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Dag Funderud Jeanette Veibakken
Utvalgssekretær 



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/13 Referatsak

RS 1/13 Maursund vindkraftverk i Nordreisa kommune -
konsesjonssøknad, utsatt kml.§9, innsigelse og eventuell 
klage

2012/661

RS 2/13 Innspill til aktuelle fiskeundersøkelser i Reisavassdraget i 
forbindelse med oppfølging av konsesjonsvilkår

2012/1002

RS 3/13 Fiskebiologiske undersøkelser i Mollisjohka og Reisaelva -
Varsel om pålegg - kopi av brev

2012/1002

RS 4/13 Fiskebiologiske undersøkingar i Mollisjohka og Reisaelva -
nytt varsel om pålegg (kopi av brev)

2012/1002

RS 5/13 Vedtak - søknad omkonsesjon på erverv av gnr 1942/6/5 2012/5063

RS 6/13 Vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/69/3 2012/4902

RS 7/13 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
02.11.2012

2009/3871

RS 8/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 
8 den 18.01.2013

2009/3871

RS 9/13 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot 
rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT)

2012/1448

RS 10/13 Innvilget søknad om bruk av gaupebås fellingsseongen 
2013 (kopi av brev)

2012/2377

RS 11/13 Innvilget søknad om bruk av gaupebås fellingsseongen 
2013, Puntaelva (kopi av brev)

2012/2377

RS 12/13 Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark 2012/491

RS 13/13 Delegert vedtak - Søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/38/7

2012/2900

RS 14/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/38/3 2012/2943

RS 15/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/10/2 2012/3972

RS 16/13 Delegert vedtak - Søknad om deling av grunneiendom gnr. 
1942/18/1-2

2012/4056

RS 17/13 Delegert vedtak - Søknad om nydyrkning 2011/4873

RS 18/13 Delegert vedtak - søknad om utsettelse av frist i forbindelse 
med tilskudd til spesielle miljøtiltak på gnr. 
***************

X 2009/8101

RS 19/13 Byggetillatelse redskapshus gbr.1942/29/8 2012/4489

RS 20/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/47/234 2012/4289

RS 21/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/2/12 2012/4232

RS 22/13 Byggetillatelse midlertidig Lagerhall gbr.1942/13/79 2012/4837

RS 23/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/41/23 2012/4915

RS 24/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/23/1/3 2013/178

RS 25/13 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/47/320 2013/20

RS 26/13 Endringstillatelse gbr.1942/13/142 2012/3925

RS 27/13 Endringstillatelse gbr.1942/131/141 2012/3091



RS 28/13 Rammetillatelse gbr.1942/43/105 2013/80

RS 29/13 Ferdigattest gbr.1942/3/25 2012/2232

RS 30/13 Ferdigattest bru over Samuelelv 2012/1742

RS 31/13 Ferdigattest gbr.1942/43/79 Nord - Troms Videregående 
skole

2011/1817

RS 32/13 Ferdigattest tilbygg bolig gbr.1942/14/149 2011/2552

RS 33/13 Ferdigattest gbr.1942/5/26 2011/2113

RS 34/13 Ferdigattest bolig gbr.1942/20/38 2010/3416

RS 35/13 Ferdigattest leilighet gbr.1942/15/177/0/2 2012/4981

RS 36/13 Ferdigattest bolig gbr.1942/13/137 2012/1848

RS 37/13 Svar på brev av 9 nov 2012 angående utalelse om 
plassering av leilighetsbygg på området KS2 i boligfeltet 
Rovdas 3

2012/4613

RS 38/13 Ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av 
kommunale forskrifter om orden i og bruk av havner er 
fastsatt

2012/4697

RS 39/13 Hovedplan avløp - Valg av konsulent 2012/4399

RS 40/13 Stadfesting på godteke vedtak 2011/717

RS 41/13 Svar - søknad om fritak for feieravgift gnr 1942/78/53 2012/4727

RS 42/13 Fritak for vannavgift gnr 1942/23/1/2 2012/4736

RS 43/13 Svar på søknad om fritak for betaling av kommunale 
avgifter og eiendomsskatt på ***** *****

X 2012/4568

RS 44/13 Fritak for feie/tilsynsavgift, gnr. ********** X 2013/301

RS 45/13 Fritak for feie/tilsynsavgift på gnr. ***** X 2013/321

RS 46/13 110-sentralens fremtid 2011/1428

PS 2/13 Klage - søknad om deling gnr 1942/22/5 2012/1972

PS 3/13 Klage - vedtak om opprydding av eiendom 
1942/52/9

2012/4895

PS 4/13 Redusert tjenesteproduksjon 2013 - teknisk 
avdeling

2013/343

PS 5/13 Søknad om omdisponering av areal 
gbr.1942/47/83

2013/16

PS 6/13 Rammetillatelse tilbygg gbr.1942/43/37 2012/5118

Tilleggssaker:

PS 7/13 Dispensasjon for bruksendring fra uthus til 
salgssted gbr. 1942/52/12

2012/4184

PS 8/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Storslett Vest

2013/294

PS 9/13 Mindre endring trafikkområde i Sentrum på 
Storslett

2012/5069

PS 10/13 Redusert tjenesteproduksjon 2013 – 2013/458



Utviklingsavdelingen

PS 1/13 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Referatene tatt til orientering

Vedtak:

Referatene tatt til orientering

RS 1/13 Maursund vindkraftverk i Nordreisa kommune - konsesjonssøknad, utsatt kml.§9, 
innsigelse og eventuell klage

RS 2/13 Innspill til aktuelle fiskeundersøkelser i Reisavassdraget i forbindelse med 
oppfølging av konsesjonsvilkår

RS 3/13 Fiskebiologiske undersøkelser i Mollisjohka og Reisaelva - Varsel om pålegg -
kopi av brev

RS 4/13 Fiskebiologiske undersøkingar i Mollisjohka og Reisaelva - nytt varsel om pålegg 
(kopi av brev)

RS 5/13 Vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr 1942/6/5
RS 6/13 Vedtak - søknad om konsesjon på erverv av gnr. 1942/69/3
RS 7/13 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 02.11.2012
RS 8/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.01.2013
RS 9/13 Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og 

konfliktdempende tiltak (FKT)
RS 10/13 Innvilget søknad om bruk av gaupebås fellingsseongen 2013 (kopi av brev)
RS 11/13 Innvilget søknad om bruk av gaupebås fellingsseongen 2013, Puntaelva (kopi av 

brev)
RS 12/13 Ekstraordinært uttak av jerv i region 8 - Troms og Finnmark
RS 13/13 Delegert vedtak - Søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/38/7
RS 14/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/38/3
RS 15/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/10/2
RS 16/13 Delegert vedtak - Søknad om deling av grunneiendom gnr. 1942/18/1-2
RS 17/13 Delegert vedtak - Søknad om nydyrkning
RS 18/13 Delegert vedtak - søknad om utsettelse av frist i forbindelse med tilskudd til 

spesielle miljøtiltak på gnr. 1942/37/3,5,9
RS 19/13 Byggetillatelse redskapshus gbr.1942/29/8
RS 20/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/47/234
RS 21/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/2/12
RS 22/13 Byggetillatelse midlertidig Lagerhall gbr.1942/13/79
RS 23/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/41/23
RS 24/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/23/1/3
RS 25/13 Byggetillatelse tilbygg gbr.1942/47/320
RS 26/13 Endringstillatelse gbr.1942/13/142
RS 27/13 Endringstillatelse gbr.1942/131/141
RS 28/13 Rammetillatelse gbr.1942/43/105
RS 29/13 Ferdigattest gbr.1942/3/25



RS 30/13 Ferdigattest bru over Samuelelv
RS 31/13 Ferdigattest gbr.1942/43/79 Nord - Troms Videregående skole
RS 32/13 Ferdigattest tilbygg bolig gbr.1942/14/149
RS 33/13 Ferdigattest gbr.1942/5/26
RS 34/13 Ferdigattest bolig gbr.1942/20/38
RS 35/13 Ferdigattest leilighet gbr.1942/15/177/0/2
RS 36/13 Ferdigattest bolig gbr.1942/13/137
RS 37/13 Svar på brev av 9 nov 2012 angående utalelse om plassering av leilighetsbygg på 

området KS2 i boligfeltet Rovdas 3
RS 38/13 Ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden 

i og bruk av havner er fastsatt
RS 39/13 Hovedplan avløp - Valg av konsulent
RS 40/13 Stadfesting på godteke vedtak
RS 41/13 Svar - søknad om fritak for feieravgift gnr 1942/78/53
RS 42/13 Fritak for vannavgift gnr 1942/23/1/2
RS 43/13 Svar på søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt 

på ***** *****
RS 44/13 Fritak for feie/tilsynsavgift, gnr. *****
RS 45/13 Fritak for feie/tilsynsavgift på gnr. *****
RS 46/13 110-sentralens fremtid

PS 2/13 Klage - søknad om deling gnr 1942/22/5

Rådmannens innstilling

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 
eller landbruket i området. 

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

Samlet sett kan vi ikke se at opplysningene som er kommet fram i klagen er vesentlige nye 
opplysninger i forhold til det som er kommet fram i første behandling av saken. Tvert i mot er 



følgende av fradelingene på naboeiendommen 22/4 noe som forsterker vedtaket om avslag som 
ble gjort av driftsutvalget den 8. november 2012.

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.

Saken videresendes til Fylkesmannen i Troms for videre behandling. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Geir Sagelv H og Pål Halvor Bjerkli Sp erklærte seg som inhabile og fratrådt møtet.

Rådmannens innstilling 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 
eller landbruket i området. 

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

Samlet sett kan vi ikke se at opplysningene som er kommet fram i klagen er vesentlige nye 
opplysninger i forhold til det som er kommet fram i første behandling av saken. Tvert i mot er 
følgende av fradelingene på naboeiendommen 22/4 noe som forsterker vedtaket om avslag som 
ble gjort av driftsutvalget den 8. november 2012.



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.

Saken videresendes til Fylkesmannen i Troms for videre behandling. 

PS 3/13 Klage - vedtak om opprydding av eiendom 1942/52/9

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget opprettholder vedtaket om opprydding av eiendom 1942/52/9, men gir utsetting 
for opprydding av eiendom 1942/52/9 til 01.06.2013. Utsetting forutsetter skriftlig avtalte med 
kommunen.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget opprettholder vedtaket om opprydding av eiendom 1942/52/9, men gir utsetting 
for opprydding av eiendom 1942/52/9 til 01.06.2013. Utsetting forutsetter skriftlig avtalte med 
kommunen.

PS 4/13 Redusert tjenesteproduksjon 2013 - teknisk avdeling

Rådmannens innstilling

1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte. 
Renholdere og vaktmestre kan pålegges mer enn ett tjenestested for å kunne gi den 
nedbemanning av tjenesten som kommunestyret har pålagt rådmannen å gjennomføre.

Ansatte blir overført til midlertidige tjenestesteder innenfor de stillingsstørrelsene den 
enkelte besitter og innen tjeneste som rådmannen mener den enkelte er egnet for.

2. Alle brukere av kommunale lokaler plikter å medvirke til at miljøet bevares best mulig. 
Dette gjelder i særlig grad å holde lokalene man bruker mest mulig ryddig og rent. 

3. Renhold ved alle kommunale bygg skal gjennomføres innenfor vanlig dagtid mellom kl. 
07.00 og kl. 16.00.  Renhold utenom denne tiden krever godkjenning fra overordnet. For 
varig renhold på ettermiddag eller kveld kreves skriftlig godkjenning basert på 
begrunnet søknad.

  
4. Vaktmesterstilling 100 % ved Sonjatun holdes vakant hele 2013.  For å avhjelpe 

situasjonen overføres 70 % vaktmesterstilling midlertidig fra skolene til Sonjatun. 



Sonjatun helsesenter, Sonjatun omsorgssenter og Sonjatun bo- og kultur har da til 
sammen vaktmestere i 270 % stilling, herav hjelpemidler 40 %,  samt en stilling 50 % til 
matombringing/ portøroppgaver. 

5. Vaktmesterstilling 50 %  overføres fra Rotsundelv skole til Idrettshallen.
Rotsundelv skole har deretter vaktmester 50 % stilling herav 10 % hjelpemidler. 
Idrettshallen får vaktmester i 50 % stilling.

6. Moan skole har vaktmester i 100 % stilling, herav  20 % stilling til hjelpemidler, 40 % 
vaktmesterstillling overfører midlertidig til Storslett skole.

7. Storslett skole har vaktmester i 100 % stilling, herav 40 % stilling innen hjelpemidler.
Som største skole i kommunen er det behov for hel stilling som vaktmester ved skolen. 
Som kompensasjon for ressursbruk innen hjelpemidler, tilføres skolen 40 % stilling fra 
Moan skole. 

            
8. Svømmehallen stenges foreløpig for perioden 1.mars – 31.des. 2013. 

Renholdsstilling i 20 % holdes vakant i 5 mndr.  Tidsrommet er det samme som 
bassengets gjenstående normale åpningstidsrom.  Konsekvens blir at renholdsstillingene 
ved Svømmehallen / Samfunnshuset og Storslett skole reduseres fra 300 til 280% 
stillinger.  Det skal utarbeides detaljert renholdsplan som viser ressursbehov.
Badevakter tilbys egnet jobb ved andre kommunale enheter. 
Vaktmesterstilling 50 % holdes vakant resten av året, tilsvarende 10 mndr.
Innsparing på driftsbudsjettet ved stenging svømmehallen kr 165.000

9. Renholdstilling ved Storslett barnehage reduseres midlertidig for 2013 fra 50 til 40 % 
stilling. 10  % stilling overføres midlertidig til Sonjatun barnehage.

Det skal utarbeides detaljert renholdsplan som viser ressursbehov.

10. Renholdsstilling ved Høgegga barnehage reduseres midlertidig for 2013 fra 50 til 40 % 
stilling. 10  % stilling overføres midlertidig til Sonjatun barnehage.

Det skal utarbeides detaljert renholdsplan som viser ressursbehov.
  

11. Renholdsstilling 100 %  ved Sonjatun barnehage reduseres midlertidig for 2013 fra 100 
til 60% hvorav 40 % stilling holdes vakant. Stillinger med til sammen 20 % overføres 
fra 

Storslett barnehage og Høgegga barnehage. Det skal utarbeides detaljert renholdsplan 
som viser ressursbehov.

12. Leirbukt barnehage I / II / III og Familiesenteret beholder 150 % renholdsstilling. Her er 
det ikke blitt økt ressurser verken til vaktmester eller renholder etter at to midlertidige 
avdelinger er kommet i tillegg til de tre avdelingene som er fra tidligere. Ved 
nedlegging- eller redusert drift ved åpen barnehage, vil renholdsstillingen bli vurdert 
redusert. Ved sykefravær begrenses vikarbruken oppad til samlet stillingsstørrelse på til 
sammen  100 % stilling. Det skal utarbeides detaljert renholdsplan som viser 
ressursbehov.

13. Sørkjosen skole og Voksenopplæringssenter, samt Sørkjosen barnehage har i dag 
renholdsstillinger til sammen 185 %. Ved sykefravær begrenses vikarbruken oppad til 
samlet stillingsstørrelse på til sammen 150 % stilling. Det skal utarbeides detaljert 
renholdsplan som viser ressursbehov.

  



14. Renholdstillinger ved Rotsundelv skole utgjør 70% + 30 % stilling. Ved sykefravær 
begrenses vikarbruken oppad til samlet stillingsstørrelse på til sammen 70 % stilling.  
Det skal utarbeides detaljert renholdsplan som viser ressursbehov.  

15. Ved utleie av kommunens skoler og barnehager skal det kreves inn husleie til dekning 
av renhold etter utleie, alternativt dekkes ekstra renhold av skolens – eller barnehagens 
eget budsjett. Hvis leietaker selv utfører renholdet, kan husleie sløyfes forutsatt at 
renholdet godkjennes av utleier.

16. Ved alle skoler og barnehager skal det brukes innesko. Der innesko ikke kan benyttes, 
må utesko tildekkes ved bruk av plastovertrekk. Dette gjelder også besøkende.

17. Branningeniør pålegges oppgaven som SHA- koordinator i nye utbyggingsprosjekter.
Lønnskostnader stipulere etter medgått tidsforbruk og belastes utbyggingsprosjektene.
Innsparing driftsbudsjettet  kr 100.000

18. Vedlikehold av veglys reduseres ytterligere ca 90.000 ved ikke skifte av mørke 
enkeltarmatur.

19. Grøfterensk blir ikke utført i 2013. Innsparing 50.000

20. Grusveger saltes kun en gang. Dette gjøres samtidig når vegene høvles etter at tele er 
borte på forsommeren. Innsparing kr 30.000

21. Ingen stikkrenner skiftes uten av det er helt nødvendig for sikkerhet for vegfarende.
Mulig innsparing kr 30.000

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Det ble stemt punktvis til rådmannens innstilling:
Punkt 1, rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 2 , rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 3 , rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 15 , rådmannens innstilling enstemmig vedtatt
Punkt 16 , rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Forslag fra Øyvind Evanger, Ap

Nytt punkt 8
Svømmehallen holdes åpen som tidligere. Den bør kartlegges i forhold til status.

Enstemmig vedtatt

Nytt forslag til erstatning for punkt 4-7, 9-14 og 17-21 
Administrasjonen omdisponerer personell i samråd med organisasjonene etter behov.

Innsparinger fordeles som følger:



Vakanser    950.000
Reduksjon brannvern    100.000
Anleggsdrift    200.000
Sum 1.250.000

Øyvind Evangers forslag vedtatt mot en stemme

Vedtak:

1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte. 
Renholdere og vaktmestre kan pålegges mer enn ett tjenestested for å kunne gi den 
nedbemanning av tjenesten som kommunestyret har pålagt rådmannen å 
gjennomføre.
Ansatte blir overført til midlertidige tjenestesteder innenfor de stillingsstørrelsene 
den enkelte besitter og innen tjeneste som rådmannen mener den enkelte er egnet 
for.

2. Alle brukere av kommunale lokaler plikter å medvirke til at miljøet bevares best 
mulig. Dette gjelder i særlig grad å holde lokalene man bruker mest mulig ryddig og 
rent. 

3. Renhold ved alle kommunale bygg skal gjennomføres innenfor vanlig dagtid 
mellom kl. 07.00 og kl. 16.00.  Renhold utenom denne tiden krever godkjenning fra 
overordnet. For varig renhold på ettermiddag eller kveld kreves skriftlig 
godkjenning basert på begrunnet søknad.

  

4. Ved utleie av kommunens skoler og barnehager skal det kreves inn husleie til 
dekning av renhold etter utleie, alternativt dekkes ekstra renhold av skolens – eller 
barnehagens eget budsjett. Hvis leietaker selv utfører renholdet, kan husleie sløyfes 
forutsatt at renholdet godkjennes av utleier.

5. Ved alle skoler og barnehager skal det brukes innesko. Der innesko ikke kan 
benyttes, må utesko tildekkes ved bruk av plastovertrekk. Dette gjelder også 
besøkende.

6. Svømmehallen holdes åpen som tidligere. Den bør kartlegges i forhold til status.

7. Administrasjonen omdisponerer personell i samråd med organisasjonene etter 
behov.

Innsparinger fordeles som følger:
Vakanser   950.000
Reduksjon brannvern    100.000
Anleggsdrift    200.000
Sum          1.250.000



PS 5/13 Søknad om omdisponering av areal gbr.1942/47/83

Rådmannens innstilling

Søknad fra LEW Eiendom AS om dispensasjon fra reguleringsplanen for å omdisponere arealet 
i 2 etg fra forretning til boligformål på eiendommen gbr.1942/47/83 (bakeriet i sørkjosen) 
innvilges med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl) § 19-2.
Krav til godkjente rømningsveger må være innfridd før 2 etg tas i bruk som bolig.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra LEW Eiendom AS om dispensasjon fra reguleringsplanen for å omdisponere arealet 
i 2 etg fra forretning til boligformål på eiendommen gbr.1942/47/83 (bakeriet i sørkjosen) 
innvilges med hjemmel i plan og bygningsloven (pbl) § 19-2.
Krav til godkjente rømningsveger må være innfridd før 2 etg tas i bruk som bolig.

PS 6/13 Rammetillatelse tilbygg gbr.1942/43/37

Rådmannens innstilling

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad fra Verte Landskap & 
Arkitektur AS på vegene av tiltakshaver Nordreisa kommune om rammetillatelse mottatt 
31.12.2012 for oppføring av tilbygg på 2030m2 BRA (Halti II) på eiendommen gbr.1942/43/37.

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Verte Landskap & Arkitektur

Org. nr. 944 203 591

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                   for prosjektering, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad fra Verte Landskap & 
Arkitektur AS på vegene av tiltakshaver Nordreisa kommune om rammetillatelse mottatt 
31.12.2012 for oppføring av tilbygg på 2030m2 BRA (Halti II) på eiendommen gbr.1942/43/37.

Med hjemmel i pbl 2008, § 22-1, jf byggesaksforskriften 2010 (SAK10) § 9-1 gis ansvarsrett i 
forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde
Verte Landskap & Arkitektur

Org. nr. 944 203 591

SØK -         Ansvarlig søker, tiltakskl. 2
PRO/KPR - Ansvarlig prosjekterende og kontrollerende
                   for prosjektering, tiltakskl. 2.

Ansvarsområde: Bygninger og installasjoner.

PS 7/13 Dispensasjon for bruksendring fra uthus til salgssted gbr.1942/52/12

Rådmannens innstilling

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Forslag fra driftsutvalget:

Driftsutvalget viser til Plan og bygningslovens § 19-2 og gir tillatelse til bruksendring av uthus 
til utsalgssted på gnr 1942/52/12.

Driftsutvalgets forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til Plan og bygningslovens § 19-2 og gir tillatelse til bruksendring av uthus 
til utsalgssted på gnr 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 8/13 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storslett Vest

Rådmannens innstilling

Søknad fra Bjarne Josefsen om dispensasjon fra formålet reguleringsplanen for å kunne bygge 
på leiligheter i 2 og 3 etg av sitt forretningsbygg med bolig på eiendommene gbr.43/58 og 43/27 
innvilges med hjemmel i pbl § 19-2.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Odd Kristian Kristiansen, Krf fratrådte som inhabil

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra Bjarne Josefsen om dispensasjon fra formålet reguleringsplanen for å kunne bygge 
på leiligheter i 2 og 3 etg av sitt forretningsbygg med bolig på eiendommene gbr.43/58 og 43/27 
innvilges med hjemmel i pbl § 19-2.

PS 9/13 Mindre endring trafikkområde i Sentrum på Storslett

Rådmannens innstilling

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12- 14 vedtas mindre endring ved grensejustering av 
formålet «offentlig trafikkområde/parkeringsplasser», hvorpå kommunal eiendom 15/145/1942 
forøkes, og justeres inn på eiendom 15/123/1942 og 15/167/1942 regulert til kombinert 
«bolig/forretningsformål/bevertning» tilhørende Reidar Josefsen (vedlegg 1. kartillustrasjon).

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt



Vedtak:

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12- 14 vedtas mindre endring ved grensejustering av 
formålet «offentlig trafikkområde/parkeringsplasser», hvorpå kommunal eiendom 15/145/1942 
forøkes, og justeres inn på eiendom 15/123/1942 og 15/167/1942 regulert til kombinert 
«bolig/forretningsformål/bevertning» tilhørende Reidar Josefsen (vedlegg 1. kartillustrasjon).

PS 10/13 Redusert tjenesteproduksjon 2013 - Utviklingsavdelingen

Rådmannens innstilling

1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte.

2. Det vil bli tre mindre vakanser i avdelingen i løpet av året. Det tilsettes ikke vikarer. 

Samlet besparelser blir på 69 000,-

3. Budsjett refusjoner fra nabokommunene som deltar i veterinærsamarbeidet økes med kr 

100 000.

4. Overføring private fra næringsbudsjettet 17 000.

5. Tilskudd til lag og foreninger foreslås redusert. Innsparing 190 000.

6. Budsjett til UKM forslås redusert med 24 000.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 14.02.2013 

Behandling:

Det ble stemt punktvis for forslagene.

1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte.

Enstemmig vedtatt

2. Det vil bli tre mindre vakanser i avdelingen i løpet av året. Det tilsettes ikke vikarer. 

Samlet besparelser blir på 69 000,-

Enstemmig vedtatt

3. Budsjett refusjoner fra nabokommunene som deltar i veterinærsamarbeidet økes med 

kr 100 000.

Enstemmig vedtatt

4. Overføring private fra næringsbudsjettet 17 000.

Enstemmig vedtatt

5. Tilskudd til lag og foreninger foreslås redusert. Innsparing 190 000.



Vedtatt mot en stemme

6. Budsjett til UKM forslås redusert med 24 000.

Vedtatt mot en stemme

Vedtak:

1. Reduksjon av tjenesteproduksjon gjennomføres uten oppsigelse av fast ansatte.

2. Det vil bli tre mindre vakanser i avdelingen i løpet av året. Det tilsettes ikke vikarer. 

Samlet besparelser blir på 69 000,-

3. Budsjett refusjoner fra nabokommunene som deltar i veterinærsamarbeidet økes med kr 

100 000.

4. Overføring private fra næringsbudsjettet 17 000.

5. Tilskudd til lag og foreninger foreslås redusert. Innsparing 190 000.

6. Budsjett til UKM forslås redusert med 24 000.


