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Befaring:

Mælen gnr 13/2.

Orienteringer:
Dag Funderud og Roy Jørgensen gikk igjennom årsmelding og regnskapet for 2009 for 
utviklings- og teknisk avdeling.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 48/10 Referatsak
RS 60/10 Vedtak om uttak av jerv - Kåfjord og Nordreisa 

kommuner - Troms fylke
2009/3869

RS 61/10 Vedtak om uttak av jerv - Nordreisa og 
Kvænangen kommuner - Troms fylke

2009/3869

RS 62/10 Byggetillatelse  - Tillatelse ett trinn gbn.  
1942/27/10

2009/7631

RS 63/10 Byggetillatelse - tillatelse ett trinn gbn 
1942/52/33

2010/2663

RS 64/10 Byggetillatelse: Tillatelse ett trinn 2009/5904

RS 65/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn  gbn. 
1942/3/35

2010/1840

RS 66/10 Rammetillatelse ambulansestasjon Storslett gbn. 
1942/13/79

2010/2354

PS 49/10 Deling av gnr 1942/13/2 2009/9761

PS 50/10 Søknad om deling av tilleggsareal fra gnr 54/2,19 
til gnr 54/29

2009/8257

PS 51/10 Søknad om deling, eiendom 1942/49/23 2010/2004
PS 52/10 Deling, eiendom 1942/29/1 2009/4614

PS 53/10 Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til 
fritidsformål

2010/1776

PS 54/10 Deling, eiendom 1942/50/2,4 2009/7603
PS 55/10 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, 

eiendom 1942/66/1
2010/277

PS 56/10 Bygging av skogsbilveg Gnr 65/42 mfl 2010/1245

PS 57/10 Høring av forslag til forskrift om utsetting av 
utenlandske treslag

2010/2578

PS 58/10 Vegnavn for boligfelt Rovdas 3 2010/643



PS 48/10 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010 

Behandling:
Referatene tatt til orientering

Vedtak:
Referatene tatt til orientering

RS 60/10 Vedtak om uttak av jerv - Kåfjord og Nordreisa kommuner - Troms fylke

RS 61/10 Vedtak om uttak av jerv - Nordreisa og Kvænangen kommuner - Troms fylke

RS 62/10 Byggetillatelse  - Tillatelse ett trinn gbn.  1942/27/10

RS 63/10 Byggetillatelse - tillatelse ett trinn gbn 1942/52/33

RS 64/10 Byggetillatelse: Tillatelse ett trinn

RS 65/10 Byggetillatelse - Tillatelse ett trinn  gbn. 1942/3/35

RS 66/10 Rammetillatelse ambulansestasjon Storslett gbn. 1942/13/79

PS 49/10 Deling av gnr 1942/13/2

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner ikke fradeling av inntil 1,5 daa til boligtomt på eiendommen 13/2 i Nordreisa 
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 ikke dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger på en sentrumsnær 
landbrukseiendom og grenser til dyrka jord. Tomten vil bli fritt omsettelig, og kan overdras til 
personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksdrift. Dette kan føre til krav om 
restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig drift. Det er lite ønskelig med spredte tomter på 
landbrukseiendommene i sentrumsområdet, da det kan øke presset på de dyrka arealene som er 
igjen. 
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Behandling:
Morten Fredriksen fratråtte møtet som inhabil. Forslag fra driftsutvalget.

Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner fradeling av inntil 1,5 daa til boligtomt på eiendommen 13/2 i Nordreisa kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Begrunnelse for avgjørelsen er ut fra den avkastning eiendommen kan gi er det forsvarlig. 
Tomta er i et skoghold. Det er positivt at unge vil etablere seg og bo i Nordreisa. Det er sønn til 
de som eier bruket og det kan være at han i framtiden vil drive bruket. Gården er ikke i drift i 
dag, men jorda leies ut. 

Forslag fra driftsutvalget enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og 
godkjenner fradeling av inntil 1,5 daa til boligtomt på eiendommen 13/2 i Nordreisa kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel.

Begrunnelse for avgjørelsen er ut fra den avkastning eiendommen kan gi er det forsvarlig. 
Tomta er i et skoghold. Det er positivt at unge vil etablere seg og bo i Nordreisa. Det er sønn til 
de som eier bruket og det kan være at han i framtiden vil drive bruket. Gården er ikke i drift i 
dag, men jorda leies ut. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.06.2010 

Behandling:
Pål Halvor Bjerkli Sp fremmet følgende forslag:

Saken utsettes for befaring i neste møte

Utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring i neste møte



PS 50/10 Søknad om deling av tilleggsareal fra gnr 54/2,19 til gnr 54/29

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 dyrkbar jord som tilleggstomt fra gnr 
54/2,19 til den bebygde boligtomta 54/29 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden området allerede er 
mye bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.
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Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 dyrkbar jord som tilleggstomt fra gnr 
54/2,19 til den bebygde boligtomta 54/29 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden området allerede er 



mye bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og 
samfunnsinteresser taler for deling. Boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

PS 51/10 Søknad om deling, eiendom 1942/49/23

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 6 daa areal til fritidsformål fra eiendom 49/23 
i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en fradeling i strandsonen vil føre til privatisering av 
området, og at tomten er unødvendig stor.
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Behandling:
Ragnhild Hammari Frp og Geir Sagelv H, fremmet følgende forslag:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 6 daa areal til fritidsformål fra eiendom 49/23 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er av stor samfunnsmessig interesse at eiendommen 
blir tatt vare på og blir bruke av folk som har tilknytning til den, i stedet for at den skal forsøples 
av andre. Søker sier at fritidsboligen ikke blir bygget i åpent terreng. Parsellen vil være ca 80 m 



fra strandsonen, dermed er kulturlandskapet tatt vare på. Det er ikke beite i området, reinflytting 
foregår ca 2 km sørvest. Området består for det meste av berg- og  steinjordunderlag og tynn 
lyngmarkstorv på grov morenegrus. Det har ikke noe å si ut fra avkastning den kan gi. 

Frp og H sitt forslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 6 daa areal til fritidsformål fra eiendom 49/23 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det er av stor samfunnsmessig interesse at eiendommen 
blir tatt vare på og blir bruke av folk som har tilknytning til den, i stedet for at den skal forsøples 
av andre. Søker sier at fritidsboligen ikke blir bygget i åpent terreng. Parsellen vil være ca 80 m 
fra strandsonen, dermed er kulturlandskapet tatt vare på. Det er ikke beite i området, reinflytting 
foregår ca 2 km sørvest. Området består for det meste av berg- og  steinjordunderlag og tynn 
lyngmarkstorv på grov morenegrus. Det har ikke noe å si ut fra avkastning den kan gi. 

PS 52/10 Deling, eiendom 1942/29/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke etablering av festetomt på om lag 1 daa for utvidelse av 
Reisastua villmarksentert, fra eiendom 29/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63 og 66  
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at en etablering av festetomt og utvidelse av Reisastua 
villmarksenter vil føre til en betydelig privatisering av strandsonen. Det er samtidig ikke gitt 
tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.
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Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H: 
Saken utsettes til søker har utarbeidet et forprosjekt som inneholder en konsekvensutredning om 
etablering av festetomt om lag 1 daa.

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes til søker har utarbeidet et forprosjekt som inneholder en konsekvensutredning om 
etablering av festetomt om lag 1 daa.

PS 53/10 Deling av gnr 29, brn 8 i Nordreisa til fritidsformål

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 1 daa bebygd produktiv skogsmark til 
fritidsformål fra eiendom 29/8 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling avslås jfr jordlovens § 12 
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven § 63
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at parsellen som søkes fradelt ligger på skogsmark, men er 
omgitt av mer eller mindre sammenhengende arealer dyrka jord. Det å plassere ei hyttetomt her kan 
føre til drifts- og miljømessige ulemper for framtidig landbruk på eiendommen og i området. 
Parsellen er fritt omsettelig, og kan overdras til personer uten tilknyting til eiendommen eller til 
landbruksdrift. Dette kan føre til krav om restriksjoner på en ellers fullt ut forsvarlig landbruksdrift i 
området. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
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Behandling:
Forslag fra Pål Halvor Bjerkli SP:

Saken utsettes for befaring

Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Saken utsettes for befaring



PS 54/10 Deling, eiendom 1942/50/2,4

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av omlag 1 daa dyrkbar jord til fritidsformål og to 
tomter til naust på om lag 500 m2 dyrkbar jord hver, fra eiendom 50/2 og 4 Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Det stilles krav om at fritidseiendommen gjerdes inn.
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Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av omlag 1 daa dyrkbar jord til fritidsformål og to 
tomter til naust på om lag 500 m2 dyrkbar jord hver, fra eiendom 50/2 og 4 Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. Fradelingen har lite å si for 
ressursgrunnlaget på eiendommen.

Det settes følgende vilkår:
 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

 Det stilles krav om at fritidseiendommen gjerdes inn.

PS 55/10 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking, eiendom 1942/66/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke omdisponering av 41 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.

Nordreisa kommune godkjenner omdisponering av 36,8 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr. følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr. jordlovens § 9 
 Plan for nydyrking jfr. nydyrkingsforskrift § 4

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen har behov for mer eget areal. Samtidig er det 
tatt noe hensyn til de fritidstomtene som er i området ved å trekke arealene noe vekk fra 
tomtegrensene.

Det settes følgende vilkår:
 Det må settes kantsoner på minst 6 meter mot eventuelle elver, bekker eller dammer 

med årsikker vannføring.
 Hvis det under arbeidet i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet må arbeidet stanses og melding straks sendes kulturetaten eller 
sametinget som forvalter slike saker etter kulturminneloven § 8.

 Det må settes opp gjerder rundt de nydyrkede arealene
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Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner ikke omdisponering av 41 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.



Nordreisa kommune godkjenner omdisponering av 36,8 daa areal for nydyrking på eiendom 
66/1, 3, 25 og 40 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr. følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr. jordlovens § 9 
 Plan for nydyrking jfr. nydyrkingsforskrift § 4

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen har behov for mer eget areal. Samtidig er det 
tatt noe hensyn til de fritidstomtene som er i området ved å trekke arealene noe vekk fra 
tomtegrensene.

Det settes følgende vilkår:
 Det må settes kantsoner på minst 6 meter mot eventuelle elver, bekker eller dammer 

med årsikker vannføring.
 Hvis det under arbeidet i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som 

viser eldre aktivitet må arbeidet stanses og melding straks sendes kulturetaten eller 
sametinget som forvalter slike saker etter kulturminneloven § 8.

 Det må settes opp gjerder rundt de nydyrkede arealene

PS 56/10 Bygging av skogsbilveg Gnr 65/42 mfl
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Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H:
Forslag til nytt punkt 3 under vilkår og ny begrunnelse

Nytt punkt 3 under vilkår
Veien stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom 15.mai 
og 25.juni.

Begrunnelse:
Utkjøring av trevirke om våren er lite egnet og gjør det vanskelig, fordi man ofte må forholde 
seg til en våt, bløt og uframkommelig veg. Derimot er sensommer og høsten mer egnet for slike 
transporter uten at det går på bekostning av skogsbilvegen. Derfor må det nødvendigvis være 
naturlig å drive med skogsdrift fra slutten av juni til senhøstes. Dette vil jo også få betydning for 
selve byggingen av veien, om dette bare skal kunne gjøres i juli, og halve september/oktober.
Det er jo heller ikke rein i området (les skogen)etter St.Hans. Etter det vi erfarer i samtale med 
bygdefolket, går reindyr og beiter langs E6 og mellom husene til folk fram til midt i juni. Etter 
St. Hans trekker den opp i høyden – langt over skoggrensen. Det å åpne terrenget vil gi bedre 
utnyttelse av beitene. 

Rådmannens forslag med endringsforslag fra Geir Sagelv, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget viser til ”Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål” 
hjemlet i skogbruksloven § 17 a og jordloven §§ 3 og 11 og godkjenner 
plan for nybygging av 4800 meter traktorveg i vegklasse 7.



Tiltaket skal gjennomføres på: Gnr. 65 bnr. 4,38 og 42, hjemmelshaver Nils R Nilsen.
  Gnr. 65 bnr. 55 – Betty Simonsen

Gnr. 65 bnr. 32 – Wanja Helen Solberg

Det er ved godkjenning lagt vekt på at området har en høstbar skogressurs.

Vilkår:

1. Dersom det framkommer gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø- og kulturvernavd. 
Og Troms fylkeskommune, kulturetaten.

2. Hogst utføres etter rådføring med skogoppsynet (kommunen)

3. Veien stenges med låsbar bom og det bør ikke være motorisert trafikk på veien mellom 
15.mai og 25.juni.

Begrunnelse:
Utkjøring av trevirke om våren er lite egnet og gjør det vanskelig, fordi man ofte må forholde 
seg til en våt, bløt og uframkommelig veg. Derimot er sensommer og høsten mer egnet for slike 
transporter uten at det går på bekostning av skogsbilvegen. Derfor må det nødvendigvis være 
naturlig å drive med skogsdrift fra slutten av juni til senhøstes. Dette vil jo også få betydning for 
selve byggingen av veien, om dette bare skal kunne gjøres i juli, og halve september/oktober.
Det er jo heller ikke rein i området (les skogen)etter St.Hans. Etter det vi erfarer i samtale med 
bygdefolket, går reindyr og beiter langs E6 og mellom husene til folk fram til midt i juni. Etter 
St. Hans trekker den opp i høyden – langt over skoggrensen. Det å åpne terrenget vil gi bedre 
utnyttelse av beitene.
Frist for gjennomføring av tiltaket settes til 3 år etter godkjenning. Det skal gis melding til 
kommunen når anlegget er ferdig bygget.

Oversittes fristen for gjennomføring vil godkjenning falle bort og ny søknad må fremmes 
dersom det ikke finnes rimelige grunner for å avvike dette.

Som part har du rett til nærmere innsyn i sakens dokumenter.

Høringsinstansene kan påklage vedtaket innen 3 uker fra vedtaket er mottatt.

Klagen må framsettes skriftlig. Av klageskrivet må det framgå hvilket vedtak det klages på, den 
eller de endringer som ønskes og de grunner du vil anføre for klagen.
Dersom det klages så sent at det kan være uklart for oss om det er klaget i rett tid, oppgi når 
vedtaket kom frem. Eventuell klage sendes til Nordreisa kommune.
Det kan også bes om utsatt iverksettelse av vedtaket til evt. klage er avgjort (forvaltningsloven § 
29).

PS 57/10 Høring av forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag og har 
følgende kommentarer:



Nordreisa kommune mener forslag til forskriften må trekkes tilbake. Det anbefales at dagens 
system koordineres med våre nabolands regelverk på området og legges til grunn for den norske 
forvaltningen.  Under ingen omstendighet må forvaltningen flyttes fra kommunenivået hvor fag-
og lokalkunnskap i dag er.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag og har 
følgende kommentarer:
Nordreisa kommune mener forslag til forskriften må trekkes tilbake. Det anbefales at dagens 
system koordineres med våre nabolands regelverk på området og legges til grunn for den norske 
forvaltningen.  Under ingen omstendighet må forvaltningen flyttes fra kommunenivået hvor fag-
og lokalkunnskap i dag er.

PS 58/10 Vegnavn for boligfelt Rovdas 3

1 Vegplan Rovdas 3

Rådmannens innstilling
Ved hjemmel i  Matrikkelloven § 21 Fastsetjing av offesiell adresse. er det kommune som 
fastsett offisiell adresse. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 29.06.2010 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:

Det gis følgende vegnavn for nytt boligfelt på Rovdas.
Veg 1 Storestevegen
Veg 2 Rovdas (forlengelse av den gamle)
Veg 3 Jyppyrevegen
Veg 4 og 5 Nappenvegen
Veg 6 Sagtindvegen
Veg 7 Steallivegen
Veg 8 Uaktuell foreløpig

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Ved hjemmel i  Matrikkelloven § 21 Fastsetjing av offesiell adresse, er det kommunen som 
fastsett offisiell adresse. 



Det gis følgende vegnavn for nytt boligfelt på Rovdas.
Veg 1 Storestevegen
Veg 2 Rovdas (forlengelse av den gamle)
Veg 3 Jyppyrevegen
Veg 4 og 5 Nappenvegen
Veg 6 Sagtindvegen
Veg 7 Steallivegen
Veg 8 Uaktuell foreløpig


