
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 22.05.2013
Tidspunkt: 09:00-12:30
Saker: PS 17 til PS 24

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
Mona L. Solvang Nestleder NOKRF
Kari Silvana Wara Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Fra ungdomsrådet møtte:

Navn
Vegard Andre Kaspersen

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Steinar Toresen Jeanette Veibakken NOAP

Merknader

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Dag Funderud Avd. leder 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 Birger Solbakken

______________________ _______________________
Dag Funderud Mona L Solvang
utvalgssekretær



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 17/13 Referatsak

RS 83/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/77/2 2013/1483

RS 84/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/240 2013/1419

RS 85/13 Byggetillatelse flytting og tilbygg av bolig gbr.1942/23/28 2013/1545

RS 86/13 Igangsettingstillatelse rekkehus med garasje 
gbr.1942/13/139

2012/3144

RS 87/13 Igangsettingstillatelse tilbygg forretningsbygg 
gbr.1942/43/105

2013/80

RS 88/13 Ferdigattest rekkehus gbr.1942/13/141/0/1 2012/3091

RS 89/13 Fritak for kloakkavgift på gnr. 1942/10/16 2013/453

RS 90/13 Utslippstillatelse gbr.1942/23/28 2013/1545

RS 91/13 Særutskrift - Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy -
godkjenning av planprogram

2012/4487

RS 92/13 Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder -2013 
Kippernes/Kværnnes og Goppa

2009/573

RS 93/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 
8 den 21.03.13

2009/3871

RS 94/13 Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på rødrev. 2012/2131

RS 95/13 Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på rødrev. Peer 
M. Gaup.

2013/1476

RS 96/13 Delegert vedtak - Søknad om plan for nydyrkning på gnr. 
1942/17/3

2012/3825

PS 18/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene 
Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen

2011/4476

PS 19/13 Internkontroll vannforsyning 2013/1550

PS 20/13 Dispensasjonssøknad fra utnyttelsesgraden i 
reguleringsbestemmelsene for gbr.1942/52/58

2013/1336

PS 21/13 Årsmelding 2012 2013/1487

PS 22/13 Tildeling av elg i Nordreisa 2013 2012/1720

PS 23/13 Søknad om utvidet jakttid, Rotsundelv elgjaktfelt. 2012/1720

Tilleggssak

PS 24/13 Klage på tilbaketrekking av byggetillatelse 2013/957



Orienteringssaker:
I forbindelse med gjennomgang av årsmeldinga ba Driftsutvalget om at adm lager et brev til 
Riksrevisjonen med kopi til Miljøverndepartementet ang rovviltpolitikken. Brevet legges fram 
til driftsutvalget til møtet 27.juni 2013.

Annet:
Driftsutvalget var ute på befaring i sak 24/13. 

PS 17/13 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering
RS 83/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/77/2
RS 84/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/47/240
RS 85/13 Byggetillatelse flytting og tilbygg av bolig gbr.1942/23/28
RS 86/13 Igangsettingstillatelse rekkehus med garasje gbr.1942/13/139
RS 87/13 Igangsettingstillatelse tilbygg forretningsbygg gbr.1942/43/105
RS 88/13 Ferdigattest rekkehus gbr.1942/13/141/0/1
RS 89/13 Fritak for kloakkavgift på gnr. 1942/10/16
RS 90/13 Utslippstillatelse gbr.1942/23/28
RS 91/13 Særutskrift - Kystsoneplanen for Nordreisa og Skjervøy - godkjenning av planprogram
RS 92/13 Tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftsområder -2013 Kippernes/Kværnnes og Goppa
RS 93/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 21.03.13
RS 94/13 Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på rødrev.
RS 95/13 Delegert vedtak - Søknad om skadefelling på rødrev. Peer M. Gaup.
RS 96/13 Delegert vedtak - Søknad om plan for nydyrkning på gnr. 1942/17/3

PS 18/13 Revidert forskrift for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Rådmannens innstilling

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av erfaringer skal 
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt



Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Nordreisa kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 01. oktober 2013.
Prøveperiode på 12 måneder i perioden 01.10.2013 – 30.09.2014.  Evaluering av erfaringer skal 
utføres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføring er Avfallsservice.

PS 19/13 Internkontroll vannforsyning

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommunes internkontroll vannforsyning godkjennes.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommunes internkontroll vannforsyning godkjennes.

PS 20/13 Dispensasjonssøknad fra utnyttelsesgraden i 
reguleringsbestemmelsene for gbr.1942/52/58

Rådmannens innstilling

Søknad fra Kjetil Jensen om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgraden i 
reguleringsplanen for boligområdet Høgegga for å kunne overskride denne med 17m2 BYA.
Innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2.

Betingelser:
Før tiltaket igangsettes må det foreligge byggetillatelse iht. Plan- og bygningsloven (pbl).

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Søknad fra Kjetil Jensen om dispensasjon fra bestemmelsene om utnyttelsesgraden i 
reguleringsplanen for boligområdet Høgegga for å kunne overskride denne med 17m2 BYA.
Innvilges med hjemmel i Plan- og bygningsloven (pbl) § 19-2.

Betingelser:
Før tiltaket igangsettes må det foreligge byggetillatelse iht. Plan- og bygningsloven (pbl).



PS 21/13 Årsmelding 2012

Rådmannens innstilling

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2012 tas til orientering. 

PS 22/13 Tildeling av elg i Nordreisa 2013

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

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
2013.
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 2013 blir da:
Molvik/Ytre Oksfjord  2 dyr, 1 kalv og 1 okse.
Rotsundelv 7 dyr; 3 kalv, 2 okse og 2 kuer.
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 1 okse 2 kuer.
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 ku
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 2013-2015 i hht bestandsplan



Statskog SF elgvald i Reisadalen 40 dyr fordelt på 13-14 dyr hvert år i hht. bestandsplan
Grunneier pålegges en flytelling i løpet av planperioden for å få bedre grunnlag før neste 
planperiode.
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa
kommune.

PS 23/13 Søknad om utvidet jakttid, Rotsundelv elgjaktfelt.

Rådmannens innstilling

Driftsutvalget viser til Viltloven og dens 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 og tilrår søknad om 
forlengelse av jakttiden for elg i Rotsundelvdalen elgjaktfelt. Søknad sendes til Troms 
Fylkeskommune - Kulturetaten. 

- Ved begrunnelse for tilrådning av søknad vises det til søknad pr e-post datert 17. mars 
2013, og tilleggsopplysninger pr. e-post datert torsdag 02.05.2013, der representant Pål 
Pettersen begrunner søknaden med reinflytting av simle med kalv fra Arnøya/Kågen som 
går gjennom Rotsundelvdalen elgjaktfelt. Flyttingen av Simle og kalv strekker seg fra ca. 
10. oktober, og ut i midten av november de siste årene.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsutvalget viser til Viltloven og dens 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 og tilrår søknad om 
forlengelse av jakttiden for elg i Rotsundelvdalen elgjaktfelt. Søknad sendes til Troms 
Fylkeskommune - Kulturetaten. 
Ved begrunnelse for tilrådning av søknad vises det til søknad pr e-post datert 17. mars 2013, og 
tilleggsopplysninger pr. e-post datert torsdag 02.05.2013, der representant Pål Pettersen 
begrunner søknaden med reinflytting av simle med kalv fra Arnøya/Kågen som går gjennom 
Rotsundelvdalen elgjaktfelt. Flyttingen av Simle og kalv strekker seg fra ca. 10. oktober, og ut i 
midten av november de siste årene.

PS 24/13 Klage på tilbaketrekking av byggetillatelse

Rådmannens innstilling

Klage på driftsutvalgets vedtak om ikke å tillate bygging av fritidsbolig i ”byggeforbudsone” 
/LNF - område på eiendommen gnr 1 bnr 3 tas ikke til følge. Det gis ikke dispensasjon fra LNF-
område på eiendommen gnr 1942/1/3.

Vedtaket er gjort med hjemmel i PBL 2008, § § 20- 1 og 21-4 jfr. § 19-2  2.ledd
Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 22.05.2013 



Behandling:

Forslag fra Driftsutvalget:

Driftsutvalget har vært på befaring på eiendommen og trekker tilbake sitt opphevingsvedtak om 
byggetillatelse den 25.04.13. I samråd med hyttebygger ble det enighet om at hytta kunne flyttes 
20-30 m nordover fra opprinnelig søknad.

Dette begrunnes med at hytta blir til liten sjenanse for allmennheten.

Forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsutvalget har vært på befaring på eiendommen og trekker tilbake sitt opphevingsvedtak om 
byggetillatelse den 25.04.13. I samråd med hyttebygger ble det enighet om at hytta kunne flyttes 
20-30 m nordover fra opprinnelig søknad.

Dette begrunnes med at hytta blir til liten sjenanse for allmennheten.


