
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 31.05.2011
Tidspunkt: 10:00-15:30
Saksnr: 38/11 – 50/11

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Birger Solbakken Nestleder NOFRP
Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP
Beate E. R Jaatun Medlem NOSV
Pål Halvor Bjerkli Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ragnhild Hammari LEDER NOFRP
Geir H. Sagelv Medlem NOH
Rikke Gausdal Larsen MEDL NOFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Torbjørn Arne Berg Ragnhild Hammari NOFRP

Merknader
Ingen

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Dag Funderud Enhetsleder utvikling
Roy Jørgensen Enhetsleder teknisk

Underskrift:

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

___________________________________ ________________________________
Birger Solbakken Beate R Jaatun
     nestleder

__________________________________ ________________________________
Torbjørn Berg Dag Funderud

     sekretær



Befaringer
Møtet startet med befaringer til følgende saker:  
gnr 18/1 – Søknad om deling og 
gnr 33/14 – Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom.

Orienteringer:
Adm orienterte om skisse fra Statens vegvesen for området mellom IMO-byggene-banken og 
Storslett skole. 
Driftsutvalget ønsket et forslag hvor alle skolebussene flyttes til området utenfor samfunnshuset 
og at området mellom banken og Storslett skole settes av til parkering av personbiler.

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 38/11 Referatsak
RS 157/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/47/432 2009/6213

RS 158/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/29/57 2011/1674
RS 159/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 2011/1619

RS 160/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 garasje 
gbr.1942/47/369

2011/1642

RS 161/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/31/3 2011/1816
RS 162/11 Tillatelse til totalrenovering av bad/våtrom 

gbr.1942/65/46
2011/1967

RS 163/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom 
gbr.1942/14/22

2011/1791

RS 164/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 
gbr.1942/47/322

2011/2017

RS 165/11 Godkjenning av ansvarsrett 2010/2059

RS 166/11 Byggetillatelse driftsbygning i landbruket 
gbr.1942/44/2

2011/1800

RS 167/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/54/33 2011/1987
RS 168/11 Byggetillatelse Tradisjonelt bygg 

gbr.1942/47/1/10
2011/1980

RS 169/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/47/106 2011/1930

RS 170/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/154 2011/1916
RS 171/11 Rammetillatelse tilbygg Nordreisa Videregående 

Skole gbr.1942/43/79
2011/1817

RS 172/11 Rammetillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 173/11 Ferdigattest gbr.1942/22/54 2010/1402
RS 174/11 Ferdigattest fritidsbolig gbr.1942/66/75 2011/1636



RS 175/11 Ferdigattest gbr.1942/47/421 2010/4152
RS 176/11 Ferdigattest gbr.1942/15/43 2011/1304

RS 177/11 Fritak vannavgift på eiendommen gnr. 
1942/22/15

2011/1692

RS 178/11 Vedr. søknad om fritak kommunale avgifter, gnr. 
14/71

2011/1909

RS 179/11 Vannavgift for eiendommen 1942/22/38 2011/1640
RS 180/11 Fritak for kommunale utgifter for eiendommen 

gnr. 1942/55/4
X 2011/1647

RS 181/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i 
Nordreisa

2009/1678

RS 182/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i 
Nordreisa

2009/1678

RS 183/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovdyrskader på sau 2011

2009/5449

RS 184/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende 
tiltak mot rovdyrskader på sau 2011

2009/5449

RS 185/11 Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av 
Nordreisa kommune

2009/1678

RS 186/11 Mottatt tilbakemelding på faglig gjennomgang fra 
Direktoratet for naturforvaltning

2009/9443

RS 187/11 Klage- avvisning av klage - tillatelse til bygging 
av traktorveg på gbn. 1942/65/42, 65/55, 65/32, 
65/38 og 65/4

2010/3261

RS 188/11 Pålegg om fjerning av bobuss og gumpi 2011/648
RS 189/11 Deling av driftsenhet 1942/3/2 og 3/10 2011/1860

RS 190/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 1942/46/62

2011/1876

RS 191/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 1942/46/6

2011/1875

PS 39/11 Søknad om deling gnr 1942/18/1 2010/5098

PS 40/11 Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 
1942/33/14

2010/4604

PS 41/11 Klagebehandling - søknad om deling gnr 
1942/22/3

2009/9265

PS 42/11 Deling av eiendom 1942/59/2 2010/6105

PS 43/11 Revidering av utleieregler for Nordreisahallen 2011/835
PS 44/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk 

kulturarv og Nordreisa kommune
2011/834

PS 45/11 Hovudplan skogsveg Nordreisa 2011/600



PS 46/11 Tildeling av elg i Nordreisa 2011 2009/4932
PS 47/11 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk 

eiend 1942/25/6/3 - Ny behandling
2009/2127

PS 48/11 Nordreisa kommune – Årsmelding 2010 2011/2051

Tilleggssaker:
PS 49/11 Søknad om rammetillatelse for riving, 

gjenoppbygging og påbygg Storslett skole
2011/1312

PS 50/11 Forhåndsuttalelse på fasadeendring av bygg på 
gbr. 1942/47/320 ( Europris)

2011/2110

PS 38/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Enstemmig vedatt

Vedtak:
Referatsaker tas til orientering



RS 157/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/47/432

RS 158/11 Tilatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/29/57

RS 159/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2

RS 160/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett § 20-2 garasje gbr.1942/47/369

RS 161/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/31/3

RS 162/11 Tillatelse til totalrenovering av bad/våtrom gbr.1942/65/46

RS 163/11 Tillatelse til rehabilitering av bad/våtrom gbr.1942/14/22

RS 164/11 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gbr.1942/47/322

RS 165/11 Godkjenning av ansvarsrett

RS 166/11 Byggetillatelse driftsbygning i landbruket gbr.1942/44/2

RS 167/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/54/33

RS 168/11 Byggetillatelse Tradisjonelt bygg gbr.1942/47/1/10

RS 169/11 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/47/106

RS 170/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/154

RS 171/11 Rammetillatelse tilbygg Nordreisa Videregående Skole gbr.1942/43/79

RS 172/11 Rammetillatelse gbr.1942/43/66

RS 173/11 Ferdigattest gbr.1942/22/54

RS 174/11 Ferdigattest fritidsbolig gbr.1942/66/75

RS 175/11 Ferdigattest gbr.1942/47/421

RS 176/11 ferdigattest gbr.1942/15/43

RS 177/11 Fritak vannavgift på eiendommen gnr. 1942/22/15

RS 178/11 Vedr. søknad om fritak kommunale avgifter, gnr. 14/71

RS 179/11 Vannavgift for eiendommen  1942/22/38

RS 180/11 Fritak for  kommunale utgifter for eiendommen gnr. 1942/55/4

RS 181/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Nordreisa

RS 182/11 Innvilget skadefellingstillatelse på gaupe i Nordreisa

RS 183/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader på sau 
2011



RS 184/11 Innvilget søknad om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovdyrskader på sau 
2011

RS 185/11 Skadefellingstillatelse på gaupe i deler av Nordreisa kommune

RS 186/11 Mottatt tilbakemelding på faglig gjennomgang fra Direktoratet for 
naturforvaltning

RS 187/11 Klage- avvisning av klage - tillatelse til bygging av traktorveg på gbn. 
1942/65/42, 65/55, 65/32, 65/38 og 65/4

RS 188/11 Pålegg om fjerning av bobuss og gumpi

RS 189/11 Deling av driftsenhet 1942/3/2 og 3/10

RS 190/11 Melding om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/46/6

RS 191/11 Medling om vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
1942/46/62

PS 39/11 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 - 31.05.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av to boligtomter på totalt ca 3 daa produktiv 
skog som er dyrkbar fra gnr 18, brn 1 i Nordreisa kommune som omsøkt. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes ikke jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 

28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Vedtaket begrunnes med at driftsutvalget kan ikke realitetsbehandle saken før nærområdet 
(gammel fyllplass) er forsvarlig ryddet.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av to boligtomter på totalt ca 3 daa produktiv 
skog som er dyrkbar fra gnr 18, brn 1 i Nordreisa kommune som omsøkt. 

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes ikke jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 

28-1
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 

Vedtaket begrunnes med at driftsutvalget kan ikke realitetsbehandle saken før nærområdet 
(gammel fyllplass) er forsvarlig ryddet.

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 40/11 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 - 31.05.2011 

Behandling:
Innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:
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 41/11 Klagebehandling - 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 - 31.05.2011 

Behandling:
Birger Solbakken Frp, fremmet følgende forslag:

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.

Forslag fra Birger Solbakken Frp, 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
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.

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 42/11 Deling av eiendom 1942/59/2

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner oppdeling av eiendom 59/2 til 4 ulike parseller jfr. vedlagt kart

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Deling jfr matrikkellovens § 6

Det settes følgende vilkår:
 Parsell 1 skal være tilleggsareal til eiendom 59/13 i Nordreisa kommune
 Parsell 2 skal være tilleggsareal til eiendom 59/11 i Nordreisa kommune
 Parsell 3 skal være tilleggsareal til eiendom 59/10 i Nordreisa kommune
 Før fradeling av parsell 1 kan foretas må eierforholdene på eiendom 59/1 være 

rettet opp.

Nordreisa kommune godkjenner videre fradeling av om lag 2,5 daa bebygd tomt til boligformål 
fra eiendom 59/2 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 dette er en eiendom hvor hele eiendommen ligger innenfor 
utløpsområde for snøskredfare. I tillegg er om lag halve eiendommen utløsningsområde for 
snøskred. Dette fører til at man ikke kan drive tradisjonelt skogbruk på eiendommen, da uttak av 
større skogsområde vil gi mindre skjerming av bebyggelsen på eiendommen. 



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner oppdeling av eiendom 59/2 til 4 ulike parseller jfr. vedlagt kart

Dette gjøres jfr følgende:
 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
 Deling jfr matrikkellovens § 6

Det settes følgende vilkår:
 Parsell 1 skal være tilleggsareal til eiendom 59/13 i Nordreisa kommune
 Parsell 2 skal være tilleggsareal til eiendom 59/11 i Nordreisa kommune
 Parsell 3 skal være tilleggsareal til eiendom 59/10 i Nordreisa kommune
 Før fradeling av parsell 1 kan foretas må eierforholdene på eiendom 59/1 være 

rettet opp.

Nordreisa kommune godkjenner videre fradeling av om lag 2,5 daa bebygd tomt til boligformål 
fra eiendom 59/2 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 dette er en eiendom hvor hele eiendommen ligger innenfor 
utløpsområde for snøskredfare. I tillegg er om lag halve eiendommen utløsningsområde for 
snøskred. Dette fører til at man ikke kan drive tradisjonelt skogbruk på eiendommen, da uttak av 
større skogsområde vil gi mindre skjerming av bebyggelsen på eiendommen. 

PS 43/11 Revidering av utleieregler for Nordreisahallen

Rådmannens innstilling
Utleieregler for Nordreisahallen endres i henhold til forslaget som er utarbeidet i samarbeid med 
styret i Nordreisa idrettsråd.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt



Vedtak:
Utleieregler for Nordreisahallen endres i henhold til forslaget som er utarbeidet i samarbeid med 
styret i Nordreisa idrettsråd.

PS 44/11 Samarbeidsavtale mellom stiftelsen Norsk kulturarv og Nordreisa 
kommune

Rådmannens innstilling
1. Nordreisa kommune etablerer samarbeid med Norsk kulturarv ved å undertegne 

samarbeidsavtale.
2. Årlig samarbeidsavgift kr 6 000 dekkes fra kulturbudsjettet. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
3. Nordreisa kommune etablerer samarbeid med Norsk kulturarv ved å undertegne 

samarbeidsavtale.
4. Årlig samarbeidsavgift kr 6 000 dekkes fra kulturbudsjettet. 

PS 45/11 Hovudplan skogsveg Nordreisa

LOV 2005-05-27 nr 31: Lov om skogbruk (skogbrukslova). §7
FOR-1996-12-20-1200 Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål 

Rådmannens innstilling
Skogbrukssjefen skal utarbeide forslag til hovudplan for skogsveg i kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Forslag til plan skal ut på offentlig høring før endelig 
plan godkjennes politisk. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt



Vedtak:
Skogbrukssjefen skal utarbeide forslag til hovudplan for skogsveg i kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa. Forslag til plan skal ut på offentlig høring før endelig 
plan godkjennes politisk. 

PS 46/11 Tildeling av elg i Nordreisa 2011

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2011.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2011 blir da:
Ytre Oksfjord/Molvik/Meiland 6 dyr, 2 kalv,3 okse og 1 valgfri.
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okse og 2 valgfri
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okse 1 valgfrie.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 valgfri
Bakkeby/Langslett 5 dyr; 3 kalv og 2 okser
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 1 okse og 1 valgfri
Tildeling for perioden 2009-2011 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 30 dyr fordelt på 10 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 70 dyr fordelt på 23 dyr hvert år i hht bestandsplan
Tildeling for perioden 2010-2012 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan

Søknad om nedsetting av minsteareal for Havnnes valdet avslås, med begrunnelse av at 
tildelingen ligger i hht et normaluttak på 30 % av vinterstammen, hele Uløya sett under ett.

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa
kommune.



PS 47/11 Søknad om fritak tilkobling kommunalt vannverk eiend 1942/25/6/3 
- Ny behandling

Rådmannens innstilling
Søknaden om fritak for tilkobling til kommunalt vannverk avslås da det ikke er framlagt 
etterspurte økonomiske opplysninger.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søknaden om fritak for tilkobling til kommunalt vannverk avslås da det ikke er framlagt 
etterspurte økonomiske opplysninger.

PS 48/11 Nordreisa kommune - Årsmelding 2010

Rådmannens innstilling
Årsmelding for 2010 tas til orientering.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Årsmelding tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 27.05.2011 

Behandling:
Levekårsutvalget fremmet følgende forslag: Saken utsettes. 

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. 



PS 49/11 Rammetillatelse riving, gjennoppbygning og påbygg Storslett skole

Rådmannens innstilling
Søknad fra Rambøll Norge AS om rammetillatelse for riving, gjenoppbygning og påbygg av
Storslett skole godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Søknad fra Rambøll Norge AS om rammetillatelse for riving, gjenoppbygning og påbygg av
Storslett skole godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 20-1 og 21-4.

PS 50/11 Forhåndsuttalelse på fasadeendring av bygg på gbr.1942/47/320 
(Europris)

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 31.05.2011 

Behandling:
Torbjørn Berg fratrådte møtet pga inhabilitet

Forslag fra driftsutvalget

Driftsutvalget samtykker i at det kan gis byggetillatelse for påbygging av saltak på eiendommen 
1942/47/320.

Søknaden om igangsettingstillatelse må sendes byggesakskontoret for behandling.

Driftsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt  

Vedtak:
Driftsutvalget samtykker i at det kan gis byggetillatelse for påbygging av saltak på eiendommen 
1942/47/320.

Søknaden om igangsettingstillatelse må sendes byggesakskontoret for behandling.




