
Møteprotokoll
Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 21.05.2012
Tidspunkt: 09:00-14.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Øyvind Evanger Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP
Geir H. Sagelv LEDER NOH
Mona L. Solvang NESTL NOKRF
Jeanette Veibakken MEDL NOAP
Kari Silvana Wara MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Steinar Toresen Jeanette Veibakken NOAP
Leif Christian Johansen Geir H. Sagelv NOKRF
Sylvi Hegglund Kari Silvana Wara NOAP

Fra ungdomsrådet møtte
Ingen

Merknader

Øyvind Evanger ble valgt som møteleder
Sylvi Hegglund fratrådte kl 11.00

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Dag Funderud Enhetsleder utvikling
Roy Jørgensen Teknisk sjef

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.

______________________ _______________________
Øyvind Evanger Birger Solbakken

______________________ _______________________
Dag Funderud Leif Christian Johansen
Utvalgssekretær



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 17/12 Referatsak

RS 50/12 Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/60/11-12

2012/1458

RS 51/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom gnr. 1942/60/12

2012/1005

RS 52/12 Ferdigattest gbr.1942/68/42 2012/1282

RS 53/12 Fritak fra kommunale avgifter på gnr. 1942/47/313 2012/1250

RS 54/12 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 i 
Tromsø 30.01.2012

2012/1049

RS 55/12 Mer oppdrett ved Uløya 2012/1391

RS 56/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/26/10 2011/3766

RS 57/12 Byggetillatelse uthus gnr 1942/49/62 2012/974

RS 58/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/15/22 2011/4779

RS 59/12 Kopi av brev fra Nasjonalparkstyret Reisa Nasjonalpark: 
innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Raisaduottarhaldi 
landskapsverneområde - tillatelse til landing med helikopter

2011/4386

RS 60/12 Søknad om konsesjon 1942/1/27 2012/1443

RS 61/12 Vedtak om pålegg 2012/611

RS 62/12 Fritak for feiegebyr på gnr. 1942/65/41 2012/1382

RS 63/12 Avslag på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 - fangst 
av mink i Reisaelva

2012/1606

RS 64/12 Avslag på søknad om tilskudd til fiskeformål for 2012 -
overvåking av laksebestanden i Reisaelva

2012/1606

RS 65/12 Dispensasjon fra byggegrense mot vei gbr.1942/52/83 2012/1334

RS 66/12 Byggetillatelse, Bjørlymoen 8, gnr. 1942/47/95 2012/1249

RS 67/12 Byggetillatelse garasje/tilbygg gbr.1942/15/108 2012/1552

RS 68/12 Kopi av brev innvilget dispensasjon til transport av utstyr til 
hogstfelt med snøskuter 2012 - Brustad skogdrift

2011/4386

RS 69/12 Kopi av brev - utført vedlikehold på sikringstiltak, Reisaelva 
ved Røyelen

2011/1846

RS 70/12 Brøyting av kommunale veier 2012 - 2018, Valg av tilbud 2012/1088

RS 71/12 Innspill til nasjonal handlingsplan for statlig sikring og 
tilrettelegging av statlige sikrede friluftsområder - bidrag til 
utviklingsdelen fra Troms

2010/1198

RS 72/12 Melding om inndragning av innvilget øko-tilskudd på kr 50 000 
til studietur arrangert av Økoløft-prosjektet

2009/1354

RS 73/12 Søknad om  dispensasjon for motorferdsel i utmark, vedkjøring 2011/4386

RS 74/12 Melding om vedtak etter søknad om dispensasjon for 
motorferdsel i utmark, vedkjøring § 5e

2011/4386

RS 75/12 Protokoll fra møte i rovviltnemnda 15 og 16 mars 2009/3871

RS 76/12 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/81/58 2011/4899

RS 77/12 Rammetillatelse tilbygg/påbygg gbr.1942/47/37 2012/2035



RS 78/12 Rammetillatelse tilbygg industribygning gbr.1942/19/1/2 2012/2037

RS 79/12 Svar på søknad om prosjektskjønnsmidler 2012 2010/4154

RS 80/12 Kopi av brev tillatelse til utplassering av repeater på fjellet Halti 
i Ràisduottarhàldi landskapsverneområdet samt tillatelse til 
motorisert ferdsel i Reisa nasjonalpark

2011/4386

RS 81/12 Protokoll fra møte i rovvilnemda 11. april 2012 2009/3871

RS 82/12 Søknad om fellig av rev 2012/2131

RS 83/12 Byggetillatelse bolig, tomt 7-8, Rovdas 3, Nordreisa 2012/1848

RS 84/12 Byggetillatelse, Viervegen 14, gnr. 1942/52/88 2012/1672

PS 18/12 Høringsutkast - Revidert forskrift for renovasjon i 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen

2011/4476

PS 19/12 Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet 2011/717

PS 20/12 Søknad om endring av reguleringsplan for 
fiskerihavn i Oksfjord. Plan id: 1942/2003_005.

2012/1861

PS 21/12 Årsmelding 2011 2012/1649

PS 22/12 Klagebehandling - Deling av eiendom 1942/24/4 2011/3467

PS 23/12 Søknad om deling av hyttetomt gnr 1942/3/6 2011/3944

PS 24/12 Klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3 2010/6005

PS 25/12 Vaktmestertjenesten 2012/2136



PS 17/12 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Referatsaker tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering

PS 18/12 Høringsutkast - Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Rådmannens innstilling

Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.

Høringsfristen settes til 4 uker.

Avfallsservice bør i høringsperioden aktivt informere abonnenter om hvilke konsekvenser 
forskriftsendringen vil medføre for den enkelte.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.

Høringsfristen settes til 4 uker.

Avfallsservice bør i høringsperioden aktivt informere abonnenter om hvilke konsekvenser 
forskriftsendringen vil medføre for den enkelte.

PS 19/12 Kommunale vannverk - pålegg fra Mattilsynet

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget tar Mattilsynets pålegg til etterretning og ber kommunestyret opprette ny stilling 
ved anleggsseksjonen tilsvarende 1,0 årsverk.  Stillingen opprettes fra 1.1.2013 og skal primært 
ha arbeidsoppgaver innen vannverket.  Stillingen finansieres gjennom gebyrer, men vil ikke 
endre gebyrsatsene til den enkelte forbruker.
Det vil bli leid inn ekstra ressurser slik at påleggene fra Mattilsynet etterkommes innen fristen



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Driftsutvalget:

Hovedplanens målsetting om ytterligere økning av 0,6 årsverk iverksettes fra 01.01.2014

Rådmannens innstilling med tillegg fra Driftsutvalget, enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget tar Mattilsynets pålegg til etterretning og ber kommunestyret opprette ny stilling 
ved anleggsseksjonen tilsvarende 1,0 årsverk.  Stillingen opprettes fra 1.1.2013 og skal primært 
ha arbeidsoppgaver innen vannverket.  Stillingen finansieres gjennom gebyrer, men vil ikke 
endre gebyrsatsene til den enkelte forbruker.
Det vil bli leid inn ekstra ressurser slik at påleggene fra Mattilsynet etterkommes innen fristen

Hovedplanens målsetting om ytterligere økning av 0,6 årsverk iverksettes fra 01.01.2014

PS 20/12 Søknad om endring av reguleringsplan for fiskerihavn i Oksfjord. 
Plan id: 1942/2003_005.

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget vurderer at Oksfjord båtforening sine innspill til ny arealbruk ved Oksfjord 
fiskerihavn forutsetter revisjon/endring av gjeldende reguleringsplan. Nordreisa kommune har 
ikke planressurser til å gjennomføre en slik planprosess, men inviterer båtforeningen å fremme 
et privat forslag til endret reguleringsplan jmf PBL § 12-11.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget vurderer at Oksfjord båtforening sine innspill til ny arealbruk ved Oksfjord 
fiskerihavn forutsetter revisjon/endring av gjeldende reguleringsplan. Nordreisa kommune har 
ikke planressurser til å gjennomføre en slik planprosess, men inviterer båtforeningen å fremme 
et privat forslag til endret reguleringsplan jmf PBL § 12-11.

PS 21/12 Årsmelding 2011

Rådmannens innstilling

Årsmelding for 2011 tas til orientering

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 



Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding for 2011 tas til orientering

PS 22/12 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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Ved en feil ble denne saken satt opp på sakskartet, og er dermed ikke er behandlet.

Vedtak:

Ved en feil ble denne saken satt opp på sakskartet, og er dermed ikke er behandlet.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

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 23/12 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.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

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.



Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 20.03.2012 

Behandling:

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

Pål Halvar Bjerkli sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for befaring.

PS 24/12 Klage på slamtømming eiendommen 1942/26/10/3

Rådmannens innstilling

Innkrevd slamgebyr 2010 inkl innkrevingsgebyr, totalt kr 2396,32, skal Avfallsservice betale 
tilbake til eier av eiendommen 1942/26/10/3.  Tilbakebetalingen skal være gjennomført innen
en måned etter at saken er ferdigbehandlet.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Innkrevd slamgebyr 2010 inkl innkrevingsgebyr, totalt kr 2396,32, skal Avfallsservice betale 
tilbake til eier av eiendommen 1942/26/10/3.  Tilbakebetalingen skal være gjennomført innen
en måned etter at saken er ferdigbehandlet.

PS 25/12 Vaktmestertjenesten

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget ber kommunestyret revurdere sitt vedtak om å fjerne 0,6 årsverk 
vaktmesterstilling og ta dette opp igjen når naturlig fratredelse skjer.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 21.05.2012 

Behandling:

Driftsutvalget foreslo følgende forslag:
Driftsutvalget ber kommunestyret revurdere sitt vedtak om å fjerne 0,6 årsverk 
vaktmesterstilling. Forslaget vurderes i forbindelse med eventuell omorganisering av kommunal 
drift. 
Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Driftsutvalget ber kommunestyret revurdere sitt vedtak om å fjerne 0,6 årsverk 
vaktmesterstilling. Forslaget vurderes i forbindelse med eventuell omorganisering av kommunal 
drift. 


