
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 06.04.2017 
Tidspunkt: 09:00-15.15 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Ola Dyrstad til kl 14.00 Medlem SP 
Karl Mattis Nyheim Medlem MDG 
Ragnhild Hammari fra kl.9-12 Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Helga Jæger Wigdel NESTL SV 
Johanne M Olaussen MEDL H 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tore Elvestad Helga Jæger Wigdel AP 
Bjarne Josefsen Johanne M Olaussen H 
Jonny Henriksen fra kl 12:00 Ragnhild Hammari FRP 
Ingen kunne møte Per-Håvard Steinsvik  

  
   Fra ungdomsrådet møtte: Christian Giæver 
 
Merknader Ingen 
Ola Dyrstad fratrådte kl 14.00, etter sak 31/17  
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud Sektorleder 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. 
 
______________________  _______________________ 
Hilde Nyvoll   Karl Mattis Nyheim 
leder 
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Jonny Henriksen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 22/17 Referatsaker   
RS 82/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 11/2  2016/1249 

RS 83/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 55/1  2016/1327 

RS 84/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 62, bnr 9  2016/1206 

RS 85/17 Delegert vedtak - søknad om deling av gnr 73/2  2016/1257 

RS 86/17 Fordeling - tilskudd til drenering 2017  2017/336 

RS 87/17 Informasjon om hva Mattilsynet kan føre tilsyn med i år, 
forventninger til vannverkets planlegging og gjennomføring 
av beredskapsøvelser 

 2017/232 

RS 88/17 Kopi av brev fra NVE - arealbruk i oppskyllingshøyden til 
fjellskred fra Revdalsfjellet i kåfjord-Lyngen kommune 

 2017/311 

RS 89/17 Resolusjon årsmøte 2017 - Troms bondelag  2017/345 

RS 90/17 Tillatelse i ett trinns  gnr bnr 1942/61/1/1  2017/274 

RS 91/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/11/7 Vesentlig endring av 
anlegg 

 2017/326 

RS 92/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/79/1 Rivning 
av fjøs 

 2017/103 

RS 93/17 Utlysning av midler - forsøksordning for forenkling av 
utmarksforvaltning - Fjellsatsinga 

 2017/306 

RS 94/17 Varsel om tvangsmulkt 1942/13/75  2015/1688 

RS 95/17 Virksomhetsrapport drift og utvikling for februar 2017  2016/677 

PS 23/17 Årsmelding Drift og utvikling 2016  2017/310 
PS 24/17 Budsjettregulering drift og utvikling 1-2017  2016/1364 
PS 25/17 Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - 

Finansiering 
 2016/1457 

PS 26/17 Hovedplan vann 2017-2025 - Høring  2016/166 
PS 27/17 Avløpspumpestasjon Guleng - sanering og 

flytting 
 2016/1456 

PS 28/17 Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 
19422007_008 Turistanlegg Spåkenes 

 2017/234 

PS 29/17 Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-
reguleringen i Kvænangen og Nordreisa 
kommuner 

 2015/1186 

PS 30/17 Kjøp av tilleggsareal til gnr / bnr 52/109  2016/1229 
PS 31/17 Prosjekt "Øya ved Storslett bru"  2017/353 
PS 32/17 Salg av Solvoll ungdomshus  2016/1076 
PS 33/17 Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel 

med snøskuter på islagte vann for å raste i 
Nordreisa kommune, Troms 

 2015/2406 

PS 34/17 Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser - 
planid. 19422002_002 

 2017/364 

 
 



Orienteringer/spørsmål: 

Møtet startet med befaring til Sørkjosen skole i lokalene til Nordreisa voksenopplæring og 
Statnett. 
 
Administrasjonen orienterte om at det jobbes med sak om veglys langs riks- og fylkesveger og 
den vil bli framlagt i neste møte 
 
 

PS 22/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

PS 23/17 Årsmelding Drift og utvikling 2016 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsmelding 2016 sektor for Drift og utvikling vedtas. 

PS 24/17 Budsjettregulering drift og utvikling 1-2017 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Videre gjøres følgende regulering: 

 
Økte inntekter havn skyldes at langt mer stein og asfalt har blitt losset over havn i Sørkjosen. Pr 
nå er merinntekten på kr 664.000, men det er last som ikke er fakturert. Vi forventer at inntekter 
vil nå 837.000 i løpet av året. 
Økte brøytekostnader skyldes nye kontrakter som vil gjelde fra 1.oktober i år, etter at det har 
vært gjennomført en anbudskonkurranse i vinter. Se egen sak til Miljø plan og utvikling:   
Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 – Finansiering 
 
Ny Trafo omhandler trafoen som står i kjelleren på kommunehuset. Det har over lang tid vært 
påvist at trafoen medfører stråling opp til kontorene som ligger i første etasje. Det har vært 
forsøkt med skjermende tiltak, men en har ikke lyktes med å stoppe strålingen som påvirker 



både de som jobber rett over, men også elektronisk utstyr. De siste årene har to kontor og et 
lager stått tomt pga av denne strålingsfaren. Forslaget går ut på å sette opp en ny transformator 
på utsiden av parkeringsplassen og kutte ut den gamle i bygget. På denne måten kan en ta i bruk 
disse kontorene til Rus- og psykiatritjenesten jfr vedtak i Helse og omsorgsutvalget. Ymber har 
gitt pris på arbeidet med kr 410.000.  
Foreslås tatt av disposisjonsfond siden dette er en engangskostnad og at sektoren ikke har egne 
midler til dette. 
 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling foretar budsjettreguleringer for mars 2017 i 
hht vedlagt skjema for regulering. 
 
Videre gjøres følgende regulering: 

 
Økte inntekter havn skyldes at langt mer stein og asfalt har blitt losset over havn i Sørkjosen. Pr 
nå er merinntekten på kr 664.000, men det er last som ikke er fakturert. Vi forventer at inntekter 
vil nå 837.000 i løpet av året. 
Økte brøytekostnader skyldes nye kontrakter som vil gjelde fra 1.oktober i år, etter at det har 
vært gjennomført en anbudskonkurranse i vinter. Se egen sak til Miljø plan og utvikling:   
Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 – Finansiering 
 
Ny Trafo omhandler trafoen som står i kjelleren på kommunehuset. Det har over lang tid vært 
påvist at trafoen medfører stråling opp til kontorene som ligger i første etasje. Det har vært 
forsøkt med skjermende tiltak, men en har ikke lyktes med å stoppe strålingen som påvirker 
både de som jobber rett over, men også elektronisk utstyr. De siste årene har to kontor og et 
lager stått tomt pga av denne strålingsfaren. Forslaget går ut på å sette opp en ny transformator 
på utsiden av parkeringsplassen og kutte ut den gamle i bygget. På denne måten kan en ta i bruk 
disse kontorene til Rus- og psykiatritjenesten jfr vedtak i Helse og omsorgsutvalget. Ymber har 
gitt pris på arbeidet med kr 410.000.  
Foreslås tatt av disposisjonsfond siden dette er en engangskostnad og at sektoren ikke har egne 
midler til dette. 

PS 25/17 Driftsutgifter vintervedlikehold 2017-2022 - Finansiering 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll (Ap) avgjort av utvalget til at 
Hilde Nyvoll var habil. 
 
Rådmannen fremmet følgende endringsforslag: 
pkt 2 i saken, Driftsbudsjett vei 2017 tilføres kr 837 000 for å dekke merkostnader for 
høstsesongen strykes. 
 
Innstillingen med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå kontrakter basert på alternativ 1, samt innkjøp/leasing av 
kjøretøy etter dette alternativ. 
2. Merkostnader kr 1952000 innarbeides i budsjett 2018 
 

PS 26/17 Hovedplan vann 2017-2025 - Høring 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Hovedplan vannforsyning 2017-2025 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 07.04 – 
08.05.2017. 
 

PS 27/17 Avløpspumpestasjon Guleng - sanering og flytting 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Flytting av tiltak «Guleng pumpestasjon, sanering og flytting» fra 2020 til 2017 godkjennes.  
Tiltaket finansieres gjennom avløpsgebyrer som dekker kapitalkostnader. 
Gebyrnivå endres ikke som følge av endret tidspunkt for tiltaket. 
 

PS 28/17 Dispensasjon fra bestemmelser i reguleringsplan 19422007_008 
Turistanlegg Spåkenes 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 gis det dispensasjon fra bestemmelsene i 
reguleringsplan med planid. 19422007_008 som omsøkt for et bygg inntil 250 m2 BRA 
inneholdende spisestue med kjøkken, bar, peiskrok og utleierom. Bygget må oppføres på 
formålsområde H1 fritidsbebyggelse. 
 



PS 29/17 Høring av revisjonsdokument for Kvænangen-reguleringen i 
Kvænangen og Nordreisa kommuner 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Ola Dyrstad (Sp) avgjort av utvalget til at Ola 
Dyrstad (Sp) var habil. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ber NVE om å vurdere om minstevannføring kan være aktuelt, vurdere om 
det er andre tiltak som kan forbedre miljøforholdene i Mollešjohka istedenfor eller i tillegg til 
minstevannføring, samt innføre moderne miljøvilkår. 
 

PS 30/17 Kjøp av tilleggsareal til gnr / bnr 52/109 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 330 m2 som tilleggsareal til eiendommen 
1942/52/109 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 31/17 Prosjekt "Øya ved Storslett bru" 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Miljø-, plan- og utviklingsutvalget stiller seg positiv til prosjektidéen og til å utvikle den videre. 
Nordreisa kommune påtar seg rollen som prosjekteier i nært samarbeid med Halti-miljøet. 
Sektorleder peker ut hvem som skal delta i arbeidsgruppen fra kommunens side. 
 

PS 32/17 Salg av Solvoll ungdomshus 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Bjarne Josefsen (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes  
 



Det ble stemt over utsettelsesforslaget fra Tore Elvestad (Ap).  3 stemte for og 1 stemte imot. 
Utsettelsesforslaget dermed vedtatt. 

Vedtak: 
Saken utsettes 
 

PS 33/17 Sluttbehandling: Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på 
islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, Troms 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lokal forskrift om motorferdsel med snøskuter på islagte vann for å raste i Nordreisa kommune, 
Troms, vedtas jf. Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a. 
 

PS 34/17 Søknad om dispensasjon fra planbestemmelser - planid. 
19422002_002 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 06.04.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 gis det som omsøkt, dispensasjon fra 
bestemmelsene til reguleringsplan planid. 19422002_002 for rivning av to hytter for å sette opp 
en dobbelhytte på området H2 i reguleringsplanen. 


