
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 19.06.2012
Tidspunkt: 09:00-10.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Geir H. Sagelv Leder NOH
Mona L. Solvang Nestleder NOKRF
Jeanette Veibakken Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP
Kari Silvana Wara Medlem NOAP
Øyvind Evanger MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Steinar Toresen Øyvind Evanger NOAP

Merknader

Ingen

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.

______________________ _______________________
      Geir Sagelv        Mona Solvang

______________________ _______________________
Dag Funderud Steinar Toresen
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Orienteringer:
Roy Jørgensen orienterte om at kommunen har fått henvendelse fra grunneiere langs 
Båtnesveien. De tilbyr seg å legge ned en betydelig egeninnsats i grøfting og grusing, hvis denne 
vegen blir prioritert ved framtidig asfaltering. Driftsutvalget er enig i at det kan lages en 
intensjonsavtale i forhold til dette. Videre ønsker de at administrasjon fremlegger en helhetlig 
plan over de kommunale vegene i forhold til tilstand og tiltak.

Kommunen har fått henvendelse om kjøp av ei tomt på området ved Sørkjosen havn. 
Driftsutvalget er enig i at det legges fram en sak for formannskapet om salg.

Geir Sagelv tok opp spørsmålet om risikovurdering i forbindelse med byggingen av det nye 
lekestativet på trekanten i forhold til at det blir liggende nært E6. 

Dag Funderud orienterte om fire saker som var trukket fra driftsutvalget av ulike årsaker. Videre 
ga han en orientering om status for opprettelse av plankontoret, kommuneplanens arealdel og 
kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen legges til politisk behandling i formannskapet 
26.juni 2012.

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 26/12 Referatsak

RS 85/12 Fritak for feieavgift for eiendommen gnr. 80/1-34 2012/2384

RS 86/12 Melding om delegert vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom andel av gnr 1942/43/5

2012/2472

RS 87/12 Delegert vedtak - Deling av eiendom 1942/55/29 2011/2521

RS 88/12 Byggetillatelse, gnr 1942/77/36 2012/2103

RS 89/12 Skadefelling av Gaupe, Oksfjord Nordreisa 2012/2377

RS 90/12 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/30/6 2012/2030

RS 91/12 Søknad om felling av rev 2012/2131

RS 92/12 Søknad om skadefelling for uttak av rev 2012/2131

RS 93/12 Byggetillatelse, Industriveien 8, gnr. 1942/47/290 2012/2111

RS 94/12 Midlertidig brukstillatelse gbr.1942/52/7 2011/740

RS 95/12 Rammetillatelse omsorgsboliger Guleng 3 gbr.1942/15/160 2012/2193

RS 96/12 Spesielle midler til Kystskogbruket - budsjett 2012 2012/1954

RS 97/12 Tillatelse til oppsett av skilt, ICA, Storslett, gnr 
1942/15/164

2012/1907

RS 98/12 Byggetillatelse, gnr. 1942/77/112 2012/1873

RS 99/12 Byggetillatelse for garasje, Einebakken, gnr. 1942/26/36 2012/1975

RS 100/12 Utslippstillatelse gbr.1942/76/10 2012/1733

RS 101/12 Ferdigattest gbr.1942/47/106 2011/2118

RS 102/12 Byggetillatelse garasje gbr.1942/52/146 2012/2066

RS 103/12 Byggetillatelse for enebolig, Steinsvik, gnr 1942/67/19 2012/1456

RS 104/12 Innvilget fisketillatelse for 2012 - fangst av ungfisk i 
områder avstengt etter flommen i Reisaelva for 
tilbakeføring til hovedvassdraget

2012/2159

RS 105/12 Informasjon om status for verneplan for skog på statsgrunn 2012/2160



i Troms - april 2012

RS 106/12 Byggetillatelse, Oksfjordhamn, gnr 1942/56/15 2012/2115

RS 107/12 Bruksendring gbr.1942/78/60 2012/2184

RS 108/12 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/43/99 2012/2099

RS 109/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for erverv av fast 
eiendom gnr 1942/60/12

2012/1005

RS 110/12 Utslippstillatelse gbr.1942/22/61 2011/3922

RS 111/12 Utslippstillatelse gbr.1942/56/15 2012/2115

RS 112/12 Ferdigattest vannverk Oksfjord gbr.1942/56/8 2010/4711

RS 113/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/55/29 2011/2521

RS 114/12 Byggetillatelse naust gbr.1942/83/1 2012/2355

RS 115/12 Delegert vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom gnr 1942/66/12

2012/2481

RS 116/12 Byggetillatelse garasje, Arnestad 4, gnr 1942/15/92 2012/2370

RS 117/12 Utslippstillatelse gbr.1942/67/19 2012/1456

RS 118/12 Byggetillatelse naust gbr.1942/1/10 2012/2256

RS 119/12 Fritak for feiing gnr 1942/86/15  - fritidseiendom 2012/2292

RS 120/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom i henhold 
til konsesjonsloven på gnr. 1942/39/5

2012/2505

RS 121/12 Byggetillatelse bolig gbr.1942/3/25 2012/2232

RS 122/12 Innvilget dispensasjon til bruk av tråkkemaskin 24. - 28. 
mai, kopi av brev til Nord Troms videregående skole

2011/4948

RS 123/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/1/6 2012/1346

RS 124/12 Byggetillatelse hytte, gnr 1942/1/26, Stornes 2012/2234

RS 125/12 Opprettelse av interkommunalt skadefellingslag

Referatsaker følger ikke med i papirversjon av innkallingen

2012/1448

PS 27/12 Søknad om godkjenning av treningsområde for 
jakthunder

2011/2334

PS 28/12 Søknad om utvidelse av jakttider for elgjakt for 
valdene Bakkeby/Langslett, Ytre Bakkeby og 
Hamneidet

2012/1510

PS 29/12 Tildeling av elg i Nordreisa 2012 2012/1720

PS 26/12 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.06.2012 



Behandling:

Referatene tas til orientering.

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

PS 27/12 Søknad om godkjenning av treningsområde for jakthunder

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til Hundelovens § 9 e og godkjenner område Liland til Potka som 
treningsområde for hunder. Se kart. Videre gis dispensasjon for båndtvangsreglene for bruk av 
området fra 25.juli til 20.august. 

Det settes følgende betingelser:
 Før området tas i bruk skal det settes opp informasjonstavle med kart over området og

informasjon ved parkeringsplassen ved naturlige innfallsporter.
 Alle hundeekvipasjer må ha godkjent Avisjonsbevis (bufe/rein bevis)
 Alle hunder skal bruke markeringsdekken.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven innen 3 uker.

Saksopplysninger
Nordreisa Jeger og fiskelag søker om godkjenning av område hos Statskog SF som 
treningsområde for jakthunder.
Området går fra Potkadalen til Liland, i østre grense følger R865 og vestre grense følger fjellet, 
se kart
De skriver følgende i brevet:
Viser til vedlagte brev fra Statskog, og søker om godkjenning av beskrevet område ihht.
Hundeloven § 9, e. Vi vil samtidig søke om disp. fra båndtvangsbestemmelsene for
området i tidsrommet fra 25.juli til 20.august. Gjør samtidig oppmerksom på at Nord 
Tromsregionen er den eneste region som ikke har et slikt område. Det vil bli satt opp 
infotavle/kart om bruken.

Saken ble fremmet i fjor og behandlet i driftsutvalget i juni 2011. Da var foreslått område 
Kildalen. Etter sterke motforstillinger fra reinbeitedistriktet 36 ble dette forslaget trekt. Det har 
også vært drøftet et område i Puntadalen, men også dette området har en gått bort fra. Foreslåtte 
område fra Liland til Pokta håper vi nå skal kunne være akseptabelt både for reindrifta og 
bufenæringa.
Saken er sendt på høring til Reinbeitedistrikt 36 og Nordreisa sau og geit. Pga kort frist vil 
svarene bli lagt fram på møtet.

Vurdering
Nordreisa jeger og fiskelag har i flere år jobbet for å opprette et treningsområde for jakthunder.
De har nå fått en avtale med Statskog for området fra Potka til Liland. De søker om godkjenning 
av området og dispensasjons fra båndtvangsreglene for perioden 25.juli til 20.august.



Området fra Potka til Liland er noe brukt til turområde og bærplukking. Ved utlegging som 
treningsområdet blir området imidlertid ikke stengt på noen måter. Turgåere, bærplukkere eller 
andre kan benytte området. Vi mener derfor at friluftsinteressene ikke vil bli vesentlig berørt.

Området er også en del av et større område som benyttes som sau- og reinbeite, men de siste åra 
har flere saubruk i nærheten lagt ned. 
Det er et stort hundemiljø i Nordreisa og de har lenge jobbet for å få et godkjent område. Dette
er viktig for å utvikle sporten videre. Området som er omsøkt vil ikke få større negative
konsekvenser for andre brukere og adm tilrår derfor at området og dispensasjon godkjennes.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til Hundelovens § 9 e og godkjenner område Liland til Potka som 
treningsområde for hunder. Se kart. Videre gis dispensasjon for båndtvangsreglene for bruk av 
området fra 25.juli til 20.august. 

Det settes følgende betingelser:
 Før området tas i bruk skal det settes opp informasjonstavle med kart over området og

informasjon ved parkeringsplassen ved naturlige innfallsporter.
 Alle hundeekvipasjer må ha godkjent Avisjonsbevis (bufe/rein bevis)
 Alle hunder skal bruke markeringsdekken.

Vedtaket kan påklages i hht forvaltningsloven innen 3 uker.

PS 28/12 Søknad om utvidelse av jakttider for elgjakt for valdene 
Bakkeby/Langslett, Ytre Bakkeby og Hamneidet

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, § 3 og anmoder 
fylkeskommunen om å vedta forskrift for utvidelse av elgjakta for valdene Bakkeby/Langslett, 
Ytre Bakkeby og Hamneidet i Nordreisa kommune fram til 22.november, for perioden 2012-
2017.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til Forskrift om jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for 
jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, § 3 og anmoder 
fylkeskommunen om å vedta forskrift for utvidelse av elgjakta for valdene Bakkeby/Langslett, 



Ytre Bakkeby og Hamneidet i Nordreisa kommune fram til 22.november, for perioden 2012-
2017.

PS 29/12 Tildeling av elg i Nordreisa 2012
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og
Forvaltningsplane for elg i Nordreisa 2010-2019. Gis følgende fellingstillatelser i Nordreisa for
2012.
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord.

Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2012 blir da:
Ytre Oksfjord/Molvik 4 dyr, 2 kalv og 2 okser.
Rotsundelv 6 dyr; 3 kalv, 2 okse og 1 ku.
Spåkenes/Djupvik 5 dyr; 3 kalv, 1 okse 1 ku.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku 
Ytre Bakkeby 2 dyr, 1 kalv og 1 okse
Hamneidet 3 dyr, 1 kalv og 2 okser 

Tildeling for perioden 2012-2014 i hht bestandsplan
Oksfjord grunneierlag 60 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan

Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan

Tildeling for perioden 2010-2012 i hht bestandsplan
Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan

Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa


