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Anmodning om frafall av innsigelser for Områdeplan-Tamok Fjellbygd
Balsfjord formannskap vedtok i møte den 25.januar, 2017, at forslag til områderegulering for
Tamok Fjellbygd skulle legges ut til offentlig høring og ettersyn. Høringsperioden var fra
1.februar til 16.mars 2017, med utsatt høringsfrist til 27.3.2017 ettersom Mattilsynet ikke hadde
mottatt planen til offentlig ettersyn.
I høringsrunden mottok kommunen følgende innsigelser:

Innsigelse fra NVE:
NVE mente at planmaterialet som forelå ikke ga tilstrekkelig avklaring av hensyn til
verneverdier i verna vassdrag og hadde derfor innsigelse til veitrase langs verna vassdrag. NVE
hadde i tillegg merknader til at hensynssone for flom ikke var avsatt i plankartet med tilhørende
planbestemmelser samt at vannuttak ikke var beskrevet nok for å kunne bruke
samordningsparagraf i vannressursloven.
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Det ble i etterkant av mottatt innsigelsesbrev avholdt et møte. Dette resulterte i et innsendt
forslag, datert 24.4.2017, med endringer for å etterkomme innsigelsen og merknader.

Veitraseen er i et begrenset område nå dradd inn på eksisterende vei. Veien fram til – og etter
denne omleggingen (markert i gul farge) - følger opprinnelig planforslaget.
Det er i bestemmelsene 3.3 lagt inn en hensynssone for grønnstruktur. Denne hensynssonen
følger veitraseen og legger begrensninger på bruk av kantsonen.
3.3

#1 og #2 Hensyn grønnstruktur

Arealet er satt av til grønnstrukturer langs Tamokelva og Tverrelva. Skjøtsel skal utføres
varsomt og opprettholde vegetasjonen langs elvebredden. I anleggsfasen skal ikke
kantsonen berøres, hverken med maskiner eller ved masselagring. Det tillates anlegg for
vannforsyning/avløp.
For at veien i noen grad skal være flomskadeforebyggende, bygges den opp slik at den kan
motstå at sørpe og is ved flom hindres i å komme sør for veien. Siden grunnen i hovedsak består
av morenegrus, vil veien neppe hindre at vann vil kunne flomme inn sør for veien. Veien bør
heller ikke hindre vann som kommer ned lia i sør ikke kommer ut mot Tamokelvas løp. Det bør
derfor anlegges tilstrekkelig med stikkrenner slik at vann kan passere gjennom veien. Dette vil
bidra til lavere strømningshastighet for vannmassene ved flom og bidra til noe økt reaksjonstid
og enklere evakuering av personer og verdier ved behov.
I brev av 22.6.2017 trekker NVE innsigelsen utfra fremlagte forslag til ny veitrase.
Innsigelse fra Mattilsynet:
Mattilsynet mente det var store mangler ved planen hva drikkevann angikk. Mattilsynet sa videre
at det i områdereguleringsplanen må følges opp og ivaretas det en kommer frem til gjennom
utredning og beskrivelse av drikkevann for området.
Mattilsynet fremmet innsigelse til manglende utredning og beskrivelse av hvordan
drikkevannsforsyning skal løses innenfor planområdet.
For å imøtekomme Mattilsynets innsigelse er drikkevann i større grad omtalt i planbeskrivelsen,
særlig kapittel 8.6 -teknisk infrastruktur. Her vises det også til vedlegg 17, vurdering drikkevann,
som er nytt og er vedlagt dette brevet. Det er i tillegg lagt inn bestemmelser som spesielt tar for
seg vannforsyningen. Vannforsyning er spesielt omtalt i bestemmelse 2.1- andre kulepunkt og
punkt 2.2:
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2.1

Rekkefølgebestemmelser
 Før tiltak iverksettes innenfor byggeområdene både i første og andre
utbyggingsfase skal forskriftsmessig anlegg for vann, avløp, overvann og
slokkevann for gjeldende tiltak være etablert.

2.2
Vannforsyning
Før utbygging av BKB 3 og 4, BFR 1 og 2 skal vannforsyningssystemet registreres, med
krav om plangodkjenning for vannforsyning. Plangodkjenningssøknad for vannforsyning
skal opplyse om både råvannskilde, vannbehandling og forsyningsområde. I tillegg skal
det legges fram informasjon om vannkvalitet i vannkilden, type abonnenter, ledningsnett
og tiltak som skal bidra til å gi en sikker vannforsyning. Søknaden skal dokumentere at
vannforsyningssystemet vil kunne oppfylle kravene i drikkevannsforskriften.
Ved detaljregulering av følgende områder: BKB 1, 2, 5 og 6, BFR 3 og 4, BFT 5, 6 og 7,
skal plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg foreligge, før utbygging kan
iverksettes.
Mattilsynet skal godkjenne vannforsyningen i planområdet.
Det er også lagt inn en ny hensynsone i plankartet: H410-1 Drikkevannskilde- borede brønner i
løsmasser.
Innsigelse fra Fylkesmannen i Troms:
Reindrift
Fylkesmannen fremmer innsigelse til reguleringsplanen slik den foreligger da den ikke i
tilstrekkelig grad sikrer naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.
Videre ivaretar ikke reguleringsplanen flyttleiene i området på en tilfredsstillende måte.
Innsigelsene har i stor grad vært rettet mot bestemmelsene, som Fylkesmannen mener ikke
ivaretar reindriftas interesser i tilstrekkelig grad. Vi vil særlig trekke frem disse punktene:
- Fylkesmannen savner planbestemmelser som regulerer kommersiell bruk.
- Det er ønskelig med en tidsavgrensning med føring av bruken av området som turistmål.
- Fylkesmannen ser et behov for en tydeligere rekkefølgebestemmelse for de ulike
byggetrinnene.
For å imøtekomme de første to punktene er det lagt inn en ny bestemmelse: 2.9 - Hensyn til
reindrift
2.9 Hensyn til reindriften
Fra 1.mai – 15.oktober skal det tas spesielt hensyn til trekkende og beitende rein.
Dette innebærer at man regulerer virksomhet og bruk av planområdet, i de aktuelle
tidsrommene der reinen trekker forbi. I tillegg skal det sørges for god informasjon til
hytteeiere og besøkende om å vise hensyn til reindrifta og rein som beiter i planområdet i
dette tidsrommet.
For å kunne drive næringsaktivitet med minst mulig forstyrrelser for reinen forutsettes det
at det etableres et forum for dialog med reindriftsutøvere som opererer i området, per
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tiden Könkämä sameby. Dette skal Balsfjord kommune, som planmyndighet fasilitere.
Kommunen inviterer da representant(er) fra Tamok Fjellbygd og berørt reinbeitedistrikt
til drøftingsmøte.
I forumet skal man orientere hverandre om sine aktiviteter i de tidsrom reinen trekker i
området. Møte i forumet skal holdes årlig, fortrinnsvis i perioden mars-mai dersom ikke
annet avtales, for å vurdere samarbeid og driftsopplegg. Dette gjør at aktivitet kan
tilpasses etter flyttingen. Avbøtende tiltak skal avklares, samt aktuelle tidsrom for
tiltakene der det anses som nødvendig.
I samråd med reinbeitedistriktet (Könkämä sameby) skal det utarbeides en plan for
informasjonsutveksling, her spesielt når Tamok Fjellbygd skal varsles om at reinen er på
vei, samt prosedyrer for hvordan området skal klargjøres før reinen flytter forbi. Dette
gjør at Tamok Fjellbygd kan bidra til en smidig flytting av reinen.
Det er også lagt inn en ny bestemmelse i punkt 2.3 –evaluering:
2.3 Evaluering
Tiltakshaver skal i samarbeid med kommunen, senest etter 5 år fra godkjent områdeplan,
evt. etter 60% utbyggingsgrad (av tillatt BRA) i første fase, utføre en evaluering av
utbyggingen og avbøtende tiltak. Det skal tas utgangspunkt i dagens situasjon (situasjon
før iverksettelse av plan for Tamok fjellbygd).
Evalueringen skal inneholde utbyggingens påvirkning på reindrift. I tillegg skal
evalueringen ta for seg vannforsyning, både drikkevann og slokkevann; herunder
kapasitet, kvalitet og tilgjengelighet for videre utbygging.
Dersom videre detaljregulering skal settes i gang før denne evalueringen er utført, stilles
det krav om en egen evaluering i forkant av aktuelle regulering.
Basert på funn i evalueringen vil kommunen, som planmyndighet, ta stilling til om
bestemmelsene/vilkårene for de ulike utbyggingsfeltene skal tilpasses.
Bestemmelsene skal ivareta reindriftas interesser med tanke på aktivitet og drift av anlegg, samt
videre utbygging.
Rekkefølgebestemmelser for utbygging er delt inn i første fase- det som er angitt direkte i
områdeplanen, og andre fase- som omfatter øvrige felt der det stilles krav til videre
detaljregulering. Vi vil her også vise til bestemmelse 2.3- evaluering, som skal finne sted etter en
viss framgang i utbygging av første fase, samt før videre detaljregulering kan settes i gang.
Det er i planbeskrivelsens kapittel 5 lagt til og utdypet hvordan man tenker omkring videre
utbygging av området, herunder også rekkefølge.
Videre er området for BFT6 redusert fra 4.1 daa til 3.8 daa, og område BFT7 er redusert fra 42.8
daa til 32.2 daa. Det er også presisert i bestemmelse 4.13, som omtaler BFT7 at byggene skal
oppføres slik at de ligger samlet og utformes og plasseres slik at innvirkning på reindrift ivaretas
på best mulig måte.
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Det er for øvrig også lagt til et avsnitt i planbeskrivelsen, kapittel 7 – planens virkning, 7.13, som
omhandler reindrift.
Vassdragsmiljø
Fylkesmannen fremmer med bakgrunn i hensynet til vassdragsmiljøet innsigelse til etablering av
veg og bebyggelse innenfor 100-metersbeltet til Tamok-elva.
Området BKB3 er redusert fra 15.9 daa til 12.6 daa, der man har sløyfet deler av området som
ligger nærmest veien/elva. Formål- og byggegrense er flyttet for å imøtekomme innsigelse fra
Fylkesmannen. Se figur under:

Viser også til bestemmelse 3.3 som gjelder hensynsone for grønnstruktur og tar for seg
kantsonen langs veien.
Med bakgrunn i endringene som er gjort i planbestemmelsene, planbeskrivelsen og plankartet
anmoder Balsfjord kommune om at innsigelser til områdeplan for Tamok Fjellbygd frafaller.
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Kristin Norbye-Bekkelund
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Dette brevet sendes elektronisk uten underskrift.

Vedlegg:
1 Planbeskrivelse Tamok Fjellbygd 29.11.2017
2 Planbestemmelser Tamok Fjellbygd 29.11.2017
3 Plankart Tamok Fjellbygd 28.11.2017
4 Vedlegg 17: Vurderinger drikkevann
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