
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 07.02.2012
Tidspunkt: 10:00-14.30
Saksnr: PS 1/12 – PS 8/12

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Geir H. Sagelv Leder NOH
Mona L. Solvang Nestleder NOKRF
Kari Silvana Wara Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP
Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Olaf M Skogmo Pål Halvor Bjerkli NOSP
Steinar Toresen Jeanette Veibakken NOAP

Merknader

Møtet startet med politikeropplæring i andre del av plan- og bygningsloven.

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.

___________________________________ ____________________________________
                       Geir Sagelv                      Dag Funderud
                            Leder                                                                         sekretær



___________________________________ ____________________________________
Birger Solbakken Mona Solvang

Orienteringer:

Arealplanlegger Rune Benonisen startet møtet med folkevalgtopplæring i Plandelen av Plan- og 
bygningsloven.

Geir Sagelv tok opp spørsmålet om nedsetting av fartsgrensa på E6 gjennom Storslett sentrum.
Enighet om at arbeidet tas opp i forbindelse med arealpanen. 

Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/12 Referatsak

RS 1/12 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/136 2011/3293

RS 2/12 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/79 2011/1817

RS 3/12 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/31/3/5 2011/4730

RS 4/12 Ferdigattest gbr.1942/49/55 2011/160

RS 5/12 Ferdigattest gbr.1942/67/1 2010/3052

RS 6/12 Ferdigattest gbr.1942/47/106 2011/1930

RS 7/12 Ferdigattest gbr.1942/43/66 2011/1818

RS 8/12 Ferdigattest gbr.1942/13/120 2010/282

RS 9/12 Endringssøknad gbr.1942/5/26 2011/2113

RS 10/12 Vedtak 5-3-190-2011 Gang- og sykkelveger - E6 
og fv. 865 på Storslett og Sørkjosen i Nordreisa 
kommune

2012/13

RS 11/12 Vedtak 5-3-189-2011 Fartsgrense 70 km/t - E6 
ved Rovdas i Nordreisa kommune

2011/4429

RS 12/12 Midlertidig masseuttak gbr.1942/80/1 2011/954

RS 13/12 Høringsuttalelse 16015 Russelva 2009/8531

RS 14/12 Høringsuttalelse 10570 Uløy 2009/7417

RS 15/12 Høringsutalelse 10724 Klokkstein 2011/969

RS 16/12 Fritak for vannavgift for fjøs og garasje  på gnr. 
1942/37/1

2011/4425

RS 17/12 Bredbånd/Fiber til straumfjordeidet 2010/3938

RS 18/12 innvilget dispensasjon fra verneforskriften for 
reissa nasjonalparkbruk av snøskuter for transport 
av utstyr til Troms turlags hytte ved Nedrefoss

2011/4386

RS 19/12 Utsendelse av protokoll fra møte i rovvitnenmda 
for region 8 12.12.2011

2009/3871

RS 20/12 Rundskriv - Endring i gravferdsloven og 2012/123



kirkeloven

RS 21/12 Melding om vedtak - Søknad om konsesjon for 
erverv av fast eiendom 1942/30/12

2011/4450

RS 22/12 Melding om vedtak - Søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom 1942/29/8 og 1942/29/97

2011/4472

RS 23/12 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon på erverv 
av fast eiendom 1942/33/14

2010/4604

RS 24/12 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 
1942/81/1

2011/3437

RS 25/12 Melding om vedtak - Deling av eiendom 
1942/18/4

2011/1507

RS 26/12 Delegert vedtak - søknad om deling på gnr 
1942/17/2 og 1942/17/5

2011/3465

RS 27/12 Dispensasjon - deling av 1942/65/1 2009/733

RS 28/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 44/2 2011/4794

RS 29/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/48/9

2011/2995

RS 30/12 Delegert vedtak - søknad om omdisponering gnr 
1942/40/5

2011/3181

PS 2/12 Bruksendring av eiendom 1942/53/12 2010/4440

PS 3/12 Bruksendring av eiendom 1942/76/9 2010/3122

PS 4/12 Søknad om omdisponering av eiendom 
1942/29/30 og deling av driftsenhet 1942/31/8 og 
1942/29/30

2011/2579

PS 5/12 Deling av eiendom 1942/29/64 2011/2909

PS 6/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 2011/3467

PS 7/12 Revisjon av renovasjonsforskrift 2011/4476

PS 8/12 Søknad om redusert leiepris Idrettshallen 2011/1230

PS 1/12 Referatsak
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Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tas til orintering





RS 1/12 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/13/136

RS 2/12 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/43/79

RS 3/12 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/31/3/5

RS 4/12 Ferdigattest gbr.1942/49/55

RS 5/12 Ferdigattest gbr.1942/67/1

RS 6/12 Ferdigattest gbr.1942/47/106

RS 7/12 Ferdigattest gbr.1942/43/66

RS 8/12 Ferdigattest gbr.1942/13/120

RS 9/12 Endringssøknad gbr.1942/5/26

RS 10/12 Vedtak 5-3-190-2011 Gang- og sykkelveger - E6 og fv. 865 på Storslett og 
Sørkjosen i Nordreisa kommune

RS 11/12 Vedtak 5-3-189-2011 Fartsgrense 70 km/t - E6 ved Rovdas i Nordreisa kommune

RS 12/12 Midlertidig masseuttak gbr.1942/80/1

RS 13/12 Høringsuttalelse 16015 Russelva

RS 14/12 Høringsuttalelse 10570 Uløy

RS 15/12 Høringsutalelse 10724 Klokkstein

RS 16/12 Fritak for vannavgift for fjøs og garasje  på gnr. 1942/37/1

RS 17/12 Bredbånd/Fiber til straumfjordeidet

RS 18/12 innvilget dispensasjon fra verneforskriften for reissa nasjonalparkbruk av 
snøskuter for transport av utstyr til Troms turlags hytte ved Nedrefoss

RS 19/12 Utsendelse av protokoll fra møte i rovvitnenmda for region 8 12.12.2011

RS 20/12 Rundskriv - Endring i gravferdsloven og kirkeloven

RS 21/12 Melding om vedtak - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 1942/30/12

RS 22/12 Melding om vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/29/8 
og 1942/29/97

RS 23/12 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 1942/33/14

RS 24/12 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 1942/81/1

RS 25/12 Melding om vedtak - Deling av eiendom 1942/18/4

RS 26/12 Delegert vedtak - søknad om deling på gnr 1942/17/2 og 1942/17/5

RS 27/12 Dispensasjon - deling av 1942/65/1



RS 28/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 44/2

RS 29/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/48/9

RS 30/12 Delegert vedtak - søknad om omdisponering gnr 1942/40/5

PS 2/12 Bruksendring av eiendom 1942/53/12

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune innvilger ikke bruksendring av eiendom 53/12 i Nordreisa kommune til 
fritidsformål.

Dette gjøres jfr:
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er en landbrukseiendom, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Behandling:

Forslag fra Steinar Toresen AP:

Nordreisa kommune innvilger bruksendring av eiendom 53/12 i Nordreisa kommune til 
fritidsformål.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen ikke har noen verdi som landbrukseiendom.

Vedtak:

Nordreisa kommune innvilger bruksendring av eiendom 53/12 i Nordreisa kommune til 
fritidsformål.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at eiendommen ikke har noen verdi som landbrukseiendom.

PS 3/12 Bruksendring av eiendom 1942/76/9

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune innvilger ikke bruksendring av eiendom 76/9 i Nordreisa kommune til 
fritidsformål.

Dette gjøres jfr:
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er en landbrukseiendom, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune innvilger ikke bruksendring av eiendom 76/9 i Nordreisa kommune til 
fritidsformål.

Dette gjøres jfr:
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2. 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at dette er en landbrukseiendom, og fordelene ved å gi 
dispensasjon er ikke klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

PS 4/12 Søknad om omdisponering av eiendom 1942/29/30 og deling av 
driftsenhet 1942/31/8 og 1942/29/30

1 Kart 1:2500
2 Kart 1:31000

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke omdisponering av grunneiendom 29/30 til boligformål i 
Nordreisa kommune. Videre godkjennes ikke deling av driftsenhet 31/8 og 29/30 i Nordreisa 
kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9 
 Deling jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen jfr plan- og 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at mesteparten av eiendom 29/30 består av dyrka jord som en 
bør bevare for fremtidig landbruk. Dette er i et område hvor det er planer om generasjonsskifte 
på flere bruk. I tillegg kan etablering av bolig så nært Reisaelva føre til privatisering av området.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner ikke omdisponering av grunneiendom 29/30 til boligformål i 
Nordreisa kommune. Videre godkjennes ikke deling av driftsenhet 31/8 og 29/30 i Nordreisa 
kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 Omdisponering jfr jordlovens § 9 
 Deling jfr jordlovens § 12 
 Deling jfr matrikkellovens § 6
 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet i strandsonen jfr plan- og 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at mesteparten av eiendom 29/30 består av dyrka jord som en 
bør bevare for fremtidig landbruk. Dette er i et område hvor det er planer om generasjonsskifte 
på flere bruk. I tillegg kan etablering av bolig så nært Reisaelva føre til privatisering av området.

PS 5/12 Deling av eiendom 1942/29/64

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av to tomter på ca 0,5 daa dyrkbar jord hver til 
fritidsformål fra eiendom 29/64 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 jfr plan- og 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkte tomter ligger i nærheten av dyrka jord i drift. I 
tillegg er tomtene innenfor 100 m til Reisaelva, og dette er et område som er mye brukt av 
fiskere. 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 to tomter på ca 0,5 daa dyrkbar jord hver til 
fritidsformål fra eiendom 29/64 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 jfr plan- og 

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

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at omsøkte tomter ligger i nærheten av dyrka jord i drift. I 
tillegg er tomtene innenfor 100 m til Reisaelva, og dette er et område som er mye brukt av 
fiskere. 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 6/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og godkjenner fradeling av to nye 
grunneiendommer fra gnr 24, bnr 4 i Nordreisa som omsøkt.

Godkjenningen gjøres jfr følgende:
 Delingen godkjennes jfr jordlovens § 12
 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 20-1-m

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at formålet med delingen er oppheving av sameie på gnr 24/4
som følge av sak i jordskifteretten. Grensene til eiendom 24/9 er ikke berørt av denne 
delingssaken, og Hans-Gunnar Johannessen vil fremdeles være deleier av de fradelte parsellene.
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskapsinteresser og 
naturmangfoldet i området.
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Behandling:

Geir Sagelv H, fremmet utsettelsesforslag

Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte



PS 7/12 Revisjon av renovasjonsforskrift

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.

PS 8/12 Søknad om redusert leiepris Idrettshallen

Rådmannens innstilling

Søknad fra Nordreisa Idrettsråd om 50 % reduksjon i leiepris for Nordreisahallen, for 
Håndballgruppa ved Nordreisa IL, avslås.
Administrasjonen vurderer generelle endringer i betalingssatsene.  Saken tas opp i forbindelse 
med budsjettarbeidet til høsten. 
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra Nordreisa Idrettsråd om 50 % reduksjon i leiepris for Nordreisahallen, for 
Håndballgruppa ved Nordreisa IL, avslås.
Administrasjonen vurderer generelle endringer i betalingssatsene.  Saken tas opp i forbindelse 
med budsjettarbeidet til høsten.


