
       

 

Møteprotokoll 
Utvalg: Nordreisa driftsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 17.02.2015 

Tidspunkt: 09:00-10.30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Geir H. Sagelv Leder H 

Mona Solvang Nestleder - ikke møtt KRF 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Kari Silvana Wara Medlem  - ikke møtt AP 

Birger Solbakken Medlem FRP 

Pål Halvor Bjerkli Medlem – ikke møtt SP 

Øyvind Blixgård Medlem UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jeanette Veibakken MEDL AP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Steinar Toresen Jeanette Veibakken AP 

   

Merknader Ingen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Dag Funderud Enhetsleder utviklingsavdelingen 

Hilde Henriksen Konst leder for Teknisk avdeling 

 

 

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  Steinar Toresen 

Utvalgssekretær 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 5/15 Referatsaker 

Uoff. referatsaker er tilgjengelig under møtet. 

  

RS 1/15 Bruksendring fra fritid til bolig på gnr 1942/49/58  2015/598 

RS 2/15 Bruksendring på gnr 1942/18/13  2015/598 

RS 3/15 Brukstillatelse for gaupebås fellingsesongen 2015  2015/688 

RS 4/15 Brukstillatelse for gaupebås fellingssesongen 2015  2015/688 

RS 5/15 Byggetillatelse på gbn 1942/52/133 seksjon 33  2015/598 

RS 6/15 Byggetillatelse på gnr 1942/53/9  2015/598 

RS 7/15 Byggetillatelse på gnr 1942/14/157. Ny garasje  2015/598 

RS 8/15 Byggetillatelse på gnr 1942/20/3. Tilbygg til bolig  2015/598 

RS 9/15 Byggetillatelse på gbn 1942/52/134  2015/598 

RS 10/15 Delegert vedtak -  søknad om konsesjon for erverv av 

***** ***** ***** ***** ***** 

X 2015/598 

RS 11/15 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/66/13  2015/231 

RS 12/15 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/73/6  2015/235 

RS 13/15 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/83/5  2015/234 

RS 14/15 Delegert vedtak - søknad om flytting av tomter gnr 72/1  2015/249 

RS 15/15 Delegert vedtak - søknad om konsesjon gnr 3, brn 2, 3 og 

20 

 2015/628 

RS 16/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtilskudd i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 17/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtilskudd i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 18/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 19/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 20/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 21/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 22/15 Delegert vedtak - søknad om spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

 2015/598 

RS 23/15 Drenering av jordbruksjord - saker som skal vurderes av 

kulturminneforvaltningen 

 2015/413 

RS 24/15 Høringsuttalelse fra Fylkestinget i Troms til forslag om å 

oppheve konsesjonsloven og boplikten, frist 15. januar 

2015 

 2015/595 

RS 25/15 Ferdigattest på gbn 1942/52/103. Tilbygg til bolig  2015/598 

RS 26/15 Ferdigattest på enebolig gbn 1942/67/19  2015/598 

RS 27/15 Ferdigattest på gbn 1942/47/1/11. Tilbygg til museumsbygg  2015/598 

RS 28/15 Ferdigattest på gbn 1942/5/18. Garasje + carport  2015/598 

RS 29/15 Geoteknisk rapport fra Saga skianlegg vedrørende lagring 

av tunellmasser 

 2015/598 

RS 30/15 Innvilget fritak av feieavgiften  på gnr. 1942/55/15  2015/556 



RS 31/15 Innvilget fritak for feieavgift gnr 1942/53/16  2015/510 

RS 32/15 Innvilget fritak for feieravgift gnr 1942/54/22  2015/511 

RS 33/15 Innvilget fritak for feiing gnr ***** fra 01.01.2015 X 2015/508 

RS 34/15 Innvilget fritak for feiing gnr 1942/55/16, Storengvn. 228  2015/509 

RS 35/15 Innvilget fritak for feiing gnr 53/8 - Leirbakken  2015/313 

RS 36/15 Innvilget fritak for feiing på gnr 1942/25/38  2015/598 

RS 37/15 Innvilget fritak for kommunale avgifter gnr 1942/22/11  2015/598 

RS 38/15 Innvilget fritak for kommunale avgifter ***** ***** X 2015/598 

RS 39/15 Innvilget fritak for kommunale avgifter gnr 1942/55/12  2015/598 

RS 40/15 Kommunale og fylkeskommunale reglement om 

folkevalgtes taushetsplikt ved lukking av møter 

 2015/702 

RS 41/15 Møtereferat 420 kv Balsfjord - Skaidi  2015/598 

RS 42/15 Naturfaglig uttalelse til utvidelse av eksisterende anlegg for 

produksjon av laks, ørret og regnbueørret ved Hagebergan i 

Skjervøy kommune 

 2015/594 

RS 43/15 Ny ordning for refusjoner av kommunene utgifter til 

jegerprøven 

 2015/83 

RS 44/15 Oversendelse av tilsynsrapport  2015/481 

RS 45/15 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 den 

23.10.2014 

 2015/612 

RS 46/15 Søknad om endringa v gitt tillatelse på gnr 1942/49/61  2015/598 

RS 47/15 Tilsagn om tilskudd til Nordreisa EPC: Støtte til 

eksisterende bygg 

 2015/169 

RS 48/15 Tilskudd ti tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og 

fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2014 

og 2015 

 2015/135 

RS 49/15 Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og 

fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2014 - 

2015 

 2015/615 

RS 50/15 Utbetaling av tilskudd 1112.19027-5 X 2015/574 

RS 51/15 Varsel om tilsyn - revisjon av internkontrollsystemet etter 

vassdragslovgivningen (kopi av brev) 

 2015/598 

RS 52/15 Venteliste - søknad tilskott til bygging av Giævervegen 

parsell 3 - Nordreisa 

 2015/409 

RS 53/15 Ymber AS, Nordreisa kommune - oversending av rapport 

fra  miljørevisjon og varsel om vedtak om retting 

 

 

 

 2015/55 

PS 6/15 Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom.  2015/128 

PS 7/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr  2015/634 

PS 8/15 Søknad om kjøp av eiendom i båthavna i 

Oksfjordhamn. 

 2015/131 

PS 9/15 Forenkling-av utmarksforvaltningen -høring  2015/74 

PS 10/15 Klagebehandling - søknad om dispensasjon for 

midlertidig bruksendring av Storslett Hotell til 

asylmottak gbr 1942/15/157 

 2015/766 

PS 11/15 Områderegulering Lunde -sluttbehandling  2015/4 

 

 



Orienteringssaker/spørsmål: 

Administrasjonen orienterte om status for Saga, og at Idrettslaget har fått brev med frist i mars 

med å dokumentere stabiliteten der de har lagret masser midlertidig. 

Videre ble det orientert om siste forhandlinger ang kjøp av friområdet. 

 

Administrasjonen orienterte om siste utvikling i forhold til kjøp av Lunde.  

 

Administrasjonen orienterte fra åpent møte om reguleringsplan for parkeringsplass ved 

Sokkelvikkrysset 16.02.2015. 

 

For å kunne få ferdigbehandlet alle reguleringsplanene som er under arbeid. Ble det bestemt at 

det avholdes et ekstra møte i driftsutvalget 17.mars 2015. 

 

Spørsmål fra Øyvind Evanger, ang falleferdig garasje i Sørkjosen. Adm svarte at det var gitt 

tillatelse til renovering. Naboprotester har ført til midlertidig stans i arbeidet. En forventer at 

arbeidet fortsetter til sommeren. 

 

Spøsrmål fra Øyvind Evanger, ang Troms fylkeskommunes ønske om å nedklassifisere 

fylkesveger på Uløya. Enighet om at det må jobbes politisk med denne saken fram til 

fylkestinget i mars 2015. 
 

 

 

PS 5/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering 

 

PS 6/15 Forespørsel om kjøp av kommunal eiendom. 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra Driftsutvalget: 

Prisen fastsettes til inntil 8 kr pr m2 

 

Rådmannens innstilling med tilleggsforslag fra Driftsutvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommune fradeler en parsell rundt eksisterende garasje og selger eiendommen 77/26 

til Aslaksen. 

Alle kostnader med fradeling og eiendomsoverdragelse dekkes av kjøper. 

 

Prisen fastsettes til inntil 8 kr pr m2 

 



PS 7/15 Kostnadseffektivisering brøyteutstyr 

 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Saken er behandlet i formannskapet 5.februar 2015. Saken går ut. 

Vedtak: 

Saken er behandlet i formannskapet 5.februar 2015. Saken går ut. 

 

PS 8/15 Søknad om kjøp av eiendom i båthavna i Oksfjordhamn. 

Rådmannens innstilling 

 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra Driftsutvalget: 

Saken utsettes, adm bes å detaljplanlegge utnyttelsen av arealet havneområdet land, for å få en 

optimal bruk. 

 

Driftsutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Saken utsettes, adm bes å detaljplanlegge utnyttelsen av arealet havneområdet land, for å få en 

optimal bruk. 

 

PS 9/15 Forenkling-av utmarksforvaltningen -høring 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommune vil med dette gi følgende uttalelse til høring på rapporten «forenkling av 

utmarksforvaltningen»; 

 

- Nordreisa kommune stiller seg positiv til intensjonene i fagrapporten om å forenkle 

utmarksforvaltningen. Nordreisa kommune oppfatter at ansvar og myndighet innenfor 

forvaltningen er delt på unødig mange forvaltningsnivå og parter. Stiller seg derfor bak 

faggruppen om at organiseringen av den offentlige forvaltningen i utmarka må endres 

(s.8).   

 



- Nordreisa kommune mener at fagrapporten slik den fremstår gir et for dårlig grunnlag 

for å drøfte forenkling av utmarksforvaltning. Det sterke og til dels ensidige fokuset på 

«brukerperspektiv» i mandatet og rapporten gir et for dårlig grunnlag til å ta beslutninger 

på hvordan utmarksforvaltningen kan og bør forenkles. Nordreisa kommune mener andre 

kvalitetskriterier også må vektlegges i den videre diskusjonen. Kvalitetskriterier knyttet 

til miljø og landskap vil være av stor betydning. 

 

- Rapporten tar ikke i tilstrekkelig grad opp den betydningen som sammensetningen av 

ulike interessenter og myndigheter i et område/region, har å si for hvordan 

utmarksforvaltningen som sådan fungerer og oppfattes. De ulike delene av landet 

påvirkes av et ulikt sett av lovverk, myndigheter og interessenter – og i ulik grad. 

Rapporten tar, så vidt vi kan oppfatte, ikke opp denne problemstillingen, men omtaler 

underforstått mange av de viktige aspektene som «landsdekkende». En videre drøfting 

rundt forenkling av utmarksforvaltningen vil måtte ta hensyn til dette aspektet. Dette for 

å unngå at forenkling i en region, gir «forvanskning» i en annen. Det betyr også at 

uttalelse fra en kommune ikke nødvendigvis vil være gyldig for an annen. Dette jmf 

beskrivelsene i kapittel 4. 

 

- Nordreisa kommune mener at problemstillingene rundt om i landet mht 

utmarksforvaltning trolig er mer sammensatt og nyansert enn det som kommer frem i 

kapittel 4 og dermed for de konklusjonene som dras ut av arbeidet. Det vil også være alt 

for omfattende og skulle gi et klart og entydig svar på disse komplekse spørsmålene 

gjennom denne høringen. Det oppfattes som problematisk at arbeidet med denne 

fagrapporten har så vidt få innspillsparter. Det er problematisk sett i lys av 

kompleksiteten i tema.  

 

- Uttalelse vedr pkt 6.1 - Større ansvar og myndighet til kommunene 

Nordreisa kommune er prinsipielt enig i at kommunene, med de forutsetninger som er 

nevnt i kapittel 5, kan gis større ansvar og myndighet for utmarksforvaltning. Men all 

den tid forutsetningene faktisk ikke er gitt (jmf kommunereform mv) så er det svært 

vanskelig å skulle gi klare anbefalinger til dette pkt. Spørsmål knyttet til økonomisk 

kompensasjon må også klargjøres. For en stor utmarkskommune som Nordreisa, vil dette 

medføre store oppgaver og derved økte kostnader. 

 

Det er videre uklart om faggruppa mener at kommunene skal overta forvaltningen av de 

verneområdene som i sin helhet ligger i en kommune fra verneområdestyret ? For 

Nordreisa kommune gjelder det to områder. Viser for øvrig til uttalelse vedr pkt 6.4.  

 

Nordreisa kommune mener i alle tilfeller at prinsippet bør være at alle verneområder bør 

forvaltes på ett forvaltningsnivå. Nordreisa kommune har ikke tatt stilling til om dette 

bør være kommuner eller verneområdestyrer. 

 

Det er verdt å merke seg følgende. For få år siden hadde fylkesmannen i Troms 

forvaltning for alle verneområder. I dag ser det ut til at de foreløpig 5 verneområdene i 

Nordreisa i fremtiden skal forvaltes av tre ulike organisasjoner/etater (fylkesmannen, 

kommunen og verneområdestyre). Det oppfattes ikke som en forenkling. 

 

- Uttalelse til pkt 6.4 – Utmarksstyrer 

Viser til uttalelse vedr pkt 6.1. Det er uklart om faggruppen mener at alle 

verneområdestyrer skal inngå i slike utmarksstyrer eller om det gjelder bare der 

verneområder dekker flere kommuner. 

Nordreisa kommune mener det må være naturlig å se etablering av nye form for styrer i 

sammenheng med det som allerede er etablert. Dette vil ikke være en forenkling i Troms 

siden villreinnemder er uaktuelt. Tiltaket vil altså ikke representere en forenkling. 

 



Vi må også gjøre oppmerksom på at det på grunneiersiden er etablert regionale styrer 

som i stor grad berører utmarksforvaltningen- eksempel FeFo i Finnmark og Statskog sitt 

regionsutvalg. 

 

- Uttalelse til pkt 6.5 – IKT-løsninger  

Tiltaket støttes.  

 

- Uttalelse vedr pkt 6.7 naturoppsyn 

Nordreisa kommune oppfatter at det ville blitt en veldig tydelig forbedring/forenkling at 

SNO får landsdekkende utbredelse - og at de offentligrettslige oppgaver utført av 

Fjelltjenesten overføres til SNO. 

Dette må følges av en generell styrking av SNO. Dette tiltaket vil viske ut det skillet som 

er i dag med Statsgrunn og privat grunn. Dette vil gi en styrking av oppsynet på privat 

grunn, hvor det i dag er tilnærmet fraværende. 

 

 

Uttalelse vedr pkt 6.11 - Tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark 

Nordreisa kommune mener på bakgrunn av det som er nevnt tidligere i uttalelsen at en 

mer tydelig og samordnet nasjonal politikk i utmark bør ligge til grunn før det tas 

beslutninger om tiltak i «forenklingsprosessen». 

 

Den fragmenterte og vanskelige forvaltningen er sannsynligvis nettopp en konsekvens av 

at det er utydelig og lite samordnet politikk på feltet. 

 

PS 10/15 Klagebehandling - søknad om dispensasjon for midlertidig 

bruksendring av Storslett Hotell til asylmottak gbr 1942/15/157 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Klagen tas ikke til følge. 

 

Vedtaket av 23.01.2014 om å avslå søknaden om midlertidig dispensasjon fra gjeldende 

plangrunnlag som er Herberge og bevertningssted Hotell i reguleringsplan 19421997_001, til 

asylmottak jf pbl § 19-2 jf pbl § 12-4 opprettholdes.  

 

Vedtaket om å avslå søknaden om tillatelse til midlertidig bruksendring fra hotell til asylmottak 

opprettholdes jf pbl § 12-4. 

 

 

Begrunnelse for å opprettholde avslaget: 

 Tiltaket kommer i strid med arealformålet. 

  Kommunen mener fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 Kommunen ønsker videre hotelldrift i dette området, dette er viktig for den videre 

utvikling av turistnæringen i kommunen. 

 

 

Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling. 

 



PS 11/15 Områderegulering Lunde -sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.02.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Forslag til områderegulering for Lunde plan id. 19422014_001 med plankart datert 06.02.2015 

samt bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert 06.02.15, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 12-12 

 

 


