
Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg
Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset
Dato: 23.01.2014
Tidspunkt:
Saksnr:

09:00-10:10
1/14 – 4/14

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
Jeanette Veibakken Medlem NOAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mona L. Solvang – møtte ikke Nestleder NOKRF
Kari Silvana Wara – møtte ikke Medlem NOAP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Ingen

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Dag Funderud Enhetsleder utvikling

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          sekretær

_____________________________ ____________________________
Jeanette Veibakken Pål Halvor Bjerkli



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 1/14 Referatsak

RS 1/14 Kontrakt for kjøp av veterinærvakttjenester for 
levering til oppdragsgiverne

2013/3956

RS 2/14 Delegert vedtak - Sluttutbetaling tilskudd til 
spesielle miljøtiltak i landbruket 2010. eiendom 
xxxxxxxxxxxxxx

X 2009/5366

RS 3/14 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 
den 18.12.2013

2009/3871

RS 4/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for 
1942/43/5

2013/2908

RS 5/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 
1942/73/8

2013/2755

RS 6/14 Fritak fra vann og feieavgift gnr. 1942/77/15/1/0 2013/630

RS 7/14 Rivetillatelse av brannskadd bolig gbr.1942/5/1 2013/4186

RS 8/14 Byggetillatelse tilbygg bolig + uthus 
gbr.1942/47/122

2013/3894

RS 9/14 Bruksendring gbr.1942/25/18 2013/4063

RS 10/14 Dispensasjon fra kommuneplnens arealdel for 
ankerliner i sjø.

2013/3685

RS 11/14 Ferdigattest gbr.1942/15/41 2011/1312

RS 12/14 Ferdigattest gbr.1942/81/28 2012/2874

PS 2/14 Høring - Revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord 
kommune

2012/2138

PS 3/14 Vedrørende opprettelse av ny prosjektstilling -
aktiv reindriftsforvaltningen i Troms.

2013/4259

PS 4/14 Søknad om dispensasjon for midlertidig 
bruksendring fra hotell til asylmottak på 
eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

2013/3999

PS 1/14 Referatsak
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Behandling:

Enstemmig vedtatt



Vedtak:

Referatsaker tas til orientering

RS 1/14 Kontrakt for kjøp av veterinærvakttjenester for levering til oppdragsgiverne
RS 2/14 Delegert vedtak - Sluttutbetaling tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket 2010. eiendom 

xxxxxxxxxxxxx.
RS 3/14 Protokoll fra møte i rovviltnemnda for region 8 den 18.12.2013
RS 4/14 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for 1942/43/5
RS 5/14 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/73/8
RS 6/14 Fritak fra vann og feieavgift gnr. 1942/77/15/1/0
RS 7/14 Rivetillatelse av brannskadd bolig gbr.1942/5/1
RS 8/14 Byggetillatelse tilbygg bolig + uthus gbr.1942/47/122
RS 9/14 Bruksendring gbr.1942/25/18
RS 10/14 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for ankerliner i sjø.
RS 11/14 Ferdigattest gbr.1942/15/41
RS 12/14 Ferdigattest gbr.1942/81/28

PS 2/14 Høring - Revisjon av snøskuterløyper i Kåfjord kommune

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune viser til høringsforslag til forskrift om snøskuterløyper i Kåfjord kommune. 
Forslag om ny løype, fra Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora 
Njuorjojávri – Geatkkutjávri i Nordreisa kommune, vurderes videre av Nordreisa kommune i 
revisjon av snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Vi har ingen andre kommentarer til høringen.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Nordreisa kommune viser til høringsforslag til forskrift om snøskuterløyper i Kåfjord kommune. 
Forslag om ny løype, fra Badjánanvággi – Njárgavárri i Nordreisa kommune – Stuora 
Njuorjojávri – Geatkkutjávri i Nordreisa kommune, vurderes videre av Nordreisa kommune i 
revisjon av snøskuterløyper i Nordreisa kommune. Vi har ingen andre kommentarer til høringen.



PS 3/14 Vedrørende opprettelse av ny prosjektstilling - aktiv 
reindriftsforvaltningen i Troms.

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i at reindriftsnæringen er viktig for Nordreisa og de ovenfor nevnte fakta,
innstilles det at Nordreisa kommune søker Fylkesmannen om å legge denne prosjektstillingen til 
Nordreisa kommune.
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Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt

Vedtak:

Med bakgrunn i at reindriftsnæringen er viktig for Nordreisa og de ovenfor nevnte fakta,
innstilles det at Nordreisa kommune søker Fylkesmannen om å legge denne prosjektstillingen til 
Nordreisa kommune.

PS 4/14 Søknad om dispensasjon for midlertidig bruksendring fra hotell til 
asylmottak på eiendommene gbr.1942/15/157 og 15/154

Rådmannens innstilling

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.
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Behandling:

Tilleggsforslag fra driftsutvalget:
Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den 
videre utvikling av turistnæringa i kommunen.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra driftsutvalget, enstemmig vedtatt



Vedtak:

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 19-2 gis ikke dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag, som er
Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, jfpbl § 12-4.

Tiltaket:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven§ 12-4 avslås søknad om tillatelse til
midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak.

Vedtaket begrunnes med at en ønsker videre hotelldrift i dette området og at det er viktig for den 
videre utvikling av turistnæringa i kommunen.


