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                                        Saksliste

Befaring:
Møtet startet med befaring på Meieriet i Sørkjosen og orientering ved Anleggsseksjonen

Orientering:
Det ble gjennomført folkevalgtopplæring i Bygningsdelen av pbl v/Ketil Jensen
Geir Lyngsmark og Rune Benonisen orienterte fra arbeidet med arealplanen.

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 88/11 Referatsak

RS 329/11 Melding om vedtak - søknad om deling av grunneiendom 1942/56/8 2011/1449

RS 330/11 Tillatelse til riving og opprydding av branntomt gbr.1942/3/25 2011/4378

RS 331/11 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/46/1 2011/1460

RS 332/11 Bruksendring gbr.1942/86/15 2011/4326

RS 333/11 Utsendelse av protokoll fra møte i Rovviltnemnda i region 8 den 27. 
Oktober 2011

2009/3871

RS 334/11 Ferdigmelding garasje gbr.1942/70/1/3 2009/7212

RS 335/11 Ferdigattest fritidsbolig gbr.29/1/30 2011/4317

RS 336/11 Rivning og byggetillatelse gbr.1942/27/29 2011/4145

RS 337/11 Ferdigattest gbr.1942/14/160 2010/4603

RS 338/11 Underskrevet avtale - Samarbeidsavtale om drift og vedlikehold av 
scooterløyper i Nordreisa

2011/3701

RS 339/11 Kopi av brev fra Fylkesmannen i Troms - Klage konsesjons ved erverv av 
1942/33/14

2010/4604

RS 340/11 Ferdigattest gbr.1942/3/36 2009/7648

RS 341/11 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/135 2011/4566

RS 342/11 Endringstillatelse gbr.1942/29/66 2011/4529

RS 343/11 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 344/11 Delegert vedtak - Nydyrking på eiendom 1942/72/1 2010/5600

RS 345/11 Ferdigattest gbr.15/55 og 15/51 seksjon 6,8,15,16,24 og 25 2009/734

RS 346/11 Klage på vedtak i utvalgssak 31/11 - fradeling av tomt til fritidsformål, 
gnr. 81 bnr.1

2009/7690

PS 89/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/60/3 2011/2416

PS 90/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/18/13 2011/2374

PS 91/11 Teknisk drift 2011/4755

PS 92/11 1. Behandling av detaljregulering for 
boligområde 1942/43/60,20 - Magnatunet. 
Endring av eldre reguleringsplan Storslett Vest av 
04.06.1992.

2010/1658

PS 93/11 Omgjøring av privat til kommunal vei 2011/4837



PS 88/11 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.12.2011 

Behandling:

Tatt til orientering

Vedtak:

Tatt til orientering.

PS 89/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/60/3

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av om lag 1750 m2 dyrkbar jord til etablering av
to hyttetomter fra eiendom 60/3 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9
 Deling jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling 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.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at hyttetomtene vil etter fradeling være fritt omsettelige, og
kan overdras til personer uten tilknytning til eiendommen eller til landbruksnæringa. Dette kan
føre til krav om restriksjoner for landbruket som er bygd opp i området de senere år.
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.
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Behandling:

Søker har i epost 19.12.2011 trukket saken.

Vedtak:

Saken trukket

PS 90/11 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/18/13

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 2 daa dyrka jord til boligformål fra 
eiendom 18/13 i Nordreisa kommune.



Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9
 Deling jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling 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 fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og
forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal
vurderes i §§ 8-12.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 2 daa dyrka jord til boligformål fra 
eiendom 18/13 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9
 Deling jfr jordlovens § 12
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Deling 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 fradeling vil redusere sentrumsnære jordbruksarealer, og
vil kunne føre til restriksjoner for landbruket. 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 91/11 Teknisk drift

Rådmannens innstilling

Samdrift i egenregi mellom tjenestene veivedlikehold, vann/avløp og slamtømming skal 
vurderes.
Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Avtale om fakturering av slamgebyrer sies opp.
Endelig avgjørelse om samdrift i egenregi av nevnte tjenester tas etter gjennomføring av 
anskaffelseskonkurranse vintervedlikehold vei for perioden 2012-2018.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.12.2011 

Behandling:

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer, 7 stemte i mot

Vedtak:

Saken avvist

PS 92/11 1. Behandling av detaljregulering for boligområde 1942/43/60,20 -
Magnatunet. Endring av eldre reguleringsplan Storslett Vest av 04.06.1992.

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtas planforslag for boligområde på 
1942/43/60,20 – Magnatunet, lagt ut til høring og offentlig ettersyn jmf PBL § 12-10. Forslaget 
endres på følgende punkt før høringen;

Planens bestemmelser får følgende tillegg ” Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med 
planløsning for alle bygg i feltet, herunder garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal 
ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og utforming av planert terreng skal vises på 
tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette 
medfører at ingen terrenginngrep som grave- og sprengningsarbeider kan gjennomføres før 
byggetillatelse er gitt.”

Planens bestemmelser får følgende tillegg” Fasader og takflater skal ha avdempede farger som 
gir området visuell enhet og et rolig preg”

Som ledd i høringen skal grunneierne på 43/20 og utbygger inviteres til et møte for å avklare 
muligheter tilknyttet gangveiadkomst. Dette gjennomføres før høringsfristens utløp.

Driftsutvalget presiseres at utbygging ut over 5 boenheter enheter vil medføre investeringsbehov 
i avløpsnettet. Kommunen tar ikke på seg økonomiske forpliktelser i den sammenhengen. Dette 
skal også presiseres i planbeskrivelsen.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtas planforslag for boligområde på 
1942/43/60,20 – Magnatunet, lagt ut til høring og offentlig ettersyn jmf PBL § 12-10. Forslaget 
endres på følgende punkt før høringen;

Planens bestemmelser får følgende tillegg ” Byggesøknader skal inneholde situasjonsplan med 
planløsning for alle bygg i feltet, herunder garasje/carport og uthus selv om disse ikke skal 
ferdigstilles samtidig med boligen. Høyde og utforming av planert terreng skal vises på 
tverrsnitt/terrengprofiler. Alle terrenginngrep i byggeområdet anses for å være vesentlige. Dette 



medfører at ingen terrenginngrep som grave- og sprengningsarbeider kan gjennomføres før 
byggetillatelse er gitt.”

Planens bestemmelser får følgende tillegg” Fasader og takflater skal ha avdempede farger som 
gir området visuell enhet og et rolig preg”

Som ledd i høringen skal grunneierne på 43/20 og utbygger inviteres til et møte for å avklare 
muligheter tilknyttet gangveiadkomst. Dette gjennomføres før høringsfristens utløp.

Driftsutvalget presiseres at utbygging ut over 5 boenheter enheter vil medføre investeringsbehov 
i avløpsnettet. Kommunen tar ikke på seg økonomiske forpliktelser i den sammenhengen. Dette
skal også presiseres i planbeskrivelsen.

PS 93/11 Omgjøring av privat til kommunal vei.

Rådmannens innstilling

Brøyting av avkjøring/vei inn til Bjørkvoll 6 og 8 m. flere. 
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Behandling:

Forslag fra driftsutvalget:
Brøyting av avkjøring /vei til Bjørkvoll 6 og 8 m/flere utføres av kommunen da enkelte 
eiendommer bebos av personer med særskilte behov.
Forutsetning for kommunal brøyting er at det kan lagres snø på private eiendommer i enden av 
avkjøringa, samt at gjerder står så langt unna vei at de ikke er til hinder for snøbrøyting.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Brøyting av avkjøring /vei til Bjørkvoll 6 og 8 m/flere utføres av kommunen da enkelte 
eiendommer bebos av personer med særskilte behov.
Forutsetning for kommunal brøyting er at det kan lagres snø på private eiendommer i enden av 
avkjøringa, samt at gjerder står så langt unna vei at de ikke er til hinder for snøbrøyting.


