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                                        Saksliste

Orienteringer:

Rune Benonisen og Geir Lyngsmark gikk gjennom kommuneplanarbeidet etter at de oppsatte 
sakene var behandlet.

Drøftinger foreløpig utkast til kommuneplan.
Dokumentet er et foreløpig utkast av kommuneplanen. Alle tema som skal behandles er oppsummert i 
innholdsfortegnelsen. Det er pr dato flere kapittel som ikke er ferdigstilt. Formålet med å sende hele 
dokumentet er å gi utvalget den totale oversikt på tema som planen tar for seg. Dette bør gi et godt 
grunnlag for drøftinger og sektorovergripende tiltak.
Merk: Innholdet i dokumentet må behandles som foreløpig og som utgangspunkt for videre diskusjon.

Arbeidet med kommuneplanen samfunnsdel har foregått kontinuerlig siden høsten 2010. Rammen for 
arbeidet ble delvis satt på nytt ved innføring av ny plan- og bygningslov i 2009 hvor fokus ble satt på et 
helhetlig planverk og strategi for planlegging i kommunen.
Hovedelementene i strategien skal være en beskrivelse av status basert på et kunnskapsgrunnlag for 
Nordreisa kommune. Basert på dette kunnskapsgrunnlaget og dialogmøter og innpill fra sektorene , 
organisasjoner og folk flest er det utarbeidet en beskrivelse av utfordringer, strategier og mål for 
Nordreisa kommune og Nordreisasamfunnet. Denne beskrivelse er et forslag på kommuneplanens 
samfunnsdel som nå legges fram for formannskap og politiske utvalg som grunnlag for å forme ut 
politikken for kommunestyrets virke i inneværende kommunestyreperiode. Prosessen har som formål å 
forankre, involvere og skape nye eller alternative ideer og forslag på politiske mål og strategier. Det 
arbeides med å få til et heldags møte i april for kommunestyret , enhetsleder og fagfolk med fokus på 
utforming av politikk, mål og strategier . 
Kommuneplanens samfunnsdel forutsettes vedtatt i første halvdel av 2012.

Vedlegg i pdf-format legges ved til utvalgets informasjon og orientering.

Drøfting:
Adm tok opp innkommet innspill fra Norsk Finsk forening om skilting på tre språk. Enighet om 
at adm tar fram tidligere sak fra kommunestyret og forbereder denne på nytt i forhold til 
trespråklig skilting.
Adm orienterte om utfordringer med store byggeprosjekter hvor kommunen trenger 
byggeledelse. Enighet om at dette løses best med interne tilsettinger. 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 9/12 Referatsak

RS 31/12 Byggetillatelse, gbr. 1942/14/104 2012/537

RS 32/12 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/66/61 2011/4940

RS 33/12 Bruksendring gbr.1942/66/75 2012/652

RS 34/12 Ferdigattest gbr.1942/41/28 2010/3125

RS 35/12 Ferdigattest gbr.1942/15/178 2011/2494

RS 36/12 Godkjenning av ansvarsrett for løfteinnretninger 
gbr.1942/15/41

2011/1312

RS 37/12 Forsøpling på eiendommen 1942/30/1 2011/3475



RS 38/12 Melding om vedtak: Økonomi 2012/956

RS 39/12 Delegert vedtak - Fritak fra driveplikt eiendom 
1942/62/4

2011/3565

RS 40/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/83/2 2011/3784

RS 41/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/70/9

2011/4134

RS 42/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/65/33

2011/4869

RS 43/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/25/6

2011/3921

RS 44/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/77/57

2011/3884

RS 45/12 Klage over driftsutvalgets vedtak i sak 75/11 -
avslag på søknad om fradelig av tomt til 
boligformål, gnr. 1942/18/13

2011/2374

RS 46/12 Vedrørende informasjonsbrev til dyrehold 2012/618

RS 47/12 Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og 
Finnmark

2012/491

RS 48/12 Ekstraordinært uttak  av jerv region 8 - endring av 
vedtak

2012/1049

RS 49/12 NVEs merknader til uønsket utbygging i 
Reisavassdraget i forhold til sikkerhet eller 
allmenne interesser

2012/1002

PS 10/12 Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6 2011/3944

PS 11/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 2011/3467

PS 12/12 Landsbyvaktmester 2009/509

PS 13/12 Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering 2012/1269

Tilleggssaker

PS 14/12 Oppstart av arbeidet med energisparekontrakter, 
EPC

2012/1388

PS 15/12 Dispensasjon fra utnyttelsesgraden ( U-graden) 
for eiendommen gbr. 1942/47/290

2012/1338



PS 9/12 Referatsak
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Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering



RS 31/12 Byggetillatelse, gbr. 1942/14/104

RS 32/12 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/66/61

RS 33/12 Bruksendring gbr.1942/66/75

RS 34/12 Ferdigattest gbr.1942/41/28

RS 35/12 Ferdigattest gbr.1942/15/178

RS 36/12 Godkjenning av ansvarsrett for løfteinnretninger gbr.1942/15/41

RS 37/12 Forsøpling på eiendommen 1942/30/1

RS 38/12 Melding om vedtak: Økonomi

RS 39/12 Delegert vedtak - Fritak fra driveplikt eiendom 1942/62/4

RS 40/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/83/2

RS 41/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/70/9

RS 42/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/65/33

RS 43/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/25/6

RS 44/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/77/57

RS 45/12 Klage over driftsutvalgets vedtak i sak 75/11 - avslag på søknad om fradelig av 
tomt til boligformål, gnr. 1942/18/13

RS 46/12 Vedrørende informasjonsbrev til dyrehold

RS 47/12 Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark

RS 48/12 Ekstraordinært uttak  av jerv region 8 - endring av vedtak

RS 49/12 NVEs merknader til uønsket utbygging i Reisavassdraget i forhold til sikkerhet 
eller allmenne interesser

PS 10/12 Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner fradeling av ca 2 daa bebygd areal til fritidsformål fra eiendom 
gnr 3, brn 6 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 fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta 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. Eiendommen er ikke i drift og fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen 
og avkastning eiendommen kan gi.

Det settes følgende vilkår:
 Før oppmåling kan finne sted må det søkes om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel 

og tillatelse må være gitt fra Statens vegvesen jfr uttalelse til høringsbrev av 
20.02.2012.

 Hvis adkomsten til resten av gnr 3, brn 6 skal ha samme adkomst som den omsøkte 
tomta må 3/6 få tinglyst rett til adkomst. Dette kan påføres i skjøtet. 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 
godkjenning er gitt.

 Hvis det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse.
 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.
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Behandling:

Forslag fra Pål Halvar Bjerkli Sp, saken utsattes for befaring.

Pål Halvar Bjerkli sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

PS 11/12 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:

Forslag fra Geir Sagelv H, saken utsattes for befaring.

Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 07.02.2012 

Behandling:

Geir Sagelv H, fremmet utsettelsesforslag

Geir Sagelv sitt forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte

PS 12/12 Landsbyvaktmester

Rådmannens innstilling

Stillingen som Landsbyvaktmester innarbeides i arbeidsoppgavene innafor Uteseksjonen.
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Behandling:

Rådmannens innstiling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Stillingen som Landsbyvaktmester innarbeides i arbeidsoppgavene innafor Uteseksjonen.



PS 13/12 Driftsutgifter veivedlikehold - Finansiering

Rådmannens innstilling

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 3, samt 
innkjøp/leasing utstyr og ansettelse personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.
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Behandling:

Forslag fra Øyvind Evanger Ap:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

Øyvind Evanger sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 2, samt ansettelse av 
personell etter dette alternativ.

2. Kostnadsøkning i 2012 dekkes gjennom omdisponering av midler i eksisterende budsjett 
for 2012.

3. Merkostnader for 2013 innarbeides i budsjett 2013.

PS 14/12 Oppstart av arbeidet med energisparekontrakter, EPC

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune vedtar å lyse ut anbud på fase 1 i EPC prosjektet: Kartlegging og 
analyse av bygningsmassen for å avdekke og beskrive energieffektiviserings tiltak, med 
tilhørende besparelse, kostnader og lønnsomhet. Tiltakene omfatter både rene 
investeringer og driftstiltak, inklusive opplærings - og motivasjonstiltak i oppdragsgivers 
organisasjon.

2. Kostnader ved fase 1 dekkes inn ved omdisponering innen driftsbudsjettet og tilskudd fra 
Enova.

3. Før fase 2 og 3 settes i gang, legges investeringsplanene fram for ny politisk behandling.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt



Vedtak:

1. Nordreisa kommune vedtar å lyse ut anbud på fase 1 i EPC prosjektet: Kartlegging og 
analyse av bygningsmassen for å avdekke og beskrive energieffektiviserings tiltak, med 
tilhørende besparelse, kostnader og lønnsomhet. Tiltakene omfatter både rene 
investeringer og driftstiltak, inklusive opplærings - og motivasjonstiltak i oppdragsgivers 
organisasjon.

2. Kostnader ved fase 1 dekkes inn ved omdisponering innen driftsbudsjettet og tilskudd fra 
Enova.

3. Før fase 2 og 3 settes i gang, legges investeringsplanene fram for ny politisk behandling.

PS 15/12 Dispensasjon fra utnyttelsesgraden (U - graden) for eiendommen 
gbr.1942/47/290

Rådmannens innstilling

Søknad fra Nordtro AS om dispensasjon fra utnyttelsesgraden (U – graden) for å kunne utvide 
produksjonslokalene med 323m² BYA på eiendommen gbr.1942/47/290 innvilges med hjemmel 
i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra Nordtro AS om dispensasjon fra utnyttelsesgraden (U – graden) for å kunne utvide 
produksjonslokalene med 323m² BYA på eiendommen gbr.1942/47/290 innvilges med hjemmel 
i Plan- og bygningsloven (Pbl) § 19-2.


