
       

Møteprotokoll  
 

Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 

Dato: 25.08.2016 

Tidspunkt: 09:00-14.00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Hilde Anita Nyvoll Leder AP 

Helga Jæger Wigdel Nestleder SV 

Ola Dyrstad Medlem SP 

Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 

Per-Håvard Steinsvik Medlem Uavhengig 

Ragnhild Hammari Medlem FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Johanne M Olaussen Medlem H 

Ronja Dalsaune Sætre  UNG 

   

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

   

   

 

Merknader Ingen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Dag Funderud Sektorleder for drift og 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. 

 

______________________  _______________________ 

Leder Hilde Nyvoll  Møtesekretær Dag Funderud 

  

_____________________  _______________________ 

Ragnhild Hammari  Per-Håvard Steinsvik 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 43/16 Referatsaker   

RS 249/16 Virksomhetsrapport april 2016  2016/677 

RS 250/16 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 

den 11.3.2016 

 2015/612 

RS 251/16 Vedtak om stimuleringstilskudd for 2016 for 

kommunale veterinærtjenester 

 2015/604 

RS 252/16 Forskjønning av område langs E6 gjennom 

sentrumsområdet - Sørkjosen/Storslett - 

nasjonalpark sendt fra Statens vegvesen 

 2016/799 

RS 253/16 Søknad om krattrydningsmidler 2016  2015/196 

RS 254/16 Vedr. skilting til parkeringsplass på Storslett 

sentrum 

 2016/748 

RS 255/16 Fartsdempende tiltak Rovdas boligfelt  2016/727 

RS 256/16 Omklassifisering/opptak av kommunal veg til Fv 

357 på Uløya 

 2016/316 

RS 257/16 Svar på forespørsel om utfylling for en avkjørsel 

ved pumpestasjon i Leirbuktsvingen i Sørkjosen, 

Nordreisa kommune. sendt fra Statens vegvesen 

 2016/653 

RS 258/16 Vedrørende søknad om utsatt frist for 

revisjonsdokument. NVEs referanse: 201501323-

16 (kopi av brev) 

 2015/1186 

RS 259/16 Søknad om fritak for feieavgift  2016/32 

RS 260/16 68/16 Fyringsforbud  2016/32 

RS 261/16 Søknad om fritak fra feieavgiften på gbn. 1942/ 

80/1-31 

 2016/904 

RS 262/16 Innvilgelse av søknad om fritak for vannavgift  2015/462 

RS 263/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/29/1 f 25 

 2016/807 

RS 264/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 26 bnr 12  2016/777 

RS 265/16 Delegert vedtak - søknad om deling, gnr 

1942/20/29 

 2016/728 

RS 266/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 22, bnr 

31 

 2016/743 

RS 267/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/30/3/24 med tilleggsareal 

 2016/722 

RS 268/16 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 

1942/25/6 

 2016/723 

RS 269/16 Tillatelse til tiltak gnr 1942/71/30  2016/692 



RS 270/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/77/77 

- delvis riving av bolig og bruksendring av resten 

 2016/698 

RS 271/16 Tillatelse i ett-trinn  gnr 1942/68/45 - nybygg 

hytte 

 2016/738 

RS 272/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/6/8 - 

tilbygg garasje 

 2016/745 

RS 273/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/52/61 

- garasje 

 2016/729 

RS 274/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/55 

- sammenslåing av bruksenheter i bolig 

 2016/730 

RS 275/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/52/155 - garasje 

 2016/761 

RS 276/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/27/10 - carport 

 2016/622 

RS 277/16 Tillatelse til tiltak gnr 1942/13/79 - fasadeendring 

og innvendig ombygging 

 2016/779 

RS 278/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/52/132 - carport og vinterhage 

 2016/778 

RS 279/16 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/47/142 - 

garasje/lagerbygg 

 2016/877 

RS 280/16 Tillatelse til tiltak - ett trinns søknadsbehandling  

gnr 1942/27/2 - bolig 

 2016/847 

RS 281/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 

1942/13/111 - sammenslåing av bruksenheter 

 2016/759 

RS 282/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/43/61 

- sammenslåing av bruksenheter 

 2016/760 

RS 283/16 Tillatelse til ett trinn på gnr. 1942/52/107 - 

tilbygg bolig 

 2016/923 

RS 284/16 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/48/19 - tilbygg til hytte 

 2016/873 

RS 285/16 Rammetillatelse 1942/47/488 - Selvbetjent 

tankstasjon og vaskehall 

 2016/801 

RS 286/16 Fritak for byggesaksbehandling - melding om 

nyoppføring av teknisk bygg med mur, 

Oksfjordvannet sendemast gnr 1942/59/10 

 2016/858 

RS 287/16 Eiendom 1942/42/8 - Ferdigattest klubbhus  2015/2143 

RS 288/16 Ferdigattest  2015/1428 

RS 289/16 Klage over tillatelse til opprettelse av festetomter 

gnr. 1942/44/2 - vedtaket oppheves 

 2015/1935 

RS 290/16 Virksomhetsrapport drift og utvikling  juli 2016  2016/677 

 

 

 



 

 

 

PS 44/16 1942/52/84 - søknad om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelser i byggesak 

 2016/886 

PS 45/16 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for 

Storslett sentrum - plan ID 19421997_001 

 2015/2595 

PS 46/16 Tiltak i Lundevegen  2015/4 

PS 47/16 Budsjettprosess 2017  2016/937 

 

 

Orienteringer 

Møtet startet med befaring til Anleggsdrifts sine lokaler på gamle Meieriet i Sørkjosen og til 

renseanlegget i Sørkjosen. Utvalget ble vist rundt av virksomhetsleder Hilde Henriksen. 

 

Adm orienterte ved slutten av møtet om status for prosjektene som har pågått i sommer. Det 

gjelder Ny veg Moan og ombygging ved Moan skole og Storslett skole uteområde. 

 

PS 43/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Referatsaker tas til orientering 

 

PS 44/16 1942/52/84 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i 

byggesak 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Ola Dyrstad SP 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 gis det ikke dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelser vedrørende mønehøyde og gesimshøyde for omsøkte garasje 

 

Ved avstemning ble det avgitt 3 stemmer for rådmannens innstilling og 3 stemmer for Ola 

Dyrstad sitt forslag. Rådmannens innstilling vedtatt med leders dobbeltstemme 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 gis det dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelser vedrørende mønehøyde og gesimshøyde for omsøkte garasje. 



 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 19-2 og 19-4 gis det dispensasjon fra 

reguleringsplanens bestemmelser vedrørende mønehøyde og gesimshøyde for omsøkte garasje. 

  

PS 45/16 Mindre vesentlig endring av reguleringsplan for Storslett sentrum - 

plan ID 19421997_001 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 12-14 godkjennes en mindre vesentlig 

endring av reguleringsplan med plan ID 19421997_001 – Storslett sentrum. 

 

• Endringen består av en justering av grense mellom formålsflate B 48 – Boliger og FR 

17 – jord- og skogbruk. Endringen medfører at ca. 650 m2 endrer formål fra jord- og 

skogbruk til bolig. 

• Det gjøres ingen endringer i planbestemmelsene. 

• Plankartet for reguleringsplan med plan ID 19421997_001 revideres jf. kartskisse 

sendt ut til høring. Planarkivet oppdateres med henvisning til nytt vedtak. 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 jf. § 12-14 godkjennes en mindre vesentlig 

endring av reguleringsplan med plan ID 19421997_001 – Storslett sentrum. 

 

• Endringen består av en justering av grense mellom formålsflate B 48 – Boliger og FR 

17 – jord- og skogbruk. Endringen medfører at ca. 650 m2 endrer formål fra jord- og 

skogbruk til bolig. 

• Det gjøres ingen endringer i planbestemmelsene. 

• Plankartet for reguleringsplan med plan ID 19421997_001 revideres jf. kartskisse 

sendt ut til høring. Planarkivet oppdateres med henvisning til nytt vedtak. 

PS 46/16 Tiltak i Lundevegen 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 

Miljø, plan og utviklingsutvalget ser positivt på henvendelsen fra Nordreisa menighetsråd og 

gjennomfører heving av vegen forbi menighetshuset i år. Tiltaket gjennomføres ved bruk av 

tunellmasser samt at det legges på et topplag med grus. 

Prosjektet finansieres ved bruk av investeringsmidler ny veg til Moan skole 

 

Rådmannens innstilling 

Miljø, plan og utviklingsutvalget ser positivt på henvendelsen fra Nordreisa menighetsråd og 

gjennomfører heving av vegen forbi menighetshuset i år. Tiltaket gjennomføres ved bruk av 

tunellmasser samt at det legges på et topplag med grus. 

Prosjektet finansieres ved bruk av investeringsmidler ny veg til Moan skole 

PS 47/16 Budsjettprosess 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.08.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra Hilde Nyvoll, AP 

Siste kulepunkt strykes og endres til; investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes 

repr i utvalget snarest og saken tas opp på nytt i neste møte. 

 

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Hilde Nyvoll, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar foreløpig budsjett ramme for 2017 for sektor for drift og 

utvikling med kr 37,088 millioner. 

 

Inn i rammen søkes:  

- Oppstart av nye renholdstjenester våren 2017 for Guleng 3. 

- Oppstart av renholdstjenester i bolig for enslige mindreårige. 

- investeringsbehov (side 178) med kostnadsoverslag sendes repr i utvalget snarest og 

saken tas opp på nytt i neste møte. 

 

Rådmannens innstilling 

Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar foreløpig budsjett ramme for 2017 for sektor for drift og 

utvikling med kr 37,088 millioner. 

 

Inn i rammen søkes:  

- Oppstart av nye renholdstjenester våren 2017 for Guleng 3. 

- Oppstart av renholdstjenester i bolig for enslige mindreårige. 

- Investeringer i hht følgende liste:(jobbes fram i møtet) 

 


