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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 15/17 Referatsaker   
RS 52/17 Innspill jordbruksforhandlingene 2017 - kopi av brev til 

landbruk- og matdepartementet 
 2016/1413 

RS 53/17 Prosjektskjønnsmidler til fornying og innovasjon 2017  2017/182 

RS 54/17 ANL.NR. 1942004901 Halti II - sluttbetaling av 
kulturmidler 2014 

 2015/453 

RS 55/17 Oversendelse av godkjent "regional forvaltningsplan og 
vannregion Troms 2016-2021" og forslag til organisering 
av arbeidet i vannområdene i perioden 2016-2021 

 2015/143 

RS 56/17 1942/14-112 Fyringsforbud  2017/36 

RS 57/17 1942/18/28 Svar på søknad om fritak om feiing og 
tilsynsavgift 

 2017/36 

RS 58/17 18/28 Svar på søknad om fritak om feiing og tilsynsavgift  2017/36 

RS 59/17 Igangsettingstillatelse gnr. 1942/19/1 Kontorbygg  2016/1474 

RS 60/17 Delegert vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast 
eiendom på gnr. 1942/60/11 

 2017/61 

RS 61/17 Delegert vedtak - søknad om bruksendring på gnr. 
1942/76/36 

 2016/1409 

RS 62/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/14/100 Tilbygg og påbygg 
enebolig 

 2017/114 

RS 63/17 Tillatelse til tiltak  på gnr. 1942/19/1 Nytt kontorbygg  2016/1474 

RS 64/17 Tillatelse til tiltak gnr bnr 1942/52/55 Tilbygg  2016/1471 

RS 65/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 1942/47/71 
Sammenslåing av to boenheter til en 

 2017/224 

RS 66/17 1942/Søknad om overnatting Nord-Troms-VGS  2017/34 

RS 67/17 1942/Søknad om overnatting Nord-Troms-VGS  2017/34 

RS 68/17 Ferdigattest  gbn 1942/47/110 Tilbygg enebolig  2016/617 

RS 69/17 Ferdigattest på gnr. 1942/47/147 Garasjebygg  2016/877 

RS 70/17 Vedtak - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom på 
gnr. 1942/3/16 

 2017/170 

RS 71/17 Ett- trins byggesøknad 1942/52/88 Bruksendring kjeller  2017/215 

RS 72/17 Virksomhetsrapport for drift og utvikling for des 2016  2016/677 

RS 73/17 Virksomhetsrapport drift og utvikling for jan 2017  2016/677 

RS 74/17 Virksomhetsplan for drift og utvikling 2017  2016/677 

RS 75/17 Investeringsrapport Guleng III desember 2016  2016/677 

RS 76/17 Svar på tilsyn - Nordreisa kommune sentraladministrasjon - 
vedtak om pålegg 

 2016/514 

RS 77/17 Protokoll fra møte i rovviltnemda 14.02.2017  2015/612 

RS 78/17 Søknad om deling av grunneiendom 1942/5/1  2016/1444 

RS 79/17 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett  2016/725 

RS 80/17 Ferdigattest gnr 1942/13/120 Bygn.nr. A-6 1942/13/159  2015/2497 

RS 81/17 Søknad om deling og oppmåling gnr 1942/61/1  2017/269 
 



 

PS 16/17 Klage - vedtak om deling gnr 26, bnr 8  2016/1154 
PS 17/17 Klagebehandling - dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel 
 2016/128 

PS 18/17 Innkomne for slag til veinavn til Moan skole og 
boligfelt på Lunde. 

 2016/657 

PS 19/17 Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 
1942/52/143 

 2015/1427 

PS 20/17 E6 Sørkjosen-LAngslett -innspill til rasteplass 
ved Sørelva 

 2017/265 

PS 21/17 Utleie av idrettshallen til ikke idrettsarrangement  2017/238 
 
 
Orientering/spørsmål: 
Møtet starter med en orientering og drøfting av arbeidet med reguleringsplan for Storslett 
sentrum. 
 
Karl Mattis Nyheim (Mdg) tok opp spørsmålet om at kommunen må ansette en klima- og miljø 
rådgiver. Han vil komme med mere fakta til neste møte i MPU. 
Karl Mattis Nyheim (Mdg), stilte spørsmål angående bruk av gummigranulat på 
kunstgressbanen. Han vil komme med mere fakta til neste møte i MPU.  
Karl Mattis Nyheim (Mdg) stilte spørsmål ved bruk av fluorbaserte smøremidler ved 
kommunens skianlegg. Han vil komme med mere fakta til neste møte i MPU. 
Johnny Henriksen (Frp) stilte spørsmål om Nordkjosvegen, hva skjer i forhold til utglidningen i 
fjor ? MPU ønsker en egen sak om denne vegen. 
Hilde Nyvoll (Ap), stilte spørsmål ang ferdiggodkjenning av alle leilighetene Sentrum 6. 
Administrasjonen svarte at det mangler godkjenning av to leiligheter og det er dialog med eier 
av bygget for å få dette i orden.  
Hilde Nyvoll (Ap), stilte spørsmål ang sak 65/16 kulepunkt 2, er dette fulgt opp. Saken bes fulgt 
opp av administrasjonen.  
 
 
Orientering fra administrasjonen 
Lekeplass i Trekanten, det er gjort en risikovurdering av å ha lekeplass i trekanten. 
Konklusjonen er at det ikke er mulig å sikre dette tilstrekkelig. Det foreslås derfor å flytte den til 
våren. Utvalget bifalt dette. 
 
Idrettshallen 
Utfordring med renhold ved store arrangement og bruk av håndballklister. Det planlegges en sak 
med regler for bruk av hallen til neste møte. 
  
Slukking av gatelys 
Det vil ikke blir slukking av gatelys i vår slik som i fjor. Pga mangel på autorisert personell til å 
gjøre det. Fra 2018 blir det ny ordning med strømmålere. 
  
Administrasjonen jobber med sak om veglys langs riksveger, sak til neste møte 
  
Nye brøytekontrakter 
Tilbudene er gjennomgått. Det ligger ann til en stor økning av kostnadene. Egen sak lages til 
neste møte 
  
Havna, stor aktivitet på havna som gir merinntekter til kommunen 
  



Lillebrua Geira, Anleggsdrift planlegger ny bru til sommeren 
  
Bergmobrua og Rotsundelvbrua, det lages egen sak om videre drift og vedlikehold av disse to 
bruene i løpet av våren. 
 
 

PS 15/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 



PS 16/17 Klage - vedtak om deling gnr 26, bnr 8 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  
 

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 12 daa fra eiendom gnr 26, bnr 8 i 
Nordreisa kommune.  
 
Søknaden godkjennes jfr jordlovens § 12 og begrunnes med at eiendommen gnr 26/8 har to 
bolighus og at ingen dyrka mark blir omdisponert til annet formål. Bosettingshensynet jfr 
jordlovens § 12, 4. ledd blir ivaretatt på begge eiendommene. Delingen er også i samsvar 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 17/17 Klagebehandling - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  

Behandling: 
Ingen realitetsbehandling siden søker har trukket klagen 
 

Vedtak: 
Ingen realitetsbehandling siden søker har trukket klagen 
 

 

PS 18/17 Innkomne for slag til veinavn til Moan skole og boligfelt på Lunde. 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  

Behandling: 
Per Håvard Steinsvik fremmet følgende forslag: 
vegen kalles for Rosaveien  
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Nordreisa kommune fremmer følgende forslag til navn: Rosaveien, på ny vei fra Muoniovegen 
til Moan skole. 
Endelig vedtak gjøres etter at navneforslaget har vært inne hos navnekonsulentene. 
 

PS 19/17 Kjøp av tilleggsareal til eiendommen 1942/52/143 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 366 m2 som tilleggsareal til eiendommen 
1942/25/143 der følgende vilkår legges til grunn: 

1. Pris for areal kr 100 – etthundre kroner – pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må bekostes av kjøper 

 

PS 20/17 E6 Sørkjosen-LAngslett -innspill til rasteplass ved Sørelva 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  

Behandling: 
Punkt 1 trekkes etter nye opplysninger fra Statens vegvesen 
 
Rådmannens innstilling med unntak for punkt en, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til henvendelse om rasteplass Sørelva og har følgende innspill: 

 Infotavle med kart i tråd med designmanual fra Norges nasjonalparkkommuner. En 
stor med kart for Nordreisa og Nord Troms og en liten med kart over verneområder   

 Interaktiv digital løsning i venterom av typen digital turistinfo  
 Søppelhåndtering, flere dunker og nærmere bålplasser  
 Farge på gapahuker følge fargekoder til designmanual  
 Plenfrø, tenke biologisk mangfold og engplanter, eks hvitkløver 

 

PS 21/17 Utleie av idrettshallen til ikke idrettsarrangement 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 09.03.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune ønsker å fortsette praksisen med utleie av hallen til ikke idrettslige 

arrangement.  
2. Ved slike arrangement skal gulvet dekkes til med beskyttelsesdekke. Inntil nytt dekke er 

kjøpt inn brukes det gamle. Leietagere legger ut og tar av dekket. 
3. Miljø, plan og utviklingsutvalget godkjenner at inntil kr 150.000 av ekstra inntekter 2017 

fra utleie av idrettshallen, kan budsjettreguleres til innkjøp av nytt beskyttelsesdekke.  




