
   Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 25.01.2017 
Tidspunkt: 09:05 – 15.50 

 
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 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Per-Håvard Steinsvik Medlem  
Ragnhild Hammari til kl 12:00 Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ragnhild Hammari fra kl 12:00 Medlem Frp 
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Jonny Henriksen fra kl 12:00 Ragnhild Hammari Frp 
   
Fra ungdomsrådet møtte: 
Navn   
Martin Årnes   
   
Merknader Sakskart med innblanding av politiske saker i listen med referatsaker må rettes opp 
framover. 
 

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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll   Per-Håvard Steinsvik 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Johanne Olaussen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Møtet starter med befaring av Sonjatun og Guleng3 – oppmøtested var Sonjatun 
hovedinngang kl 09.05 
 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/17 Referatsaker   
RS 1/17 13/111 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 2/17 1942/17/10 Ferdigattest datert 15/11-16 utgår og erstattes 
av følgende ferdigattest 

 2016/99 

RS 3/17 1942/Grendehuset Storvik/søknad om overnatting  2017/34 

RS 4/17 20/8 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 5/17 46/64 Søknad om fritak på feiing og tilsyn  2016/904 

RS 6/17 5/3 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 7/17 52/91 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 8/17 62/28 oppheving av fyringsforbud  2016/32 

RS 9/17 68/16 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 10/17 70/38 opphør av fyringsforbud  2016/32 

RS 11/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 12/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 13/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 14/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 15/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 16/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum  2016/1404 

RS 17/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett Sentrum  2016/1404 

RS 18/17 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett sentrum og 
parkering til hinder for veidrift og næringsvirksomhet 

 2016/1404 

RS 19/17 Delegert vedtak -  søknad om deling gnr 7/2,5  2016/1369 

RS 20/17 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 13, bnr 2  2016/1320 

RS 21/17 Delegert vedtak - søknad om deling gnr 68, brn 1  2016/1226 

RS 22/17 Delegert vedtak - søknad om omdisponering av deler av 
1942/40/5 

 2016/371 

RS 23/17 Delegert vedtak Søknad om deling og oppmåling av gnr. 
1942/30/3/5 

 2016/1161 

RS 24/17 Endret 30 km/t-sone for boligområdet Hansabakken-Moan-
Guleng, Storslett 

 2016/1125 

RS 25/17 Fartsgrense 60 km/t for kommunal vei Rotsundelv - 
Strekningen Rotsundelv bru- kryss E6 sør 

 2016/748 

RS 26/17 Ferdigattest 1942/14/118 Bruksendring  2016/1415 

RS 27/17 Ferdigattest 1942/15/12  2016/1291 

RS 28/17 Ferdigattest 1942/47/439  2015/1956 

RS 29/17 Ferdigattest gbn 1942/68/45  Hytte  2016/738 

RS 30/17 Ferdigattest gnr 1942/13/157  2016/463 



RS 31/17 Ferdigattest på gnr. 1942/15/160  2015/1449 

RS 32/17 Ferdigattest på gnr. 1942/77/5  2016/354 

RS 33/17 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer videreføres i 2017 

 2016/1461 

RS 34/17 Klage over kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon av 
grunn til 
 gjennomføring av snu- og parkeringsplass 

 2015/2486 

RS 35/17 Nasjonale mål for vann og helse  2015/141 

RS 36/17 Presisering av fritaksperiode for midlertidig fritak for 
vannavgift gnr 46 bnr 64 

 2015/462 

RS 37/17 Rode 10 Uløya - Gjenopptakelse kontrakt  2015/1716 

RS 38/17 Svar på spørsmål om omklassifisering av vegstrekning  2016/316 

RS 39/17 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter gnr 46 bnr 
64 

 2015/462 

RS 40/17 Tilbaketrekking av ferdigattest gnr 1942/47/142  2016/877 

RS 41/17 Tillatelse datert 11.10 utgår og erstattes av følgende vedtak  2016/1037 

PS 42/17 Tillatelse til tiltak gbn 1942/20/19 Tilbygg, bruksendring og 
fasadeendring 

 2016/1470 

RS 43/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/18/51. Terrenginngrep  2016/1375 

RS 44/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/13/99 
Bruksendring av tilleggsdel 

 2016/1395 

RS 45/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/68/1. Flytende 
landgang 

 2016/1346 

RS 46/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/54/11. Tilbygg  2017/16 

RS 47/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/14/118. 
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel 

 2016/1415 

RS 48/17 Tilsyn - Nordreisa kommune sentraladministrasjon - vedtak 
om pålegg 

 2016/514 

RS 49/17 Utbetaling av tilskudd - krattrydding sommer/høst 2016  2015/196 

RS 50/17 Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg på gnr. 
1942818/51 

 2016/1375 

RS 51/17 Vei på Uløya - Driftskontrakt fylkesvei  2016/316 
 
 

PS 2/17 Byggesøknad på gnr bnr 1942/19/1 og 1942/19/1/2 Nytt 
kontorbygg 

 2016/1474 

PS 3/17 Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet 
med virkning fra 01.01.17 - Kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord 

 2017/87 

PS 4/17 Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av 
vannscooterforskriften 

 2015/2223 

PS 5/17 Innkomne navneforslag for tunellen mellom Langslett - 
Sørkjosen. 

 2015/315 

PS 6/17 Klage - dispensasjon  2016/128 

PS 7/17 Ny behandling - søknad om deling gnr 26, brn 8  2016/1154 

PS 8/17 Opprettelse av stilling som driftsleder Byggdrift  2017/49 

PS 9/17 Oppstart av lokal forskrift om utvidet båndtvang, Nordreisa 
kommune 

 2017/70 



PS 10/17 Overførsel gods Sørkjosen havn - Tilbud større mengde  2017/68 

PS 11/17 Oversendelsesforslag fra kommunestyret -endringer av 
betalingssatser 

 2016/1342 

PS 12/17 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa scooter og båtforening 
og Nordreisa kommune om stikking og merking av 
scooterløyper 

 2017/18 

PS 13/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
tilleggsareal til 1942/11/16 

 2016/1380 

PS 14/17 Søknad om tilbygg garasje og utleieenhet på gnr 
1942/52/55 

 2016/1471 

 
Orienteringssaker/spørsmål: 
Ungdomsrepresentant stilte spørsmål om utelys ved Storslett skole. Administrasjonen opplyste at det skulle settes 
opp to lyskastere på nordveggen av samfunnshuset. Dette vil bli gjort snart. Videre planlegges det å settes opp to 
lysstolper på uteområdet, en ved Tufteparken og en ved basketballbanen. Dette vil bli gjort til våren/sommeren. 
 
Administrasjonen orienterte om følgende saker: 
Parkeringsproblemer bak Coop og Marits butikk. Erfaringene etter utsendt brev i desember er gode. Flere har flyttet 
seg, men det er fortsatt noen biler igjen. Utvalget drøftet saken og anbefalte at hvis de siste ikke flytter seg så er 
neste steg lapp på ruta og til slutt borttauing. 
 
Avfallsservice planlegger utvidelse av deponiet på Galsomælen, utslippstillatelse sendes FM nå, byggesak forventes 
i junimøtet 2017 
  
Reguleringsplan Storslett sentrum, utvidet til Båtnesvegen for å få inn en busslomme etter ønske fra Statens 
vegvesen 
Reguleringsplan Storslett sentrum, enighet om at neste møtet i MPU starter med en orientering om planarbeidet. 
 
Ønske om presisering ang delegasjonsreglementets formulering om store bygg. Enighet om at ved tvil sendes 
spørsmål til utvalget pr epost.  
  
Nye ipader tilgjengelig for utvalgsmedlemmene. De som ønsker å bytte inn den gamle kontakter Servicetorget. 
 
Det planlegges ladestasjon for elbil på ny parkeringsplass øst for kommunehuset. Formannskapet vil behandle 
forslag til leieavtale. 
  
Hjellnes, orientering om at arbeidet med reguleringsplan må starte opp igjen hvis det blir interesse for området.  
  
Tunellmasser, adm har gjort beregninger om at tunellmassene har en verdi på 38 millioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 1/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 

PS 2/17 Byggesøknad på gnr bnr 1942/19/1 og 1942/19/1/2 Nytt kontorbygg 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  
 
Hilde Nyvoll (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Søknad om tiltak med rammetillatelse godkjennes med forbehold at det settes av nødvendig 
parkeringsplass til ansatte og besøkende, i samsvar med kommuneplanens arealdel.  
 
Oversiktskart med parkeringsplasser skal leveres inn før igangsettingstillatelsen gis. 
 

PS 3/17 Felles gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med 
virkning fra 01.01.17 - Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, innfører felles 
gebyrregulativ for tjenester innenfor brannområdet med virkning fra 01.01.17   
 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 
lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 
Kåfjord opphører fra samme dato, med virkning fra 01.01.17 
 



PS 4/17 Høringsuttalelse - Forslag om oppheving av vannscooterforskriften 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) og Johanne Olaussen (H) fremmet følgende felles tilleggsforslag: 
Fjerde avsnitt siste avsnitt: og sport 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune ser det som nødvendig at det opprettholdes en nasjonal særlovgivning som 
dagens Forskrift om bruk av vannscooter og lignende (heretter kalt vannscooterforskriften) som 
regulerer bruken av vannscooter på ferskvann og sjø, samt snøskuter på åpent vann og lignende 
motordrevet fartøy.  
 
Som føre-var prinsipp er dette særlig viktig med hensyn til verneområder, støy og ferdsel i folks 
nærmiljø, viktige friluftsområder, sårbare områder for fugle- og dyrelivet, og som ivaretar 
brukernes sikkerhet og lovgivers intensjon om håndheving av gjeldende regelverk. 
 
Nordreisa kommune mener forslaget om opphevelse av forskriften ikke tar opp spørsmålet om 
bruk av snøskuter på åpent vann på en god nok måte.  
 
Dagens forskrift om bruk av vannscooter og lignende har flere forhold som ikke er optimal med 
hensyn på å ivareta sikkerhet for brukerne, hensynet til andre interesser og mulighet for 
håndheving. Nordreisa kommune er derfor enig i at regelverket bør endres, men at regelverket 
gjelder nasjonalt og ikke åpner for at vannscooter eller lignende likestilles med småbåt da 
hovedformålet med disse transportmidlene er lystkjøring og sport.  
 
Usikkerheten rundt hvordan den skisserte regelverksendringen slår ut, medfører at vurderingen 
av konsekvensene bygger på et usikkert kunnskapsgrunnlag. Ut fra et føre var perspektiv så bør 
ikke forslaget vedtas slik det foreligger. Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer 
bruken av vannscooter og lignende fartøy til områder som er egnet til formålet, og der 
konsekvensene for natur, nærmiljø og frilufts- og næringsinteresser er minst mulig. Det ønskes 
primært en ordning der bruken av vannscooter reguleres på en lignende måte som vi gjør med 
rekreasjonsløyper for snøscooter, men at det settes av arealer i stedet for traseer. Da vil bruken 
av vannscooter styres til egnede arealer mens andre områder der slik ferdsel ikke vil være 
ønskelig holdes stengt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS 5/17 Innkomne navneforslag for tunellen mellom Langslett - Sørkjosen. 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  
 



Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Arbeiderpartiet og Høyre: 
Reisatunellen  
 
Karl Mattis Nyheim (Mdg), fremmet følgende fellesforslag fra Miljøpartiet de grønne, 
Fremskrittspartiet og Per-Håvard Steinsvik: 
Sørkjostunellen 
 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende fellesforslag fra Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti: 
Reisafjelltunellen 
 
Det ble først stemt over felles forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) og fellesforslag fra Ola Dyrstad 
(Sp) satt opp mot felles forslaget fra Karl Mattis Nyheim (Mdg) Fire stemte for felles forslaget 
fra Hilde Nyvoll (Ap) og fellesforslag fra Ola Dyrstad (Sp) og tre stemte for felles forslagene fra 
Karl Mattis Nyheim (Mdg)  
Felles forslaget fra Karl Mattis Nyheim (mdg) falt dermed. 
 
Det ble til slutt stemt over felles forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) satt opp mot felles forslaget fra 
Ola Dyrstad (Sp). 
Fire stemte for felles forslaget fra Ola Dyrstad (Sp) og tre stemte for felles forslaget fra Hilde 
Nyvoll (Ap). Felles forslaget fra Ola Dyrstad (Sp) dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune fremmer følgende forslag til navn på tunellen fra Sørelva til Sørkjosen; 
Reisafjelltunellen 
 
Forslaget oversendes Fylkeskartkontoret i Tromsø 
 

PS 6/17 Klage - dispensasjon 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune gir ikke dispensasjon jfr plan- og bygningslovens § 19-2 fra 
kommuneplanens arealdel til etablering av hundepensjonat på gnr 83, bnr 14 i Nordreisa. 
 
Det begrunnes med at den aktuelle eiendommen er en boligtomt og er omringet av andre 
bebygde tomter. Vi vektlegger også naboers innkomne klager og bekymring over at deres bo- og 
livskvalitet kan forringes ved at det opprettes et hundepensjonat. Det er framlagt en legeattest 
hvor det framgår at vedkommendes helsetilstand forverres med mye støy. Dette kan ikke 
bagatelliseres. Av merknader fra naboer kommer det klart fram at den planlagte hundekennelen 
er et stort utrygghetsmoment for dem og at nærmiljøet og deres ønske om rekreasjon, vil 
forringes vesentlig ved tidvis å ha så mange hunder like inntil hytter og boliger. Selv om det 
foreløpig legges opp til sommerdrift på pensjonatet, er det også perioden da man generelt 
oppholder seg mest ute.  
 
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges vekt på dispensasjonens 
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Oppsummert og etter en samlet 



vurdering kan vi ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, og 
vilkårene for å gi dispensasjon er dermed ikke oppfylt.  
 

PS 7/17 Ny behandling - søknad om deling gnr 26, brn 8  

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende fellesforslag: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3 daa fra eiendom gnr 26, bnr 8 i Nordreisa 
kommune slik at all dyrkamark og utmark beholdes på 26/8. 
 
Søknaden godkjennes jfr jordlovens § 12 og begrunnes med at eiendommen gnr 26/8 har to 
bolighus og at delingen vil føre til at det blir opprettet en boligeiendom med allerede etablert 
bolighus. Om det skulle være ønskelig, vil det fortsatt være mulig med selvstendig drift på 
eiendommen som beholder driftsbygningen, samt at bosettingshensynet jfr jordlovens § 12, 4. 
ledd blir ivaretatt på begge eiendommene. Delingen er også i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse om at man skal vektlegge en tjenlig og variert bruksstruktur ut i fra 
samfunnsutviklinga med hovedvekt på bosetting, arbeidsmuligheter og driftsmessige gode 
løsninger. 
 
Delingen godkjennes også jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 20-2 
 
Vilkår:  
 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. 

 
Fellesforslaget vedtatt med seks mot en stemme 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 3 daa fra eiendom gnr 26, bnr 8 i Nordreisa 
kommune slik at all dyrkamark og utmark beholdes på 26/8. 
 
Søknaden godkjennes jfr jordlovens § 12 og begrunnes med at eiendommen gnr 26/8 har to 
bolighus og at delingen vil føre til at det blir opprettet en boligeiendom med allerede etablert 
bolighus. Om det skulle være ønskelig, vil det fortsatt være mulig med selvstendig drift på 
eiendommen som beholder driftsbygningen, samt at bosettingshensynet jfr jordlovens § 12, 4. 
ledd blir ivaretatt på begge eiendommene. Delingen er også i tråd med jordlovens 
formålsbestemmelse om at man skal vektlegge en tjenlig og variert bruksstruktur ut i fra 
samfunnsutviklinga med hovedvekt på bosetting, arbeidsmuligheter og driftsmessige gode 
løsninger. 
 
Delingen godkjennes også jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m og 20-2 
 
Vilkår:  
 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. 



PS 8/17 Opprettelse av stilling som driftsleder Byggdrift 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Miljø, plan og utvikling vedtar opprettelse av en stilling som driftsleder for Byggdrift ved 
omdisponering av midler fra en 100 % vaktmesterstilling. 
Økte kostnader på ca 40-50.000 dekkes inn innenfor virksomhetens budsjett. 

 

PS 9/17 Oppstart av lokal forskrift om utvidet båndtvang, Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av forvaltningsloven § 37 legges starter arbeidet opp med lokal forskrift for utvidet 
båndtvang for hunder i Nordreisa kommune. 
 

PS 10/17 Overførsel gods Sørkjosen havn - Tilbud større mengde 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag:  
Oppnås ikke samlet mengde på 60000 tonn, vil differanse mellom kr 10 og kr 12,50 pr tonn 
etterfaktureres. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Skanska, Veidekke og Hitra Betong gis et tilbud på overførselspris kr 10,- pr tonn 
sand/grus/asfalt for 2017. 
Forutsetning for tilbudt pris er minste samlet mengde 60000 tonn sand/grus/asfalt i 2017. 
 
Oppnås ikke samlet mengde på 60000 tonn, vil differanse mellom kr 10 og kr 12,50 pr tonn 
etterfaktureres. 
 



PS 11/17 Oversendelsesforslag fra kommunestyret -endringer av 
betalingssatser 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Johanne Olaussen (H) fremmet følgende endringsforslag: 
-skoleungdom endres til studenter 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Johanne Olaussen (H) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget har vurdert oversendelsesforslaget fra kommunestyret om 
endringer av betalingssatser for utleie av lokaler og billettpriser for svømmehallen. 
Utvalget opprettholder formannskapets vedtak av 1.desember 2016.  
 

 Timepris, utleie av gymsal til trening, sangøving etc. kr 70,- og timepris, utleie av klasserom 
kr 70,- 

 Billettpris svømmehall 
Voksne    kr 70 
Pensjonister/studenter/uføre kr 40 
Barn og unge under 16  kr 30 
 
Klippkort 12 klipp 
Voksne    kr 300 – 2 klipp pr besøk 
Pensjonister/studenter/uføre kr 300 – 1 klipp pr besøk 
Familie    kr 300 – 4 klipp pr besøk 
Barn    kr 200 – 1 klipp pr besøk 

 

PS 12/17 Samarbeidsavtale mellom Nordreisa scooter og båtforening og 
Nordreisa kommune om stikking og merking av scooterløyper 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale mellom 
Nordreisa scooter og båtforening og Nordreisa kommune om stikking, merking og skilting av 
alle scooterløypene i kommunen samt brøyting av parkeringsplassene ved løypestart/slutt. 
 
 

PS 13/17 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 
tilleggsareal til 1942/11/16 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 gis det dispensasjon fra punkt 2.2.2 i 
bestemmelsene til kommuneplanens arealdel for del av omsøkt areal i sør og øst som utgjør ca. 
917 m2, jf. kart under vurdering. Det vises for øvrig til vurderinger gitt under. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 avslås dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for del av omsøkt areal i vest mot Reisaelva som utgjør ca. 0,6 dekar. Avslaget begrunnes med 
at dette vil være en vesentlig tilsidesettelse av kommuneplanens arealdel samt sentrale føringer 
for arealbruk nær vassdrag og særlig for verna vassdrag som Reisaelva er. 
 

PS 14/17 Søknad om tilbygg garasje og utleieenhet på gnr 1942/52/55 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 25.01.2017  
Johanne Olaussen (H) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Per Håvard Steinsvik avgjort av utvalget til at Per 
Håvard Steinsvik var habil. 

Behandling: 
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende endringsforslag: 
pkt 2 strykes 
 
Det ble først stemt over forslaget fra Ragnhild Hammari (Frp). Forslaget enstemmig vedtatt. 
Det ble tilslutt stemt over rådmannens innstilling pkt 1. Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner byggesaken for utbygging av tilbygg til gnr 
1942/52/55 jfr søknad og tegninger.  


