
       

 

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa driftsutvalg 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 17.03.2015 

Tidspunkt: 09:00 – 10:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Mona Solvang Nestleder KRF 

Øyvind Evanger Medlem AP 

Birger Solbakken Medlem FRP 

Øyvind Blixgård MEDL UNG 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Kari Silvana Wara MEDL AP 

Jeanette Veibakken MEDL AP 

Geir H. Sagelv LEDER H 

Pål Halvor Bjerkli MEDL SP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Steinar Toresen Kari Silvana Wara AP 

Elise Blixgård Pål Halvor Bjerkli SP 

Herborg Ringstad Geir H. Sagelv H 

 

Merknader: Ingen 

Ingen vara kunne møte for Jeanette Veibakken (Ap) 

Øyvind Evanger ble valgt som møteleder 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Dag Funderud Enhetsleder utviklingsavdelingen 

Hilde Henriksen  Konst. 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. 

 

______________________  _______________________ 

Møteleder  Herborg Ringstad 

 

______________________  _______________________ 

Dag Funderud Birger Solbakken 

Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 17/15 Referatsaker   

RS 61/15 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/49/21  2015/230 

RS 62/15 Delegert vedtak - søknad om konsesjon for leieavtale på gnr 

1942/8/2 

 2015/784 

RS 63/15 Delegert vedtak - søknad om punktfeste gnr 31, bnr 1  2015/94 

RS 64/15 Informasjon om oppstart av forsøk om samordning av statlige 

innsigelser - Troms fylke 

 2015/994 

RS 65/15 Innvilget fritak for feieravgiften på eiendom 1942/62/15  2015/968 

RS 66/15 Oppnevning av settefylkesmannen - klage på plan- og 

bygningsloven (kopi av brev) 

 2015/953 

RS 67/15 Rammetillatelse bolig gbr.1942/49/5  2015/862 

RS 68/15 Valg av entreprenør Guleng III  2015/451 

PS 18/15 Klage på saksbehandling i byggesak på 

eiendommen gnr 1942/47/87 

 2015/444 

PS 19/15 Klage på manglende tømming av septiktank på 

eiendom 1942/47/370 

 2015/808 

PS 20/15 Høringsuttalelse til høring av tilleggssøknad 420 

kV Balsfjord-Hammerfest 

 2015/280 

PS 21/15 Detaljregulering småbåthavn i Sørkjosen - plan id 19422014-003       2015/283 

PS 22/15 Detaljregulering Betesta boligområde - plan id 19422014-002       2015/288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 17/15 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Referatsaker tar til orientering 

 

PS 18/15 Klage på saksbehandling i byggesak på eiendommen gnr 1942/47/87 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende påbygg og fasadeendring på 

bolig på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises. 

2. Klage fra Tove Holene, eier av gnr 1942/47/203, vedrørende restaurering av eksisterende 

garasje på eiendommen gnr 1942/47/87 avvises. 

Tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan og tiltakene vil ikke ha betydning for – 

eller være til hinder for naboens interesser eller utnyttelse av egen eiendom. 

  

Vedtaket er gjort med hjemmel i pbl § 21-1, jf. §1-9, jf. fvl. 33. 

  
Saken oversendes Fylkesmannen for klagebehandling. 

 

PS 19/15 Klage på manglende tømming av septiktank på eiendom 

1942/47/370 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift §22 imøtekommes ikke klagen fra Elisabeth Østerholm Berg 

gnr.47, bnr 370 om ettergivelse av krav om betaling for ekstraordinær septiktømming i 2014. 

Vedtaket begrunnes med at tømmingen er gjennomført.  

Vedtaket gjort av Avfallsservice AS opprettholdes. 

 

PS 20/15 Høringsuttalelse til høring av tilleggssøknad 420 kV Balsfjord-

Hammerfest 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 

Nordreisa kommune har følgende merknader til NVE sin tilleggssøknad for 420 kV- ledning fra 

Balsfjord – Hammerfest. 

Nordreisa kommune forstår Statnett sine samfunnsmessige argumenter ved å gjennomføre 

prosjektet trinnvis, men vil samtidig påpeke at inngrepene i Nordreisa blir større, men den 

økonomiske kompensasjonen gjennom framtidig eiendomsskatt blir lavere. Med bakgrunn i det 

kreves det en engangserstatning til næringsfondet i Nordreisa på kr 20 millioner kroner. 

 

I forhold til nye baseplasser har vi følgende merknader: 

Baseplass B49HLM bør flyttet sørøstover til andre siden av linjetraséen.  Vi ønsker ikke å ha 

baseplasser så nært inntil grensa på Javreoaivit naturreservat dersom dette kan unngås. Vi mener 

det må en svært god grunn til å ha baseplassen på foreslått stedet. 

 

Baseplass B51HLM bør flyttes til vestsiden av RV865 pga. flomfare. Foreslått plassering er 

svært flomutsatt og området står under vann hver vår. 

 

Baseplass B54HLM bør flyttes pga. flomfare. Vi foreslår at den flyttes til tiltenkt 

stasjonsområde på Vinnelys. Da unngår en flomfare og samtidig reduserer du ett inngrep i 

naturen. Dette er en midlertidig baseplass og da mener vi at det er mest fornuftig å benytte et 

område som likevel skal bygges og planeres. 

 

Ut over dette har vi ingen flere merknader til tilleggssøknaden 

 

PS 21/15 Forslag til Detaljregulering: Sørkjosen småbåthavn - Plan ID: 

19422014_003 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget 

forslag til detaljregulering for Sørkjosen småbåthavn, og legger planforslaget ut til høring og 

offentlig ettersyn. 

 

PS 22/15 Forslag til detaljregulering: Betesda boligområde - Plan ID: 

19422014_002 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 17.03.2015  

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Driftsutvalget 

forslag til detaljregulering for Betesda boligområde, og legger planforslaget ut til høring og 

offentlig ettersyn. 

 


