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  Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 68/10 Referatsak

RS 92/10 Protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8, 
24.08.2010

2009/3871

RS 93/10 Avslag på søknad om fellingstillatelse på jerv 2009/3869
RS 94/10 Delegert vedtak, Innvilget konsesjon på erverv av 

eiendom 1942/64/1
2010/4354

RS 95/10 Delegert vedtak, Godkjenning av plan for 
nydyrking eiendom 1942/2/9,14

2010/3491

RS 96/10 Søknad om forlengelse av prosjekt Økoløft 2009/3455

RS 97/10 Delegert vedtak, Omdisponering av dyrka jord til 
vei på eiendom 1942/5/4,5

2010/4753

RS 98/10 Søknad om omdisponering av dyrka areal til 
ridebane gnr 1942/5/3 i Nordreisa

2010/288

RS 99/10 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/43/1 2009/10067
RS 100/10 Delegert vedtak, Deling av eiendom 1942/53/1 2009/4267

RS 101/10 Søknad om deling fra 1942/77/20 til naust 2010/2344
RS 102/10 Søknad om deling av gnr 1942/69/2 til nausttomt 2009/8296

RS 103/10 Søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/81/1

2010/4106

RS 104/10 Fritak for feiing gnr 1942/80/1-2 2010/4191
RS 105/10 Fritak for feieavgift på gnr. 1942/47/485 2010/4785

RS 106/10 Ferdigattest fiskerihavn i Oksfjord gbn. 
1942/57/35

2009/8379

RS 107/10 Ferdigattest - sikringstiltak Sørkjosen lufthavn 
gbn. 1942/47/418

2010/4474

RS 108/10 Ferdigattest leiligheter Sentrum 6, gbn. 1942/52/7 2009/3938
RS 109/10 Ferdigattest tilbygg til bolig gbn. 1942/16/17 2009/6008

RS 110/10 Ferdigattest tiltak på 1942/44/2 2009/1444
RS 111/10 Ferdigattest hytte på gbn. 1942/ 65/144 2009/6979

RS 112/10 Igangsettingstillatelse brannvarslingsanlegg 
Sørkjosen skole - 1942/47/3/45

2009/10275

RS 113/10 Igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/52/161 2010/4288
RS 114/10 Igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 1942/71/16 2010/3664

RS 115/10 Endringstillatelse byggesak gbn. 1942/47/437 -
Nessevegen 1

2009/8112

RS 116/10 Endrings- og igangsettingstillatelse tiltak på gbn. 
1942/13/79

2010/2354



RS 117/10 Byggetillatelse tiltak på gbn. 47/421 -
Nessevegen 16

2010/4152

RS 118/10 Tillatelse ett trinn, tiltak på gbn. 20/27 2010/2944
RS 119/10 Vedtak utslippstillatelse gbn. 1942/22/56 2010/2971

PS 69/10 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til 
fritidsformål

2010/2219

PS 70/10 Deling av eiendom 1942/62/9 2009/5184
PS 71/10 Deling av eiendom 1942/29/50 2010/2694

PS 72/10 Deling av eiendom 20/4 2009/554
PS 73/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/22/3 2009/9265

PS 74/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/8 2010/1776
PS 75/10 Utarbeidelse av lokal forskrift for mindre 

avløpsanlegg, Nordreisa kommune
2010/4811

PS 76/10 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 
1942/33/14

2010/4604

PS 77/10 Iverksetting av tvangsmulkt, utbedring av 
septikkanlegg.

2009/8245

PS 78/10 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt 
vannverk

X 2009/2127

PS 79/10 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk 
eiendom 1942/25/6/3

X 2009/2127

Tilleggssaker
PS 80/10 Høringsuttalelse på skiltvedtak – Gang- og 

sykkelveg – E6 og fv. 865 i Sørkjosen og 
Storslett

2010/5299

PS 81/10 Søknad om kommunalt tilskudd –
Kunstgressbane Oksfjord og Straumfjord IL

2010/4971

PS 82/10 Prioritering av søknader om spillemidler 2011 2009/940
PS 83/10 Nordreisa kommune – Budsjett 2011 2010/2800

PS 84/10 Vedlikeholdsarbeider VA – Opprettelse av ny 
stilling

2010/5212

Annet:
Til neste formannskapsmøte ønskes en fullstendig utredning på hvordan vaktmesterpoolen 
fungerer og hvor mange som er der. Hvilket vedlikeholdsbudsjett de har å forholde seg til og 
hva oppgavene er til hver enkelt arbeidsplass.



PS 68/10 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Referatene tas til orientering.

Vedtak:
Referatene tas til orientering.

PS 69/10 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til fritidsformål

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 2 daa dyrkbart markslag til 
fritidsformål på eiendom 57/13 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Omdisponering jfr jordlovens § 9 
• Deling jfr jordlovens § 12 
• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt areal ligger i flytteleien for rein. Det omsøkte 
arealet ligger også inntil dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til restriksjoner 
for landbruket. Det foreligger heller ikke tungtveiende samfunnsinteresser som forsvarer delingen 
og dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til befaring er foretatt i søkt område. Nordreisa kommune tar kontakt med 
reindrift i området for dialog ved befaring av ovennevnte sak. Dette gjøres når reindrifta er i 
sommerbeite området sitt.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til befaring er foretatt i søkt område. Nordreisa kommune tar kontakt med 
reindrift i området for dialog ved befaring av ovennevnte sak. Dette gjøres når reindrifta er i 
sommerbeite området sitt.



PS 70/10 Deling av eiendom 1942/62/9

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1 daa bebygd skogsareal til fritidsformål 
fra eiendom 62/9 i Nordreisa kommune.

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

bygningsloven § 20-4 
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7

Nordreisa kommune godkjenner deling av driftsenhet 62/9 og 60/18 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 

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 tomta allerede er 
bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser 
taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
• Innvilget søknad for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til fritidsbolig må være 

mottatt før tomten kan fradeles/tinglyses.
• Fritidstomten må gjerdes inn 
• 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 - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1 daa bebygd skogsareal til fritidsformål 
fra eiendom 62/9 i Nordreisa kommune.

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



• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen jfr plan- og 

bygningsloven § 20-4 
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7

Nordreisa kommune godkjenner deling av driftsenhet 62/9 og 60/18 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 

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 tomta allerede er 
bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser 
taler for deling.

Det settes følgende vilkår:
• Innvilget søknad for utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til fritidsbolig må være 

mottatt før tomten kan fradeles/tinglyses.
• Fritidstomten må gjerdes inn 
• 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 71/10 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. I tillegg ligger 
tomtene innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-metersbeltet fra Gærbmesjohka.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:
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. I tillegg ligger 
tomtene innenfor 100-metersbeltet fra Reisaelva og 50-metersbeltet fra Gærbmesjohka.

PS 72/10 Deling av eiendom 20/4

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 900 m2 produktiv skog til 
fritidsformål fra eiendom 20/4 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 
• Omdisponering jfr jordlovens § 9
• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tomt ikke vil bli fradelt med lovlig atkomst. 
Statens vegvesen kan ikke godkjenne utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 900 m2 produktiv skog til 
fritidsformål fra eiendom 20/4 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• Deling jfr jordlovens § 12 
• Omdisponering jfr jordlovens § 9
• Deling jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- og bygningslovens 7



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt tomt ikke vil bli fradelt med lovlig atkomst. 
Statens vegvesen kan ikke godkjenne utvidet bruk av eksisterende avkjørsel.

PS 73/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/22/3

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til og jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner ikke fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.

Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger i et område med mye
landbruksvirksomhet, og omsøkt tomt består av fulldyrka 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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag:
Nordreisa kommune viser jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.
Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en
mulig driver av gården i framtida.

Det ble stemt over forslaget fra Ragnhild Hammari (Frp). Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte 
imot. Forslaget vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune viser jordlovens § 12, og plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68 og
godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 22/3 i Nordreisa
kommune.
Videre gis med hjemmel i plan- og bygningslovens § 7 ikke dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er ei boligtomt og det er unge folk som ønsker å
etablere seg i kommunen. Fradeling av 1 dekar synes forsvarlig i forhold til avkastningen. Det
styrker også gårdsdrifta med å kunne selge ei tomt. Det aktuelle området er ikke høstet de siste
åra fordi jorda er så grunn og har mye stein. Tomtekjøper er også i familie med søker og er en



mulig driver av gården i framtida.

PS 74/10 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/29/8

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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Ragnhild Hammari Frp, fremmet følgende forslag:

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

Dette gjøres jfr følgende:
• •Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
• •Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 63
• •Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det er stor samfunnsmessig interesse. Erverver er datter til
søker og har familie. De bruker hytta når de er og hjelper til med lamming, sauesanking, høyonn 
og når de tar ut ved. De er også avløsere. Deling er forsvarlig ut i fra avkastning, tomta ligger på 
en høyde som består av morene med barskog. Det er gitt omdispensasjonstillatelse i 2008 til 
oppføring av hytte.

Det ble stemt over Ragnhild Hammari (Frp) sitt forslag. Forslaget fikk 5 stemmer og 1 stemte 
imot. Forslaget vedtatt. 



Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner søknad om fradeling av ca 1 daa bebygd produktiv skogsmark
til fritidsformål fra eiendom 29/8 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
• •Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
• •Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 63
• •Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.

Det er ved avgjørelsen lagt vekt på at det er stor samfunnsmessig interesse. Erverver er datter til
søker og har familie. De bruker hytta når de er og hjelper til med lamming, sauesanking, høyonn 
og når de tar ut ved. De er også avløsere. Deling er forsvarlig ut i fra avkastning, tomta ligger på 
en høyde som består av morene med barskog. Det er gitt omdispensasjonstillatelse i 2008 til 
oppføring av hytte.

PS 75/10 Utarbeidelse av lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, Nordreisa 
kommune

Rådmannens innstilling
Arbeidet med utarbeidelse av Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, Nordreisa kommune, 
iverksettes.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arbeidet med utarbeidelse av Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg, Nordreisa kommune, 
iverksettes.

PS 76/10 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 1942/33/14

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune avslår søknad fra Tom Skorpen om konsesjon for erverv av fast eiendom 
33/14 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr.
• Konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9.



I vurderingene er det lagt vekt på at eiendommen ligger like ved anlagt rateplass og stier for 
friluftsliv, spesielt rekreasjon og fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er 
fritidsformål og etablering av hytte. Dette vil kunne føre til restriksjoner for samfunnet.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Birger Solbakken (Frp) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til befaring i omsøkt område.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til befaring i omsøkt område.

PS 77/10 Iverksetting av tvangsmulkt, utbedring av septikkanlegg.

Rådmannens innstilling
Anleggseier får dagmulkt pålydende Kr. 500,- pr. dag inntil forholdet er brakt i orden.
Mulkten begynner å løpe dagen etter driftsutvalgets møte den 09.11.10

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Teknisk sjef har tilbaketrukket denne saken.

Vedtak:
Teknisk sjef har tilbaketrukket denne saken

PS 78/10 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt vannverk

Rådmannens innstilling
Eiendommen 25/23 innvilges midlertidig fritak for tilkobling til kommunalt vannverk.  
Eiendommen 25/23 skal tilkobles det kommunale vannverket innen utgangen av år 2015.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 



Behandling:
Lidvart Jakobsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.

PS 79/10 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk eiend 1942/25/6/3

Rådmannens innstilling
Eiendommen 25/6/3 innvilges midlertidig fritak for tilkobling til kommunalt vannverk.
Eiendommen 25/6/3 skal tilkobles det kommunale vannverket innen utgangen av år 2015.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Lidvart Jakobsen (Ap) fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes til det økonomiske grunnlaget for søknaden er avklart.

PS 80/10 Høring på skiltvedtak - gang- og sykkelsveg - E6 og fv.865 i 
Sørkjosen og Storslett

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune har ingen merknader til forslag om skiltvedtak – gang- og sykkelveg – E6 
og fv. 865 i Sørkjosen og Storslett .

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Nordreisa kommune har ingen merknader til forslag om skiltvedtak – gang- og sykkelveg – E6 
og fv. 865 i Sørkjosen og Storslett .

PS 81/10 Søknad om kommunalt tilskudd - kunstgressbane Oksfjord og 
Straumfjord il

Rådmannens innstilling

• Nordreisa kommune innvilger Oksfjord og Straumfjord il tilskudd til ombygging av 
fotballbane i Oksfjord til 7’er kunstgressbane under følgende forutsetninger: 

o tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet
o hvert punkt i finansieringsplanen dokumenteres
o Kulturdepartementet godkjenner ombyggingen

• Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler 
og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

• Nordreisa kommune innvilger Oksfjord og Straumfjord il tilskudd til ombygging av 
fotballbane i Oksfjord til 7’er kunstgressbane under følgende forutsetninger: 

o tilskuddsposten opprettholdes i kommunebudsjettet
o hvert punkt i finansieringsplanen dokumenteres
o Kulturdepartementet godkjenner ombyggingen

• Utbetaling skjer i henhold til kommunens prioriteringsliste for søknader om spillemidler 
og tilgjengelige budsjettmidler til bygging av anlegg.

PS 82/10 Prioritering av søknader om spillemidler 2011

Rådmannens innstilling



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Idrettsrådets forslag til prioritering enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune prioriterer årets søknader om spillemidler slik Nordreisa idrettsråd har 
foreslått:

1. Rotsundelv il, gjentatt søknad: Rehabilitering av lysløypa i Rotsundelv
2. Bakkeby idrettsklubb, gjentatt søknad: Rehabilitering av lysløype
3. Nordreisa kommune, gjentatt søknad: Rehabilitering av miniatyrskytebane
4. Oksfjord og Straumfjord il, ny søknad: Ombygging av fotballbane til kunstgress 7’er-

bane

PS 83/10 Nordreisa kommune - budsjett 2011

Rådmannens innstilling
Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjettet 2011: 

Ramme 2011 Utgifter Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter 29 256 578 -5 150 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 94 818 365 -16 244 597
13 Helse og omsorg, Sosial 135 885 614 -41 947 600
14 Utviklingsavdelinga 15 341 312 -5 651 623
15 Anleggsdrift 26 257 105 -14 556 906
16 Bygg og eiendom 22 185 338 -3 081 500
17 Politisk 2 773 806 0
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000
19 Renter og avdrag 26 459 628 -7 797 000
Sum rammer 2010 352 977 746 -352 977 746

Differanse 0

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000,-

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling i kap 14, 15 og 16 enstemmig vedtatt, med unntak av oppretting av 
stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa driftsutvalg.



Vedtak:
Kap 14, 15og 16 vedtatt, med unntak av oppretting av stilling jf. PS 84/10 i Nordreisa 
driftsutvalg.

Ramme 2011 Utgifter Inntekter
11 Administrasjon og fellesutgifter 29 256 578 -5 150 520
12 Skoler, barnehager, Familiesenteret 94 818 365 -16 244 597
13 Helse og omsorg, Sosial 135 885 614 -41 947 600
14 Utviklingsavdelinga 15 341 312 -5 651 623
15 Anleggsdrift 26 257 105 -14 556 906
16 Bygg og eiendom 22 185 338 -3 081 500
17 Politisk 2 773 806 0
18 Skatt og rammetilskudd 0 -258 548 000
19 Renter og avdrag 26 459 628 -7 797 000
Sum rammer 2010 352 977 746 -352 977 746

Differanse 0

Nordreisa kommune tar opp videreformidlingslån fra Husbanken til startlån med kr 15 000 000,-

PS 84/10 Vedlikeholdsarbeider VA - opprettelse av ny stilling

Rådmannens innstilling
100 % stilling som vedlikeholdsarbeider VA opprettes fra 01.01.2011.  Stillingen finansieres 
over VA-gebyrer.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 09.11.2010 

Behandling:
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag:
Det tilsettes ikke vedlikeholdsarbeider VA. Vedlikeholdstjenesten må bli sett på samlet under 
ett, og de må ordne seg innen de rammene de har.

Det ble stemt over forslaget fra Ragnhild Hammari (Frp). Forslaget fikk 4 stemmer og 2 stemte 
imot. Forslaget vedtatt.

Vedtak:
Det tilsettes ikke vedlikeholdsarbeider VA. Vedlikeholdstjenesten må bli sett på samlet under 
ett, og de må orden seg innen de rammene de har.



Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 04.11.2010 

Behandling:
John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag: Saken utsettes og sendes til driftsutvalget for 
utredning hvor vedlikeholdstjenestene samlet blir vurdert under ett. 

Utsettingsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken utsettes og sendes til driftsutvalget for utredning hvor vedlikeholdstjenestene samlet blir 
vurdert under ett. 


