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Fylkesmannens innspill til oppstart - Reguleringsplan - Berglia vest
hyttefelt - Ballangen
Fylkesmannen viser til varsel om planoppstart oversendt 05.11.2018. Vi viser også til
korrespondanse om utvidet frist for å komme med innspill til 20.12.2018.

OPPSUMMERING

Fylkesmannen ber om at planavgrensningen reduseres, slik at den tilsvarer område 19
avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. Dette av hensyn til viktige
beiteområder for rein. Vi mener også at utvidelsen av planområdet inn i LNFR-formål utløser
krav om konsekvensutredning i henhold til konsekvensutredningsforskriftens § 6 b, vedlegg I
pkt. 25, siden utvidelsen ikke er i samsvar med formålet i overordna plan.

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET

Formålet med reguleringen er å flytte på tomter i den midlertidige reguleringsplanen  Berglia
vest del av gnr 4/bnr. 2 , som ble vedtatt 25.06.1986. Det er også ønske om å fortette
eksisterende hytteområde og å regulere inn adkomstvei til området. Plangrensen i nord
strekkes utover fritidsboligformålet i kommuneplanens arealdel (område 19) for å ha rom til
eventuelt å endre på tomter som er regulert inn i midlertidig plan. I tillegg er det ønske om å
regulere deler av området til LNFR eller lignende.

FYLKESMANNENS INNSPILL

Planfaglige forhold
Planstatus
Den sørlige delen av planområdet er avsatt til eksisterende fritidsbebyggelse (område 19) i
kommuneplanens arealdel. Dette utgjør litt under halvparten av planavgrensningen det er
varslet oppstart for. Område 19 ligger også innenfor hensynssone etter plan- og
bygningslovens (pbl) § 11-8 f), hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret.
Midlertidige reguleringsbestemmelser for Berglia vest ble vedtatt 1986. Disse omfatter deler
av område 19, i tillegg til et mindre område i nord og øst.

Den nordligste delen av planavgrensningen er avsatt til nåværende LNFR-formål med spredt
fritidsbebyggelse. De tilhørende bestemmelsene i kommuneplanens arealdel (§ 4.7) fastslår
at videre utbyggingsomfang ikke begrenses ved konkret tall, og at dette skal være en
skjønnsvurdering ved saksbehandling gjennom byggesaksbehandler og planutvalg. Pbl § 11-
11 pkt. 1 fastslår at spredt fritidsbebyggelse kan tillates i LNFR-områder hvis formål,
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bebyggelsens omfang og lokalisering er nærmere angitt i arealplanen. Kommuneplanens
bestemmelse § 4.7 oppfyller ikke dette kravet, og arealet må derfor behandles som et rent
LNFR-område, hvor det ikke åpnes for spredt fritidsbebyggelse. Utvidelsen av
reguleringsplanområdet som gjelder arealer avsatt til LNFR-formål er derfor i strid med
overordna plan.

Krav om konsekvensutredning
I oppstartsvarselet fremgår det at planutvikler vurderer at planarbeidet ikke utløser krav om
konsekvensutredning. Fylkesmannen mener planutvidelsen som omfatter LNFR-områder
utløser krav om konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriftens § 6 b, vedlegg I
pkt. 25, da dette må anses som et nytt fritidsboligområde som ikke er i samsvar med
overordna plan. I den forbindelse mener vi at planens virkninger for reindriftsinteressene i
området må utredes.

Om planavgrensningen reduseres til fritidsboligområdet som er avsatt i kommuneplanens
arealdel (område 19), vil det være tilstrekkelig å beskrive planens virkninger for miljø og
samfunn (pbl § 4-2). Her må blant annet reindrift og strandsone være tema.

Reindrift
Området er del av Frostisen reinbeitedistrikt. De viktigste reindriftsinteressene i området er
vårbeiter, kalvingsland og flyttleier. Reindriftsinteressene er godt dokumentert, blant annet
gjennom befaringer i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel for Ballangen
201 0-2020.

Halvøya hvor planområdet ligger er en del av de kystnære vårbeitene i distriktet. Området er
blant annet viktig som beiteområde når de kalvdrektige simlene trekker mot de mest brukte
kalvingsområdene øst for Sæterosen.

Illustrasjon.  Flyttesystemet mellom de kystnære vårbeitene i distriktet er vist med røde linjer i kartet.
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For å opprettholde områdets verdi som del av de kystnære vårbeitene for rein, er det viktig at
ny fritidsbebyggelse ikke gir økt aktivitet og forstyrrelser i beiter som i dag ligger uberørt, hvor
reinen kan finne beitero. Det betyr at nye tomter bør plasseres som fortetting i nær tilknytning
til eksisterende hytter og ikke høyere i terrenget nordover, slik utvidelsen av plangrensene
legger opp til. Dette blir ivaretatt om planavgrensningen reduseres tilsvarende til område 19
avsatt i kommuneplanens arealdel.

Fylkesmannen og områdestyret (innsigelsesmyndighet på reindriftsområdet før 2014) har
fremmet innsigelser både til kommuneplanens areadel og reguleringsplaner for
fritidsbebyggelse i Storpollen og Storkobbvika, som ligger like ved Berglia vest hyttefelt.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vektla i sin vurdering av innsigelsene til
kommuneplanens arealdel (datert 02.02.2017) at det er stor tilgang til ledige fritidstomter i
nærheten. Departementet mener derfor at kommunen bør begrense omfanget av
utbyggingen, fordi dette er i konflikt med viktige reindriftsområder.

Disse momentene er også tilfelle for denne planen. Det er bygget mange fritidsboliger i
området, og det er også avsatt betydelig med arealer for fremtidig utbygging. Gjennom
kommuneplanens arealdel har Ballangen kommune og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fastsatt en arealdisponering som sikrer hensynene til både
fritidsbebyggelse og reindrift. Ny fritidsbebyggelse i området bør derfor skje på allerede
avsatte tomter og innenfor areal som er avklart til fritidsformål.

Beskrivelse av planens virkninger
Beskrivelsen av planens virkninger for reindrifta i området må vurdere hensynet til:
- vårbeitene innenfor planområdet, samt områdets funksjon som del av de kystnære

vårbeite- og kalvingsområdene i distriktet,
- flyttesystemet i området og områdets funksjon når de kalvdrektige simlene trekker mot

kalvingslandet lenger øst, og
- samla belastning av fritidsbebyggelsen i området på reinens bruk av beiter og flyttleier.

Dette inkluderer konsekvensene av økt aktivitet og forstyrrelser i beiteområdene, fordi
antallet hytteenheter øker. Virkningene av den planlagte adkomstveien må også vurderes i
denne sammenhengen. Reinbeitedistriktet vil være en viktig kilde til informasjon for
beskrivelsen av virkninger for reindrifta, da de kjenner detaljene rundt bruken av området
best.

Strandsone
Av hensyn til allmennhetens tilgang til strandsona ber vi om at det ikke blir avsatt tomter til
fritidsboliger nedenfor vegen i området rundt Valosen / Langneset / Rødøya. Fortetting bør
skje på oppsiden av vegen eller på nedsiden av vegen lengst vest i område 19 mot
Heimstranda.

Digitaliserte plankart
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no . På denne måten vil
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og
bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner» ).

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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Samordning av statlige innsigelser i Nordland
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av
22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.
Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad
det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på
offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.

Med hilsen

Magne Totland (e.f.)
underdirektør Mildrid Elvik Svoen

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Frostisen reinbeitedistrikt v/Lars Mikkel Sara
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Innspill ved oppstart - reguleringsarbeid for hyttefelt Berglia vest - Ballangen
kommune

Vi viser til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Berglia vest hyttefelt, gbnr 4/2 i
Ballangen kommune. Formålet med reguleringen er å flytte på tomtene i Midlertidig
reguleringsplan Berglia vest del av gnr 4/bnr 2 , fra 1986, samt fortette eksisterende hytteområde og
regulere for adkomstvei.

Planområdet er i hovedsak avsatt til eksisterende fritidsområde med tillatt fortetting gjennom
kommuneplanens arealdel. Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om
konsekvens utredning.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan - og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.

Forholdet til regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland , kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland , innehold er klare mål for
are alpolitikken i perioden. Vi be r om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til
kap. 8. 5 Kystsonen som bl.a. sier:

f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100 - metersbeltet / den funksjonelle
strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og
arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel.

Gjennom kommuneplanens arealdel er området avsatt til fritidsbebyggelse. Byggegrense mot sjø er
angitt å være 50 - meter, med unntak dersom gjeldende reguleringsplan tillater det . Det fremgår av
referat fra oppstartsmøtet at det anses som nødvendig å regulere for hyttetomter også innenfor 50 -
metersbeltet. Vi ber om at regional arealpolitikk legges til grunn for arbeidet, og viser samtidig til
statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen .

Kulturminner
Vi har sjekket oppsta rtsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i
konflikt med vernever dige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi
endelig uttalelse når planforslag foreligger.

Innspillet gjelder ikke samiske k ulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget.

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26.

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
https://www.regjeringen.no/contentassets/d7da55ae4a10487aac61e810c5ce4e3c/statlige_planretningslinjer_for_differensiert_forvaltning_av_strandsonen_langs_sjoen_110325.pdf
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Planfaglig
Fylkeskommunen kan ikke se at vurderingen av forholdet til forskrift om konsekvensutredninger,
eller referat fra oppstar tsmøtet belyser forholdet til statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltning av strandsonen langs sjøen. Vi ber Ballangen kommune belyse og vurdere dette før
planforslaget legges til høring og offentlig ettersyn.

På generelt grunnlag vil fylke skommunen bemerke at:
Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal
legges vekt på s årbarhet for klimaendringer i kommunen es ROS - analyser .
Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, reduksjo n av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative
energikilder bør alltid vurderes.
Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer
og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der
barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan - og bygningsloven § 1 - 1 .
Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan - og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas, jf. naturmangfold loven §§ 8 – 12.
Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som
sikrer god vannkvalitet.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø

Mathea Nybakke
rådgiver

Det te dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere :
Sweco Norge AS Avd Narvik Postboks 714 8509 NARVIK

Kopi til :
Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN
Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ
Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for Berglia Vest
hyttefelt - Ballangen kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 05.11.2018.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurde rt i planarbeidet.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

I Sweco AS sitt notat i forbindelse med vurdering av utredningsplikt er det bes krevet at planområdet
ikke kommer i konflikt med skredutsatt område. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at det i henhold til
NVE Atlas er avmerket noen mindre aktsomhetsområder for  stein - og snøskred . Vi ber om at dette
ivaretas i det videre planarbeidet.

Vas sdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en kons esjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
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Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi - og vassdragslovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Utsnitt fra NVE Atlas som viser a deler av

planområdet er berørt av aktsomhetsområde for  snøskred og steinsprang og at det går en kraftlinje gjennom planområdet.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
inte resser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rn@nve.no
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Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Ballangen kommune
Fylkesmannen i Nordland
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Sidsel Bakke
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Postboks 71 4
8509 NARVIK

ÁSSJE /SAK MIJÁ SIEV. / VÅR REF. DIJÁ SIEV. / DERES REF. BIEJVVE / DATO

18/5576 - 3 18/32842 10202546 11.12.2018

Uttalelse vedrørende detaljregulering Berglia Vest hyttefelt,
Ballangen kommune. Varsel om befaring.

Vi viser til Deres brev av 05.1 1 .201 8.

Ut fra vår generelle kjennskap finner vi det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i
det aktuelle området som fortsatt ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring i
form av visuelt overflatesøk, samt eventuelle prøvestikk og innmå ling med GPS før vi kan gi
uttalelse i saken . Befaring en må gjennomføres når det er snø - og frostfritt og vil bli utført i løpet
av feltsesongen 201 9.

Kostnadene er i henhold til Klima - og miljødepartementet s retningslinjer for budsjettering av
arkeologis ke registreringer. Sametinget har som kulturminnemyndighet normalt en frist å
komme med endelig uttalelse innen 3 måneder til planforslag/større offentlige eller private tiltak,
jf. lov 9.juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 9 andre ledd . Fristen kan imidlertid forlenges
ytterligere etter søknad til Riksantikvaren. Så lenge fristen løper kan tiltaket ikke iverksettes.

Iflg. kml. § 10 bærer tiltakshaver utgiftene for kulturminneforvaltningens befaring. Tiltakshaver i
denne saken er Sweco Norge As, på v egne av grunneierne på gbrnr. 4/2. Det beregnes timer
for reisetid, tid i felt samt for - og etterarbeid. I denne saken beregner vi å bruke 7 timer i felt ,
inkludertt kjøring. Den totale prisen for befaringen blir da kr. 8 272. Vi understreker at dette er
øvre grense for utgifter.

Av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers skriftlige aksept av
overslaget på befaringskostnadene. Vi ber om at aksepten foreligger innen 1 5.03.201 9.
Tiltakshaver bes gjennom dette brev om å varsle g runneier/bruker om at befaring av
planområdet vil foregå i løpet av våren/sommeren/høsten 201 8.

Hvis søknaden skulle bli trukket tilbake, eller av andre grunner ikke lenger er aktuell, ber vi om å
få beskjed om dette slik at vi kan avlyse befaringa.

Vi g jør forøvrig oppmerksom på at dette varslet bare gjelder Sametinget, og viser til eget varsel
fra Nordland fylkeskommune, Kulturminner i Nordland.

Varrudag áj /Med hilsen

Andreas Stångberg Sidsel Bakke
konst. ossodatdirektevra/avdelingsdirektør rá eaddi / rådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

mailto:samediggi@samediggi.no
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Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker :
Sweco Norge AS Postboks 714 8509 NARVI K

Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune 8048 BODØ



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. Saksbeh.:
Prosjektnr. Dato:

Tiltakshaver
Adresse

LØNNSKOSTNADER sos.utg.
timekostnader timer à kr direkte lønn sum
Forarbeid 1

Delsum 1
Feltarbeid

Delsum
Etterarbeid

Delsum
Sum lønnskostnader 1

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader

DRIFTSKOSTNADER antall à kr
Kost
Losji
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende
Sum reise, kost og losji

Forbruksmateriell og utstyr (10 %)
Sum driftskostnader

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum
Naturvitenskapelige analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap
Andre konsulenttjenster
Sum kjøp av tjenester

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

SUM BUDSJETT (maksimum)

Sted/ gård, kommune



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

Saksnr. 0 Saksbeh.:
Prosjektnr. 0 Dato:

Tiltakshaver
Adresse

LØNNSKOSTNADER
timekostnader timer sum sos.utg. SUM
Forarbeid - kr - kr

Budsjett 1 - kr
Differanse 1 - kr
Feltarbeid - kr - kr

Budsjett 0 - kr
Differanse 0 - kr
Etterarbeid - kr - kr

Budsjett 0 - kr
Differanse 0 - kr
Sum lønnskostnader 0 - kr - kr - kr

Budsjett 1 - kr - kr - kr
Differanse 1 - kr - kr - kr

Indirekte kostnader 60 % av timekostnader - kr

DRIFTSKOSTNADER Budsjett Differanse SUM
Kost - kr - kr
Losji - kr - kr
Reiseutlegg - kr - kr
Leiebil el. tilsvarende - kr - kr
Sum reise, kost og losji - kr - kr - kr

Forbruksmateriell og utstyr (10 %) - kr
Sum driftskostnader - kr

KJØP AV TJENESTER Budsjett Differanse SUM
Gravemaskin - kr - kr
Annet teknisk utstyr - kr - kr
Delsum - kr - kr - kr
Naturvitenskapelige analyser antall Budsjett Differanse
14C - kr - kr
annet - kr - kr
Delsum naturvitenskap - kr - kr - kr
Andre konsulenttjenester - kr - kr
Sum kjøp av tjenester - kr

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
- kr - kr - kr

Budsjett Differanse
SUM REGNSKAP - kr - kr - kr

0

0

0
0

Sted/ gård, kommune 0

0

0



Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 18/5576 Saksbeh.:
Prosjektnr. Dato: 11.12.2018

Tiltakshaver
Adresse

TIMEKOSTNADER
timer à kr sum

Forarbeid 1,0 808 kr 808 kr
Feltarbeid u/overnatting 7,0 808 kr 5 656 kr
Feltarbeid m/overnatting 1 077 kr - kr
Etterarbeid 1,0 808 kr 808 kr
Sum timekostnader 9 7 272 kr

REISEUTGIFTER
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende 1 000 kr
Sum reiseutgifter 1 000 kr

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum - kr
Naturvitenskapelige analyser
14C
annet
Delsum naturvitenskap - kr
Andre konsulenttjenester
Sum kjøp av tjenester - kr

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
- kr

SUM BUDSJETT (maksimum) 8 272 kr

Sidsel Bakke

Sted/ gård, kommune Berglia, Ballangen kommune

Sweco Norge AS
Dronningens gt. 52/54, 8509 Narvik



Regnskap oppsummering arkeologisk registrering

Saksnr. 18/5576 Saksbeh.:
Prosjektnr. 0 Dato:

Tiltakshaver
Adresse

TIMEKOSTNADER
timer à kr SUM

Forarbeid 808 kr - kr
Budsjett 1 808 kr

Differanse 1 808 kr
Feltarbeid 808 kr - kr

1 077 kr - kr
Budsjett 7 5 656 kr

Differanse 7 5 656 kr
Etterarbeid 808 kr - kr

Budsjett 1 808 kr
Differanse 1 808 kr
Sum timekostnader 0 - kr

Budsjett 9 7 272 kr
Differanse 9 7 272 kr

REISEUTGIFTER Budsjett Differanse SUM
Reiseutlegg - kr - kr
Leiebil el. tilsvarende 1 000,00 kr 1 000,00 kr
Sum reiseutgifter 1 000,00 kr 1 000,00 kr - kr

KJØP AV TJENESTER Budsjett Differanse SUM
Gravemaskin - kr - kr
Annet teknisk utstyr - kr - kr
Delsum - kr - kr - kr
Naturvitenskapelige analyser antall Budsjett Differanse
14C - kr - kr
annet - kr - kr
Delsum naturvitenskap - kr - kr - kr
Andre konsulenttjenester - kr - kr
Sum kjøp av tjenester - kr

Budsjett Differanse
Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)

- kr - kr - kr
Budsjett Differanse

SUM REGNSKAP 8 272,00 kr 8 272,00 kr - kr

0

0
Sidsel Bakke

Sted/ gård, kommune Berglia, Ballangen kommune

Sweco Norge AS
Dronningens gt. 52/54, 8509 Narvik

0



Fakturamottak:

.............................................. ................................

..............................................................................

..............................................................................

Referanse: ...........................................................

Sted og dato :..... ...............................

Sametinget
Ávjovárgeaidnu 50

9730 Karasjok D eres ref: 18/5576

AKSE P TE RI N G AV B U D SJE TTOVE R SL AG

Sak: 18/5576, Ballangen kommune

Vi viser til Sametinget s befaringsvarsel den 11.12.2018 .

Som det framgår i varselet er vi som tiltakshaver ansvarlig for å dekke utgiftene ved
kulturminneforvaltningens befaring, jf. lov av 9. juni nr 50om kulturminner (kml) § 10.

Sametingets budsjett på kr. 8 272 , - aksepteres.

Vi håper at Sametinget kan foreta befaringa så raskt og rimelig som mulig.

Med hilsen

..................................................
underskrift
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