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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 28/11 Referatsak
RS 124/11 Rovdyrforvaltningen i Troms 2009/3869

RS 125/11 Delegert vedtak - søknad på konsesjon på erverv 
av gnr.  1942/3/16

2011/896

RS 126/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms 
vedrørende sak 63/10- bygging av traktorvei gnr. 
1942/65/42 mfl.

2010/3261

RS 127/11 Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen 
landskapsverneområder

2009/9443

RS 128/11 Delegert vedtak - søknad om deling av driftsenhet 
1942/3/16 og 18

2011/895

RS 129/11 Tilsagn om tilskudd til fiskeformål for 2011 2011/648

RS 130/11 Vedrørende  Reisautløpet naturreservat i 
Nordreisa kommune

2009/8017

RS 131/11 Klage på Nordreisa kommunes vedtak etter plan 
og bygningsloven om dispensasjon gnr 1942/71/5

2010/2912

RS 132/11 kopi av brev - Innvilget dispensasjon fra 
verneforskriften for Reisa nasjonalpark - bruk av 

2011/75



snøskuter for transport av utstyr til Troms turlags 
hytte ved Nedrefossen

RS 133/11 Kopi av brev - Dispensasjon fra verneforskriften 
for Reisa nasjonalpark og Raisduottarhaldi 
landskapsverneområde for bruk av snøskuter til 
transport av personell og utstyr til hytte ved 
Saitejavri

2011/75

RS 134/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Klage 
avvisingsvedtak

2010/1245

RS 135/11 Høring på skiltvedtak - gang- og sykkelveg - E6 
og fv. 865 i Sørkjosen og Storslett i Nordreisa 
kommune

2010/5299

RS 136/11 Høring - vedlikeholdsplan 1431 Reisaelv ved 
Vinnelys

2009/9443

RS 137/11 Orientering om NTP-prosessen 2010/5213

RS 138/11 Tillatelse til tiltak, midlertidig lagerbygg på 
gbr.1942/47/488

2011/1157

RS 139/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom i 
eksisterende bolig gbr.1942/52/28

2011/1417

RS 140/11 Rammetillatelse gbr.1942/15/41 2011/1312
RS 141/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/47/432 2009/6213

RS 142/11 Tillatelse til tiltak § 20-2, gbr.1942/44/2 2011/1133
RS 143/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2  

gbr.1942/15/68
2010/3629

RS 144/11 Tillatelse til tiltak, trappeheis i bygg 
gbr.1942/15/43

2011/1304

RS 145/11 Midlertidig fritak på kommunale avgifter på gnr. 
1942/52/28

2011/1229

RS 146/11 Tillatelse til midletidig masseuttak 2011/954

RS 147/11 Tillatelse til delvis riving av bygg på 
gbr.1942/47/105

2011/1322

RS 148/11 Tillatelse til oppføring av fritidsbolig § 20-1  på 
gbr.1942/31/1/2

2011/1548

RS 149/11 Tillatelse til totalrehabilitering av bad 
gbr.1942/16/18

2011/1551

RS 150/11 Arealutvidelse/endring av areal på 
akvakulturlokaliteten Klokkstein nr. 10724 i 
Nordreisa Kommune.

2011/969

RS 151/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2, 
driftsbygning i landbruket gbr.1942/29/8

2011/1469

RS 152/11 Tillatelse til gangbru over Røyelelva ved 
Favresorta

2011/975

RS 153/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 2011/1570



gbr.1942/14/71

RS 154/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/15/175

2011/1571

RS 155/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/47/122

2011/1572

RS 156/11 Forhåndsvarsel om fjerning av avfall fra 
eiendommen 1942/38/3

X 2011/1238

PS 29/11 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til 
fritidsformål

2010/2219

PS 30/11 Søknad om deling gnr 1942/18/1 2010/5098

PS 31/11 Deling av eiendom 1942/81/1 2009/7690
PS 32/11 Klage - Søknad om konsesjon på erverv av fast 

eiendom 1942/58/4 i Nordreisa kommune.
2010/5865

PS 33/11 Buss - skur i Rotsundelv 2010/3607

PS 34/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk 
kulturarv og Nordreisa kommune

2011/834

PS 35/11 Endringer av reguleringsbestemmelser i
reguleringsplanen for boligområdet Rovdas 3 
Plan id:19422009_004

2011/1625

Tilleggssaker

PS 36/11 Deling av eiendom 1942/18/4 11/1507
PS 37/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 11-7 

LNF – område for sigevannsbehandling fra 
galsomelen fyllplass

11/1451

PS 28/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Referatsaker tas til orientering



RS 124/11 Rovdyrforvaltningen i Troms

RS 125/11 Delegert vedtak - søknad på konsesjon på erverv av gnr.  1942/3/16

RS 126/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms vedrørende sak 63/10- bygging av 
traktorvei gnr. 1942/65/42 mfl.

RS 127/11 Verneplan for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsverneområder

RS 128/11 Delegert vedtak - søknad om deling av driftsenhet 1942/3/16 og 18

RS 129/11 Tilsagn om tilskudd til fiskeformål for 2011

RS 130/11 Vedrørende  Reisautløpet naturreservat i Nordreisa kommune

RS 131/11 Klage på Nordreisa kommunes vedtak etter plan og bygningsloven om 
dispensasjon gnr 1942/71/5

RS 132/11 kopi av brev - Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa 
nasjonalpark - bruk av snøskuter for transport av utstyr til Troms turlags hytte ved 
Nedrefossen

RS 133/11 Kopi av brev - Dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark og 
Raisduottarhaldi landskapsverneområde for bruk av snøskuter til transport av personell 
og utstyr til hytte ved Saitejavri

RS 134/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Klage avvisingsvedtak

RS 135/11 Høring på skiltvedtak - gang- og sykkelveg - E6 og fv. 865 i Sørkjosen og 
Storslett i Nordreisa kommune

RS 136/11 Høring - vedlikeholdsplan 1431 Reisaelv ved Vinnelys

RS 137/11 Orientering om NTP-prosessen

RS 138/11 Tillatelse til tiltak, midlertidig lagerbygg på gbr.1942/47/488

RS 139/11 Tillatelse til rehablitering av bad/våtrom i eksisterende bolig gbr.1942/52/28

RS 140/11 Rammetillatelse gbr.1942/15/41

RS 142/11 Tilatelse til tiltak § 20-2, gbr.1942/44/2

RS 143/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2  gbr.1942/15/68

RS 144/11 Tillatelse til tiltak, trappeheis i bygg gbr.1942/15/43

RS 145/11 Midlertidig fritak på kommunale avgifter på gnr. 1942/52/28

RS 146/11 tillatelse til midletidig masseuttak

RS 147/11 Tillatelse til delvis riving av bygg på gbr.1942/47/105

RS 148/11 Tillatelse til oppføring av fritidsbolig § 20-1  på gbr.1942/31/1/2



RS 149/11 Tillatelse til totalrehabillitering av bad gbr.1942/16/18

RS 150/11 Arealutvidelse/endring av areal på akvakulturlokaliteten Klokkstein nr. 10724 i 
Nordreisa Kommune.

RS 151/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2, driftsbygning i landbruket 
gbr.1942/29/8

RS 152/11 Tilatelse til gangbru over Røyelelva ved Favresorta

RS 153/11 Tllatelse til rehabilitering av bad/våtrom gbr.1942/14/71

RS 154/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom gbr.1942/15/175

RS 155/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom gbr.1942/47/122

RS 156/11 Forhåndsvarsel om fjerning av avfall fra eiendommen 1942/38/3

PS 29/11 Søknad om deling fra gnr 1942/57/13 til fritidsformål

1 Oversiktskart

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 - 26.04.2011 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende forslag:

Nordreisa kommune godkjenner 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 fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen og forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen 
er ikke i drift, men leies ut. Området er lite dyrkbart. Det er av stor samfunnsmessig interesse at 
folk vil bruke utkantstrøk. Det kan opprettholde trivsel og ikke minst butikken som er i bygda. 
Nordreisa kommune har også sagt at det i utkantstrøk kan være blandet bebyggelse med 
fritidshus og fastboende. Fra tomta til fjellfoten er det 700 meter. Eiendommen har vært 
inngjerdet tidligere, men for 6 år siden ble gjerdet tatt bort og da ble det mer åpent for reinen og 
passere. Tomten blir på innsiden av hvor det gamle gjerdet gikk tidligere. Etter befaring og hva 
gamle folk har erfart går den gamle trekkveien helt under foten av fjellet.

Forslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner 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 fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen og forsvarlig ut i fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Eiendommen 
er ikke i drift, men leies ut. Området er lite dyrkbart. Det er av stor samfunnsmessig interesse at 
folk vil bruke utkantstrøk. Det kan opprettholde trivsel og ikke minst butikken som er i bygda. 
Nordreisa kommune har også sagt at det i utkantstrøk kan være blandet bebyggelse med 
fritidshus og fastboende. Fra tomta til fjellfoten er det 700 meter. Eiendommen har vært 
inngjerdet tidligere, men for 6 år siden ble gjerdet tatt bort og da ble det mer åpent for reinen og 
passere. Tomten blir på innsiden av hvor det gamle gjerdet gikk tidligere. Etter befaring og hva 
gamle folk har erfart går den gamle trekkveien helt under foten av fjellet.

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 30/11 Søknad om deling gnr 1942/18/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av to boligtomter på totalt ca 3 daa produktiv skog 
som er dyrkbar fra gnr 18, brn 1 i Nordreisa kommune som omsøkt. Alternativt godkjennes to 
tomter med plassering parallelt med de tre boligtomtene som ligger inntil Tømmernesvegen. 

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 kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden området allerede er 
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 boligtomter utenfor sentrum er positivt for bosettingen.

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

godkjenning er gitt.
 På grunn av fare for høy vannstand ved en 20-200 års flom må det stilles krav om at det 

skal bygges kjellerfritt og at krona på grunnmuren må ta høyde for høy vannstand.
 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 - 26.04.2011 



Behandling:
Forslag fra Rikke Gausdal Larsen Frp:

Saken utsettes for befaring i neste møte.

Forslag fra Rikke Gausdal Larsen fikk 4 stemmer, mens 3 stemte imot.

Vedtak:
Saken utsettes for befaring i neste møte.

PS 31/11 Deling av eiendom 1942/81/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 1 daa tomt til fritidsformål fra eiendom 81/1 i 
Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

19-2

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkt parsell grenser til forhistoriske kulturminner. En 
ny fritidsbolig på tomta vil skjemme kulturminnet utilbørlig. Dette er i konflikt med
kulturminnelovens § 3 første ledd.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa tomt til fritidsformål fra eiendom 81/1 i 
Nordreisa kommune.
Tomta må flyttes slik at den ikke legges nærmere enn 5 meter fra forhistorisk kulturminne for 
ikke å skjemme det.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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



Vedtakets begrunnes med at det vil skape mer aktivitet i bygda med etablering av fritidshus.

Forslaget fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 1 daa tomt til fritidsformål fra eiendom 81/1 i 
Nordreisa kommune.
Tomta må flyttes slik at den ikke legges nærmere enn 5 meter fra forhistorisk kulturminne for 
ikke å skjemme det.

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 63, 66 og 68
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen godkjennes 

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

Vedtakets begrunnes med at det vil skape mer aktivitet i bygda med etablering av fritidshus. 

PS 32/11 Klage - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/58/4 i 
Nordreisa kommune.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Det er et vilkår for konsesjon at eiendommen blir brukt som helårsbolig i den tiden

Susann Eitran og Nathaniel Eitran eier den. Dersom de selv bosetter seg på eiendommen 
i henhold til vilkårene i konsesjonsloven § 6, er boplikten begrenset til fem år regnet fra
registreringen i folkeregisteret.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vilkårene er opprettholdt av samfunnsmessig årsak, da det er ønskelig at eiendommen benyttes 
til boligformål.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H:

Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:



 Eiendommen skal være bebodd av erververs far som helårsbolig i 5 år regnet fra 
overtagelse.

 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vedtaket begrunnes med at dette vil gi en driftsmessig god løsning og ivareta hensynet til 
bosetting i området og hensynet til helhetlig ressursforvaltning at far til Susann bor og driver 
jorda og skogen for å ta vare på kulturlandskapet. Eiendommen har heller ikke stor 
avkastningsevne eller størrelse til at eiendommene kan drives etter forsvarlige økonomiske 
prinsipper. Det er viktig for bygda at eiendommen er bebodd. 

Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Susann Eitran og 
Nathaniel Eitran konsesjon for erverv av eiendom gnr. 58 bnr. 4 i Nordreisa kommune.

Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11:
 Eiendommen skal være bebodd av erververs far som helårsbolig i 5 år regnet fra 

overtagelse.
 Skogen skal drives i samråd med skogbruksetaten i kommunen

Vedtaket begrunnes med at dette vil gi en driftsmessig god løsning og ivareta hensynet til 
bosetting i området og hensynet til helhetlig ressursforvaltning at far til Susann bor og driver 
jorda og skogen for å ta vare på kulturlandskapet. Eiendommen har heller ikke stor 
avkastningsevne eller størrelse til at eiendommene kan drives etter forsvarlige økonomiske 
prinsipper. Det er viktig for bygda at eiendommen er bebodd. 

PS 33/11 Buss - skur i Rotsundelv

Rådmannens innstilling
Som et trafikksikkerhetstiltak vedtar Nordreisa barn og unges kommunestyre i henhold til 
vedlagte situasjonsplan oppføring av buss – skur ved krysset til Rotsundelvdalen.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Driftsutvalget er positive til tiltaket, men kan ikke se at det er satt opp noe finansieringsplan for 
forslaget. Busskuret må settes opp etter anvisning fra Teknisk etat. Siden teknisk etat ikke har 
noe budsjett for dette tiltaket, oversendes saken til formannskapet.

Forslag fra driftsutvalget enstemmig vedtatt



Vedtak:
Driftsutvalget er positive til tiltaket, men kan ikke se at det er satt opp noe finansieringsplan for 
forslaget. Busskuret må settes opp etter anvisning fra Teknisk etat. Siden teknisk etat ikke har 
noe budsjett for dette tiltaket, oversendes saken til formannskapet.

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 13.04.2011 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som et trafikksikkerhetstiltak vedtar Nordreisa barn og unges kommunestyre i henhold til 
vedlagte situasjonsplan oppføring av buss – skur ved krysset til Rotsundelvdalen.

PS 34/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa 
kommune

1 Samarbeidsavtale

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Driftsutvalget tilrår at Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale med stiftelsen Norsk 
kulturarv. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger for næringsliv med mer.

Saken oversendes kommunestyre for endelig behandling.

Årlig samarbeidsavgift på kr 6000,- dekkes av kulturbudsjettet (hadde falt ut av rådmannens 
innstilling)

Forslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt



Vedtak:
Driftsutvalget tilrår at Nordreisa kommune inngår samarbeidsavtale med stiftelsen Norsk 
kulturarv. Dette vil kunne gi positive ringvirkninger for næringsliv med mer.

Årlig samarbeidsavgift på kr 6000,- dekkes av kulturbudsjettet

Saken oversendes kommunestyre for endelig behandling.

PS 35/11 Endringer av reguleringsbestemmelser i reguleringsplanen for 
boligområdet Rovdas 3 Plan id:19422009_004

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-14 vedtar driftsutvalget undernevnte endringer av 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen for boligområdet Rovdas 3.
I medhold av denne paragraf kan disse mindre endringene gjøres administrativt.
Det er ikke nødvendig med høring pga at ingen foreløpig er berørt.

Punkt 2.2.4 Maks. høyder og takvinkel endres til:

Høyder

- Felt 1,4,5,6 og 7: Boliger kan oppføres med gesimshøyde inntil 4 meter og 
      mønehøyde inntil 8 meter, maks. 1½ etasje.

- Felt 2 og 3: boliger kan oppføres med gesims/mønehøyde inntil 9 meter, maks. 2 etasjer.

- Garasjer/uthus kan ha maksimal gesims/mønehøyde på 5 meter.

Takform/vinkel

- Felt 1,4,5,6 og 7: Her skal bygg oppføres med saltak og takvinkel mellom 22 og 40 
grader.

- 1 etasjes hus kan ha valmet tak.

      -    Garasjer skal ha lik takform som bolig.

Felt 2 og 3: 
- Her skal boligen ha god arkitektonisk utforming og oppfylle sentrale krav til miljø, 

tilpasning og universell utforming, her kan det være kombinasjoner mellom flere typer 
takformer (eks. flattak/pulttak/sagtak).



- Garasjer skal ha tilnærmet lik takform som bolig.

Punkt 2.2.5 Estetikk endres til:

Bebyggelse bør utformes i tråd med retningslinjene i byggeskikkveilederen for Rovdas 3, ved 
vesentlige endringer i forhold til byggeskikkveilederen skal kommunen varsles og tiltaket 
stoppes inntil kommunen har gitt tillatelse for endringen.

Fasader og takflater skal ha avdempede farger som gir området visuell enhet og et rolig preg.

PS 36/11 Deling av eiendom 1942/18/4

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-1 og krever at før kommunen tar 
stilling til delingssøknaden om deling av 8 boligtomter fra eiendom 18/4 i Nordreisa kommune, 
må det fremmes en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets 
utstrekning, plassering av bygninger med tilkomstveg. 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 ved fradeling fører til etablering av boligfelt i et LNF –
område. Det er naturlig å se disse tomtene i sammenheng, også med eksisterende boligtomter.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til plan- og bygningsloven § 12-1 og krever at før kommunen tar 
stilling til delingssøknaden om deling av 8 boligtomter fra eiendom 18/4 i Nordreisa kommune, 
må det fremmes en reguleringsplan med reguleringsbestemmelser. Planen må vise feltets 
utstrekning, plassering av bygninger med tilkomstveg. 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 ved fradeling fører til etablering av boligfelt i et LNF –
område. Det er naturlig å se disse tomtene i sammenheng, også med eksisterende boligtomter.

PS 37/11 Dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 11-7 LNF - område for 
sigevannsbehandling fra galsomelen fyllplass

Rådmannens innstilling
Søknad fra Avfallservice AS om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 11-7 LNF – område 
for å bygge sigevannsbehandlingsbasseng med tilhørende avløpsledning godkjennes med 
hjemmel i pbl. § 19-2.



Vilkår:
Rammetillatelse blir ikke gitt før berørte parter(grunneiere, naboer og lignende) er hørt i saken.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.04.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søknad fra Avfallservice AS om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 11-7 LNF – område 
for å bygge sigevannsbehandlingsbasseng med tilhørende avløpsledning godkjennes med 
hjemmel i pbl. § 19-2.


