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Underskrift:

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

______________________________ _____________________________
              Ragnhild Hammari          Dag Funderud
                       Leder                sekretær

______________________________ _____________________________
Birger Solbakken Pål Halvor Bjerkli

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 58/11 Referatsak
RS 215/11 Fritak for feiing -  gnr 1942/33/8 2011/2384

RS 216/11 Fritak for feiing - gnr. 1942/41/1 2011/2775
RS 217/11 Fritak vannavgift for eiendommen gnr. 1942/ 

57/26
2009/8278

RS 218/11 Utslipptillatelse gbr.1942/83/81 2011/2335

RS 219/11 Uttalelse til  mudring og dumping av masser i 
forbindelse med bygging av nye ferjeleier på 
Uløya

2011/954

RS 220/11 Byggetillatelse Uthus gbr.1942/29/31 2011/2266

RS 221/11 Byggetillatelse tilbygg uthus gbr.1942/40/14 2011/2340
RS 222/11 Byggetillatelse intern vei gbr.1942/47/142 2011/2476

RS 223/11 Byggetillatelse vannledningstrase Moan -
Høgegga

2010/2059

RS 224/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/3/24 2011/2336
RS 225/11 Byggetillatelse bolig gbr.1942/15/178 2011/2494

RS 226/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/83/77 2011/2314
RS 227/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/29/31 2011/2266

RS 228/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/83/81 2011/2335



RS 229/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig 
gbr.1942/76/10

2011/2740

RS 230/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/52/152 2011/1166
RS 231/11 Byggetillatelse tilbygg enebolig gbr.1942.14.149 2011/2552

RS 232/11 Byggetillatelse gapahuk 1942/76/40 2011/3272
RS 233/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/47/429 2011/2877

RS 234/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig 
gbr.1942/81/43

2011/2876

RS 235/11 Byggetillatelse tilbygg gammetunet 
gbr.1942/29/1/25

2011/2996

RS 236/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/78/35 2011/2794
RS 237/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/1/23 2011/2878

RS 238/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/406 2011/2919
RS 239/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/14/112 2011/2951

RS 240/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/18/36 2011/2756
RS 241/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/16/5 2011/2993

RS 242/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/50/19 2009/8922
RS 243/11 Endringstillatelse sak 10/2873 gbr.1942/40/14 2010/2873

RS 244/11 Endringstillatelse gbr.1942/43/79 2011/1817
RS 245/11 Igangsettingstillatelse 2, komplett bygg 

gbr.1942/43/79
2011/1817

RS 246/11 Igangsettingstillatelse gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 247/11 Rivetillatelse uthus gbr.1942/13/13 2009/6300
RS 248/11 Rammetillatelse gbr.1942/29/1/39 2011/2788

RS 249/11 Ferdigattest gbr.1942/22/57 2010/3413
RS 250/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i 

region 8 den 1.6.2011
2009/3871

RS 251/11 Foreløpig informasjon til lokalt nivå om 
regulering av fiske fra og med 2012

2011/648

RS 252/11 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften -
tillatelse til lavtflyvning og landing
med helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse 
med kartleggingsprosjekt

2011/75

RS 253/11 Delegert vedtak - ny plassering av godkjent tomt 
gnr 1942/57/13

2010/2219

RS 254/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket

2011/2088

RS 255/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 
i jordbruket, eiendom 1942/8/2

2011/2313

RS 256/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak 2011/2551



i jordbruket, eiendom 1942/65/34

RS 257/11 Melding om vedtak - søknad om deling av 
1942/29/22

2011/1949

RS 258/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 
1942/30/4

2010/2651

RS 259/11 Vedrørende klagesak for gnr. 71 bnr. 5 i 
Nordreisa kommune -settefylkesmannssak

2010/2912

RS 260/11 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/29/8 2011/1447
RS 261/11 Klage på dispensasjonsvedtak - Nordreisa 

kommune — Gnr. 29 bnr.8
2010/3587

PS 59/11 Nordkjosvegen 2011/2524
PS 60/11 Søknad om snøbrøyting av veg 2011/2417

PS 61/11 Utprøving av Veileder- Metode for 
landskapsanalyse i kommuneplan

2011/3309

PS 62/11 Prosjekt ungdomskontakt 2011/680
PS 63/11 Prosjekt framtidas kunnskapsarena 2011/2915

PS 64/11 Høring - Søknad om konsesjon for utbygging av 
Fosselva.

2011/3220

PS 65/11 Klage - Søknad om konsesjon for erverv av fast 
eiendom 1942/33/14

2010/4604

PS 66/11 Deling av eiendom 1942/29/27 2010/2172
PS 67/11 Deling av eiendom 1942/49/1 2011/1711

PS 68/11 ***** ***** ***** ***** ***** ***** X 2010/5098
PS 69/11 Ulovlig oppført byggverk i Sørkjos havn 2011/3165

Tilleggssaker
PS 70/11 Skuddpremie mårhund

PS 71/11 Parkering bak Imo
PS 72/11 Utkjøring fra Storbakken

PS 73/11 Kjøp av tomt

PS 58/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Enstemmig vedtatt



Vedtak:
Referatsaker tas til orientering
RS 215/11 Fritak for feiing -  gnr 1942/33/8
RS 216/11 Fritak for feiing - gnr. 1942/41/1
RS 217/11 Fritak vannavgift for eiendommen gnr. 1942/ 57/26
RS 218/11 Utslipptillatelse gbr.1942/83/81
RS 219/11 Utalelse til  mudring og dumping av masser i forbindelse med bygging av nye 
ferjeleier på Uløya
RS 220/11 Byggetillatelse Uthus gbr.1942/29/31
RS 221/11 Byggetillatelse tilbygg uthus gbr.1942/40/14
RS 222/11 Byggetillatelse intern vei gbr.1942/47/142
RS 223/11 Byggetillatelse vannledningstrase Moan – Høgegga
RS 224/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/3/24
RS 225/11 Byggetillatelse bolig gbr.1942/15/178
RS 226/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/83/77
RS 227/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/29/31
RS 228/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/83/81
RS 229/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/76/10
RS 230/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/52/152
RS 231/11 Byggetillatelse tilbygg enebolig gbr.1942.14.149
RS 232/11 Byggetillatelse gapahuk 1942/76/40
RS 233/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/47/429
RS 234/11 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/81/43
RS 235/11 Byggetillatelse tilbygg gammetunet gbr.1942/29/1/25
RS 236/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/78/35
RS 237/11 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/1/23
RS 238/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/406
RS 239/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/14/112
RS 240/11 Byggetillatelse garasje gbr.1942/18/36
RS 241/11 Byggetillatelse carport gbr.1942/16/5
RS 242/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/50/19
RS 243/11 Endringstillatelse sak 10/2873 gbr.1942/40/14
RS 244/11 Endringstillatelse gbr.1942/43/79
RS 245/11 Igangsettingstillatelse 2, komplett bygg gbr.1942/43/79
RS 246/11 Igangsettingstillatelse gbr.1942/15/41
RS 247/11 Rivetillatelse uthus gbr.1942/13/13
RS 248/11 Rammetillatelse gbr.1942/29/1/39
RS 249/11 Ferdigattest gbr.1942/22/57
RS 250/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemda i region 8 den 1.6.2011
RS 251/11 Foreløpig informasjon til lokalt nivå om regulering av fiske fra og med 2012
RS 252/11 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften - tillatelse til lavtflyvning og landing med 
helikopter i Reisa nasjonalpark i forbindelse med kartleggingsprosjekt
RS 253/11 Delegert vedtak - ny plassering av godkjent tomt gnr 1942/57/13
RS 254/11 Delgert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
RS 255/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 1942/8/2
RS 256/11 Delegert vedtak - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, eiendom 1942/65/34
RS 257/11 Melding om vedtak - søknad om deling av 1942/29/22
RS 258/11 Melding om vedtak - søknad om deling gnr 1942/30/4
RS 259/11 Vedrørende klagesak for gnr. 71 bnr. 5 i Nordreisa kommune –settefylkesmannssak
RS 260/11 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/29/8
RS 261/11 Klage på dispensasjonsvedtak - Nordreisa kommune — Gnr. 29 bnr.8



PS 59/11 Nordkjosvegen

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i Vegloven § 8- 2. ledd, nedklassifiserer Nordreisa kommune deler av 
Nordkjosvegen  fra kommunal veg til privat veg. Dette gjelder for strekningen Kvenneset ved 
nedkjøringen til renseanlegget -  til Nordkjosneset.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Det settes opp skilt med 30 km/t og underskilt, kjøring på eget ansvar. 

Det tas kontakt med entreprenør om avtale av sommervedlikehold av veien slik at den blir 
kjørbar.

Driftsutvalgets endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Det settes opp skilt med 30 km/t og underskilt, kjøring på eget ansvar. 

Det tas kontakt med entreprenør om avtale av sommervedlikehold av veien slik at den blir 
kjørbar.

PS 60/11 Søknad om snøbrøyting av veg

Rådmannens innstilling
Brøyting av veg fram til Mælen søkes innarbeidet i budsjettet for 2011/2012.  Fra og med høsten 
2012 – 2018 vil Mælen inngå i den totale kommunale brøytemasse.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Brøyting av veg fram til Mælen søkes innarbeidet i budsjettet for 2011/2012.  Fra og med høsten 
2012 – 2018 vil Mælen inngå i den totale kommunale brøytemasse.



PS 61/11 Utprøving av Veileder- Metode for landskapsanalyse i 
kommuneplan

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune viser til henvendelsen fra Fylkesmannen i Troms om deltagelse i prosjekt 
Utprøving av Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og signaliserer med dette 
at kommunen er positiv til å delta i et slikt prosjekt.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune viser til henvendelsen fra Fylkesmannen i Troms om deltagelse i prosjekt 
Utprøving av Veileder- Metode for landskapsanalyse i kommuneplan og signaliserer med dette
at kommunen er positiv til å delta i et slikt prosjekt.

PS 62/11 Prosjekt ungdomskontakt

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av ungdomskontakt med 
forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen i samarbeid med Familiesenteret.
Til styringsgruppa oppnevnes en repr fra levekårsutvalget 2011-15 og en fra driftsutvalget 2011-
15. I tillegg skal styringsgruppa bestå av enhetsleder Familiesenteret, enhetsleder 
Utviklingsavdelingen og enhetsleder Storslett skole.
Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende tilleggspunkt:

Målsettingene for prosjektet er svake og utydelige utformet. Det er viktig at målformuleringene 
er presise, dvs hvor mange bekymringsmeldinger som skal reduseres og tallfeste antall 
rusrelaterte saker der ungdom er delaktig hos politiet.

Rådmannens innstilling med tilleggforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av ungdomskontakt med 
forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen i samarbeid med Familiesenteret.
Til styringsgruppa oppnevnes en representant fra levekårsutvalget 2011-15 og en fra 
driftsutvalget 2011-15. I tillegg skal styringsgruppa bestå av enhetsleder Familiesenteret, 
enhetsleder Utviklingsavdelingen og enhetsleder Storslett skole.



Målsettingene for prosjektet er svake og utydelige utformet. Det er viktig at målformuleringene 
er presise, dvs hvor mange bekymringsmeldinger som skal reduseres og tallfeste antall 
rusrelaterte saker der ungdom er delaktig hos politiet.

PS 63/11 Prosjekt framtidas kunnskapsarena

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av prosjektleder for prosjektet 
Framtidas kunnskapsarena med forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen med biblioteksjef som nærmeste leder.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune oppretter et 3 årlig prosjekt med tilsetting av prosjektleder for prosjektet 
Framtidas kunnskapsarena med forbehold om fullfinansiering i 2012 og 2013. 
Prosjektet legges til Utviklingsavdelingen med biblioteksjef som nærmeste leder.

PS 64/11 Høring- Søknad om konsesjon for utbygging av Fosselva.

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune stiller seg positiv til utbygging av Tiemann kraftverk i Fosselva. 
Kommunen ber om at følgende tiltak/ avbøtende tiltak blir satt i verk:
 Sikring av demning
 Skjerming av demningen med leplanting eller fargevalg på demningen
 Sikre at turstien opp til fossen er intakt etter utbyggingen

Tiltaket vil bli lagt inn i rulleringen av kommunens arealplan 2011/2012.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Innstillinga enstemmig vedtatt

Vedtak:
Nordreisa kommune stiller seg positiv til utbygging av Tiemann kraftverk i Fosselva. 
Kommunen ber om at følgende tiltak/ avbøtende tiltak blir satt i verk:
 Sikring av demning
 Skjerming av demningen med leplanting eller fargevalg på demningen
 Sikre at turstien opp til fossen er intakt etter utbyggingen

Tiltaket vil bli lagt inn i rulleringen av kommunens arealplan 2011/2012.



PS 65/11 Klage - 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 inntil Reisaelva. Deler av området 
kommer innefor 100 metersonen langs vassdraget, og den resterende delen kommer inn under 
andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi. 
Eiendommen er i tillegg like ved anlagt rasteplass og stier for friluftsliv, spesielt rekreasjon og 
fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er fritidsformål og etablering av hytte, noe 
som ikke er ønskelig i dette området.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende endringsforslag:

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 inntil Reisaelva. Deler av området 
kommer innefor 100 metersonen langs vassdraget, og den resterende delen kommer inn under 
andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi.
Driftsutvalget har vektlagt NVE s uttalelse av at det kan bli flom i området 

Rådmannens forslag med driftsutvalgets endringer, 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 inntil Reisaelva. Deler av området 
kommer innefor 100 metersonen langs vassdraget, og den resterende delen kommer inn under 
andre deler av nedbørsfeltet som det er faglig dokumentert har betydning for vassdragets verdi. 



Eiendommen er i tillegg like ved anlagt rasteplass og stier for friluftsliv, spesielt rekreasjon og 
fiske. Formålet med erverv av denne eiendommen er fritidsformål og etablering av hytte, noe 
som ikke er ønskelig i dette området.

PS 66/11 Deling av eiendom 1942/29/27

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 750 m2 dyrkbar jord til fritidsformål 
fra eiendom 29/27 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling 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 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 en fradeling vil kunne føre til konsekvenser for 
friluftsinteressene, som har en samfunnsmessig verdi. Mellom omsøkt tomt og Reisaelva er det 
om lag 50 meter. Dette er et område hvor det sommerstid ferdes mange fiskere. Tomta ligger 
tilbaketrukket fra elva og blir trolig ikke til hinder for ferdselen langs elva og allemannsretten, 
men det vil likevel kunne påvirke bruken.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Driftsutvalget fremmet følgende forslag med bakgrunn i at søker har kommet med forslag på ny 
plassering av tomta:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1000 m2 dyrkbar jord til fritidsformål fra 
eiendom 29/27 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 søker har fremmet et endringsforslag som er plassert 
lenger fra Reisaelva. Tomta ligger tilbaketrukket og bak eksisterende hytte vil ikke bli til hinder 
for ferdsel langs elva.

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

Driftsutvalgets endringsforslag enstemmig vedtatt

Vedtak:
Driftsutvalget fremmet følgende forslag med bakgrunn i at søker har kommet med forslag på ny 
plassering av tomta:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av om lag 1000 m2 dyrkbar jord til fritidsformål fra 
eiendom 29/27 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 søker har fremmet et endringsforslag som er plassert 
lenger fra Reisaelva. Tomta ligger tilbaketrukket og bak eksisterende hytte vil ikke bli til hinder 
for ferdsel langs elva.

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 67/11 Deling av eiendom 1942/49/1

Rådmannens innstilling
Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til 
naust/fritids formål fra eiendom 49/1 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering godkjennes ikke jfr jordlovens § 9 
 Deling godkjennes ikke jfr jordlovens § 12 
 Deling 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 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 det er søkt om fradeling til naust/fritid hvor det skal legges 
inn vann og septiktank i bygningene. Disse blir da å regne som hyttetomter. Tiltaket skal 
gjennomføres helt nede i fjæra. Denne sonen fremstår som attraktiv for allmennheten.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til naust 
formål fra eiendom 49/1 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 driftsutvalget tidligere har gitt tillatelse til bygging av 
naust hvor det skulle legges inn vann. Tiltaket er kun få km fra dette tiltaket v/krysset til 
Ravalseidet. Det er positivt at de selger hovedeiendommen slik at det blir på en person og at det 
kanskje blir drift på den. Det er av stor samfunnsmessig interesse at folk vil bosette seg i 
distriktene. Vi har og tidligere sagt at for at en eiendom skal selges og den skal stå på en person, 
kan vi gi tomt til tidligere eiere.

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

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt:

Vedtak:
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av 2 tomter à om lag 800m2 daa dyrkbar jord til naust 
formål fra eiendom 49/1 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 driftsutvalget tidligere har gitt tillatelse til bygging av 
naust hvor det skulle legges inn vann. Tiltaket er kun få km fra dette tiltaket v/krysset til 
Ravalseidet. Det er positivt at de selger hovedeiendommen slik at det blir på en person og at det 
kanskje blir drift på den. Det er av stor samfunnsmessig interesse at folk vil bosette seg i 
distriktene. Vi har og tidligere sagt at for at en eiendom skal selges og den skal stå på en person, 
kan vi gi tomt til tidligere eiere.

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 68/11 ***** ***** ***** ***** ***** *****

PS 69/11 Ulovlig oppført byggverk i Sørkjos Havn

Rådmannens innstilling
Johan K. Johansen pålegges å rive det ulovlige byggverket som er oppført ved siden av 
naustet/bryggen han har på moloen i Sørkjosen.
Byggverket skal være revet innen 01.10.2011.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Forslag fra driftsutvalget:

Fiskehjellen settes tilbake slik den var før reparasjon med netting og notlin innen 01.10.2011.

Forslaget fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt

Vedtak:
Fiskehjellen settes tilbake slik den var før reparasjon med netting og notlin innen 01.10.2011.

PS 70/11 Skuddpremie mårhund

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Forslag fra Geir Sagelv H. 
Med bakgrunn av at det de siste åra har blitt observert mårhund i kommunen ønsker han at 
kommunen etablerer en skuddpremieordning for å øke jakttrykket på mårhund. Mårhund er en 
ny art i norsk fauna som er uønsket fordi den er en sterk predator på småvilt og at den kan ha 
med seg rabies. 



Vedtak:
Driftsutvalget vedtar skuddpremie på kr 500 pr mårhund. Skuddpremie utbetales etter 
dokumentasjon og attestasjon fra veterinær. Skuddpremien innarbeides i budsjettet for 2011 og 
åra framover.

PS 71/11 Parkering bak Imo

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Statens vegvesen jobber med ei skisse på løsning for parkering bak IMO. Endelig plan forventes 
til kommunen i løpet av høsten. Driftsutvalget drøftet denne saken i møte 31.05.2011 og foreslo 
da at skolebussene flyttes til området ved samfunnshuset. Samtidig stenges innkjøringen fra 
Tømmernesvegen til samfunnshuset for personbiler i perioden det er skole.
Siden planskissene fra Statens vegvesen ikke er ferdig vil det ikke bli gjort noe fysisk med 
området før tidligst neste sommer. En ønsker derfor å iverksette flytting av bussene til området 
ved samfunnshuset i høst for å sikre trafikksikkerheten til skolebarna. 

Vedtak:
Driftsutvalget ønsker at det settes i gang en prosess høsten 2011 med mål om å flytte 
skolebussene til området ved samfunnshuset. 
Tiltaket settes i gang så snart som mulig.

PS 72/11 Utkjøring fra Storbakken

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 

Behandling:
Utkjøring fra Storbakken til Høggaveien (Rv 865). I reguleringsplan for Storbakken er det 
snuplass i enden av Storbakken. Det har imidlertid i alle år vært praktisert inn- og utkjøring her. 
Dette er et uoversiktig og farlig kryss og det har vært noen nestenulykker opp gjennom åra og i 
slutten av august ble en gutt påkjørt. Spørsmålet nå er om kommunen skal iverksette 
reguleringsplanen og stenge krysset for biltrafikk, samt å få etablert et forgjengerfelt over 
Høgeggavegen.

Vedtak:
Driftsutvalget er bekymret for det farlige krysset Høgeggaveien og inn til Storbakken og ønsker 
at det settes i gang en prosess mot beboerne i området med mål om å stenge dette krysset. 
Samtidig tas det kontakt med Statens vegvesen med mål om å etablere et gangfelt over 
Høgeggaveien til sykkel og gangveg på andre siden.

PS 73/11 Kjøp av tomt

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 30.08.2011 



Behandling:
Nordreisa kommunen har fått henvendelse fra Søndre Eiendom as med ønske om å kjøpe et 
areal på 4,8 meter bak Rema 1000. Arealet skal brukes til utvidelse og parkering for Rema 1000. 

Vedtak:
Driftsutvalget stiller seg positiv til henvendelse fra Søndre Eiendom as om salg og 
omregulerings av arealet mellom Rema 1000 og klubbhuset ved fotballbanen.
Før dette skjer må det innhentes en skriftlig uttalelse fra Idrettslaget.


