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Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

__________________________________ __________________________________
               Ragnhild Hammari                  Dag Funderud
                        leder                                                         sekretær

_________________________________ __________________________________

Orienteringer:
Dag Funderud orienterte om Statens vegvesens arbeid med ny ferjekaier i Rotsund og Uløya. 
Enighet om at de ønsker en orientering fra Statens vegvesen i møtet i mars.
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/11 Referatsak
RS 1/11 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 1942/56/14 2010/3920

RS 2/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/52/109 2010/4494
RS 3/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/31/1/4 2010/4712

RS 4/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/86/25 2010/4968
RS 5/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 

gbr.1942/55/17
2010/5199

RS 6/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 
1942/20/13

2010/5898

RS 7/11 Endring av ansvarsrett - riving bygninger på gbn. 
1942/47/260

2009/6340

RS 8/11 Endringstillatelse 1942/22/56 2010/2971

RS 9/11 Ansvarsrett PRO/KPR tiltak på gbn. 1942/47/198 2010/2729
RS 10/11 Godkjenning av endret ansvarsrett 

gbr.1942/81/56
2010/1928

RS 11/11 Ferdigattest tiltak på gbn. 52/146 - Viervegen 10 2009/7435

RS 12/11 Ferdigattest brannvarslingsanlegg gbn. 
1942/47/3/45

2009/10275



RS 13/11 Ferdigattest gbr.1942/20/27 2010/2944
RS 14/11 Ferdigattest hytte 1942/29/8 2010/3562

RS 15/11 Ferdigattest bolig på gbn. 1942/43/124 2009/8546
RS 16/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/10/2 2009/8652

RS 17/11 Byggetillatelse Garasje gbr.1942/58/19 2010/1411
RS 18/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/47/207 2010/2300

RS 19/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/55/11 2010/3401
RS 20/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/68/13 2010/3368

RS 21/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett tiltak på gbn. 
1942/50/4

2010/5152

RS 22/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/14/154 2009/7436
RS 23/11 Byggetillatelse fasadeendring, bruksendring 

gbr.1942/43/66
2010/1545

RS 24/11 Byggetillatelse for garasje gbr.1942/52/149 2010/4600

RS 25/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/19/1 2010/3411
RS 26/11 Byggetillatelse for garasje gbr.1942/14/137 2010/3433

RS 27/11 Byggetillatelse hytte på gbn. 1942/27/14 2010/3785
RS 28/11 Byggetillatelse gbr. 1942/22/57 2010/3413

RS 29/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/52/119 2010/4784
RS 30/11 Byggetillatelse vannledning Kålheim/Sakshaug 2010/5811

RS 31/11 Byggetillatelse påbygg til bolig gbn. 1942/79/19 2010/4594
RS 32/11 Byggetillatelse gbr. 1942/55/19 2010/5880

RS 33/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/14/160 2010/4603
RS 34/11 Byggetillatelse tilbygg til forretning gbn. 

1942/47/297
2010/4249

RS 35/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/13/131 -
Rovdas

2010/4782

RS 36/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/14/74 2010/4658

RS 37/11 Byggetillatelse tiltak uten ansvar gbr. 1942/73/13 2010/5867
RS 38/11 Byggetillatelse hytte 1942/44/2 2010/5240

RS 39/11 Dispensasjon fra byggegrense gbr.1942/52/120 2010/3335
RS 40/11 Dispensasjon fra reguleringsplan for Høgegga 

boligfelt gbn. 1942/52/147
2010/3242

RS 41/11 Tillatelse i ett trinn -  byggetillatelse 2010/2971

RS 42/11 Melding om tiltak 1942/47/454 2010/4096
RS 43/11 Rivetillatelse gbr.1942/65/56 2010/4994
RS 44/11 Søknad om bruksendring 1942/56/8 2010/4477

RS 45/11 Søknad om bruksendring 1942/79/30 2010/4371



RS 46/11 Søknad om bruksendring 2010/5037
RS 47/11 Søknad om bruksendring 1942/65/131 2010/4966

RS 48/11 Søknad om bruksendring 1942/24/29 2010/5017
RS 49/11 Søknad om bruksendring 1942/60/16 2010/4565

RS 50/11 Søknad om bruksendring 1942/77/21 2010/4905
RS 51/11 Søknad om bruksendring 1942/77/18 2010/4655

RS 52/11 Søknad om bruksendring 1942/53/6 2010/4777
RS 53/11 Søknad om bruksendring 1942/54/6 2010/3728

RS 54/11 Søknad om bruksendring 1942/66/52 2010/4816
RS 55/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/13 2010/4479

RS 56/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/9 2010/4369
RS 57/11 Søknad om bruksendring 2010/4543

RS 58/11 Søknad om bruksendring 1942/83/16 2010/4465
RS 59/11 Søknad om bruksendring 1942/77/111 2010/4545

RS 60/11 Søknad om bruksendring 1942/57/9 2010/2616
RS 61/11 Bruksendring bygg på gbn. 1942/66/20 2009/10311

RS 62/11 Bruksendring gbr.1942/86/32 2010/5666
RS 63/11 Bruksendring gbr.1942/81/3/1 2010/5050

RS 64/11 Søknad om bruksendring 1942/47/25. Jubelen 12 2010/4716
RS 65/11 Vedtak - Oppsigelse utslippstillatelse gbn. 

1942/71/2
2009/8245

RS 66/11 Midlertidig fritak kommunale gebyrer for 
eiendom 1942/47/180

X 2011/41

RS 67/11 Høring - Utkast til verneplan for skog på Statskog 
SFs grunn i Troms fylke

2009/9443

RS 68/11 Høring av forslag til forskrift om fiske i vassdrag 
med laks, sjøørret og sjørøye for 2011

2009/9443

RS 69/11 Uttalelse til regulering av fisket etter anadrome 
laksefisk i 2011

2009/1023

RS 70/11 Utkast til verneplan for skog på statsskog sfs 
grunn i Troms fylke

2009/9443

RS 71/11 Undersøkelse av Nordreisa kommune som 
miljøvernmyndighet -tilbakemelding angående 
avvik og merknader

2010/4443

RS 72/11 Orientering om 14 nye våtmarksområder i 
Ramsarkonvensjonen

2010/4923

RS 73/11 Rapport med godkjenning, kontrollsted for vilt, 
Sørkjosen

2010/5124

RS 74/11 Tilskudd til bruk med avlingssvikt i Nordreisa 
kommune 2010

2010/5796



RS 75/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2010

2010/1999

RS 76/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle
miljøtiltak i jordbruket 2010, eiendom 
1942/18/11

2010/1999

RS 77/11 Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av 
fast eiendom 1942/8/8

2010/4570

RS 78/11 Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 
1942/70/9, 17

2010/4864

RS 79/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4 2010/5865

RS 80/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/36/2 2010/4181
RS 81/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/64/8 2010/5703

RS 82/11 Nordreisa idrettens samfunnsregnskap 2010/172

PS 2/11 Godkjenning av plan for flomsikring i Jernelva 2010/5642

PS 3/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550
PS 4/11 Deling av eiendom 1942/67/3 2010/3253

PS 5/11 Deling av eiendom 1942/71/5 2010/2912
PS 6/11 Deling av eiendom 1942/58/1 2010/3006

PS 7/11 Deling av eiendom 1942/29/8 2010/3587
PS 8/11 Deling av eiendom 1942/81/3 2010/3960

PS 9/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/50 2010/2694

Tilleggssak:
PS 10/11 Dispensasjonssøknad omdisponering av areal  gnr 

1942/52/7
2011/231

PS 1/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Referatsaker tas til etterretning



Vedtak:
Referatsaker tas til etterretning



RS 1/11 Søknad om tillatelse til tiltak på gnr. 1942/56/14

RS 2/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/52/109

RS 3/11 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/31/1/4

RS 4/11 søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/86/25

RS 5/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/55/17

RS 6/11 Svar på søknad om tiltak uten ansvarsrett 1942/20/13

RS 7/11 Endring av ansvarsrett - riving bygninger på gbn. 1942/47/260

RS 8/11 Endringstilatelse 1942/22/56

RS 9/11 Ansvarsrett PRO/KPR tiltak på gbn. 1942/47/198

RS 10/11 Godkjenning av endret ansvarsrett gbr.1942/81/56

RS 11/11 Ferdigattest tiltak på gbn. 52/146 - Viervegen 10

RS 12/11 Ferdigattest brannvarslingsanlegg gbn. 1942/47/3/45

RS 13/11 Ferdigattest gbr.1942/20/27

RS 14/11 Ferdigattest hytte 1942/29/8

RS 15/11 Ferdigattest bolig på gbn. 1942/43/124

RS 16/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/10/2

RS 17/11 Byggetillatelse Garasje gbr.1942/58/19

RS 18/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/47/207

RS 19/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/55/11

RS 20/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/68/13

RS 21/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett tiltak på gbn. 1942/50/4

RS 22/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/14/154

RS 23/11 Byggetillatelse fasadeendring, bruksendring gbr.1942/43/66

RS 24/11 Byggetillatelse for garasje gbr.1942/52/149

RS 25/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/19/1

RS 26/11 Byggetillatelse for garasje gbr.1942/14/137

RS 27/11 Byggetillatelse hytte på gbn. 1942/27/14

RS 28/11 Byggetillatelse gbr. 1942/22/57



RS 29/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/52/119

RS 30/11 Byggetillatelse vannledning Kålheim/Sakshaug

RS 31/11 Byggetillatelse påbygg til bolig gbn. 1942/79/19

RS 32/11 Byggetillatelse gbr. 1942/55/19

RS 33/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/14/160

RS 34/11 Byggetillatelse tilbygg til forretning gbn. 1942/47/297

RS 35/11 Byggetillatelse tiltak på gbn. 1942/13/131 - Rovdas

RS 36/11 Byggetillatelse uten ansvarsrett gbn. 1942/14/74

RS 37/11 Byggetillatelse tiltak uten ansvar gbr. 1942/73/13

RS 38/11 Byggetillatelse hytte 1942/44/2

RS 39/11 Dispensasjon fra byggegrense gbr.1942/52/120

RS 40/11 Dispensasjon fra reguleringsplan for Høgegga boligfelt gbn. 1942/52/147

RS 41/11 Tillatelse i ett trinn -  byggetillatelse

RS 42/11 Melding om tiltak 1942/47/454

RS 43/11 Rivetillatelse gbr.1942/65/56

RS 44/11 Søknad om bruksendring 1942/56/8

RS 45/11 Søknad om bruksendring 1942/79/30

RS 46/11 Søknad om bruksendring

RS 47/11 Søknad om bruksendring 1942/65/131

RS 48/11 Søknad om bruksendring 1942/24/29

RS 49/11 Søknad om bruksendring 1942/60/16

RS 50/11 Søknad om bruksendring 1942/77/21

RS 51/11 Søknad om bruksendring 1942/77/18

RS 52/11 Søknad om bruksendring 1942/53/6

RS 53/11 Søknad om bruksendring 1942/54/6

RS 54/11 Søknad om bruksendring 1942/66/52

RS 55/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/13

RS 56/11 Søknad om bruksendring 1942/80/1/9



RS 57/11 Søknad om bruksendring

RS 58/11 Søknad om bruksendring 1942/83/16

RS 59/11 Søknad om bruksendring 1942/77/111

RS 60/11 Søknad om bruksendring 1942/57/9

RS 61/11 Bruksendring bygg på gbn. 1942/66/20

RS 62/11 Bruksendring gbr.1942/86/32

RS 63/11 Bruksendring gbr.1942/81/3/1

RS 64/11 Søknad om bruksendring 1942/47/25. Jubelen 12

RS 65/11 Vedtak - Oppsigelse utslippstillatelse gbn. 1942/71/2

RS 66/11 Midlertidig fritak kommunale gebyrer for eiendom 1942/47/180

RS 67/11 Høring - Utkast til verneplan for skog på Statskog SFs grunn i Troms fylke

RS 68/11 Høring av forslag til forskrift om fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye 
for 2011

RS 69/11 Uttalelse til regulering av fisket etter anadrome laksefisk i 2011

RS 70/11 Utkast til verneplan for skog på statsskog sfs grunn i Troms fylke

RS 71/11 Undersøkelse av Nordreisa kommune som miljøvernmyndighet -tilbakemelding 
angående avvik og merknader

RS 72/11 Orientering om 14 nye våtmarksområder i Ramsarkonvensjonen

RS 73/11 Rapport med godkjenning, kontrollsted for vilt, Sørkjosen

RS 74/11 Tilskudd til bruk med avlingssvikt i Nordreisa kommune 2010

RS 75/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2010

RS 76/11 Delegert vedtak - Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket 2010, 
eiendom 1942/18/11

RS 77/11 Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/8/8

RS 78/11 Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/70/9, 17

RS 79/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4

RS 80/11 Konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/36/2

RS 81/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/64/8

RS 82/11 Nordreisa idrettens samfunnsregnskap



PS 2/11 Godkjenning av plan for flomsikring i Jernelva

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune tar til etterretning Fylkesmannens vedtak om at flomsikring av Jernelva 
hjemles i Vannressursloven. Tiltaket vil således ikke behandles med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.

Nordreisa kommune godkjenner plan for flomsikring av Jernelva datert 12.11.10.

Nordreisa kommune gir nødvendig garanti for kommunal andel av flomsikringstiltaket. Forslag 
til finansiering legges fram for kommunestyret i forbindelse med revisjon av 
kommunebudsjettet.

Rådmannen gis fullmakt til undertegning av garantierklæring.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune tar til etterretning Fylkesmannens vedtak om at flomsikring av Jernelva 
hjemles i Vannressursloven. Tiltaket vil således ikke behandles med hjemmel i plan- og 
bygningsloven.

Nordreisa kommune godkjenner plan for flomsikring av Jernelva datert 12.11.10.

Nordreisa kommune gir nødvendig garanti for kommunal andel av flomsikringstiltaket. Forslag 
til finansiering legges fram for kommunestyret i forbindelse med revisjon av 
kommunebudsjettet.

Rådmannen gis fullmakt til undertegning av garantierklæring.

PS 3/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18

Rådmannens innstilling
Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig av bygning på gbr.1942/12/18 avslås.

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP, saken utsettes fordi driftsutvalget ønsker mer opplysninger i 
saken.

Forslaget fra Lidvart Jakobsen AP, enstemmig vedtattVedtak:
Saken utsettes fordi driftsutvalget ønsker mer opplysninger i saken.

PS 4/11 Deling av eiendom 1942/67/3

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 180m2 skogvokst areal fra eiendom 67/3 og 4 i 
Nordreisa kommune. Arealet er tenkt som tilleggsareal til boligtomt 67/11 for bygging av 
garasje.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 dette er tilleggsareal til 
boligtomt. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 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.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 180m2 skogvokst areal fra eiendom 67/3 og 4 i 
Nordreisa kommune. Arealet er tenkt som tilleggsareal til boligtomt 67/11 for bygging av 
garasje.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 dette er tilleggsareal til 
boligtomt. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 
Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-
12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 
for deling.

Det settes følgende vilkår:
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 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.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

PS 5/11 Deling av eiendom 1942/71/5

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 200 m2 dyrkbar jord til nausttomt fra 
eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 



 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 av nausttomt trolig ikke vil føre til konsekvenser 
landbruket, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål 
og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som 
skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
 Ny eier av omsøkt naustparsell på søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel. Denne må være innvilget før tinglysning av nausttomta.
 Det må foreligge veiavtale om rett til adkomst over berørte eiendommer for å sikre 

atkomst til omsøkt parsell og atkomst til eiendom 71/5. Dette skal tinglyses.
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 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.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 700 m2 dyrkba jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 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 §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 vil forhindre at arealene kan falle tilbake til 
grovfôrproduksjon dersom den planlagte grønnsaksproduksjon skulle avsluttes. 
Grønnsaksproduksjon kan gjennomføres med en leieavtale på jorda. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket kommer i konflikt med 
naturmangfoldloven som bl.a. skal ivareta menneskenes virksomheter og kultur.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 



Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP for del to av innstilling til vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og  26-1

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av tilleggsareal trolig ikke vil føre til 
konsekvenser for landbruket eller friluftsinteresser. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Ved avstemning ble første del av innstillinga vedtatt enstemmig, mens for del to ble Lidvart 
Jakobsen sitt forlag vedtatt med 5 stemmer mot to stemmer avgitt for rådmannens innstilling.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 200 m2 dyrkbar jord til nausttomt fra 
eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 av nausttomt trolig ikke vil føre til konsekvenser 
landbruket, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål 
og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som 
skal vurderes i §§ 8-12.

Det settes følgende vilkår:
 Ny eier av omsøkt naustparsell på søke Statens vegvesen om utvidet bruk av eksisterende 

avkjørsel. Denne må være innvilget før tinglysning av nausttomta.
 Det må foreligge veiavtale om rett til adkomst over berørte eiendommer for å sikre 

atkomst til omsøkt parsell og atkomst til eiendom 71/5. Dette skal tinglyses.
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt.
 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.

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 
falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 700 m2 dyrkbar jord som tilleggsareal til 
hyttetomt fra eiendom 71/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 26-1

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling av tilleggsareal trolig ikke vil føre til 
konsekvenser for landbruket eller friluftsinteresser. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

PS 6/11 Deling av eiendom 1942/58/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 5,8 daa bebygd areal til fritidsformål 
fra eiendom 58/1 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 §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 vil føre til at resterende eiendom 58/1 vil bli 
uten bolighus og ha liten salgsverdi. Salg av hele eiendommen til folk som vil bosette seg her er 
positivt for å opprettholde bosetningen i området. Formålet med denne fradelingen er fritidsbruk 
og vil dermed svekke muligheten for fast bosetting. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til 
formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på 
prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari Frp:



Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 5,8 daa bebygd areal til fritidsformål fra 
eiendom 58/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 står flere hus som er står tom i Oksfjord, og det er fint 
at noen kjøper hus der og bruker dem så det ikke står og forfaller. Tomta er bratt og vanskelig å 
komme til med dagens maskiner. Eiendommen har små ressurser for selvstendig og lønnsom 
drift. Det er også av samfunnmessige interesse at det blir lys i husene og at de blir tatt vare på.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Ragnhild Hammari Frp, sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 5,8 daa bebygd areal til fritidsformål fra 
eiendom 58/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 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 står flere hus som er står tom i Oksfjord, og det er fint 
at noen kjøper hus der og bruker dem så det ikke står og forfaller. Tomta er bratt og vanskelig å 
komme til med dagens maskiner. Eiendommen har små ressurser for selvstendig og lønnsom 
drift. Det er også av samfunnmessige interesse at det blir lys i husene og at de blir tatt vare på.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

PS 7/11 Deling av eiendom 1942/29/8

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 1 daa bebygd hyytetomt fra eiendom 29/8 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 



 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at parsellen som søkes fradelt ligger på produktiv skogsmark, 
og ferdselen går igjennom tunet og ved siden av fulldyrka areal. 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. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen og 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari Frp

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at tomta ligger på en grusrygg som ikke er dyrkbar. Hytta har 
vært der i mange år og ikke ført til noen hindringer for landbruket. At den får en selvstendig 
tomt hindrer ikke mer. Det er også av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen. Det 
er forsvarlig å dele tomta. Det er en styrke for bruket ved å selge ei hyttetomt. Arealet er 
tidligere omdisponert til hytteformål. 
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Ragnhild Hammari Frp, sitt forslag vedtatt mot to stemmer, som ble gitt for rådmannens 
innstilling

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa bebygd hyttetomt fra eiendom 29/8 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at tomta ligger på en grusrygg som ikke er dyrkbar. Hytta har 
vært der i mange år og ikke ført til noen hindringer for landbruket. At den får en selvstendig 
tomt hindrer ikke mer. Det er også av samfunnsmessig interesse at man bruker Reisadalen. Det 
er forsvarlig å dele tomta. Det er en styrke for bruket ved å selge ei hyttetomt. Arealet er 
tidligere omdisponert til hytteformål. 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i naturmangfoldloven, og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

PS 8/11 Deling av eiendom 1942/81/3

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og
bygningsloven og krever at før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt fra eiendom 81/3 i Nordreisa kommune, må det fremmes en reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
atkomstveg. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det tidligere er etablert to hyttetomter på eiendom 81/3 i 
samme område som omsøkt tomt, og disse tomtene må sees i sammenheng.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP

Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og
bygningsloven og innvilger dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for omsøkte hyttetomt 
på eiendommen 81/3 i Nordreisa kommune. 

Det gis dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 
jfr plan- og bygningsloven § 1-8 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke legges opp til flere fradelinger og at fradeling 
ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. 

Saken må nå sendes på høring i hht plan- og bygningslovens § 19-2

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven.

Lidvart Jakobsen AP, sitt forslag vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for 
rådmannens innstilling.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og



bygningsloven og innvilger dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for omsøkte hyttetomt 
på eiendommen 81/3 i Nordreisa kommune. 

Det gis dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 
jfr plan- og bygningsloven § 1-8 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke legges opp til flere fradelinger og at fradeling 
ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. 

Saken må nå sendes på høring i hht plan- og bygningslovens § 19-2

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven.

PS 9/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/50

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune krever at det før kommunen tar stilling til delingssøknaden om deling av
hyttetomt gnr. 29 bnr. 50 i Nordreisa kommune må fremmes en reguleringsplan med 
reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets utstrekning, plassering av bygninger med
adkomst. Reguleringsplanen må bl.a. ha bestemmelser om utforming av hyttene som ivaretar
lokal byggeskikk og tilpasses kulturlandskapet. Eventuell reguleringsplan utarbeides av søker.

Dette gjøres jfr følgende:
 Plan- og bygningsloven § 23-1
 Kommuneplanens arealdel

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det fra tidligere er fradelt to hyttetomter, og at 
hyttetomtene i forhold til hverandre og den nye tomta må sees i sammenheng. Dette gjøres h.h.t. 
retningslinjer vedtatt av kommunestyret i sak 0027/02.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og
bygningsloven og innvilger dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for omsøkte hyttetomt 
på eiendommen 29/50 i Nordreisa kommune. 
Det gis dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen saken 
godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 1-8 

Saken må nå sendes på høring i hht plan- og bygningslovens § 19-2

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke legges opp til flere fradelinger og at fradeling 
ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven.



Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til kommuneplanens arealdel og til § 12-1 i plan- og
bygningsloven og innvilger dispensasjon fra kravet om reguleringsplan for omsøkte hyttetomt 
på eiendommen 29/50 i Nordreisa kommune. 
Det gis dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen saken 
godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 1-8 

Saken må nå sendes på høring i hht plan- og bygningslovens § 19-2

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at det ikke legges opp til flere fradelinger og at fradeling 
ikke kommer i konflikt med landbruksinteresser, friluftsinteresser og allmenn ferdsel. 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker jfr forvaltningsloven.

PS 10/11 Dispensasjonssøknad omdisponering av areal gbr. 1942/52/7

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 18.01.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søknad fra RGS Eiendom AS om dispensasjon fra reguleringsplanen for å omdisponere arealet i 
1 etg til Bolig/Forretningsformål på eiendommen 52/7 innvilges med hjemmel i pbl. § 19-2. 

Begrunnelse:
 Store deler av 1 etg står i dag ubrukt, dette er ikke samsvar med ”visjonen om et levende 

sentrum”. 
 Det er ledig næringsareal i sentrum.


