
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 19.09.2013
Tidspunkt:
Saksnr:

09:00-10.15
34/13 – 39/13

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Mona L. Solvang NESTL NOKRF
Birger Solbakken MEDL NOFRP
Øyvind Evanger MEDL NOAP
Kari Silvana Wara MEDL NOAP
Geir H. Sagelv LEDER NOH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Pål Halvor Bjerkli MEDL NOSP
Jeanette Veibakken MEDL NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Steinar Toresen Jeanette Veibakken NOAP
Olaf Skogmo Pål Halvar Bjerkli NOSP

Andre som møtte:

Navn Representerer
Vegard A. Kaspersen Ungdomsrådet -møtte ikke

Merknader

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Dag Funderud Enhetsleder utvikling
Roy Jørgensen Enhetsleder teknisk



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 Dag Funderud
                     Leder møtesekretær

_______________________________ ________________________________
Øyvind Evanger Mona Solvang

                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 34/13 Referatsak

RS 132/13 Delegert vedtak - søknad om deling av Gnr. 1942/60/2. 2012/3364

RS 133/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/42/1 m.fl. 2013/2174

RS 134/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1 2012/4956

RS 135/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/5 2013/1161

RS 136/13 Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr 
1942/83/5

2013/1161

RS 137/13 Delegert vedtak- Søknad om utsatt arbeidsfrist for tiltak, 
spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler). Gnr 66 bnr 
1 i Nordreisa.

2013/2432

RS 138/13 Kopi av brev - Kristianelva kraftverk i Nordreisa kommune 
- Klassifisering av inntaksdam og trykkrør - vedtak

2009/9013

RS 139/13 Orientering om NVEs vedtak - Søknader om bygging av 11 
småkraftverk i Kåfjord og Nordreisa kommuner

2012/3398

RS 140/13 Skogvern på statens grunn i Troms - felles uttalelse fra 
kommunene

2009/3506

RS 141/13 Oversendelse av brev om skogvern på statens grunn 2009/3506

RS 142/13 Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på 
statskog SFs grunn i Troms - Direktoratet for 
naturforvaltning

2009/3506

RS 143/13 Svar på søknad om statlige midler til sikring av 
friluftsområder i 2013 - Saga i Nordreisa kommune

2013/146

RS 144/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 
8 den 22.05.2013

2009/3871

RS 145/13 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 
08.08.13

2009/3871



RS 146/13 Kopi av brev til Reisa Elvelag - Innvilget fisketillatelse for 
2013 - overvåking av rømt oppdrettslaks i Reisaelva

2012/3013

RS 147/13 Brev til kommunenes sentralforbund vedrørende dekking av 
kommunale administrasjonsutgifter ved oppretting av 
interkommunale skadefellingslag i kommen for fredet 
rovvilt

2013/2168

RS 148/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/14/96. 2013/2458

RS 149/13 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/27/3/1. 2013/2496

RS 150/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/16/25. 2013/2562

RS 151/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/25/15 2013/2424

RS 152/13 Byggetillatelse tilbygg bolig og nybygg garasje 
gbr.1942/15/106.

2013/2561

RS 153/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/13/100. 2013/2577

RS 154/13 Byggetillatelse rekkehus gbr.1942/16/2. 2013/2546

RS 155/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/15/37. 2013/2554

RS 156/13 Byggetillatelse garasje og tilbygg bolig gbr.1942/18/50. 2013/2552

RS 157/13 Byggetillatelse tilbygg redskapshus og fjøs 2013/2132

RS 158/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/102 2013/2370

RS 159/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/58 2013/2310

RS 160/13 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/54/33 2013/2360

RS 161/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/13/99 2013/2304

RS 162/13 Byggetillatelse redskapshus gbr.1942/56/5 2013/2346

RS 163/13 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/47/334 2013/2421

RS 164/13 Rivetillatelse fjøs, vedsjå og garasje på gbr.1942/83/6 2013/2342

RS 165/13 Rivetillatelse bygninger og kaianlegg gbr.1942/47/109 og 
gbr.1942/47/206

2013/2531

RS 166/13 Endringstillatelse gbr.1942/13/143 2013/1980

RS 167/13 Ferdigattest gbr.13/141/0/3 og 13/141/0/4 2012/3091

RS 168/13 Ferdigattest gbr.1942/47/437 2009/8112

RS 169/13 Ferdigattest gbr.1942/13/138 2012/2765

RS 170/13 Ferdigattest gbr.1942/47/204 2012/3792

RS 171/13 Midlertidig brukstillatelse 1 etasje gbr.1942/13/139. 2012/3144

RS 172/13 Fritak for feieravgift gnr 1942/83/5 2012/4305

RS 173/13 Fritak for feiing og tilbakebetaling av avgift, gnr 62/43 2012/4305

RS 174/13 Fritak for feieavgift og feiing , gnr. 53/34 2012/4305

RS 175/13 Midlertidig fritak for vann- og kloakkavgift på gnr. 
1942/57/37

2013/453

RS 176/13 Utslippstillatelse gbr.1942/85/13 2013/2702

RS 177/13 Nordreisa kommune - lukking av avvik etter 
magasinkontroll, Lånivatnet

2011/717

RS 178/13 Tilsynsrapport med vedtak om godkjenning og gebyr 2011/717

RS 179/13 Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, 2012/1887



Sesam Leker AS

RS 180/13 Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Reisa 
Bilpleie

2012/1887

RS 181/13 Bekreftelse på anmeldt forhold 2009/6157

RS 182/13 Avvisning av tilbud, Sceneteknikk Halti II X 2012/3522

PS 35/13 Søknad om deling gnr 1942/42/2 2013/1458

PS 36/13 Søknad om deling gnr 1942/14/4 2013/2055

PS 37/13 Klage på deler av vedtak angående 
fellingstillatelse i Nordreisa kommune 2013

2012/1720

PS 38/13 Finansiering vedlikehold ny vei - Hans Lillengs 
vei, Oksfjord

2013/2934

PS 39/13 Klage vedr. flomsikring av Reisaelva ved 
Røyelen eiendommen 1942/22/4

2012/4391

Orienteringssaker:
Geir Sagelv spurte om vi har fått svar fra Riksrevisjonen. Det har vi ikke. Driftutvalget ønsker at 
adm. sender et purrebrev om saken. Det skrives under av leder for driftsutvalget.

Roy Jørgensen orienterte om byggesak i Sørkjosen. Roy tar med seg signalene videre til adm og 
saksbehandlingen.

Dag Funderud orienterte om prosessen med kommuneplanens arealdel.

Roy Jørgensen tok opp problemet med lang tid mellom møtene i Driftsutvalget i forhold til 
Statens vegvesen utbygging av Reisafjellet. Driftsutvalget stilte seg positive til det kan bli behov 
for ekstra møter.

Øyvind Evanger ønsker at det lages ett eget temakart som viser forslag til gang og sykkelveger 
til andre gangs høring av arealplanen.

PS 34/13 Referatsak

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

Behandling:

Referatsaker tas til orientering

Enstemmig vedtatt

Vedtak:

Referatsaker tas til orientering





RS 132/13 Delegert vedtak - søknad om deling av Gnr. 1942/60/2.

RS 133/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/42/1 m.fl.

RS 134/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/57/1

RS 135/13 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/5

RS 136/13 Delegert vedtak - søknad om deling av grunneiendom gnr 1942/83/5

RS 137/13 Delegert vedtak- Søknad om utsatt arbeidsfrist for tiltak, spesielle miljøtiltak i 
landbruket (SMIL-midler). Gnr 66 bnr 1 i Nordreisa.

RS 138/13 Kopi av brev - Kristianelva kraftverk i Nordreisa kommune - Klassifisering av 
inntaksdam og trykkrør - vedtak

RS 139/13 Orientering om NVEs vedtak - Søknader om bygging av 11 småkraftverk i 
Kåfjord og Nordreisa kommuner

RS 140/13 Skogvern på statens grunn i Troms - felles uttalelse fra kommunene

RS 141/13 Oversendelse av brev om skogvern på statens grunn

RS 142/13 Fylkesmannens tilrådning om verneplan for skog på statskog SFs grunn i 
Troms - Direktoratet for naturforvaltning

RS 143/13 Svar på søknad om statlige midler til sikring av friluftsområder i 2013 - Saga i 
Nordreisa kommune

RS 144/13 Utsendelse av protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 22.05.2013

RS 145/13 Protokoll fra møte i rovviltnemda for region 8 den 08.08.13

RS 146/13 Kopi av brev til Reisa Elvelag - Innvilget fisketillatelse for 2013 - overvåking av 
rømt oppdrettslaks i Reisaelva

RS 147/13 Brev til kommunenes sentralforbund vedrørende dekking av kommunale 
administrasjonsutgifter ved oppretting av interkommunale skadefellingslag i kommen for 
fredet rovvilt

RS 148/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/14/96.

RS 149/13 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/27/3/1.

RS 150/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/16/25.

RS 151/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/25/15

RS 152/13 Byggetillatelse tilbygg bolig og nybygg garsje gbr.1942/15/106.

RS 153/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/13/100.

RS 154/13 Byggetillatelse rekkehus gbr.1942/16/2.

RS 155/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/15/37.



RS 156/13 Byggetillatelse garasje og tilbygg bolig gbr.1942/18/50.

RS 157/13 Byggetillatelse tilbygg redskapshus og fjøs

RS 158/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/102

RS 159/13 Byggetillatelse tilbygg bolig gbr.1942/52/58

RS 160/13 Byggetillatelse tilbygg fritidsbolig gbr.1942/54/33

RS 161/13 Byggetillatelse garasje gbr.1942/13/99

RS 162/13 Byggetillatelse redskapshus gbr.1942/56/5

RS 163/13 Byggetillatelse tilbygg garasje gbr.1942/47/334

RS 164/13 Rivetillatelse fjøs, vedsjå og garasje på gbr.1942/83/6

RS 165/13 Rivetillatelse bygniger og kaianlegg gbr.1942/47/109 og gbr.1942/47/206

RS 166/13 Endringstillatelse gbr.1942/13/143

RS 167/13 Ferdigattest gbr.13/141/0/3 og 13/141/0/4

RS 168/13 Ferdigattest gbr.1942/47/437

RS 169/13 Ferdigattest gbr.1942/13/138

RS 170/13 Ferdigattest gbr.1942/47/204

RS 171/13 Midlertidig brukstillatelse 1 etasje gbr.1942/13/139.

RS 172/13 Fritak for feieravgift gnr 1942/83/5

RS 173/13 Fritak for feiing og tilbakebetaling av avgift, gnr 62/43

RS 174/13 Fritak for feieavgift og feiing , gnr. 53/34

RS 175/13 Midlertidig fritak for vann- og kloakkavgift på gnr. 1942/57/37

RS 176/13 Utslippstillatelse gbr.1942/85/13

RS 177/13 Nordreisa kommune - lukking av avvik etter magasinkontroll, Lånivatnet

RS 178/13 Tilsynsrapport med vedtak om godkjenning og gebyr

RS 179/13 Tillatelse til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Sesam Leker AS

RS 180/13 Tillatesle til oppbevaring og salg av pyroteknisk vare, Reisa Bilpleie

RS 181/13 Bekreftelse på anmeldt forhold

RS 182/13 Avvisning av tilbud, Sceneteknikk Halti II

PS 35/13 Søknad om deling gnr 1942/42/2



Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,1 daa fulldyrka jord i drift til boligformål
innenfor 100-metersbeltet til Reisavassdraget fra eiendom 42/2 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende lovverk:

 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

 Jfr plan- og bygningsloven § 1-8 avslås dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 
100- metersbeltet i fra Reisavassdraget. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Saga og er i aktivt drift som leiejord til husdyrbruk. For 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at 
man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med forbudet mot omdisponering er å 
verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det 
vil si å sikre matproduserende areal. 

Sentrumsnære landbruksområder har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Tiltaket 
er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 
Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,1 daa fulldyrka jord i drift til boligformål
innenfor 100-metersbeltet til Reisavassdraget fra eiendom 42/2 i Nordreisa kommune.

Dette gjøres jfr følgende lovverk:

 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

 Jfr plan- og bygningsloven § 1-8 avslås dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 
100- metersbeltet i fra Reisavassdraget. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Saga og er i aktivt drift som leiejord til husdyrbruk. For 
omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med tillatelse i forhold til § 9 for at 
man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med forbudet mot omdisponering er å 



verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det 
vil si å sikre matproduserende areal. 

Sentrumsnære landbruksområder har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Tiltaket 
er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 
Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede. 

PS 36/13 Søknad om deling gnr 1942/14/4

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka jord til 
boligformål fra eiendom 14/4 i Nordreisa kommune.

 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Olderskogen og grenser helt inntil fulldyrka jord i aktiv drift som 
leiejord til husdyrbruk. For omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med 
tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med 
forbudet mot omdisponering er å verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet 
med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal. 

Landbruksarealer inntil sentrumsområdet har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.
Tiltaket er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune godkjenner ikke fradeling av ca 1,5 daa tidligere fulldyrka jord til 
boligformål fra eiendom 14/4 i Nordreisa kommune.



 Deling avslås jfr jordlovens §§ 9 og 12, matrikkellovens § 6, plan- og bygningsloven §§ 
20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes ikke dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 

Begrunnelse:
Det omsøkte arealet ligger i Olderskogen og grenser helt inntil fulldyrka jord i aktiv drift som 
leiejord til husdyrbruk. For omdisponering av dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig med 
tillatelse i forhold til § 9 for at man kan godkjenne deling i forhold til § 12. Formålet med 
forbudet mot omdisponering er å verne arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet 
med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal. 

Landbruksarealer inntil sentrumsområdet har et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen.
Tiltaket er også i strid med Regjeringens innskjerping av kommunenes ansvar for å ta vare på 
jordressursene i sin forvaltning av plan- og bygningsloven og etter jordloven. 

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og 
friluftsinteressene blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I dette tilfellet er ikke slike 
grunner til stede.

PS 37/13 Klage på deler av vedtak angående fellingstillatelse i Nordreisa 
kommune 2013

Rådmannens innstilling

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
Forvaltningsplanen for elg i Nordreisa 2010-2019, opprettholder kravet om at det skal 
gjennomføres ei flytelling i løpet av inneværende bestandsplanperiode.

Vedtaket begrunnes med at kommunen mener dette er viktig bestandsinformasjon i forhold til 
videre forvaltning av elgbestanden i Reisadalen.

Saken oversendes til Troms fylkeskommune for endelig avgjørelse.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

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
Forvaltningsplanen for elg i Nordreisa 2010-2019, opprettholder kravet om at det skal 
gjennomføres ei flytelling i løpet av inneværende bestandsplanperiode.

Vedtaket begrunnes med at kommunen mener dette er viktig bestandsinformasjon i forhold til 
videre forvaltning av elgbestanden i Reisadalen.

Saken oversendes til Fylkesmannen i Troms for endelig avgjørelse.



PS 38/13 Finansiering vedlikehold ny vei - Hans Lillengs vei, Oksfjord

Rådmannens innstilling

Driftsbudsjett 2014 veg ansvar 583 tilføres kr 35.000. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsbudsjett 2014 veg ansvar 583 tilføres kr 35.000. 

PS 39/13 Klage vedr. flomsikring av Reisaelva ved Røyelen eiendommen 
1942/22/4

Rådmannens innstilling

På bakgrunn av opplysninger fra NVE anser Nordreisa kommune at det ikke er nødvendig med 
ytterligere flomsikring av Reisaelva ved Røyeløra.
Søknad om bedre flomsikring av eiendommene 22/4, 22/3, 22/54, 22/55 og 22/56 avslås.
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1.

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 19.09.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

På bakgrunn av opplysninger fra NVE anser Nordreisa kommune at det ikke er nødvendig med 
ytterligere flomsikring av Reisaelva ved Røyeløra.
Søknad om bedre flomsikring av eiendommene 22/4, 22/3, 22/54, 22/55 og 22/56 avslås.
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningsloven § 28-1.


