Flerbruksplan
Mauken-Blåtind

VEDLEGG B:
DOKUMENTER MED RETTSVIRKNING
Dokumenter med rettsvirkning, som på ulike måter er styrende for Forsvarets og/eller andres bruk av arealene i feltet.
1. RETTSLIGE SKJØNN OG DOMSAVSIGELSER
1.1 Ekspropriasjonsskjønn avhjemlet av Malangen herredsrett 4. mars 1981. Skjønnet gjaldt erstatninger for
Forsvarets stedsevarige bruksrett til privat grunn i Blåtind skyte- og øvingsfelt, Forsvarets bruk av
statsgrunn i feltet i den utstrekning bruken skjønnes å være til skade eller ulempe for private rettigheter samt Forsvarets bruk i forhold til Mauken reinbeitedistrikts rettigheter i det samlede felt.
1.2 Ekspropriasjonsskjønn avhjemlet av Malangen herredsrett 25. januar 1982. Skjønnet gjaldt erstatninger
for ulemper ved støy som følge av Forsvarets skyting i Blåtind skyte- og øvingsfelt.
1.3 Høyesterettsdom avsagt 3. mars 1985, RT 1985 532 (165-85). Staten ved Forsvarsdepartementet mot
Mauken reinbeitedistrikt ved tillitsmannsutvalgets formann. Staten ble frifunnet for påstand om å
være uberettiget til å bruke Mauken-området som skyte- og øvingsfelt. Reinbeitedistriktet ble tilkjent
erstatning for skader og ulemper påført ved Forsvarets virksomhet frem til vinterbeitesesongen
1984-85.
1.4 Hålogaland Lagmannsretts dom av 14. august 1998. Mauken reinbeitedistrikt fikk ikke medhold i erstatningskrav mot Forsvaret som følge av utbygging av SIBO-anlegg (”Strid I Bebygde Områder”), kjøring med snøscooter i Mauken skyte- og øvingsfelt og øving i et område utenfor feltet.
1.5 Ekspropriasjonsskjønn avhjemlet av Senja Skjønnsrett 25. februar 2002. Skjønnet gjaldt erstatninger for
Forsvarets stedsevarige rett til bygging og bruk av inntil fem km vei i Blåtind skyte- og øvingsfelt
(Akkaseter-området).
1.6 Senja Tingretts dom 17. oktober 2003. Mauken reinbeitedistrikt fikk medhold i erstatningskrav mot Forsvaret som følge av utbygging av åtte faste kjøreløyper og skyteledertårn i Mauken/Blåtind skyte- og
øvingsfelt (Akkaseter-området).
1.7 Skjønn avhjemlet av Senja Tingrett 2. februar 2009. Skjønnet gjaldt erstatninger til rettighetshavere for
Forsvarets utbygging i Akkaseter samt etablering av sammenbindingstrase med tilhørende manøverområder i Blåtind.
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2. AVTALER
2.1 Avtale inngått 19. desember 1985/3. januar 1986 mellom Staten ved Forsvarsdepartementet og Mauken
reinbeitedistrikt om engangserstatning til reindriften for alle skader og ulemper ved Forsvarets fremtidige bruk av Mauken skyte- og øvingsfelt og tilgrensende områder, med unntak for skade på dyr,
fra og med vinterbeitesesongen 1984-85.
2.2 Avtale inngått 21. desember 1997/5. januar 1998 mellom privat grunneier, gnr./bnr. 81/17 i Målselv, og
Forsvarets bygningstjeneste, om leie av grunn i Mauken skyte- og øvingsfelt. Avtalen gjelder til 1. januar 2008.
2.3 Avtaler inngått henholdsvis 9./10. juli 2002 og 27. juni/29. november 2005 mellom Statskog SF og Forsvarsbygg, om leie av Statskogs arealer i Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt med utvidelser og
sammenbindingskorridor, samt et tilgrensende areal utenfor feltet i Balsfjord kommune. Avtalen
gjelder i 25 år fra 10. juli 2002.
2.4 Avtaler inngått i perioden 2004 til 2010 mellom private grunneiere og rettighetshavere i Målselv kommune og Forsvarsbygg, om ervervelse av stedsevarige bruksrettigheter og erstatning i Blåtindfeltet
med utvidelser, i Mauken og enkelte private arealer i sammenbindingsbeltet.
2.5 Avtaler inngått 14.september 2006 og 13. november 2006 mellom Mauken Reinbeitedistrikt og Forsvarsbygg om ervervelse av stedsevarige rettigheter for etablering av sammenbinding og utvidelse av
Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelter.
2.6 Avtaler inngått i 2008 (videreføring av tidligere avtaleforhold) med private grunneiere på sør- og østsiden
av Mauken skytefelt, om bruksrett til grunn. Avtalene er faste i 10 år til og med 2017, og løper deretter videre med ett års gjensidig oppsigelse.
2.7 Avtale (tilleggsavtale) inngått 21.oktober 2009 mellom Statskog SF og Forsvarsbygg om leie av Statskogs
arealer i ny sammenbindingskorridor. Utløp av leietiden er sammenfallende med avtalen fra 2005.
2.8 Avtaler under forberedelse mellom private grunneiere og rettighetshavere i Balsfjord kommune og Forsvarsbygg vedrørende Forsvarets adkomst ved Ytre Fiskelausvatn. Ikke sluttført pr. mai 2013.
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3. PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN
3.1 Kommuneplanens arealdel for Målselv kommune 2012-2025. Vedtatt 13. desember 2012, i sak 120/2012
av kommunestyret i Målselv.
3.2 Kommuneplans arealdel for Balsfjord kommune 2011-2023. Vedtatt 21. september 2011, i sak 48/11 av
kommunestyret i Balsfjord
3.3 Reguleringsplan for Akkaseter. Vedtatt av kommunestyret i Målselv 24 feb. 2000. Stadfestet med enkelte
endringer av Miljøverndepartementet 14. desember 2000.
3.4 Reguleringsplan for del av manøveraksen i Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt i Målselv kommune.
Vedtatt av kommunestyret i Målselv 6.september 2007.
3.5 Reguleringsplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt med sammenbinding i Målselv og Balsfjord
kommuner. Vedtatt av kommunestyret i Målselv 18.juni 2009, og kommunestyret i Balsfjord 28. oktober 2009. Revidert 10.juni 2010 (Målselv kommunestyre).
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