
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 08.11.2012
Tidspunkt: 09:00-16:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Birger Solbakken Medlem NOFRP
Øyvind Evanger Medlem NOAP
Geir H. Sagelv Leder NOH
Pål Halvor Bjerkli Medlem NOSP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mona L. Solvang NESTL NOKRF
Jeanette Veibakken MEDL NOAP
Kari Silvana Wara MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Knut M. Pedersen Jeanette Veibakken NOAP
Leif Christian Johansen Mona L. Solvang NOKRF
Harry Kristiansen Kari Silvana Wara NOAP

Fra ungdomsrådet møtte:

Navn
Vegard André Kaspersen –
fratrådte kl 14

Merknader
Geir Sagelv (H) og Pål Halvor Bjerkli (Sp) erklærte seg inhabil og fratrådte møtet i sak 53/12. 
Etter behandling av saken tiltrådde de møtet igjen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
May Halonen Konsulent
Christin Andersen Rådmann
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 H. Sagelv Harry Kristiansen

______________________ _______________________
May Halonen         Knut M. Pedersen
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 46/12 Referatsak

RS 218/12 Aktuelle reguleringsundersøkelser i Reisavassdraget i 
samarbeid med oppfølging av konsesjonsvilkår

2012/1002

RS 219/12 Avslag på søknad om tillatelse til oppbevaring og salg av 
pyroteknisk vare, Europris Sørkjosen

2012/1887

RS 220/12 Avslag på søknad om tillatelse til oppbevaring og salg av 
pyroteknisk vare, Havna Handel, Sørkjosen

2012/1887

RS 221/12 Byggetillatelse bolig gbr.1942/13/140 2012/3988

RS 222/12 Byggetillatelse bolig gbr.1942/47/204 2012/3792

RS 223/12 Byggetillatelse bolig, tomt 7-14 Rovdas 3 2012/3925

RS 224/12 Byggetillatelse Carport gbr.1942/9/3 2012/3904

RS 225/12 Byggetillatelse Drikkevannsverk gbr.1942/73/2 2012/3875

RS 226/12 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/33/21 2010/1409

RS 227/12 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/60/28 2012/3868

RS 228/12 Byggetillatelse garasje gbr.1942/43/77 2012/3730

RS 229/12 Byggetillatelse garasje gbr.1942/52/83 2012/4042

RS 230/12 Byggetillatelse garasje gbr.1942/57/50 2012/3791

RS 231/12 Byggetillatelse naust gbr.1942/68/15 2012/3883

RS 232/12 Byggetillatelse produksjonsbygg gbr.1942/79/2 2012/3786

RS 233/12 Byggetillatelse sorteringshall gbr.1942/19/1/2 2012/2037

RS 234/12 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/86/11 2012/4043

RS 235/12 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr. 1942/78/22 2012/4297

RS 236/12 Delegert vedtak - søknad om deling av driftsenhet gnr. 
1942/57/2 og 3

2012/4085

RS 237/12 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 1942/81/1 2011/3437

RS 238/12 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/41/5 2012/2219

RS 239/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 
1942/17/13

2012/3716

RS 240/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 
1942/17/2

2012/3710

RS 241/12 Ferdigattest badstue gbr.1942/44/2 2011/1133

RS 242/12 Ferdigattest bolig gbr.1942/62/16 2010/3417

RS 243/12 Ferdigattest gbr.1942/77/112 2012/1873

RS 244/12 Ferdigattest Rensedam gbr.1942/18/6 2011/1451

RS 245/12 Ferdigattest tilbygg bolig gbr.1942/47/432 2009/6213

RS 246/12 Forskrift om utvidelse av jakttid for elg i deler av Nordreisa 
kommune i Troms for jaktperioden 2012 - 2017

2012/1720

RS 247/12 Fritak for feiing og feieavgift på gnr  1942/26/13 2012/4280

RS 248/12 Fritak for feiing og feieavgift på gnr. 1942/47/252 2012/4305

RS 249/12 Innvilget fisketillatelse for 2012-overvåkning av rømt 
oppdrettslaks i Oksfjordvassdraget - kopi av brev

2012/3851

RS 250/12 Midlertidig brukstillatelse Fløy B og C gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 251/12 Midlertidig brukstillatelse sigevannsanlegg gbr.1942/18/6 2011/1451



RS 252/12 Omfordeling av kommunale virkemidler til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) i 2012

2011/1338

RS 253/12 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
22.1.2012

2009/3871

RS 254/12 Rivetillatelse grendehus gbr.1942/5/14 2012/4173

RS 255/12 Storslett skole. Avvisning av tilbud på heisanlegg 2012/4090

RS 256/12 Søknad om utsatt § 9-undersøkelse for Maurneset vindpark 2012/661

RS 257/12 Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, 
Europris Sørkjosen

2012/1887

RS 258/12 Tillatelse til oppsetting av skilt og pylon ifm omprofilering 
av bygg gbr.1942/47/38

2012/3872

RS 259/12 Tilsagn om tilskudd over regionale utviklingsmidler (RUP) 
551.60 til prosjekt "Innsats for kystsoneplanlegging i Nord 
Troms", Budsjett 2012

2010/4338

RS 260/12 Utslippstillatelse bolig gbr.1942/76/48 2012/3639

RS 261/12 V5-3-112-2012 Midlertidig vedtak om trafikkregulerende 
skilting Fv 865 i påvente av permanent vedtak

2012/3874

RS 262/12 Valg av tilbyder heisanlegg 2012/4090

RS 263/12 Vedrørende søknad om utsettelse av pålegg om utbedring 
av stikkledning avløp eiendom 1942/13/25

2012/3722

RS 264/12 Vedtak om tillatelse til salg og oppbevaring pyroteknisk 
vare, Havna Handel

2012/1887

RS 265/12 Avvisning av tilbudet X 2012/3522

RS 266/12 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av 
halvdel av gnr. 1942/57/2

X 2012/4187

RS 267/12 Prosjektering Halti II. Avvisning av tilbud datert 28.8.2012 X 2012/3522

RS 268/12 Valg av tilbyder Prosjektering X 2012/3522

PS 47/12 Dispensasjon for bruksendring fra uthus til 
salgssted gbr.1942/52/12

2012/4184

PS 48/12 Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene 
Nordreisa og Skjervøy - Planprogram -
Delegering av myndighet  - Valg av 
representanter til Styringsgruppe

2012/4487

PS 49/12 Opprydding på tomt, Oksfjord, gnr 1942/58/13-1 2012/2787

PS 50/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 20, gnr 
1942/52/9

2012/2787

PS 51/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 26, gnr 
1942/52/121

2012/2787

PS 52/12 Søknad om deling av gnr 1942/54/1 2012/885

PS 53/12 Søknad om deling gnr 1942/22/5 2012/1972

PS 54/12 Søknad om flomsikring av Reisaelva ved Røyelen 2012/4391

PS 55/12 Budsjett 2013 2012/2441



Orienteringer
Roy Jørgensen, teknisk sjef, orienterte om parkeringsplassen bak Marits og ”problemet” der 
nattparkerte biler forhindrer snørydding.

PS sak 48/12: Svein Solberg, planlegger ved Plankontoret i Nord-Troms, orienterte om 
kystsoneplanen og planprosessen.

PS sak 55/12: Konst. Rådmann, Christin Andresen, orienterte om budsjettet.

PS 46/12 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Referatsaker tatt til etterretning.

Vedtak:

Referatsaker tatt til etterretning.

PS 47/12 Dispensasjon for bruksendring fra uthus til salgssted gbr.1942/52/12

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Forslag til vedtak fra Øyvind Evanger (AP):
Driftsutvalget ønsker at det innhentes nabovarsel før saken behandles. Saken utsettes.

Endringsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget ønsker at det innhentes nabovarsel før saken behandles. Saken utsettes.

PS 48/12 Interkommunalt kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og 
Skjervøy - Planprogram - Delegering av myndighet - Valg av representanter 
til Styringsgruppe

Rådmannens innstilling

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret å delta i det foreslåtte 
planarbeidet med Interkommunal Kystsoneplan for Kommunene Nordreisa og Skjervøy, 
med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram. 

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 



6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale
kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret at fastsetting av planprogram 
etter offentlig ettersyn delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for 
Kommunene Nordreisa og Skjervøy. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som 
planutvalg, og fremmer kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor 
kommunestyrene i Nordreisa og Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune anbefaler kommunestyret i Nordreisa kommune å velge 
en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet sammensatt av 2 eller 3 representanter med vara 
fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

1. __________________________ med vara _________________________________

2. __________________________ med vara _________________________________

3. __________________________ med vara _________________________________

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for Interkommunal 
Kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. 

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter 
offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for Interkommunal Kystsoneplan for Skjervøy og 
Nordreisa.  Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

Hjemmel for vedtak er plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) og § 4-
1 (for planprogram).

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag til vedtak:

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar å delta i det foreslåtte planarbeidet med 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til 
organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram. 

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 
6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale 
kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune delegerer til styringsgruppa for interkommunal 
kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, fastsetting av planprogram etter 
offentlig ettersyn. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og fremmer 
kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa og 
Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).



 Driftsutvalget i Nordreisa kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet 
sammensatt av 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

1. Geir Sagelv med vara Øyvind Evanger

2. Knut M. Pedersen med vara Pål Halvor Bjerkli

3. Harry Kristiansen med vara Kari Silvana Wara

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for interkommunal 
kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. 

Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter 
offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for Skjervøy og 
Nordreisa. Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

Nytt forslag til vedtak og oppnevning av medlemmer til interkommunal styringsgruppe ble 
enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar å delta i det foreslåtte planarbeidet med 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, med forslag til 
organisering, som beskrevet i vedlagte utkast til planprogram. 

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtar for sin del å legge utkast til planprogram for 
interkommunal kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy ut til offentlig ettersyn i 
6 uker. Samtidig annonseres det om planoppstart av det interkommunale 
kystsoneplanarbeidet for Kommunene Nordreisa og Skjervøy.

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune delegerer til styringsgruppa for interkommunal 
kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy, fastsetting av planprogram etter 
offentlig ettersyn. Denne styringsgruppa delegeres myndighet som planutvalg, og fremmer 
kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyrene i Nordreisa og 
Skjervøy. (Begge kommuner må gjøre likelydende vedtak).

 Driftsutvalget i Nordreisa kommune velger en styringsgruppe for kystsoneplanarbeidet 
sammensatt av 3 representanter med vara fra hver kommune.

Fra Nordreisa velges:

1. Geir Sagelv med vara Øyvind Evanger

2. Knut M. Pedersen med vara Pål Halvor Bjerkli

3. Harry Kristiansen med vara Kari Silvana Wara

Styringsgruppen konstituerer seg selv i første møte.

Nordreisa kommune slutter seg til forslaget til sammensetting av styringsgruppe for interkommunal 
kystsoneplan for kommunene Nordreisa og Skjervøy. 



Utarbeidelse, utlegging til offentlig ettersyn, og fastsetting av planprogram, både før og etter 
offentlig ettersyn, delegeres til styringsgruppa for interkommunal kystsoneplan for Skjervøy og 
Nordreisa. Den endelige kystsoneplanen skal vedtas den enkelte kommune.

PS 49/12 Opprydding på tomt, Oksfjord, gnr 1942/58/13-1

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981. nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Jan Fredrik Johnsen som eier av gnr 1942/58/13-1 å rydde 
eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981. nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Jan Fredrik Johnsen som eier av gnr 1942/58/13-1 å rydde 
eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

PS 50/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 20, gnr 1942/52/9

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981. nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Leif Lunde som eier av Sonjatunveien 2 gnr 1942/52/9 å rydde 
eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981. nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Leif Lunde som eier av Sonjatunveien 2 gnr 1942/52/9 å rydde 
eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

PS 51/12 Opprydding på tomt, Sonjatunveien 26, gnr 1942/52/121

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981. nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Frank Lunde som eier av Sonjatunveien 26 gnr 1942/52/121 å 
rydde eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Nordreisa kommune fatter med hjemmel i lov av 13.03.1981 nr. 6 ”Lov om vern mot 
forurensing og om avfall” (Forurensingsloven) §§ 7 og 28 følgende vedtak:

Nordreisa kommune pålegger Frank Lunde som eier av Sonjatunveien 26 gnr 1942/52/121 å 
rydde eiendommen for avfall og transportere dette til godkjent mottak innen 01.12.2012. 

Er ikke vedtaket er fulgt opp inne fristen, kan kommunen selv følge opp vedtaket for 
hjemmelshavers kostnad eller tvangsmulkt jf kapittel 9 i samme lov.

PS 52/12 Søknad om deling av gnr 1942/54/1

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 15 daa innmark til fritidsformål i 
strandsonen fra eiendom 54/1 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. 

Fradelingen vil føre til nedbygging av innmark. Regjeringen har de siste årene flere ganger
innskjerpet kommunenes ansvar for å ta vare på jordressursene i sin forvaltning etter plan- og
bygningsloven og etter jordloven. Tiltaket det her er søkt om vil være i strid med dette
ansvaret. Fylkesmannen i Troms frarår dispensasjon. 

En fradeling av en parsell på 15 daa til fritidsformål kan også føre til restriksjoner for 
allemannsretten i strandsonen og er heller ikke i tråd med retningslinjene i gjeldene arealplan.

Etter en samlet vurdering har vi kommet fram til at ulempene ved å gi dispensasjon kan være 
større enn fordelene. 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Driftsutvalget var på befaring den 08.11.2012.

Øyvind Evanger (AP) fremmet følgende forslag:
Driftsutvalget ønsker etter befaring omformulering av positiv innstilling. Administrasjonen 
utarbeider nytt forslag til neste møte. Saken utsettes. 

Forslaget fra Øyvind Evanger (Ap) enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget ønsker etter befaring omformulering av positiv innstilling. Administrasjonen 
utarbeider nytt forslag til neste møte. Saken utsettes. 

PS 53/12 Søknad om deling gnr 1942/22/5

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa uproduktiv skog til fritidsformål 
innenfor 100-metersbeltet til Reisavassdraget fra eiendom 22/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 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 fra Reisavassdraget 

godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2. 



Nedbygging av en eiendom som ligger så nær elva vil føles privatiserende, noe som vil kunne 
påvirke allmennhetens bruk negativt. 

Etablering av fritt omsettelige fritidstomter nært dyrka jord, hvor det går beitende dyr og støy-, 
støv og luktplager kan oppstå, kan føre til krav om restriksjoner på drifta, noe som vil være 
uheldig for landbruket i området. 

Oppsummert synes det som om tiltaket vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er 
gitt av regjeringen og etter en samlet vurdering har vi kommet fram til at ulempene ved å gi 
dispensasjon kan være større enn fordelene. 

Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Driftsutvalget var på befaring på den omsøkte tomta.

Driftsutvalget fremmet følgende felles forslag:
Driftsutvalget godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa uproduktiv skog til fritidsformål
fra eiendom gnr 22/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 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 fra Reisavassdraget 

godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2.

Avslaget hjemles jfr plan- og bygningslovens § 28.1 med at vi etter befaring av det omsøkte 
arealet ser at området ligger forholdsvis lavt i terrenget og at det kan være utsatt ved ekstrem 
flom i og med at det kun er 50 meter til flomløpet til Reisaelva. 

Befaringen viser derimot at det omsøkte arealet ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel langs 
elva da det er om lag 140 m til elvas hovedløp der fisket foregår. I området ellers er det tett 
skog. 

Vi kan heller ikke se at tomta er til hinder eller ulempe for landbrukseiendommen like ved. 
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget godkjenner ikke fradeling av ca 1 daa uproduktiv skog til fritidsformål
fra eiendom gnr 22/5 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende:
 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 fra Reisavassdraget 

godkjennes ikke jfr plan- og bygningsloven § 1-8
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes ikke jfr plan- og bygningslovens 

19-2.

Avslaget hjemles jfr plan- og bygningslovens § 28.1 med at vi etter befaring av det omsøkte 
arealet ser at området ligger forholdsvis lavt i terrenget og at det kan være utsatt ved ekstrem 
flom i og med at det kun er 50 meter til flomløpet til Reisaelva. 

Befaringen viser derimot at det omsøkte arealet ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel langs 
elva da det er om lag 140 m til elvas hovedløp der fisket foregår. I området ellers er det tett 
skog. 

Vi kan heller ikke se at tomta er til hinder eller ulempe for landbrukseiendommen like ved. 
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 54/12 Søknad om flomsikring av Reisaelva ved Røyelen

Rådmannens innstilling

1. Nordreisa kommune tar til etterretning NVE’s beslutning om at risikobildet ikke er 
endret etter at de planlagte vedlikeholdsarbeidene ble gjennomført i 2011. På dette 
grunnlag finner vi ikke faglig argument for heving av forbygningene langs elva. 
Søknaden om heving av forebygningene avslås.

2. Nordreisa kommune forventer at vilkårene gitt i forbindelse med fradeling av 
hyttetomtene overholdes, bla. at den frie ferdsel langs etablerte og brukte stier ikke  
hindres. Dette gjelder også ferdselen langs elva. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

3. Nordreisa kommune tar til etterretning NVE’s beslutning om at risikobildet ikke er 
endret etter at de planlagte vedlikeholdsarbeidene ble gjennomført i 2011. På dette 
grunnlag finner vi ikke faglig argument for heving av forbygningene langs elva. 
Søknaden om heving av forebygningene avslås.

4. Nordreisa kommune forventer at vilkårene gitt i forbindelse med fradeling av 
hyttetomtene overholdes, bla. at den frie ferdselen langs etablerte og brukte stier ikke 
hindres. Dette gjelder også ferdselen langs elva. 

PS 55/12 Budsjett 2013

Rådmannens innstilling

Følgende rammer foreslås vedtatt for budsjett 2013:

   Utgift    Inntekt



1 Sektor for administrasjon   32 600 512     -8 105 693

2 Sektor for levekår 109 232 918   -14 917 950

3 Sektor for helse og sosial 152 833 136   -50 283 014

4 Utviklingsavdelingen   20 049 355   -10 136 876

5 Anleggsdrift   30 326 442   -19 642 660

6 Bygg og eiendom   23 357 740     -5 098 872

7 Skatter og rammetilskudd    0 -277 839 299

8 Renter, avdrag og avsetninger   39 319 261   -21 695 000

Sum ramme for 2013 407 719 364 -407 719 364

4 % kutt på kontoene 11, 12, 13 og 14 på tilsammen kr. 1 550 000 for alle sektorene er lagt som 

fellespost under sektor 1. Denne fordeles som følger:

Sektor for administrasjon kr. 190 000

Sektor for levekår kr. 500 000

Sektor for helse og sosial kr. 415 000

Utviklingsavdelingen kr. 150 000

Sektor for anleggsdrift kr. 200 000

Sektor for bygg og eiendom kr.   95 000

Til sammen kr.     1 550 000

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 08.11.2012 

Behandling:

Driftsutvalget fremmet følgende forslag:
Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Aksjeutbytte tas ut av budsjettet og settes på kommunalt næringsfond.
Saken utsettes.


