
       

 

 
Møteprotokoll  

 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 14.01.2016 

Tidspunkt: 09:00-13:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Anita Nyvoll Leder AP 

Ola Dyrstad Medlem SP 

Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 

Per-Håvard Steinsvik Medlem KRF 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Helga Jæger Wigdel NESTL SV 

Johanne M Olaussen MEDL H 

Ragnhild Hammari MEDL FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tore Elvestad Helga Jæger Wigdel AP 

Bjarne Josefsen Johanne M Olaussen H 

Jonny Henriksen Ragnhild Hammari FRP 

Ronja Dalsaune Sætre  UNG 

 

Merknader: Ingen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Dag Funderud Sektorleder 

  

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. 

 

______________________  _______________________ 

Leder Hilde Nyvoll  Møtesekretær Dag Funderud 

 

______________________  _______________________ 

Jonny Henriksen  Per-Håvard Steinsvik 



                                        Saksliste 

 

Orientering: Statens vegen orienterer om planene for utbygging av Kvænangsfjellet 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Referatsaker   

RS 1/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 1942/3/3  2015/2075 

RS 2/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/42/1 

 2015/2388 

RS 3/16 Delegert vedtak - søknad om deling av 

driftsenheten gnr 77/33 og 77/5 

 2015/2373 

RS 4/16 Sluttrapport med regnskap for prosjekt 

"Implementering av Inn på tunet tjenester i 

kommunal tjenesteproduksjon i Nordreisa 

 2015/82 

RS 5/16 Særutskrift - Evaluering og videreføring av Nord-

Troms friluftsråd 

 2015/287 

RS 6/16 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv 

av fast eiendom gnr 1942/41/2 

 2015/2372 

RS 7/16 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på leie av 

fast eiendom i henhold til konsesjonsloven gnr 

29/20 

 2015/2554 

RS 8/16 Fri kjøring - lokal forskrift  2015/2406 

RS 9/16 Kunnskapsgrunnlaget for Troms 2015  2015/2110 

RS 10/16 Vedtak om kvote for jakt på gaupe i Finnmark, 

Troms og fastlandsdelen av Nordland sør til 

Rombaksbotn i 2016 

 2015/2479 

RS 11/16 Rovdyrforliket -  Vardebrenning  2016/7 

RS 12/16 Nytt delegert vedtak - søknad om tilskudd til 

drenering av jordbruksjord gnr 1942/65/21 

 2015/266 

RS 13/16 Vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt - 

manglende retting etter revisjon 21.11.14 - 

Ymber AS - Nordreisa kommune. NVEs 

referanse: 201405444-10, kopi av brev 

 2015/2565 

RS 14/16 Igangsettingstillatelse I omsorgsboliger Guleng 

III gbr.1942/15/160 

 2015/1449 

RS 15/16 Byggetillatelse gnr 1942/47/155  2015/1556 

RS 16/16 Byggetillatelse fritidsbolig gbr.1942/83/23  2015/2116 

RS 17/16 Byggetillatelse annen idrettsbygning (klubbhus) 

gbr.1942/42/8 

 2015/2143 

RS 18/16 Byggetillatelse verkstedbygg gbr.1942/47/506  2015/2482 

RS 19/16 Byggetillatelse driftsbygning på gnr 1942/32/1  2015/2461 

RS 20/16 Byggetillatelse tilbygg til driftsbygning på gnr  2015/2478 



1942/7/1 

RS 21/16 Byggetillatelse - tilbygg til garasje gnr 

1942/18/18 

 2015/2564 

RS 22/16 Byggetillatelse gnr 1942/60/13  2015/2387 

RS 23/16 Ferdigattest bolig gbr.1942/49/5  2015/862 

RS 24/16 Ferdigattest garasje gbr.1942/18/27  2015/2399 

RS 25/16 Ferdigattest kjeller gbr.1942/47/400  2015/2547 

RS 26/16 Fyringsforbud 25/9  2015/611 

RS 27/16 Svar på søknad om skjønnsmidler etter ras i 

Nordreisa kommune 

 2015/1410 

RS 28/16 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv 

av gnr 53, bnr 10 i Nordreisa 

X 2015/2360 

RS 29/16 Utsatt arbeidsfrist - spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 

X 2015/2522 

RS 30/16 Vedtak på søknad om fritak fra kommunale 

avgifter på gnr. 1942/47/450 

X 2015/2348 

PS 2/16 Budsjett 2016 Drift og utvikling  2015/1589 

PS 3/16 Nødnett - Krav om revidert abonnementsordning  2015/733 

PS 4/16 Høring av ny lokal forskrift om motorferdsel med 

snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, 

Troms 

 2015/2406 

PS 5/16 Søknad om deling - klage - gnr 1, bnr 3  2015/546 

PS 6/16 Søknad om deling gnr 1942/29/27  2015/1584 

PS 7/16 Fradeling av festetomt gnr 1942/44/2  2015/2443 

 

 

PS 1/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling:  

Referatsaker tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering. 

 

PS 2/16 Budsjett 2016 Drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 



Behandling: 

Forslag fra Tore Elvestad Ap, kutt renhold kr 250.000,- , kutt vaktmestertjenesten med 160.000,- 

i pkt 2 strykes.  

 

Forslag fra Karl Mattis Nyheim Mpg, pkt 6 b oversendes tilbake til kommunestyret for 

presisering av hvilken type bruk som menes. 

 

Innstilling fra rådmannen med endringsforslag, enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

1. Det utarbeides bemanningsplaner for alle virksomheter, til behandling i utvalgsmøte 

møte 3. mars 2016.  

2. Uavhengig av bemanningsplaner utredes videre: 

Energisparing kr 300.000,-  

Venterom fergeleie Rotsund, utrede en billigere og mer rasjonell drift 

Overføre kommunal veg til Troms fylkeskommune kr 100.000,- 

Salg av plantjenester til Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommuner 

 

3. Alle vakante stillinger holdes vakant til 1.april 2016. 

4. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige 

løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av 

Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av 

lokaler. 

5. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på 

Høgegga.  

6. Leonard Isaksensvei 10.  

a. Eiendommen deles i to  

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det 

gis muligheter for brukergrupper og andre. 

7. Det lages en tiltaksliste over effektiviseringstiltak og forslag til investeringer som må 

gjøres for å få de realisert.  

 

Pkt 6 b oversendes tilbake til kommunestyret for presisering av hvilken type bruk som menes. 

 

Rådmannens innstilling 

1.  Det utarbeides bemanningsplaner for alle virksomheter, til behandling i utvalgsmøte møte 3. 

mars 2016.  

2. Uavhengig av bemanningsplaner utredes videre: 

Kutt renhold kr 250.000,- 

Kutt vaktmestertjenesten med 160.000,- 

Energisparing kr 300.000,-  

Venterom fergeleie Rotsund, utrede en billigere og mer rasjonell drift 

Overføre kommunal veg til Troms fylkeskommune kr 100.000,- 



Salg av plantjenester til Skjervøy, Kvænangen og Kåfjord kommuner 

 

3. Alle vakante stillinger holdes vakant til 1.april 2016. 

4. I oppstart investering ombygging Moan skole må forprosjektet se på flere mulige 

løsninger av plassproblematikken. Herunder oppvekstutvalgets vedtak om bruk av 

Sørkjosen skole, flytting til Storslett skole og samarbeid med andre instanser om leie av 

lokaler. 

5. Det skal utredes om hvorvidt det kan være lønnsomt å oppgradere de eksisterende  

barnehagebyggene til moderne standarder i forhold til å bygge nye avdelinger på 

Høgegga.  

6. Leonard Isaksensvei 10.  

a. Eiendommen deles i to  

b. Leon. Isaksensv 10 renoveres for forsikringssummen til kommunalt formål hvor det 

gis muligheter for brukergrupper og andre. 

7. Det lages en tiltaksliste over effektiviseringstiltak og forslag til investeringer som må 

gjøres for å få de realisert.  

PS 3/16 Nødnett - Krav om revidert abonnementsordning 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommune krever av betalingsordningen for abonnement knyttet til Nødnett endres i 

2016 slik at kostnadene fordeles etter innbyggertall. 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune krever av betalingsordningen for abonnement knyttet til Nødnett endres i 

2016 slik at kostnadene fordeles etter innbyggertall. 

PS 4/16 Høring av ny lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på 

islagte vann i Nordreisa kommune, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms, 

legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 4a og plan- og bygningsloven § 11-14. 

 



Rådmannens innstilling 

Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann i Nordreisa kommune, Troms, 

legges ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker, jf. forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 4a og plan- og bygningsloven § 11-14. 

PS 5/16 Søknad om deling - klage - gnr 1, bnr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak i sak 42/15 i driftsutvalget den 08.09.15 og avslår 

søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m2 fra gnr 1/3 i Nordreisa kommune.  

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

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.  

 

Begrunnelse:  

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og friluftsinteressene 

blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I tillegg må fordelene med en dispensasjon være 

klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis nylig vedtatt plan som 

i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området. Det konkluderes derfor med at ulempene 

ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og avslag om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel opprettholdes. 

 

Vi kan heller ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som gjør at delingsavslaget må 

gjøres om. 
 

Blir parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av 

område kunne øke. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. Det er en del 

sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det blir fradelt en 

selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygd område. På sikt kan evt nye eiere uten 

tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette kan igjen føre 

til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Det er ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg, og deretter søker om 

fradeling. I dette tilfellet ble det skriftlig meldt fra om det skulle søkes om deling etter at 

byggetillatelsen var ferdigbehandlet. Det ble ikke søkt om deling før etter at bygget var ført opp. 

Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om 

likebehandling i senere saker.  

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak i sak 42/15 i driftsutvalget den 08.09.15 og avslår 

søknad om deling av en bebygde hyttetomt på ca 500 m2 fra gnr 1/3 i Nordreisa kommune.  

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

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jf. plan- og bygningslovens § 19-2 avslås.  



 

Begrunnelse:  

Ved en dispensasjon fra kommuneplanen må det grunngis at landbruks- natur og friluftsinteressene 

blir bedre ivaretatt ved gjennomføring av tiltaket. I tillegg må fordelene med en dispensasjon være 

klart større enn ulempene. Det er uheldig med dispensasjon fra en forholdsvis nylig vedtatt plan som 

i utgangspunktet har videreført byggeforbudet i området. Det konkluderes derfor med at ulempene 

ved en dispensasjon samlet sett er større enn fordelene og avslag om dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel opprettholdes. 

 

Vi kan heller ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som gjør at delingsavslaget må 

gjøres om. 
 

Blir parsellen fradelt og opprettet som en selvstendig hyttetomt, vil preget av privatisering av 

område kunne øke. Dette kan begrense allmennhetens tilgang til, og ferdsel i området. Det er en del 

sau fra nærliggende gårder på sommerbeite i området. Det er ikke positivt at det blir fradelt en 

selvstendig og fritt omsettelig tomt i et ellers ubebygd område. På sikt kan evt nye eiere uten 

tilknytning til området, føre til konflikter som hindrer beitebruken i området og dette kan igjen føre 

til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.  

 

Det er ikke heldig at det dannes en praksis der man først fører opp bygg, og deretter søker om 

fradeling. I dette tilfellet ble det skriftlig meldt fra om det skulle søkes om deling etter at 

byggetillatelsen var ferdigbehandlet. Det ble ikke søkt om deling før etter at bygget var ført opp. 

Dette er forhold som kan skape presedens og det vil bli vanskelig å oppfylle kravet om 

likebehandling i senere saker.  

 

Saksopplysninger til møte i miljø- plan og utviklingsutvalget den 14.01.16: 

Søker: Annfrid Birkelund Hansen, Storvikveien 509, 9151 Storslett   

Erverver: Kjetil og Maria Hansen, Olderskogen 5, 9151 Storslett 
 

Miljø- plan og utviklingsutvalget har i møtet den 19.11.15 bedt om mer informasjon om 

historikken i byggesaken. Sak nr 13/957 er journalført slik: 

 

05.03.13:  Søknad om tillatelse til tiltak gnr 1942/1/3 – Tiltakshaver Hanne og Kjetil Hansen. 

Vedlegg: Opplysninger om tiltakets ytre rammer, nabovarsel, gjennomføringsplan, 

samsvarserklæring, kart, tegninger, brev signert grunneier Bjørnar Johansen (datert 12.12.12) 

om at fradeling av parsell vil foregå i etterkant av byggesaksbehandlingen (dokumentet er også 

vedlegg til denne saken), brev fra Troms fylkeskommune (kulturetaten) om at det foretas en 

befaring, samt befaringsrapport fra Sametinget.  

 

19.03.13: Byggetillatelse fritidsbolig gnr 1942/1/3 fra Nordreisa kommune til Hanne og Kjetil 

Hansen.  

 

08.05.13: Melding om vedtak om tilbaketrekking av byggetillatelse på fritidsbolig gjort i møte i 

driftsutvalget den 25.04.13 sendt til Hanne og Kjetil Hansen. 

 

10.05.13: Klage på vedtak om tilbaketrekking av byggetillatelse på fritidsbolig, gnr 1942/1/3 fra 

Hanne og Kjetil Hansen. 

 

10.05.13: Søknad om dispensasjon fra arealplan om byggeforbudet på Storneshamn for 

oppføring av fritidsbolig på gnr 1942/1/3 fra Hanne og Kjetil Hansen. 

 

14.05.13: Saksframstilling til driftsutvalget med følgende innstilling: 



Klage på driftsutvalgets vedtak om ikke å tillate bygging av fritidsbolig i ”byggeforbudssone”/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 

 

22.05.13: Vedtak i driftsutvalget som også var på befaring: 
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. 

 

22.05.13: Tilleggsopplysninger til den politiske behandlingen av saken fra grunneier Annfrid 

Johansen og tiltakshaverne Hanne og Kjetil Hansen. 

 

Det vises videre til saksutredningen som var framstilt for MPU den 19.11.15. 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.11.2015  

 

Behandling:  
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag:  

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ønsker mer informasjon om historikken i byggesaken.  

Utsettelses forslaget fra Ragnhild Hammari (Frp) enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

Saken utsettes til neste møte. Utvalget ønsker mer informasjon om historikken i byggesaken.PS 

6/16 Søknad om deling gnr 1942/29/27 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1000 m2 lavbonitets skog fra gnr 29, 

bnr 27 som tilleggsareal til gnr 29, bnr 101 til fritidsformål i Nordreisa kommune. 

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 

Det settes følgende vilkår: 



 Tilleggsarealet skal sammenføyes med gnr 29, bnr 101 og tilsammen ikke overstige 

2000 m2. 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt. 

 Hvis det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 

farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.  

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 

m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 

matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 

2. Nordreisa kommune gir ikke dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8 vedrørende 

den omsøkte delingen av tilleggsarealet fra gnr 29, bnr 27 til gnr 29, bnr 106 i Nordreisa 

slik som omsøkt og avmerket på søknadskartet.  

 Avslaget begrunnes med at delingen kan være til hinder for den allemannsretten 

og den frie ferdselen langs elva for fiskere og andre ferdende.  

 

3. Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1200 m2 tidligere innmarksbeite fra 

gnr 29, bnr 27 som tilleggsareal til gnr 29, bnr 106 til fritidsformål i Nordreisa 

kommune. Det godkjente arealet er avmerket på vedlegg 3.  

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Tilleggsarealet skal sammenføyes med gnr 29, bnr 106. 

 Ved oppmåling av det godkjente tilleggsarealet må det sikres at det holdes en åpen 

passasje på 5-10 meter mellom gnr 29, bnr 106 og Reisaelva 

 Det kan ikke føres opp bygg nærmere elva enn det er pr i dag. Andre byggetiltak kan 

heller ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning 

er gitt. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 

farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 

m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 

matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at de godkjente delingene trolig ikke vil komme i konflikt 

med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø. Allmennhetens rett til friluftsliv i området og fri 

ferdsel langs elva ivaretas med at det opprettholdes en passasje mellom Reisaelva og 

tilleggsarealet til den bebygde tomta.  

 

Delingstillatelsene er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 

tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Fradelingene har lite å 

si for ressursgrunnlaget på eiendommen.  

Rådmannens innstilling 

4. Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1000 m2 lavbonitets skog fra gnr 29, 

bnr 27 som tilleggsareal til gnr 29, bnr 101 til fritidsformål i Nordreisa kommune. 

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Tilleggsarealet skal sammenføyes med gnr 29, bnr 101 og tilsammen ikke overstige 

2000 m2. 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og 

godkjenning er gitt. 

 Hvis det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 

farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.  

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 

m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 

matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 

5. Nordreisa kommune gir ikke dispensasjon fra plan og bygningslovens § 1-8 vedrørende 

den omsøkte delingen av tilleggsarealet fra gnr 29, bnr 27 til gnr 29, bnr 106 i Nordreisa 

slik som omsøkt og avmerket på søknadskartet.  

 Avslaget begrunnes med at delingen kan være til hinder for den allemannsretten 

og den frie ferdselen langs elva for fiskere og andre ferdende.  

 

6. Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1200 m2 tidligere innmarksbeite fra 

gnr 29, bnr 27 som tilleggsareal til gnr 29, bnr 106 til fritidsformål i Nordreisa 

kommune. Det godkjente arealet er avmerket på vedlegg 3.  

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes 

jfr plan- og bygningsloven § 1-8  



 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 

Det settes følgende vilkår: 

 Tilleggsarealet skal sammenføyes med gnr 29, bnr 106. 

 Ved oppmåling av det godkjente tilleggsarealet må det sikres at det holdes en åpen 

passasje på 5-10 meter mellom gnr 29, bnr 106 og Reisaelva 

 Det kan ikke føres opp bygg nærmere elva enn det er pr i dag. Andre byggetiltak kan 

heller ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og godkjenning 

er gitt. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes 

farger på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav 

m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter lov om 

eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom 

matrikkelføring vil være i strid med lov om eigedomsregistrering. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at de godkjente delingene trolig ikke vil komme i konflikt 

med landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø. Allmennhetens rett til friluftsliv i området og fri 

ferdsel langs elva ivaretas med at det opprettholdes en passasje mellom Reisaelva og 

tilleggsarealet til den bebygde tomta.  

 

Delingstillatelsene er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 

tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12. Fradelingene har lite å 

si for ressursgrunnlaget på eiendommen.  

PS 7/16 Fradeling av festetomt gnr 1942/44/2 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 14.01.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 

Nordreisa kommune godkjenner opprettelser av to bebygde festetomter på hver inntil 1000 m2 

fra eiendom gnr 44, bnr 2 i Nordreisa kommune. 

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 



Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at festetomtene trolig ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomtene allerede er 

bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 

Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-

12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 

for deling.  

 

De særlige forholdene med denne saken er at regelverket er endret siden byggetillatelsene ble 

gitt og dermed kan ikke eiers planer for området videreutvikles. Hyttene har stått der siden 2009 

og 2011 og det har ikke vært konflikter mellom eier og den øvrige landbruksdrifta i området. 

Ved opprettelse av tomter skal man sikre at det ikke er fare eller vesentlig ulempe som følge av 

natur- eller miljøforhold. Hyttene er bygd i område som kan være utsatt for flom og stormflo. 

Men hyttene er der uansett om de står på festetomt eller ikke og dette momentet er derfor ikke 

vektlagt.  

 

De omsøkte tomtene er i nærområde til Reisaelvas utløp som også er Ramsarområde. 

Kommunen mener at det ved tilfeldig utleie kan være større slitasje og uro i området, enn hvis 

det opprettes festetomter med to festere. Allmennhetens ferdsel i område skal sikres med at det 

settes vilkår om at det ikke skal settes opp hindringer som begrenser dette.  

 

Det settes følgende vilkår som også må tas med i opprettelse av festekontrakter: 

 Det må ikke settes hindringer som begrenser allmennhetens ferdsel i området og i 

strandsonen til Reisaelva.  

 I opprettelse av festekontrakter må det i kontraktene være orientering om at det drives 

aktivt landbruk i området og fester må være forberedt på at det til tider er perioder med 

mer støy og lukt som naturlig hører til i slike sammenhenger. 

 Eventuelle framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 

på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 De nye festetomtene må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 

adkomsten. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 

ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 

Rådmannens innstilling 

 

Nordreisa kommune godkjenner opprettelser av to bebygde festetomter på hver inntil 1000 m2 

fra eiendom gnr 44, bnr 2 i Nordreisa kommune. 

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr jordlovens § 12  

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 



 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet til Reisaelva godkjennes jfr 

plan- og bygningsloven § 1-8  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-2.  

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at festetomtene trolig ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomtene allerede er 

bebygd. Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i 

Naturmangfoldloven og tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-

12. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og samfunnsinteresser taler 

for deling.  

 

De særlige forholdene med denne saken er at regelverket er endret siden byggetillatelsene ble 

gitt og dermed kan ikke eiers planer for området videreutvikles. Hyttene har stått der siden 2009 

og 2011 og det har ikke vært konflikter mellom eier og den øvrige landbruksdrifta i området. 

Ved opprettelse av tomter skal man sikre at det ikke er fare eller vesentlig ulempe som følge av 

natur- eller miljøforhold. Hyttene er bygd i område som kan være utsatt for flom og stormflo. 

Men hyttene er der uansett om de står på festetomt eller ikke og dette momentet er derfor ikke 

vektlagt.  

 

De omsøkte tomtene er i nærområde til Reisaelvas utløp som også er Ramsarområde. 

Kommunen mener at det ved tilfeldig utleie kan være større slitasje og uro i området, enn hvis 

det opprettes festetomter med to festere. Allmennhetens ferdsel i område skal sikres med at det 

settes vilkår om at det ikke skal settes opp hindringer som begrenser dette.  

 

Det settes følgende vilkår som også må tas med i opprettelse av festekontrakter: 

 Det må ikke settes hindringer som begrenser allmennhetens ferdsel i området og i 

strandsonen til Reisaelva.  

 I opprettelse av festekontrakter må det i kontraktene være orientering om at det drives 

aktivt landbruk i området og fester må være forberedt på at det til tider er perioder med 

mer støy og lukt som naturlig hører til i slike sammenhenger. 

 Eventuelle framtidige byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, 

søknaden er behandlet og godkjenning er gitt. 

 Dersom det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 

menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 

Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 

funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 

på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte. 

 De nye festetomtene må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 

adkomsten. 

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd bokstav m 

falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år etter at tillatelsen 

ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 


