trafikken 
og bruken er, og deretter lages planer for gjennomføringen. 

Det er viktig at det defineres en standard for hvordan arbeidet skal utføres, og hvordan det 
skal se ut på hver lokasjon. Det kan tas utgangspunkt i SVV sine håndbøker for rasteplasser 
når standarden skal defineres. For at driftsløsningen med parkvesenet skal lykkes, må arbeidet 
utføres med en standard kvalitet som er god. God hygiene og rene toaletter fører til økt bruk, 
og dermed høyere brukerfinansiering. 

5.3 Profilering 
Uansett om det er vekstbedriftene eller lokale lag/foreninger som utfører jobben som 
«parkvesen», bør det være en felles profil på de som utfører jobben. Felles profil kan være lik 
bekledning, f.eks vester og caps, og lik merking på kjøretøy. Synlighet blant publikum vil 
være positivt for den jobben som utføres. 

5.4 Investeringer 
Med en organisering som skissert, der vekstbedriftene skal ha en betydelig rolle for drift, vil 
det være små investeringer knyttet til etablering av et «parkvesen». Der vekstbedriftene skal 
ha driftsansvaret, vil vekstbedriftene selv stå for utstyret som skal brukes. Det må påregnes 
noe investeringer av utstyr der lag/foreninger for ansvaret. 

5.5 Finansiering av drift 
Det vil påløpe kostnader til drift og administrative oppgaver knyttet til parkvesenet. Lokale 
lag/foreninger og vekstbedriftene skal ha betalt for driftsoppgavene knyttet til parkvesenet, og 
Senja Avfall IKS skal ha betalt for administrasjonen. Vi har vært i dialog med vekstbedriftene 
om prising av tjenestene, og det vil være naturlig å operere med en timespris + 
tilkjøringskostnad. I tillegg vil innkjøp av forbruksmateriell bli viderefakturert til prosjekteier. 
Det vil være ulik arbeidsmengde, og dermed ulik tidsbruk, fra lokasjon til lokasjon. Senja 
Avfall IKS belaster prosjektet med administrative tjenester med en fast pris pr år. Endelig 
prismodell for tjenestene må defineres i hovedprosjektet.  

Vi ser for oss flere finansieringskilder for å dekke driftskostnadene: 

• Fylkesmannen i Troms 
• Miljødirektoratet 
• Brukerfinansiering 
• Kommunene. 

Det må søkes midler til prosjektet hos Fylkesmannen i Troms til administrative oppgaver, 
samt midler øremerket til drift i prosjektet. Miljødirektoratet har også søkbare midler, og 
prosjektet har definitivt miljøaspekter ved seg som kvalifiserer for støtte.  

Det skal være betalingsløsninger for bruk av toalettene, og på den måten vil brukerne 
finansiere mye av driftskostnadene.  

Et eventuelt underskudd i prosjektet, etter at støtteordninger og brukerfinansiering er 
tilskrevet, må finansieres av kommunene. Prosjektet skal driftes til selvkost. 
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5.6 Oppsummert 
Det foreslås følgende modell for et regionalt «parkvesen» i Midt-Troms:   

Prosjekteier Senja Avfall IKS 
Administrator for drift Senja Avfall IKS 
Gjennomføring drift Montar, Mitra, Astafjord Vekst, 

Barduprodukter, lokale lag og foreninger 
Oppgaver Definerte oppgaver, hyppighet og 

standard for hver lokasjon 
Profilering Lik bekledning og merking 
Ansvar utstyr Montar, Mitra, Astafjord Vekst, 

Barduprodukter, lokale lag og foreninger 
Finansiering Ulike støtteordninger, 

brukerfinansiering, kommunene 
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Torsken kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2018/143-6 

Saksbehandler:  Fred Ove Flakstad 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 33/19 11.06.2019 

   
 

Oppfølging av forvaltnings revisjonsrapport - Kvalitet i flyktningetjenesten 

 
 

Ordførers innstilling 
1. Kommunestyret viser til brev av 4.3.2019 fra rådmannen, hvor det er skissert hvilke 

tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme 
anbefalingene som framkommer i rapporten «Kvalitet i Flyktningetjenesten»  

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene som rådmannen opplyser iverksatt, og 
forutsetter fokus på å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas med i det videre 
arbeidet. 

 

Saksopplysninger 
Kontrollutvalget i Torsken kommune bestilte i møte den 11.5.2017 – sak 13/17, 
forvaltningsrevisjonsprosjekt et Kvalitet i Flyktningetjenesten av KomRev Nord. Overordnet 
prosjektskisse for prosjektet ble godkjent av kontrollutvalget i møte 12.10.2017 (sak 23/17). 
Statusorienteringer vedr. prosjektets framdrift ble behandlet av utvalget i møtene 15.2.2018 (sak 
04/18), 9.5.2018 (sak 15/18) og 11.10.2018 (sak 25/18). 
 
Formålet med prosjektet var å kunne bidra til å sikre at kommunen sørger for at nyankomne 
flyktninger som bosettes i Torsken kommune gjennom introduksjonsordningen får opplæring og 
arbeids/utdanningsforberedelser som kvalitetsmessig er i tråd med lovpålagte krav, og som igjen 
kan bidra til at de bosatte flyktningene raskere og bedre blir integrert i samfunnet. 
 
 

Vurdering 
 
Rapporten legges fram for kommunestyret . 
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Torsken kommune Arkiv: 36/35 

Arkivsaksnr: 2017/762-14 

Saksbehandler:  Kåre Vilvang 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 34/19 11.06.2019 

   
 

36/35 - Søknad om dispensasjon til fradeling av hyttetomt og igangsetting av 
planarbeid for endring av reguleringsplan Vikan hytteområde 

 

Rådmannens innstilling 
1. I medhold av plan- og bygningsloven § 19-2 innvilges dispensasjon fra reguleringsplan 

Vikan hytteområde til plassering av hyttepunkt og fradeling av hyttetomt på 984 m² fra 
eiendom 36/35. Videre gis det med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2, jf. § 20-1 
første ledd bokstav m tillatelse til plassering av hyttepunkt og fradeling av hyttetomt på 984 
m² fra eiendom 36/35. Hyttepunktet er inntegnet ved gult symbol og hyttetomta ved rød 
skravur på gårdskart flybilde under. 
 
Følgende vilkår settes: 
 Tillatelsen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter 

matrikkelloven innen 3 år, jf. plan- og bygningsloven § 21-9 fjerde ledd. 
 Oppmålingsforretning skal holdes, jf. plan- og bygningsloven § 21-4 femte ledd. 
 

2. Det skal igangsettes planarbeid for endring av reguleringsplan Vikan hytteområde i henhold 
til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14. 

 

Saksopplysninger 
Vedlegg: 
a) Etterlysning av svar på dispensasjonssøknaden i brev av 10.01.2019. 
b) Inntegnet hyttepunkt og hyttetomt på kart sendt på e-post til Hermod Hansen 19.09.2018. 
c) Etterlysning av svar på dispensasjonssøknaden i brev datert 11.09.2018. 
d) Ny søknad om dispensasjon fra reguleringsplan og søknad om fradeling av 27.04.2018. 
e) Ønske om dispensasjon og plassering av hyttepunkt på tomt i e-post 23.01.2018. 
f) Mangler i søknad om fradeling av areal og oppføring av hytte av 09.01.2018. 
g) Jordskiftekart over Giske, gnr. 36 i Torsken kommune. 
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h) Utkast/forslag til detaljregulering Hytteområde i Vikan. 
i) Reguleringsplan Vikan hytteområde. 
j) Reguleringsbestemmelser Vikan hytteområde. 
k) Eventuell endring av reguleringsplan for Vikan i e-post 10.01.2018. 
 
Hermod Hansen søkte om fradeling av tomt og oppføring av hytte på eiendom 36/35 i Vikan, 
journalført her 30.11.2017. Kommunen sendte brev datert 09.01.2018 med opplysning om 
mangler i søknaden, og at den ikke kan tas under behandling. I e-post sendt 23.01.2018 gir 
Hermod Hansen redegjørelse for at det ikke er aktuelt med hyttebygging nå, men søker om 
fradeling av tomt og ønsker at kommunen skal gi dispensasjon fra reguleringsplanen og tegne 
inn framtidig hytte på tomten. 
 
I ny søknad av 27.04.2018 søkte Hermod Hansen om dispensasjon fra reguleringsplan Vikan 
hytteområde til fradeling av hyttetomt vedlagt utfylt søknadsskjema, dokumenter nabovarsel og 
kart med hyttetomt inntegnet. Hermod Hansen sendte brev datert 11.09.2018 og etterlyser svar 
på dispensasjonssøknaden. I brevet er det nevnt at eiendommen i Vikan skal overdras til hans 
datter, men han vil først dele fra en hyttetomt til en av sønnene. Hermod Hansen var her på 
Teknisk avdeling den 19.09.2018, det ble da ut fra hva han ønsket inntegnet hyttepunkt og 
målsatt tomt på 984 m², som så ble sendt til hans e-post. 
 
Hermod Hansen sendte brev datert 10.01.2019 og etterlyser svar på behandling av 
dispensasjonssøknaden i Formannskapet. Han henviser til at søknaden med plassering av en 
eventuell hytte ble klargjort på Teknisk avdeling i september 2018. 
 

Vurdering 
Omsøkt areal 
I kommunen sitt svarbrev datert 09.01.2018 framgår at det er mangler i søknaden som gjør at 
den ikke kan tas under behandling. Det er da ny dispensasjonssøknad og utfylt søknadsskjema 
om fradeling av 27.04.2018 som legges til grunn i saken. Videre legges til grunn inntegnet 
hyttepunkt (gult symbol) og hyttetomt på 984 m² (rød skravur) med målsatte sidekanter på 
gårdskart nedenfor, utarbeidet av Teknisk avdeling etter anvisning fra Hermod Hansen den 
19.09.2018. Hermod Hansen er eier av eiendom 36/35. Framtidig hytte er søknadspliktig og skal 
plasseres slik at hyttepunktet ligger innenfor hyttas yttervegger. 
 
Nabovarsling 
Fradelingssøknaden av 27.04.2018 viser at det er sendt nabovarsel og naboer skal ha mottatt kart 
med inntegnet hyttepunkt og tomt som ikke er helt i samsvar med inntegningen på gårdskart. 
Det antas likevel at naboer er forelagt nok opplysninger, og de har ikke innvendinger ifølge 
Hermod Hansens brev av 10.01.2019. 
 
Gjennomgang av dokumentene nabovarsling viser at naboer enten har signert på at de har gitt 
samtykke til tiltaket eller bekreftet å ha mottatt nabovarsel i e-post. Eiendom 36/57 (har mange 
eiere) er gjenboereiendom på andre side av fylkesvegen, og er ikke varslet. Nabovarsling fritas 
til 36/57 fordi tiltaket i liten grad berører deres interesser, jf. plan- og bygningsloven § 21-3 
annet ledd. 
 
Forhold til plan 
Reguleringsplan Vikan hytteområde av 12.09.2006 gjelder i det aktuelle området, omsøkt tomt 
ligger innenfor kombinert formål fritidsbebyggelse, landbruksområde. Planen tillater 15 hytter, 
hvor 11 hytter er eksisterende og 4 hytter er nye. Fradeling av ny hyttetomt krever derfor 
dispensasjon fra plan. Omsøkt tomt har mindre areal enn flere andre hyttetomter innenfor 
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planen. Tiltaket gjelder fradeling av en hyttetomt som ikke bryter med størrelse til eksisterende 
hyttetomter innenfor reguleringsplan, og det anses som unødvendig å sende saken på høring til 
andre myndigheter, jf. plan- og bygningsloven § 19-1. 
 
Vikan hytteområde har atkomst fra fylkesveg 243 og hyttepunktet ligger omtrent 25 m fra 
midten av fylkesvegen, plassering av fremtidig hytte må ikke være i strid med veglovens 
bestemmelser. Vannforsyning og avløpsanlegg skal vurderes i forbindelse med 
fradelingssøknad, jf. reguleringsbestemmelsene punkt 7.4 og 7.5. Hermod Hansen har opplyst at 
drikkevann til fremtidig hytte tas fra elv mot vest og at biotoalett skal brukes. 
 

 
Gårdskart flybilde: Hyttepunkt og hyttetomt som fradeles fra eiendom 36/35 
 
Naturmangfoldloven 
Bestemmelsene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal vurderes og vektlegges og fremgå av 
beslutningen i alle saker som berører natur. Prinsippene skal vurderes og vektlegges sammen 
med andre momenter/ hensyn i saken. På miljødirektoratets kart naturbase er det ikke registrert 
arter av nasjonal forvaltningsinteresse, naturtyper eller kulturlandskap som påvirkes av en 
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fremtidig hytte på tomta. Det er der heller ikke registrert kulturminner der tomta fradeles eller 
friluftsliv som påvirkes av tiltaket. Omsøkt tomt ligger innenfor beiteområder for rein på kart 
Kilden reindrift, fremtidig hytte innenfor reguleringsplan har ikke negativ virkning på 
beiteområdene. I lys av dette blir ikke biologisk mangfold, landskapsmangfold eller geologisk 
mangfold påvirket av tiltaket. 
 
Risiko og sårbarhet (ROS) 
Omsøkt tomt ligger ikke innenfor område med skredfare på NVEs aktsomhetskart. 
 
Jordloven 
I jordloven § 12 første ledd er det nevnt at deling må godkjennes av departementet for eiendom 
som nyttes eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk. Flybilde gårdskart viser skog som er 
grodd igjen og et lite areal registrert som overflatedyrka jord, på omsøkt areal. Jorda ligger 
inneklemt mellom hytteområdet og fylkesvegen og har ikke nok ressurser til å kunne nyttes til 
jordbruk eller skogbruk. Godkjenning av deling etter jordloven er derfor unødvendig. 
 
Jordskiftesak 
Jordskiftekart over Giske, gnr. 36 i Torsken kommune foreligger, matrikkelen viser at 
eiendommer er fradelt i 2009 i sak for Nord-Troms jordskifterett nr. 1900-2004-0021. Omsøkt 
tomt ligger øst for de fradelte tomtene i et skogområde og på overflatedyrka jord. 
 
Endring av reguleringsplan 
Det foreligger plankart detaljregulering Hytteområde i Vikan som antas å være et utkast eller 
forslag. Formannskapet i Torsken vedtok 10.06.2008 i sak 45/08 at Nord-Troms jordskifterett 
kan gjennomføre jordskifte på innmarka i Vikan vedr. gnr 36 bnr 1, fordi det var feil inntegnet 
stier og kulturminneområde og andre forhold som skulle avklares. Det er uenighet mellom 
hytteeierne om den interne veien med bredde 2,5 m skal benyttes til kjøreatkomst til hyttene, det 
tilhører to nausttomter til hyttepunkt F3 og ikke nausttomt til hyttepunkt E6. Hyttepunkt F2 
ligger i Vikan, men skal være plassert i Sørvika som vist på forslag til detaljregulering og på 
eiendom 36/38 på jordskiftekartet. I Statens vegvesen sitt brev i vår sak 2018/397, er det nevnt 
at avkjørslene fra Vikan hytteområde til fylkesveg 243 er i strid med gjeldende reguleringsplan 
vedtatt i 2006. På bakgrunn av dette er det hensiktsmessig at det igangsettes planarbeid for 
endring av planen i henhold til §§ 12-8 og 12-14. 
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Hermod Hansen

Sankt Halvards ate 1 H .
g KO?x .: Eg—

3015 DRAMMEN 10.01.2019

Kad
Torsken kommune

9380 GRYLLEFJORD r,»  ,

f,;fj, Fir/1b). ,

Fradelin avh ttetomtiVikan 36 35 '

Den 28.11.2017, sendte jeg søknad om fradeling av en hyttetomt. Jeg snakket

først med Richardsen på Finnsnes og fikk hjelp med søknaden. Jeg la ved svar

på nabovarsel fra alle tolv hytteeierne i Vikan, og ingen hadde innvendinger. l

januar, 09.01.2018 svarte kommunen at søknaden ikke kunne behandles.l

reguleringsplanen står det at det bare kan bygges 16 hytter i Vikan. Det må

søkes om dispensasjon for å få regulert inn en hytte til. Det forstårjeg.

Ny søknad derjeg ba kommunen dispensere fra reguleringsplanen. Richardsen

kjenner godt til forholdene i Vikan, og jeg forsto det slik at han kunne se på

saken. Jeg snakket også med ordfører Fred Flakstad og med med Kåre Vilvang.

Han sa at første møte i formannskapet var i slutten av mai 2018, og jeg regnet

med at min søknad kom med da. Det gjorde den ikke, og jeg fikk da vite at

neste møte var berammet til i slutten av august, og da skulle min søknad

komme med. Dette stolte jeg på og ville kontakte Richardsen for å planlegge

oppmåling av tomten, og jeg bestilte billett nordover for å være der da. Etter

møte i formannskapet i august ringte jeg Kåre Vilvang og fikk som svar at min

søknad var ikke kommet med på det møte heller. Jeg reiste nordover og var to

ganger på kontoret til Vilvang i september 2018. Vi klargjorde søknaden med

plassering av en eventuell hytte, og søknaden skulle sendes til formannskapet.

Det var to eller tre møter til i formannskapet i løpet av høsten, men jeg har ikke

fått noe svar på søknaden. Nå berjeg ordføreren undersøke hva som er

problemet slik at jeg vet hva jeg har å forholde meg til. På forhånd takk.

Med hilsen
/"./

. <\_ [O'-' ,. -," / , ,, »...
,». nm.-L. uyø  l  i, ltr fv

Hermod Hånsen
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Fra: Kåre Vilvang (Kare.Vilvang@torsken.kommune.no)
Sendt: 19.09.2018 13:14:36
Til: herhans35@hotmail.com
Kopi: 

Emne: Målsatt endret situasjonsplan - Fradeling av hyttetomt og plassering punktmerke til framtidig hytte på eiendom
36/35
Vedlegg: gnr 36 bnr 35 - Endret situasjonsplan.pdf;gnr 36 bnr 35 - Målsatt endret situasjonsplan.docx
Situasjonsplan i endret fradelingssøknad er nå målsatt.
 
Hermod Hansen har opplyst at drikkevann til fremtidig hytte tas fra elv mot vest og at biotoalett skal brukes.
 
Hansen ønsker å bruke vedlagte to filer.
 
Med hilsen
Kåre Vilvang
avdelingsingeniør ‐ Torsken kommune
Sentralbord: 400 01 502 | Mobil: 917 14 129
kare.vilvang@torsken.kommune.no | www.torsken.kommune.no
 
 
 

Fra: Kåre Vilvang 
Sendt: onsdag 19. september 2018 12:46
Til: herhans35@hotmail.com
Emne: Endret situasjonsplan ‐ Fradeling av hyttetomt og plassering punktmerke til framtidig hytte
 
Hermod Hansen er nå på Teknisk avdeling i Torsken kommune.
 
Hansen ønsker å endre søknaden om fradeling, slik at eiendomsgrenser og hyttepunkt på vedlagte to kart gjelder.
 
Med hilsen
Kåre Vilvang
avdelingsingeniør ‐ Torsken kommune
Sentralbord: 400 01 502 | Mobil: 917 14 129
kare.vilvang@torsken.kommune.no | www.torsken.kommune.no
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Hermod Hansen

Sankt Halvards gate  1  H

3015 DRAMMEN 11.09.2018

Torsken kommune

9380 GRYLLEFJORD

may;

Fradelin avh ttetomtiVikan 36 35

Jeg er nå 83 år og vil ordne opp i mitt jordiske gods mens jeg ennå er klar i

hodet. Eiendom i Vikan vil jeg overdra til min datter, men først vil jeg dele fra

en hyttetomt til en av mine sønner. Han skal ikke bygge hytte i første omgang,

men vil ha muligheten dersom det blir aktuelt.

Ifjor høst, 28.11.2017, sendte jeg søknad om fradeling av en hyttetomt. For å

være sikker på at den ble riktig utfylt, varjeg på kontoret til Richardsen på

Finnsnes og fikk hjelp med den. På spørsmålet om hytte ble det satt kryss, og

jeg forstår at det var feil. Men det ble sagt at jeg gjorde lite med en hyttetomt

dersom det ikke kunne bygges hytte der. Jeg la ved svar på nabovarsel fra alle

tolv hytteeierne i Vikan, og ingen hadde innvendinger til min søknad. Ijanuar,

09.01.2018, fikk jeg svar fra kommunen. Søknaden var mangelfull og kunne ikke

behandles. Noen har fått med i reguleringsplanen at det bare kan bygges 16

hytter i Vikan. Det må da søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen for å få

regulert inn en hytte til. Det forstårjeg.

Etter å ha snakket med Kåre Vilvang flere ganger, sendte jeg ny søknad der jeg

ha kommunen dispensere fra reguleringsplanen og godta en hytte til i Vikan.

Jeg innhentet nye nabovarsler fra alle tolv hytteeierne, og ingen hadde

innvendinger til søknaden. Richardsen arbeider noen dager i Torsken kommune

og kjenner godt til forholdene i Vikan, og jeg forsto jeg at det var mulig han

kunne se på saken. Jeg ringte også og snakket med ordfører Fred Flakstad om

min søknad. Da jeg ikke hørte noe fra kommunen, ringte jeg igjen teknisk etat

og snakket med Kåre Vilvang. Han sa at første møte i formannskapet var i

slutten av mai  2018, og jeg regnet med at min søknad kom med da. Jeg sendte

til og med e—post for å minne på om søknaden. Da jeg ringte etter at møte var

avholdt, fikk jeg som svar at min søknad ikke var med. Jeg fikk da vite at neste
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møte var berammet til  i  slutten av august, og da skulle min søknad komme

med. Dette stolte jeg på og ville kontakte Richardsen for å planlegge oppmåling

av tomten nå i høst. Jeg har til og med bestilt billett nordover for å være der da.

Etter møte i formannskapet i august ringte jeg Kåre Vilvang og fikk som svar at

min søknad var ikke kommet med på det møte heller. Jeg forsto at neste møte i

formannskapet er i oktober, så da får vi se hva som skjer. Er dette så vanskelig?

N
')

Med hilsen

, 'år”/" ”  V  ,q '

«5485 M;”Hr;f'/'</.— Mg
Hermod Hansen
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Hermod Hansen

Sankt Halvards  gate  1H

3015DRAMMEN 27.04.2018

Torsken kommune

Teknisk avdeling
‘1 fix *:

9380 GRYLLEFJORD «If" w  J»-

DERES REF: 2017/762-2 36/35

Jeg viser til Deres brev av 09.01.2018 som svar på min søknad om fradeling av

hyttetomt på min eiendom 36/35 iVikan.

Vedlagt sendes ny søknad om fradeling av hyttetomt, ogjeg søker derfor om at

kommunen dispenserer fra reguleringsplanen for Vikan og regulerer inn en

hyttetomt på min eiendom slik vist på vedlagte kartriss.

Det er ikke aktuelt å bygge hytte nå, så jeg søker kun om å få fradelt en

hyttetomt.

Samtlige hytteeiere som grenser til min eiendom har nå for andre gang meldt

fra om at de ikke har noen innvendinger mot at jeg får fradelt en hyttetomt.

Med hilsen
.7 —

I
/’-\/i j  5/ .  '

”*; Lö imct’; QM, gbm,’
Hermod Hbrfisen

Vedlegg: (

.  Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

.  Opplysninger gitt i nabovarsel

.  Vedlegg til nabovarsel

Kvittering for nabovarsel

H:D-UUN
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Nullstill ”N.
Søknad  om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett www
etter plan- og bygningsloven (pbl) §  20-4  og SAK kap.  3 FOR BVGGKVAUTET
Opplysninger gitt  i  søknaden eller vedlegg til søknaden vil bli registrert i matrikkelen.

AI

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

Er det behov for tillatelse/samtykke/uttalelse fra annen myndighet? Ja Nei

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

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

Foreligger det merknader fra naboer eller gjenboere? Ja Nei

Skal tiltaket prosjekteres og utføres i samsvar med  TEK1  O, .
i  henhold  til overgangsbestemmeisen iTEK17  § 17-2? Ja I-J Ne'

Søknaden gjelder
Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Eiendoml 36 35 Torsken
byggested Adresse Postnr. Poststed

Vikan,  9395 KALDFARNES 9380 GRYLLEFJORD

Mindre tiltak til bebygd eiendom, pbl  §  204 og SAK kap.  3

Tilbygg <  50 rn2 Frittliggende bygning (ikke boligformål) <  70 m2 Skilt/reklame (SAK10  §  3-1 d)

Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal  (BRA) mindre enn  1000  m2, jf. pbl  §  20-4  bokstav b) og SAK10 § 3-2

Midlertidig bygning/konstruksjon/anlegg (som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn  2  år)

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet
Tiltakets art .  _ _ _

RlVlng av tlltak som nevnt l  SAK10  §  3-1

Oppretting/endring Grunn— Anleggs- Festegrunn .
X  av  matrikkelenhet eiendom [D] eiendom over 10 år ID Arealoverførlng

Annet Fradeling av hyttetomt og dispensasjon fra reguleringsplanen.

Beskriv
Planlagt bruk/formål

Arealdisponering

Sett kryss tor gjeldende plan

Planstatus Arealdel av kommuneplan  .  Reguleringsplan . Bebyggelsesplan

mv. Navn på plan
Reguleringsplan for Vikan

BYA eksisterende BYA nytt Sum BYA BRA eksisterende BRA nytt Sum BRA Tomteareal
Areal

Vis beregning av  grad  av utnytting. Veiledning finnes på www.dibk.no eller kontakt kommunen

Grad av

utnytting

Plassering

Kan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket? .l Ja -l Nei Vedlegg m.

plassering Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q *

av tiltaket

Kan vann— og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? .l Ja II Nei Vedlegg nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert Q  *

Minste avstand til nabogrense

Avstand Minste avstand til annen bygning

Minste avstand til midten av vei m Dette skal vises på situasjonsplanen

Blankett  5153  Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2017 Side 1  av 2
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Krav  til  byggegrunn  (pbl § 28-1)

Skal byggverket plasseres  i  flomutsatt område?
Flom _ Vedlegg nr.

(TEK17 g 7—2) “9' U Ja

Skred Skal  byggverket plasseres  i  skredutsatt område? Vedlegg nr.

(TEK17 § 7—3) ”9' U  Ja

Andre  natur—  Foreligger det vesentlig ulempe som følge av natur— og miljøforhold? V dl

og miljøforhold ' Nei Ja Dersom ja beskriv kompenserende tiltak i vedle 9 egg m’
(p §  28-1) gg

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst Gir tiltaket ny/endret Tomta har adkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel:

vegloven adkomst X Riksveg/fylkesveg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Nei

§§l4§Og34 Ja Nei Kommunal veg Er avkjøringstillatelse gitt? Ja Nei
p  .

X Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? Ja X Nei

Overvann Takvam/overvann føres til: Avløpssystem [D] Terreng

Feltene "Vannforsyning" og ”Avløp” skal kun fylles ut for driftsbygning i landbruket, midlertidige tiltak eller oppretting av matrikkelenhet.

Tilknytning i forhold til tomta

' ' "  ' Beskriv _ =Vann-  . Offentlig vannverk l:] Privat vannverk Vann fra elv/bekk ' omradet

forsyning X Annen privat vannforsyning, innlagt vann'
pbl §§ 27—1, , .  . . .
27-3 Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller Ja [D] Nei ' vad'egg m’

krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? Q  '

Tilknytning i forhold til tomta

Offentlig avløpsanlegg

ASE: 27 2 Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannklosett? Ja Ne”
p - ,
27_3 Foreligger utslippstillatelse? Ja [D] Nei

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning Ja Nei
eller krysser annens grunn, foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? B] D 32:1!n m

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra — til relztänt

Dispensasjonssøknader/innvilget dispensasjon B — G

Kvittering for nabovarsel/Opplysninger gitt i nabovarsel/nabomerknaderlkommentarer til 1  3

nabomerknader C ' D

Situasjonsplan/avkjøringsplan D 1 - D

Tegninger plan, snitt, fasade (eksisterende) E — D

Tegninger plan, snitt, fasade (ny) E — []

Uttalelse/vedtak fra annen myndighet SAK10 § 6—2 og pbl  §  21-5 l — G

Rekvisisjon av oppmålingsforretning J - G

Andre vedlegg 0 — [:]

Erklæring og underskrift

Tiltakshaver

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

Navn Telefon (dagtid) Mobiltelefon

Hermod Hansen 41479920

Adresse Postnr. Poststed

Sankt Halvards gate 1H 3015 DRAMMEN

Dato Underskrift ,] , E-post

;; '.  .  , .» 17, , herhan535@hotmail.com
L - , _ *  .V  /  /  Z013 )?" gli/Wire ir Ø/VUVZ/Vr

Gjentas med blokkbokstaver Eventuelt organisasjonsnr.

HERMOD HANSEN

Blankett  5153  Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2017 Side  2  av 2
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Vedlegg nr.

c- Nullstill "Nl

Opplysningar gjeve i nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden Dwmowsr
FOP BVCCKVALEYET

AI

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl §  21-3

Tiltak på eigedommen:
Gnr. Bnr. Festen r. Seksjonsnr. Eigedomen si adresse Postnr. Poststad

36 35 Vikan 9395 KALDFARNES

Eigar/festar Kommune

Hermod Hansen Torsken

Det varslast med dette om

Nybygg [j Anlegg EI Endring av fasade l:l Riving

Påbygg/tilbygg [:l Skilt/reklame D  lnnhegning mot veg G  Bruksendring

Mellombels bygning. konstruksjon eller anlegg G  Antennesystem gpäågmäeerllgrglrigä;Egmääeåelnlng G  Anna

Dispensasjon etter plan- og bygningslova kapittel 19

Plan— 0  b  n'n slo a Vedlegg nr,
med forgskrillge: 9 V E] Kommunale vedtekter [:1 Arealplanar [l Veglova B  _

Arealdisponering

Set kryss (or gjeldande plan

Arealdel av kommuneplan E] Reguleringsplan D  Utbyggingsplan

Namn på plan

Reguleringsplan for Vikan

Beskriv nærare kva nabovarslet gjeld

Søknad om at Torsken kommune dispenserer fra reguleringsplanen for Vikan og regulerer inn en hyttetomt på min eiendom

36/35  slik  vist på vedlagte kartn'ss. Det søkes ikke om  å  bygge hytte i denne omgang.

Vedlegg nr.
Q  _

Spørsmål som gjeld nabovarsel skal rettast til

Føretak/tiltakshavar

Kontaktperson, namn E-post Telefon Mobil

Hermod Hansen herhan535@hotmail.com 41479920

Søknaden finst på heimeside:

(ikkje obligatorisk)

Merknader skal sendast til

Eventuelle merknader skal vere mottekne innan  2  veker etter at dette varslet er sendt.

Ansvarle søk'ar/tiltakshavar skal saman med søknad sende innkomne merknader  o  'ere  reie  for ev. endrin ar.
Namn Postadresse

Hermod Hansen Sankt Halvards gate  1  H

Postnr. Poststad E—post

3015  DRAMMEN herhan335@hotmail.com

Vedlegg
. . . Ikkje

Beskrwlng av vedlegg Gruppe Nr. fra  —  tll relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B —

Situasjonsplan

Teikningar snitt, fasade

DMO

Andre vedlegg

Underskrift

Tilsvarande opplysningar med vedlegg er sendt i nabovarsel til naboar og gjenbuarar som er berørte.

Kvittering for nabovarsel viser mottakarar av nabovarslet.

Stad Dato Underskrift, nsvarleg søkjar elle ilta gym

Drammen 27.04.2018 -  Jae/L ”Ia/{ff t? (f/VLL/C  7/1/-
Gjenta med blokkbokstavar '

HERMOD HANSEN
Blankett  5155  Nynorsk o Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.07.2015 Side  1  av  1
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Fra Hermod Hansen 

Til Torsken kommune 

23.01.2018 

 

I reguleringsplanen for Vikan 12.09.2006 står det at det kan oppføres 15 hytter 
i området, og disse hyttene/tomtene er tegnet inn på reguleringsplanen. 

Jeg har søkt om å få fradele en tomt på min innmarksteig 36/35, og i den 
forbindelse ble jeg rådet til samtidig å søke om tillatelse til å sette opp hytte 
der. Det ble sagt at uten slik tillatelse vil en tomtefradeling ha liten hensikt. 

Da det ikke er aktuelt med hyttebygging nå, søker jeg om fradeling av tomt og 
at kommunen dispenserer fra reguleringsplanen og markerer plassering av 
framtidig hytte på tomten slik det er gjort på nabotomten med rød ring F3.

220



 
 

Torsken kommune  
Teknisk avdeling 

 

Postadresse Besøksadresse Telefon Bank 
Torsken kommune, 9380 Gryllefjord  4000 1502 4808 07 00191 
  Telefaks Post 
E-post: postmottak@torsken.kommune.no www.torsken.kommune.no 77855120 0801 59 77400 

Hermod Hansen 
Sankt Halvards gate 1H 
3015  DRAMMEN 
herhans35@hotmail.com 
 

 

 
 
 
Deres ref:   Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
 2017/762-2     36/35 Kåre Vilvang 09.01.2018 

 

36/35 - Mangler i søknad om fradeling av areal og oppføring av hytte 

Viser til deres søknad om fradeling av tomt og oppføring av hytte på eiendom 36/35 i Vikan, 
journalført her 30.11.2017. Skjemaer nabovarsling, kart og rekvisisjon av oppmålingsforretning 
er vedlagt søknaden. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 11 fjerde ledd har søknaden mangler, og kan ikke tas 
under behandling. 
 
Utfylt skjema Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett viser at Hermod Hansen er 
tiltakshaver, og således ønsker å være ansvarlig for alle oppgaver i tiltaket. Det søkes om 
fradeling av tomt på 2175 m² og oppføring av hytte (anneks) på eiendom 36/35. 
 
Tiltaket ligger i et område som omfattes av reguleringsplan for Vikan, vedtatt 12.09.2006. I 
reguleringsbestemmelsene fremgår at: Plassering av hytter som kan oppføres er angitt på 
plankartet som nummererte punkter, og punktet skal ligge innenfor hyttas yttervegger. Det skal i 
ettertid kunne oppmåles og fradeles tomter til hvert hyttepunkt etter et jordskifte. 
 
Hermod Hansen er tiltakshaver, og det kan ikke gis tillatelse til oppføring av hytte fordi det ikke 
er søkt om ansvarsrett. Hytte regnes som boligformål, og det er dermed krav om ansvarsrett for 
søknad, prosjektering og utførelse, jf. plan- og bygningsloven § 20-3. Ny hytte er ikke inntegnet 
på målsatt situasjonsplan og det mangler tegninger av hytta i nabovarsel og i søknad, jf. SAK10 § 
5-4. Kommunen har derfor ikke gått igjennom alle opplysninger i Kvittering for nabovarsel. Det 
er ikke søkt om bygging av VA-anlegg etter plan- og bygningsloven og ikke søkt om 
utslippstillatelse etter forurensningsforskriften, jf. reguleringsbestemmelsene kapittel 7.4 og 7.5. 
Det skal også gis opplysninger om VA-anlegg og utslipp i nabovarsel. 
 
Matrikkelen viser at eiendom 36/35 har én teig med areal 9497 m² som eies av Hermod Hansen. 
Arealet det søkes om å fradele fra eiendommen er som nevnt 2175 m², omsøkt areal er tegnet inn 
i kartutsnittet under. 
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Kartutsnitt: Omsøkt areal 
 

I reguleringsplan er F3 hyttepunkt til framtidig 
planlagt hytte, men det ser ut som at hytta du nå 
søker om å oppføre kan komme vest for omsøkt 
areal. Kommunen kan ikke gi tillatelse til fradeling 
av arealet til formål fritidseiendom, dersom 
reguleringsplanen ikke tillater oppføring av hytte 
på eiendommen. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det før har vært 
foreslått endring av reguleringsplanen, det kan 
også hende at planen har mangler som da må 
rettes. Du kan avvente til planen er endret, 
alternativt søke om dispensasjon fra gjeldende  

Utsnitt: Reguleringsplan Vikan 
 
reguleringsplan. Ansvarlig foretak kan bistå deg med dokumentasjon av plassering ny hytte og 
VA-anlegg på situasjonsplan og i terreng, tegninger, nabovarsling og søknad om tillatelse til 
tiltak og søknad om ansvarsrett. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kåre Vilvang 
avdelingsingeniør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevet signatur. 
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REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN 

VIKAN GNR. 36 BNR. 1,3,5,6 OG 8 
 
Dato for siste revisjon:      12.08.2006 

Dato for kommunestyrets vedtak / egengodkjenning:  12.09.2006 i sak 043/06 

 

      I 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense. 

 

      II 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 1. ledd, er området regulert til følgende formål: 

 

3. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE 
Kjøreveg med skulder og grøft (Fylkesveg 243). 

 

6. SPESIALOMRÅDE 
Bevaringsområde 

 

7. FELLESOMRÅDE 

7.1 Felles adkomst 

7.2 Felles parkering P1, P2, P3 

7.3 Felles naustområder N1, N2, N3, N4, N5 

7.4 Vannforsyning 

7.5 Avløpsanlegg 

7.6 Renovasjon 

7.7 Inngjerdinger mv. 

7.8 Strøm til eiendommene 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 25 annet ledd: 

 

KOMBINERT FORMÅL 

Fritidsbebyggelse / landbruksområde 

 

III 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 26 gis følgende bestemmelser om bruk og utforming 

av arealer og bygninger innenfor planområdet: 

 

3. OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDE 

 

Kjøreveg med skulder og grøft (Fylkesveg 243) 
Avkjørsel fra F.v. 243 er vist med pil og skal utformes i henhold til veinormaler for Statens 

vegvesen og forskrifter til veglovens § 43. 
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6. SPESIALOMRÅDE 

 

Bevaringsområde 

Område skal vernes. Terrenginngrep eller andre tiltak som kan ødelegge eller skjemme 

kulturminnet er ikke tillatt. 

 

7. FELLESOMRÅDE 

 

7.1 Felles adkomst 

Fellesarealet skal benyttes som adkomst til hyttene og skal tilhøre samtlige hytteeiere innenfor 

planområdet. 

 

Bredde på adkomst kan være inntil 2,5 m og skal kunne planeres og fylles innenfor begrepet 

"mindre tiltak" som verken krever søknad eller melding etter forskrift til plan- og 

bygningsloven. 

 

7.2 Felles parkering 

Fellesarealet kan benyttes til felles parkering. 

 

P1 skal tilhøre hytteeierne av E1, E2, E3, E4, E5, F1 og F2. 

P2 skal tilhøre hytteeierne av E6, E7, E8 og F3. 

P3 skal tilhøre hytteeierne av E9, E10, E11 OG F4. 

 

7.3 Felles naustområder 

Fellesarealet kan benyttes til oppføring av naust. 

 

Naust skal oppføres med saltak og gesimshøyde på maksimalt 3,0 m og tillates ikke innredet 

for opphold. 

 

Naustene skal tilpasses hverandre og eksisterende bebyggelse med hensyn til takform, 

materialbruk og farge. 

 

N1 skal tilhøre hytteeierne av E1. E2, E3, E4, E5, F1 og F2. 

N2 skal tilhøre hytteeierne av E7, E8 og F4. 

N3 skal tilhøre hytteeierne av F3. 

N4 skal tilhøre hytteeierne av E9, E10 og E11. 

N5 skal tilhøre hytteeieren av eiendommen F3. 

 

7.4 Vannforsyning 

Vannforsyning til hyttene i planområdet er lagt til elv/bekk som renner gjennom planområdet. 

Selve inntaket ligger imidlertid utenfor selve planområdet. Hver hytteeier/eiendom er selv 

ansvarlig for å sørge for nødvendig tilfredsstillende vannforsyning til sin hytte. Alle 

eiendommene i planområdet kan fremskaffe vann fra denne kilden. Andre løsninger for vann 

kan etableres på egen eiendom (f.eks. brønn eller grunnvannsboring). 

 

7.5 Avløpsanlegg 

Alle hytter skal etablere forsvarlig og godkjente avløpsordninger- og andre toalettordninger. 

Det skal søkes til, og godkjennes av de lokale bygningsmyndigheter i Torsken kommune før 

et anlegg etableres. 
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7.6 Renovasjon 

Alle hytte eiendommer i planområdet skal tilknyttes den renovasjonsordning som til en hver 

tid er gjeldende for det aktuelle området i Torsken kommune. 

 

7.7 Inngjerdinger mv. 

I utgangspunktet skal det ikke settes opp gjerder rundt eiendommer innenfor planområdet. 

Dersom det blir større belastning med beitende dyr (rein og sau) enn dagens situasjon skal 

eiere av eiendommene innenfor planområdet i fellesskap kunne etablere avskjerming som kan 

holde beitende dyr utenfor planområdet. 

 

Det kan etableres 1 flaggstang pr. eiendom. Sokkel til flaggstang skal stå på egen eiendom og 

min. avstand på 4,0 m til nabogrense/eiendom. Høyde på flaggstang skal ikke overstige 7,0 m. 

 

Parabolantenne og tilsvarende er tillatt i planområdet, forutsatt at det monteres på egen 

hyttevegg. 

 

7.8 Strøm til eiendommene 

Tilkobling til strøm, dagens høyspentnett, skal videreføres frem til eiendommene via 

nedgravd kabel, eller via stolpeføring. 

 

KOMBINERT FORMÅL 

 

Fritidsbebyggelse / landbruksområde 

I området kan det oppføres 15 hytter inkl. eksisterende. Plassering er angitt på plankartet som 

nummererte punkter. Punktet skal ligge innenfor hyttas yttervegger. 

Det skal i ettertid kunne oppmåles og fradeles tomter til hvert hyttepunkt etter et jordskifte. 

 

Hyttene kan oppføres med største tillatt samla bruksareal (T-BRA) på 120 m2 inkl. 1 

uthus/anneks. Høyden skal ikke overstige maks gesimshøyde på 4,5 m. 

 

Uthus / anneks skal ikke overstige T-BRA på 30 m2 og gesimshøyde på maks 2,5 m. 

 

Bebyggelsen skal oppføres med skråtak og tilpasses eksisterende bebyggelse med hensyn til 

takform, materialbruk og farge. 

 

      IV 
 

FELLESBESTEMMELSER 

 

Dersom det under arbeid i marken kommer fram gjenstander eller andre ting som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samediggi/ Sametinget og 

Kulturetaten, Troms fylkeskommune omgående, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner, § 8. 

 

Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent kan det ikke inngås 

privatrettslige avtaler som er i strid med planen og dens bestemmelser. 

 

Fred Ove Flakstad 

 

Gryllefjord 12. august 2006 
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[Side #]

Kåre Vilvang

Fra: Kåre Vilvang
Sendt: onsdag 10. januar 2018 10:53
Til: Lena Hansson
Kopi: Bengt Richardsen
Emne: Eventuell endring av Reguleringsplan for Vikan
Vedlegg: gnr 36 bnr 35 - Mangler i søknad om fradeling av areal og oppføring av 

hytte.pdf; Vikan hytteområde.pdf; Vikan hytteområde.pdf

Kategorier: Arkivert i ePhorte
AttachmentCollectionEntryId: |C:\Users\karev\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache

\Content.Outlook\LCRT03QQ\gnr 36 bnr 35 - Mangler i søknad om 
fradeling av areal og oppføring av hytte.pdf|C:\Users\karev\AppData\Local
\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LCRT03QQ\Vikan 
hytteområde.pdf

I svar på søknad om fradeling av areal og oppføring av hytte på eiendom 36/35 i Vikan, var det mangler i søknaden. 
Men det ble også opplyst at kommunen vurderer å endre reguleringsplanen, alternativt at det kan søkes om 
dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. 
 
Reguleringsplan for Vikan kan endres på bakgrunn følgende: 

 Usikkerhet om alle hyttepunktene på plankartet er korrekt plassert. 
 I reguleringsbestemmelsene kapittel 7.1 er det nevnt: «Bredde på adkomst kan være inntil 2,5 m og skal 

kunne planeres og fylles innenfor…». Det er felles parkering P1, P2 og P3 ved fylkesvegen og innenfor 
reguleringsplanen, men har hørt at det ikke er enighet mellom hytteeierne hvorvidt det skal være tillatt å 
bruke adkomsten på 2,5 m bredde til kjøreadkomst. Bruk av adkomsten bør avklares i endring av 
reguleringsbestemmelsene. 

 I henhold til reguleringsbestemmelsene kapittel 7.3 tilhører både nausttomt N3 og N5 framtidig hytte på 
hyttepunkt F3, mens det ikke tilhører nausttomt til eksisterende hytte på hyttepunkt E6. Det bør endres i 
nye reguleringsbestemmelser. 

 Under Kombinert formål i reguleringsbestemmelsene er det nevnt at høyden til hyttene ikke skal overstige 
maks gesimshøyde på 4,5 m. Det kan bety at det ikke kreves dispensasjon for oppføring av hytter i to 
etasjer, i tillegg til skråtak. Gesimshøyden bør settes lavere. 

 
Vedlagt følger tre filer. 

Med hilsen 

Kåre Vilvang 
avdelingsingeniør - Torsken kommune 

Sentralbord: 400 01 502 | Mobil: 917 14 129 
kare.vilvang@torsken.kommune.no | www.torsken.kommune.no 
 
 
 

Fra: Kåre Vilvang  
Sendt: tirsdag 9. januar 2018 16:02 
Til: herhans35@hotmail.com 
Emne: gnr 36 bnr 35 - Mangler i søknad om fradeling av areal og oppføring av hytte 
 
Se vedlagte fil. 
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[Side #]

 

Med hilsen 

Kåre Vilvang 
avdelingsingeniør - Torsken kommune 

Sentralbord: 400 01 502 | Mobil: 917 14 129 
kare.vilvang@torsken.kommune.no | www.torsken.kommune.no 
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Torsken kommune Arkiv: M10 

Arkivsaksnr: 2018/96-8 

Saksbehandler:  Bjørn Petter Lauransen 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 35/19 11.06.2019 

 

Utskiftning av vannledning i Gryllefjord - låneopptak 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kommunestyret i Torsken vedtar låneopptak på Kr. 3 250 000,- for utskiftning av gammel vann 
og avløpsledning i Gryllefjord på strekningen fra herredshusbakken til barnehagen.  
 

Saksopplysninger 
Teknisk avdeling ønsker å skifte ut nåværende vann og avløpsledning på strekningen 
herredshusveien til barnehagen. Nåværende ledningsnett er gammelt og det er store utfordringer 
med stadige lekkasjer på vannledning.  

Vurdering 
Det kommunale ledningsnettet for tilførsel av kommunalt vann er gammelt og er preget av for 
dårlig vedlikehold gjennom mange år. Spesielt utsatt er strekningen mellom Herredshusveien og 
opp forbi barnehagen hvor det til stadighet er lekkasjer som medfører oppgraving av veien og 
manglende vannleveranse til innbyggerne. 
Avløp, overvann og drikkevann har felles kummer. Dette er ikke innenfor dagens regelverk hvor 
avløp og drikkevann skal skilles i egne kummer. På aktuelle strekning er det forutsatt å skille 
disse fra hverandre i separate kummer, samt å lede noe av overvannet i egne rør med utløp i sjø. 
Det er ikke gunstig å tilføre overvann i avløpssystemet, dette kan medføre tilbakeslag samt 
dårlig kapasitet.  
Denne strekningen er som nevnt en problemstrekning. Det er dårlige omfyllingsmasser rundt 
rørene (stein) som ødelegger rørene når det er tele i bakken, siden rørledningen ligger i veien og 
denne er brøytet hele vinteren, stikker telen lengre ned enn normalt og gir økte påkjenninger.  
Rørene må skiftes og omfylles med telefrie masser, kummer og ventiler må skiftes samt at veien 
må asfalteres i etterkant. 
Det er kalkulert en kostnad på Kr. 3 988 600,- for hele oppgraderingen, siden det finnes 
fondsmidler på Kr. 738 600,- vil finansieringsbehovet være på Kr. 3 250 000,- 
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Utskiftning ledningsnett vann/avløp Gryllefjord.

Vare Mengde Type Enhetspris Sum
Grøft inkludert vann og avløpsrør 332 m 8500 2 822 000,00
Kummer vann 5 stk 85 000 425 000,00
Kummer avløp 5 stk 40 000 200 000,00
Brannhydrant 2 stk 50 000 100 000,00
Asfaltering 116 tonn 2100 243 600,00
Overvannsledning 110 Meter 1800 198 000,00

3 988 600,00

Tilgjengelig fra avsatt til fond 411 0,00
Tilgjengelig fra avsatt til fond 412 770 000,00

3 218 600,00
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Torsken kommune Arkiv: A30 

Arkivsaksnr: 2019/169-1 

Saksbehandler:  Kristian Kaurin 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 36/19 11.06.2019 

 

Timelærere i kulturskolen 

 
 

Rådmannens innstilling 
 
K-styret vedtar å tilføre midler til timelærere i kulturskolen innenfor fagene kunst, dans og film 
etc. med en kostnadsramme på kr 100000.-. Dette skal være tilbud både i Gryllefjord og på 
Medby. 

Saksopplysninger 
Under budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember 2018, ble lønnsmidlene til timelærere 
og workshops i kulturskolen strøket i budsjettet. Dette medfører at det ikke er budsjettert med 
tilbud innenfor kunst, dans og film fra og med høst 2019. Tilbudet i kulturskolen blir begrenset 
til bare musikktilbud.  
 

Vurdering 
Kulturskoletilbudet er viktig å beholde når vi nå går inn i Senja 2020. I kommunebarometeret 
for 2017 viser det seg at Torsken kommune scorer høyest i antall elevplasser pr 1000 innbyggere 
sammenlignet med de andre Senjakommunene. I 2018 og 2019 er det imidlertid blitt reduksjon i 
antall elevplasser. Det tilbudet vi har når vi går inn i Senja 2020 kan vi kanskje opprettholde, 
men det kan bli vanskelig å opprette nye tilbud som vi ikke har.  
Det er viktig å satse på tilbud for barn og unge i distriktene og dette kan gjøres med ulike 
kulturskoletilbud. 
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Torsken kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2017/554-33 

Saksbehandler:  Lena Hansson 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 37/19 11.06.2019 

 

Avdragsutsettelse - Torsken havprodukter 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 

Saksopplysninger 
Sak ble tatt opp som tilleggssak. Ordfører har vært i dialogmøte med representanter fra Sperre 
med agenda : Kan Torsken kommune gi avdragsutsettelse på kaileie i 2019 i forbindelse med 
omstilling av Torsken Havprodukter  

Vurdering 
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Torsken kommune Arkiv: 210 

Arkivsaksnr: 2017/554-34 

Saksbehandler:  Lena Hansson 

 

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Kommunestyret i Torsken 38/19 11.06.2019 

 

Bruk av overskudd 2018 

 
 
 
 

Rådmannens innstilling 
 
 

Saksopplysninger 
Sak ble tatt opp som tilleggssak i kommunestyremøte 

Vurdering 
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