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PS 11/11 Referatsak

RS 83/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/54/2 2011/882
RS 84/11 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved 

erverv av gnr 50, brn 22
2010/5910

RS 85/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, 
brn 1, f.nr 4

2010/5171

RS 86/11 Delegert vedtak - deling av gnr 41, brn 1 2010/3574

RS 87/11 Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 
1942/20/1 og gnr 1942/20/29 i Nordreisa

2010/3834

RS 88/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 77, 
brn 3 i Nordreisa

2010/5015

RS 89/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 14, brn 4 
i Nordreisa

2010/2013

RS 90/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 
1942/36/2

2010/4039

RS 91/11 Delegert vedtak - søknad om deling av hyttetomt 
fra gnr 1942/55/4 og 1942/55/27

2009/385

RS 92/11 Delegert vedtak - deling av driftsenheten gnr 
1942/54/2 og 19 i Nordreisa

2009/924

RS 93/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, 
brn 1, f nr 5

2010/5173

RS 94/11 Delegert vedtak - søknad om deling av 
driftsenheten 1942/68/9 og 1942/68/15 i 

2010/4800



Nordreisa

RS 95/11 Delegert vedtak - godkjenning av 
forpaktningskontrakt gnr 1942/65/21

2011/629

RS 96/11 Settefylkesmannen - Klage etter plan og 
bygningsloven gnr 1942/29/8 - Avslag

2010/1776

RS 97/11 Kopi av svar sendt Tromsø kommune 2010/5796
RS 98/11 Kopi av svar sendt Bardu kommune 2010/5796

RS 99/11 Kopi – Klagesak - bygging av traktorvei i 
Nordreisa kommune

2010/1245

RS 100/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda 
i region 8 den 06.januar 2011

2009/3871

RS 101/11 Varsel om pålegg om å fjerne bobuss og gumpi 2011/648
RS 102/11 Brukstillatelse for gaupebås i Troms fylke 01.02.-

31.03.11. - Kopi av brev sendt Arild Johnsen
2009/1023

RS 103/11 Uttalelse til forslag om regulering av fisket etter 
anadrome laksefiske i sjøen - kopi av brev til 
direktoratet for naturforvaltning

2009/1023

RS 104/11 Økoløft i Nordreisa. Avslag på søknad om 
tilskudd til videreføring av prosjektet

2009/3455

RS 105/11 Handlingsprogram for gang og 
sykkeltilrettelegging vedtatt handlingsprogram

2011/279

RS 106/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms -
Uttalelse til forslag om regulering av fiske etter 
anadrome laksefisk i vassdrag i Troms for 2011

2009/1023

RS 107/11 Tillatelse til renovering av bad/våtrom 
gbr.1942/14/6

2011/1066

RS 108/11 Vann og kloakk på gnr. 1942/55/13 2009/6499

RS 109/11 Midlertidig brukstillatelse gbr. 1942/49/55 2011/160
RS 110/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 2010/3393

RS 111/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/47/198 2010/2729
RS 112/11 Ferdigattest gbr.1942/14/154 2009/7436

RS 113/11 Ferdigattest gbr.1942/25/59 2009/7645
RS 114/11 Tillatelse til tiltak gbr.1942/79/1 2010/4778

RS 115/11 Tillatelse til bruksendring/ombygging 
gbr.1942/52/7

2011/740

RS 116/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8. 
Byggeforbud i 100 metersonen gbr.194279/1

2010/4778

RS 117/11 Rivetillatelse gbr.1942/31/1/2 2011/758

RS 118/11 Tillatelse tilbygg bolig gbr.1942/80/1/26 2011/866
RS 119/11 Tillatelse tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/80/3 2011/966

RS 120/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/79 2010/2354



RS 121/11 Arealutvidelse/endring av areal på 
akvakulturlokaliteten Uløy nr. 10570 i Nordreisa 
Kommune

2009/7417

RS 122/11 Søknad om fritak av kommunale avgifter ***** X 2011/738

RS 123/11 Delegert vedtak - Salg kommunal bolig mellavn. 
9 gbn. 14/6.

X 2010/4449

PS 12/11 Søknad om deling gnr 1942/22/14 2010/3910
PS 13/11 Søknad om deling gnr 1942/22/47 2010/1962

PS 14/11 Søknad om deling av gnr 1942/51/4 2010/2585
PS 15/11 Søknad om deling av gnr 1942/71/1 i Nordreisa 2010/4284

PS 16/11 Søknad om deling gnr 1942/83/1 i Nordreisa 2010/4938
PS 17/11 Søknad om deling gnr 1942/81/3 i Nordreisa 2010/3960

PS 18/11 Søknad om deling gnr 77, brn 20 2010/2344
PS 19/11 Ny behandling - søknad om deling gnr 1942/22/3 2009/9265

PS 20/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 
1942/29/8

2010/3587

PS 21/11 Klagebehandling - deling av gnr 1942/71/5 2010/2912
PS 22/11 Revidering av Retningslinjer for tildeling av 

kulturmidler
2011/831

PS 23/11 Nye vegnavn i Nordreisa 2010/771

PS 24/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18 2010/3550
PS 25/11 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt 

vannverk eiend 1942/25/23
X 2009/2127

PS 26/11 Detaljregulering renseanlegg 1942/18/5,6

Tilleggssak:
PS 27/11 Vedr. Arealdisponering – ombygging v/ Sonjatun

PS 11/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Referatene tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Referatene tas til orientering.



RS 83/11 Søknad om konsesjon gnr 1942/54/2

RS 84/11 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon ved erverv av gnr 50, brn 22

RS 85/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, brn 1, f.nr 4

RS 86/11 Delegert vedtak - deling av gnr 41, brn 1

RS 87/11 Delegert vedtak - søknad om deling fra gnr 1942/20/1 og gnr 1942/20/29 i 
Nordreisa

RS 88/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 77, brn 3 i Nordreisa

RS 89/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 14, brn 4 i Nordreisa

RS 90/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 1942/36/2

RS 91/11 Delgert vedtak - søknad om deling av hyttetomt fra gnr 1942/55/4 og 1942/55/27

RS 92/11 Delgert vedtak - deling av driftsenheten gnr 1942/54/2 og 19 i Nordreisa

RS 93/11 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 80, brn 1, f nr 5

RS 94/11 Delgert vedtak - søknad om deling av driftsenheten 1942/68/9 og 1942/68/15 i 
Nordreisa

RS 95/11 Delegert vedtak - godkjenning av forpaktningskontrakt gnr 1942/65/21

RS 96/11 Settefylkesmannen - Klage etter plan og bygningsloven gnr 1942/29/8 - Avslag

RS 97/11 Kopi av svar sendt Tromsø kommune

RS 98/11 Kopi av svar sendt Bardu kommune

RS 99/11 Kopi - Klagesak- bygging av traktorvei i Nordreisa kommune

RS 100/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i region 8 den 06.januar 2011

RS 101/11 Varsel om pålegg om å fjerne bobuss og gumpi

RS 102/11 Brukstillatelse for gaupebås i Troms fylke 01.02.-31.03.11. - Kopi av brev sendt 
Arild Johnsen

RS 103/11 Uttalelse til forslag om regulering av fisket etter anadrome laksefiske i sjøen -
kopi av brev til direktoratet for naturforvaltning

RS 104/11 Økoløft i Nordreisa. Avslag på søknad om tilskudd til videreføring av prosjektet

RS 105/11 Handlingsprogram for gang og sykkeltilrettelegging vedtatt handlingsprogram

RS 106/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Uttalelse til forslag om regulering av 
fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag i Troms for 2011

RS 107/11 Tillatelse til renovering av bad/våtrom gbr.1942/14/6

RS 108/11 Vann og kloakk på gnr. 1942/55/13



RS 109/11 Midlertidig brukstillatelse gbr. 1942/49/55

RS 110/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8.

RS 111/11 Ferdigattest bolig og garasje på gbn. 1942/47/198

RS 112/11 Ferdigattest gbr.1942/14/154

RS 113/11 Ferdigattest gbr.1942/25/59

RS 114/11 Tilatelse til tiltak gbr.1942/79/1

RS 115/11 Tillatelse til bruksendring/ombyggning gbr.1942/52/7

RS 116/11 Dispensasjon fra plan-og bygningsloven § 1-8. Byggeforbud i 100 meterssonen 
gbr.194279/1

RS 117/11 Rivetillatelse gbr.1942/31/1/2

RS 118/11 Tillatelse tilbygg bolig gbr.1942/80/1/26

RS 119/11 Tillatelse tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/80/3

RS 120/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/79

RS 121/11 Arealutvidelse/endring av areal på akvakulturlokaliteten Uløy nr. 10570 i 
Nordreisa Kommune

RS 122/11 Søknad om fritak av kommunale avgifter *****

RS 123/11 Delegert vedtak - Salg kommunal bolig mellavn. 9 gbn. 14/6.

PS 12/11 Søknad om deling gnr 1942/22/14

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av to parseller på á 250 m2 til fritidsformål fra 
eiendom 22/14 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes 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. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

De omsøkte parsellene ligger nært dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til 
restriksjoner for landbruket. Uti fra landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at en dispensasjon 
er forsvarlig. 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 kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari Frp og Lidvart Jakobsen Ap :

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to parseller hver på 250 m2 til fritidsformål fra 
eiendom 22/14 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. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

De omsøkte parsellene ligger på en høyde oppå et gammelt steinuttak og kan ikke brukes til noe 
annet. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med verken reindriftsinteresser, 
landbruk, naturmangfold, kulturmiljø eller friluftsliv i området. Eiendommen har små ressurser 
for selvstendig drift og en fradeling vil ikke forringe noe. Det er av samfunnsmessig interesse at 
folk vil bygge og bruke Reisadalen. Kjøperne har også i merknaden sagt at krav til restriksjoner 
og fremtidig gårdsdrift aldri vil være aktuelt. Ved eventuell fremtidig omsetning skal enhver 
kjøper i salgsoppgaven bli gjort kjent med tomtens beliggenhet og nærhet til gårdsdrift.  

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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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.

 Ved evt. bygging må det søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og 
jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr forurensningsforskriften.

 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.

Forslag fra Ragnhild Hammari Frp og Lidvart Jakobsen Ap enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to parseller hver på 250 m2 til fritidsformål fra 
eiendom 22/14 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. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

De omsøkte parsellene ligger på en høyde oppå et gammelt steinuttak og kan ikke brukes til noe 
annet. Vi kan ikke se at fradelingen vil komme i konflikt med verken reindriftsinteresser, 
landbruk, naturmangfold, kulturmiljø eller friluftsliv i området. Eiendommen har små ressurser 
for selvstendig drift og en fradeling vil ikke forringe noe. Det er av samfunnsmessig interesse at 
folk vil bygge og bruke Reisadalen. Kjøperne har også i merknaden sagt at krav til restriksjoner 
og fremtidig gårdsdrift aldri vil være aktuelt. Ved eventuell fremtidig omsetning skal enhver 
kjøper i salgsoppgaven bli gjort kjent med tomtens beliggenhet og nærhet til gårdsdrift. 

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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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.

 Ved evt. bygging må det søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og 
jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr forurensningsforskriften.

 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 13/11 Søknad om deling gnr 1942/22/47

1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1500 m2 til hyttetomt fra eiendom 22/47 i 
Nordreisa kommune.



Dette gjøres jfr følgende:
 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. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

Det omsøkte arealet ligger nært dyrka areal i drift og en deling til fritidsformål kan føre til 
restriksjoner for landbruket. Uti fra landbruksmessige hensyn kan vi ikke se at en dispensasjon 
er forsvarlig. Det er også uheldig å ha fristidsboliger helt inntil boligtomter. 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 kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Forslag fra Ragnhild Hammari Frp: 

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1500 m2 til hyttetomt fra eiendom 22/47 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 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. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

Vedtaket begrunnes med at eieren bor allerede på eiendommen. Han ønske å bygge en mindre 
hytte der i stede for å eie et stort hus han ikke har behov for. Det er også eiendommen hvor han 
er oppvokst. At ei hytte blir bygd ved et bolighus har vi flere steder i Nordreisa. Det er flere 
fritidshus i området og det har ikke vært noen problem. Det er også av samfunnsmessige 
interesse at folk vil bo i Reisadalen. Nærliggende eiendom blir ikke berørt da den ligger på en 
høyde og kan ikke føre til ulemper. Det er heller ikke kommet inn noen negative høringer. 

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.

 Ved evt. bygging må det søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og 
jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr forurensningsforskriften.

 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.

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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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. 

Ragnhild Hammari Frp sitt forslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1500 m2 til hyttetomt fra eiendom 22/47 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 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. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

Vedtaket begrunnes med at eieren allerede bor på eiendommen. Han ønske å bygge en mindre 
hytte der i stede for å eie et stort hus han ikke har behov for. Det er også eiendommen hvor han 
er oppvokst. At ei hytte blir bygd ved et bolighus har vi flere steder i Nordreisa. Det er flere 
fritidshus i området og det har ikke vært noen problem. Det er også av samfunnsmessige 
interesse at folk vil bo i Reisadalen. Nærliggende eiendom blir ikke berørt da den ligger på en 
høyde og kan ikke føre til ulemper. Det er heller ikke kommet inn noen negative høringer. 

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.

 Ved evt. bygging må det søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og 
jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr forurensningsforskriften.

 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.

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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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. 



PS 14/11 Søknad om deling av gnr 1942/51/4

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 700 m2 bebygd areal til fritidsformål, samt 
inntil 350 m2 som tilleggsareal til gnr 51, brn 7 fra eiendommen gnr 51, brn 4 i Nordreisa 
kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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.

 Ved evt bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstilltatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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 - 15.03.2011 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt



Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 700 m2 bebygd areal til fritidsformål, samt 
inntil 350 m2 som tilleggsareal til gnr 51, brn 7 fra eiendommen gnr 51, brn 4 i Nordreisa 
kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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.

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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 15/11 Søknad om deling av gnr 1942/71/1 i Nordreisa

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka/dyrkbar jord som 
tilleggsareal til gnr 71, brn 1, feste nr fra eiendommen gnr 71, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 tomta allerede er 
bebygd. 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. Etablering av litt større boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.

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 - 15.03.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka/dyrkbar jord som 
tilleggsareal til gnr 71, brn 1, feste nr 3 fra eiendommen gnr 71, brn 1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 tomta allerede er 
bebygd. 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. Etablering av litt større boligtomter i distriktet er positivt for bosettingen.



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 16/11 Søknad om deling gnr 1942/83/1 i Nordreisa

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,2 daa tidligere overflatedyrka jord til 
fritidsbolig fra eiendommen gnr 83, brn 10 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 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.
 Det må søkes om utslippstilltatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 

forurensningsforskriften.
 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 - 15.03.2011 

Behandling:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 1,2 daa tidligere overflatedyrka jord til 
fritidsbolig fra eiendommen gnr 83, brn 10 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 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.
 Det må søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 

forurensningsforskriften.
 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 17/11 Søknad om deling gnr 1942/81/3 i Nordreisa

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 tidligere fulldyrka jord og skrinn 
fastmark til fritidsbolig fra eiendommen gnr 81, brn 3 i Nordreisa kommune.



Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 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.
 Det må søkes om utslippstilltatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 

forurensningsforskriften.
 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 - 15.03.2011 

Behandling:

Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 500 m2 tidligere fulldyrka jord og skrinn 
fastmark til fritidsbolig fra eiendommen gnr 81, brn 3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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. Delingstillatelsen er vurdert 
i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldlovens § 1 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.
 Det må søkes om utslippstillatelse og etablering av slamavskiller og jordrenseanlegg jfr 

forurensningsforskriften.
 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 18/11 Søknad om deling gnr 77, brn 20

1 Kart

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2500 m2 fra gnr 77, brn 20 i Nordreisa som 
tilleggsareal til bebygd boligtomt gnr 77/61,62. Arealene er fordelt med ca 1150 m2 rundt 
boligen på øversiden av veien slik at tomta blir som markert på kartet, og inntil ca 1200 m2 på 
nedsiden av vegen som omsøkt. Arealet på sjøsiden av E6 er skogvokst men dyrkbart.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 9 og 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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:
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.
 Tilleggsarealet på sjøsiden av E6 må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for 

allmennhetens ferdsel.
 Hvis arealet på sjøsiden av E6 skal bebygges må det søkes om avkjørselstillatelse før tiltak 

igangsettes. 
 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.

 Ved evt bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstilltatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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 - 15.03.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 2500 m2 fra gnr 77, brn 20 i Nordreisa som 
tilleggsareal til bebygd boligtomt gnr 77/61,62. Arealene er fordelt med ca 1150 m2 rundt 
boligen på øversiden av veien slik at tomta blir som markert på kartet, og inntil ca 1200 m2 på 
nedsiden av vegen som omsøkt. Arealet på sjøsiden av E6 er skogvokst men dyrkbart.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 9 og 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 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 ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden de omsøkte arealene 
allerede er bebygd. 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:
 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.
 Tilleggsarealet på sjøsiden av E6 må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for 

allmennhetens ferdsel.
 Hvis arealet på sjøsiden av E6 skal bebygges må det søkes om avkjørselstillatelse før tiltak 

igangsettes. 
 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.

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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 19/11 Ny behandling - søknad om deling gnr 1942/22/3

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa dyrkbar jord til boligformål fra 
eiendom gnr 22, brn 3 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 kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at den omsøkte tomta ligger i et område med mye 
landbruksvirksomhet, 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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:



Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 
22/3 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 kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

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.
Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor 
samfunnsmessig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en 
fradeling vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa dyrkbar jord til boligtomt på eiendom 
22/3 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 kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

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.
Tomta ligger på en høyde med sand og grus hvor det er dårlig vekst. Det er av stor samfunns 
messig interesse at folk flytter til Nordreisa og vil bosette seg her. Vi kan ikke se at en fradeling 
vil forringe landbruket. Det vil heller styrke landbruket med å selge ei tomt.

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

 Ved evt. bygging/ombygging/restaurering må det søkes om utslippstillatelse og etablering 
av slamavskiller og jordrenseanlegg hvis ikke denne allerede er gitt, jfr 
forurensningsforskriften.

 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 20/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 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 § 20-1 og 26-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2.
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.



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 og delingen er dermed ikke landbruksmessig forsvarlig. 
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.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

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.
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.

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 sitt forslag enstemmig vedtatt

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.
 Tiltaket kommer ikke i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes.



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 21/11 Klagebehandling - deling av gnr 1942/71/5

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 700 m2 dyrkbar 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. 
 Tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 og godkjennes ikke.

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. Det vil da ikke være behov 
for å søke om dispensasjon fra LNF-område til hytteområde. Det vil være uforsvarlig å 
godkjenne at dyrka mark fradeles som tillegg til hyttetomt. Det er et nasjonalt mål at avgangen 
av dyrka mark skal reduseres. Det omsøkte tiltaket vil være i strid med dette målet.

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket kommer i konflikt med naturmangfoldlovens § 1 som bl.a. skal ivareta menneskenes 
virksomheter og kultur nå og i framtiden.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Forslag fra Lidvart Jakobsen AP:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 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, 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 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:
 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.

Lidvart Jakobsens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 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, 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:
 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 22/11 Revidering av Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

1 Gjeldende Retningslinjer for tildeling av kulturmidler

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget vedtar vedlagte forslag til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nordreisa 
kommune.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Idrettsrådet har i møte tilråd at det legges til følgende punkt:
Alle søknader skal ha vedlagt årsmelding og regnskap for foregående år. I årsmelding skal 
redegjøres for forrige års tildelte kulturmidler: beløp og hvordan de er brukt

Innstilling med tillegg fra idrettsrådet enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget vedtar vedlagte forslag til Retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nordreisa 
kommune, med tillegg fra idrettsrådet

PS 23/11 Nye vegnavn i Nordreisa

Vedlegg
1 Kartutsnitt av forslag til nye vegnsvn
2 Nytt vegnavn forslag i område Sonjatun.

Rådmannens innstilling
Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn  og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende veinavn i 
Nordreisa kommune.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Lidvart Jakobsen Ap fremmet følgende endringer:
Molovegen endres til Hans Lillengs veg
Madam Lyngs veg endres til Mor Lyngs plass

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Lidvart Jakobsen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget viser til Lov om stadnamn og matrikkelloven § 21 og vedtar følgende veinavn i 
Nordreisa kommune. Jfr vedlegg
Følgende navn endres:
Molovegen endres til Hans Lillengs veg
Madam Lyngs veg endres til Mor Lyngs plass

PS 24/11 Bruksendring av bygg på gbr.1942/12/18

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

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot arealdelen av kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger (se kommuneplan).

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søknad om bruksendring fra bolig til fritidsbolig på gbr.1942/12/18 avslås.

Begrunnelse:
Tiltaket strider mot arealdelen av kommuneplanen.
Kommunen ønsker ikke fritidsbebyggelse i sentrumsnære områder hvor det er oppført 
frittliggende eneboliger (se kommuneplan).



PS 25/11 Søknad om fritak fra tilkobling kommunalt vannverk eiend 
1942/25/23

PS 26/11 Detaljregulering renseanlegg 1942/18/5,6

Rådmannens innstilling
I medhold av PBL 2008 § 12-11 at forslaget ikke fremmes for høring og offentlig ettersyn. 
Planforslaget anses ikke som tilstrekkelig utredet mht de tiltakene som planen skal hjemle, 
herunder planens samlete konsekvens for miljø og samfunn.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av PBL 2008 § 12-11 at forslaget ikke fremmes for høring og offentlig ettersyn. 
Planforslaget anses ikke som tilstrekkelig utredet mht de tiltakene som planen skal hjemle, 
herunder planens samlete konsekvens for miljø og samfunn.

PS 27/11 Vedr. Arealdisponering - Ombygging v/ Sonjatun

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 15.03.2011 

Behandling:
Saken ble tatt opp av medlem Lidvart Jakobsen i møtet. Det ble utarbeidet følgende forslag til 
vedtak.
Driftsutvalget forventer at Rådmannen legger fram en utredning av arealdisponering før det 
tildeles arealer på Sonjatun.

Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget forventer at Rådmannen legger fram en utredning av arealdisponering før det 
tildeles arealer på Sonjatun.


