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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 36/17 Referatsaker   
RS 96/17 1942/14/112 Fyringsforbud - opphevet  2017/36 

RS 97/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 
1942/36/1 

 2017/335 

RS 98/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81, bnr 
22 

 2016/134 

RS 99/17 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 9, bnr 2  2017/421 

RS 100/17 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven gnr 
1942/66/20 

 2017/338 

RS 101/17 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av gnr 62, bnr 22 

 2017/346 

RS 102/17 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av gnr. 1942/3/17 

 2017/527 

RS 103/17 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av gnr. 1942/7/9 

 2016/1382 

RS 104/17 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av konsesjonsloven på gnr. 76, bnr 1 

 2017/457 

RS 105/17 Anmodning om merknader til søknad om utvidelse av 
eksisterende deponi for ordinært avfall på Galsomelen 

 2017/517 

RS 106/17 Arkivplan Nordreisa kommune  2015/428 

RS 107/17 Delegert vedtak - søknad om dispensasjon fra 
båndtvangregnene 

 2015/1101 

RS 108/17 Endring av gitt tillatelse gnr 1942/13/150  2017/227 

RS 109/17 Ferdigattest 1942/13/150  2017/227 

RS 110/17 Ferdigattest 1942/15/155 Ambulansestasjon  2016/1072 

RS 111/17 Ferdigattest 1942/27/2 Enebolig  2016/847 

RS 112/17 Ferdigattest gnr 1942/66/29 Enebolig  2016/1330 

RS 113/17 Ferdigattest gnr. 1942/11/7 Vesentlig endring av 
anlegg 

 2017/326 

RS 114/17 Ferdigattest gnr. 1942/52/107 Tilbygg bolig  2016/923 

RS 115/17 Flytting av dagens nettstasjon 31017 herredshuset fra 
kjeller i kommunehuset til anvist tomt på utsiden 

 2017/515 

RS 116/17 Forlengelse av midlertidig brukstillatelse gnr 
1942/47/151 

 2015/2401 

RS 117/17 Høring og offentlig ettersyn av planprogram samt 
varsel om oppstart av regional plan for reindrift 

 2017/423 

RS 118/17 Kartlegging og verdifastsetting av friluftslivsområder  2017/389 

RS 119/17 Kommunale virkemidler til spesielle miljøtiltak i 
jordbruket (SMIL) i Troms 2017 - 1.tildeling 

 2016/262 



RS 120/17 Kopi av brev - masseutglidning ved 
fiskeindustrianlegg på Havnnes 

 2017/376 

RS 121/17 Melding om vedtak skadefelling rødrev Nordreisa 
Sankelag 

 2015/1171 

RS 122/17 Melding om vedtak, skadefelling grågås på G.nr 79 
Bnr 2 og tilknyttede eiendommer 

 2017/442 

RS 123/17 Midlertidig brukstillatelse Rovdas 3 nr. 7-2 
1942/13/154 

 2015/1928 

RS 124/17 Nye regler for skogbeskatning  2017/340 

RS 125/17 Nytt delegert vedtak - Søknad om dispensasjon fra 
båndtvangregnene 04.04 - 15.04.2017 

 2015/1101 

RS 126/17 Oppheving  av vedtak gitt i delegert sak 55/17 for 
MPU 

 2017/444 

RS 127/17 Oversender kopi av brev fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet med orientering om at 
departementet har endret sin tolking av plan- og 
bygningsloven § 1-8 

 2015/811 

RS 128/17 Praktisk informasjon om konsesjon i matrikkelen  2017/395 

RS 129/17 Protokoll fra rovviltnemnda for region 8 - 17.03.17  2015/612 

RS 130/17 Riksantikvarens bystrategi 2017-2020  2017/428 

RS 131/17 Svar på søknad pyroteknisk  2015/1218 

RS 132/17 Svar på søknad pyroteknisk  2015/1218 

RS 133/17 Svar på søknad pyroteknisk  2015/1218 

RS 134/17 Særutskrift - høringsprosess planprogram regional 
plan for reindrift 

 2017/423 

RS 135/17 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene etter 
Lov om Hundehold (Hundeloven) 

 2015/1101 

RS 136/17 Tillatelse til Ett- trinns søknad 1942/51/6 Tilbygg  2017/313 

RS 137/17 Tillatelse til tiltak 86/4 Nybygg hytte  2017/317 

RS 138/17 Tillatelse til tiltak gnr 1942/29/1-9017 Oppføring av 
gjeterhytte 

 2017/467 

RS 139/17 Tillatelse til tiltak gnr 1942/57/72 Oppføring av 
enebolig 

 2017/415 

RS 140/17 Tillatelse til tiltak på 1942/13/160 - nybygg enebolig  2017/293 

RS 141/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/65/52 - rivning, 
personlig ansvarsrett selvbygger og oppføring av 
campinghytter 

 2017/456 

RS 142/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/78/15 
Påbygg/Vesentlig endring av enebolig 

 2017/545 

RS 143/17 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - leskur og 
ladestasjon 

 2017/444 

RS 144/17 Utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg gnr 
1942/57/72 

 2017/414 

RS 145/17 Utslippstillatelse hytte 1942/86/4  2017/398 



RS 146/17 Utslippstillatelse på gnr. 1942/65/52  2017/419 

RS 147/17 Viktig informasjon til kommuner som vurdere å søke 
tilskudd til flom og skredforebygging 

 2017/491 

RS 148/17 Virksomhetsrapport drift og utvikling april 2017  2016/677 
 
 
 

PS 37/17 Forslag til forskrift: Utvidet båndtvang for hunder 
i Nordreisa 

 2017/70 

PS 38/17 Framtidig bruk av Bergmo bru  2017/278 
PS 39/17 Framtidig bruk av Rotsundelv bru  2017/278 
PS 40/17 Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling  2016/166 
PS 41/17 Høyderedskap ved redningsinnsats - 

næringsutvikling 
 2017/501 

PS 42/17 Kjøp av tilleggsareal - klage på pris  2015/2072 
PS 43/17 Kjøp av tilleggsareal fra gnr 47/8  2017/483 
PS 44/17 Klage på antall fastavgifter på kommunal vann- 

og kloakkavgift 
 2017/350 

PS 45/17 Klage på sak 1942/13/75 Stenging av avkjørsel 
pynteveien 

 2015/1688 

PS 46/17 Klisterreglement for Nordreisa idrettshall  2017/519 
PS 47/17 Opprensking overvannsgrøft sentrum Storslett  2017/546 
PS 48/17 Søknad om deling av nausttomt gnr 69/1  2017/357 
PS 49/17 Søknad om deling gnr 18, bnr 6  2016/1410 
PS 50/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr 

bnr 47/80 
 2017/284 

PS 51/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med 
plan ID 19422014_002 - Detaljregulering Betesda 
boligområde 

 2015/288 

PS 52/17 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2017  2015/1229 
PS 53/17 Utbedring Nordkjosveien  2017/502 
PS 54/17 Oppstart av lokal forskrift for vannscooter, Nordreisa kommune  
PS 55/17 Oppsetting av skilt og monument for markering av nasjonalparklandsbyen 
PS 56/17 Høring - anmodning om merking til søknad om utvidelse av eksisterende deponi 
PS 57/17 Midlertidig nedgradering av Gamle Dalaveg og Vinnelysvegen fra bruksklasse 

Bk8 til Bk6 
 
Befaring 
Møtet startet med befaring til Point/ungdommens hus. Der informerte virksomhetsleder John 
Arne Jensen om bygget tekniske stand til bygget og leder for kulturskolen Roger Aronsen om 
den bruken som er i bygget i dag. 
 
 
 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6324
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6336
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%2520(MO)&UB_ID=6352


Orienteringer 
Arealplanlegger Hanne Henriksen hadde en gjennomgang og drøfting om arbeidet med ny 
reguleringsplan for Sørkjosen.  
 
Adm besvarte et spørsmål fra siste møte ang leie av hjullaster. Siste avtale er fra 2015 og ble 
inngått etter tilbudsforespørsel fra tre maskinentreprenører. Avtaler før den tid ble også gjort 
etter innhenting av tilbud fra flere maskinentreprenører. 
 
Skilting Nordkjosvegen, utvalget etterlyste skilt om kjøring på eget ansvar som må settes opp 
fra der vegen går over til grusvei. 
 
Adm orienterte om en fylkeskommunal stilling som vannforvalter der Nordreisa kommune blir 
arbeidsgiver og stillingen plassert på Storslett.  
 
Adm orienterte om status for sluttarbeidet med Moloen og båtutsettet i Sørkjosen. Sluttarbeidet 
er nå i gang og ventes avsluttet i juli 2017. 
 
Adm orienterte om endringer i investeringsbudsjettet 
Oksfjord skole, ekstrakostnad anleggsbidrag til Ymber for større trafo, kr 100.000,- 
Storslett skole, forventet mindreforbruk pga av endret tiltak. Isolere innvendig i stedet for å 
bygge over utvendig. 
Rotsundelv skole, mulig utsettelse til 2018 pga mangel på vaktmestre.  
 

PS 36/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  
 

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtak 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

PS 37/17 Forslag til forskrift: Utvidet båndtvang for hunder i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
endring § 1 båndtvang skal gjelde fra 1.mai til 15.oktober 
 
Det ble først stemt over endringsforslaget fra Ola Dyrstad (Sp). 2 stemte for og 4 stemte imot. 
Forslaget falt derved. 
 
Til slutt ble det stemt over rådmannens innstilling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 



Vedtak: 
I medhold av forvaltningsloven § 37 legges forslag om forskrift for utvidet båndtvang for 
hunder ut til høring. 
 

PS 38/17 Framtidig bruk av Bergmo bru 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Bergmo bru stenges for biltrafikk ved skilting fra og med september 2017. 
Utbedringstiltak for fagverk og betong-/armeringsskader gjennomføres innen 2022. Tiltakets 
kostnad på kr 1,68 mill kroner innarbeides i økonomiplanen for 2019-2022. 
 

PS 39/17 Framtidig bruk av Rotsundelv bru 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Jonny Henriksen (Frp) fremmet følgende tilleggsforslag: 
andre setning: akseltrykk over tre tonn 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utbedring av skader på Rotsundelv bru innarbeides som tiltak i budsjett 2018 med kr 1,04 mill 
kroner. 
Rotsundelv bru stenges fra og med september 2017 for større kjøretøy, akseltrykk over 3 tonn,  
med unntak av brøytebil og skolebuss. 
Ytterligere trafikkbegrensninger over Rotsundelv bru vurderes i sammenheng med tiltak langs 
E6 på senere tidspunkt. 
 

PS 40/17 Hovedplan vann 2017 - 2025 - Sluttbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner Hovedplan vannforsyning 2017 – 2025. 
Handlingsprogram innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 



PS 41/17 Høyderedskap ved redningsinnsats - næringsutvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune anskaffer brukt liftbil innen utgangen av 2019.   
2. Investeringen på inntil 1,5 millioner dekkes ved bruk av disposisjonsfond 
3. Bygging av garasje med kostnadsramme på 1,75 mill kroner innarbeides som tiltak i 

budsjett for 2018.  
4. Årlige driftsutgifter totalt kr 115.000 innarbeides i budsjett fra 2019. 

 

PS 42/17 Kjøp av tilleggsareal - klage på pris 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nordreisa kommune avviser klagen. Prisen på kr 100 pr m2 opprettholdes 
 
Rådmanns innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune avviser klagen. Prisen på kr 100 pr m2 opprettholdes 
 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 300 m2 fra gnr 47/8 som tilleggsareal til 
eiendommen 47/117 der følgende vilkår legges til grunn: 
1. Pris for areal kr 100 – hundre kroner - pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling må betales av kjøper 
 

PS 43/17 Kjøp av tilleggsareal fra gnr 47/8 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende endringsforslag: 
Prisen settes til kr 100 – hundre kroner - pr m2. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune selger areal fra gnr 47, bnr 8 som tilleggsareal til følgende eiendommer: 

 Gnr 47/118: 221,6 m2 
 Gnr 47/116: 222,3 m2 
 Gnr 47/115: 236,9 m2 
 Gnr 47/114: 147,1 m2 



 
Vilkår: 
1. Pris for tilleggsareal til boligtomt kr 100 – hundre kroner - pr m2. 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling og tinglysning må betales av kjøpere. 
 

PS 44/17 Klage på antall fastavgifter på kommunal vann- og kloakkavgift 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune opprettholder krav om betaling av fastavgift for 4 boenheter på eiendom 
gnr 13 bnr 139. 
 

PS 45/17 Klage på sak 1942/13/75 Stenging av avkjørsel pynteveien 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon jf. Plan- og bygningsloven § 19-1 fra reguleringsplan til opprettelse av 
ny avkjørsel fra vei Pynten til boligeiendom avslås.  
Dette begrunnes med at åpning for flere avkjørsler per boligeiendommer kan skape uryddighet 
ved gjennomkjøring i boligfelt og skape presedens. 
 

PS 46/17 Klisterreglement for Nordreisa idrettshall 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Administrasjonen orienterte om et nytt brev som hadde kommet fra håndballgruppen 
 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende tilleggsforslag: 
Ansvaret må tydeliggjøres. Administrasjonen redigerer det inn før utsending. 
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa Miljø-, plan og utviklingsutvalg vedtar klisterreglement for Nordreisa idrettshall slik 
det foreligger. 
Ansvaret må tydeliggjøres. Administrasjonen redigerer det inn før utsending. 
 



PS 47/17 Opprensking overvannsgrøft sentrum Storslett 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Opprensking av overvannsgrøft mellom Nordreisa kirke og Reisaelva iverksettes.  
Kostnader dekkes innenfor driftsbudsjett. 
 

PS 48/17 Søknad om deling av nausttomt gnr 69/1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte parsell på ca 100 m2 fra gnr 69, bnr 1 til 
nausttomt, jfr jordlovens § 12. Videre godkjennes omdisponering av 0,1 daa overflate dyrka jord 
jfr jordlovens § 9. Arealet ligger slikt til at det vanskelig kan utnyttes i moderne drift og 
omdisponering og fradeling har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i 
området.  
 
Videre godkjennes delingen jfr følgende: 

 Deling godkjennes jfr matrikkellovens § 6 
 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m 
 Dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 1-8 godkjennes. 

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med natur- og 
kulturmiljø, landbruksinteresser, reindriftsforvaltning eller friluftslivet i området.  
 
For delingene settes det følgende generelle vilkår: 

 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad/melding 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 eventuelt 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. 

 
For nausttomta gjelder disse vilkårene spesielt: 



 Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt til et tradisjonelt naust til oppbevaring av båt 
og utstyr. 

 Parsellen må sikres lovlig og kartfestet atkomst ved tinglyst dokument selv om det 
bare skal være gangatkomst.  

 Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg. 
 Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke 

tilrettelegges for annen fritidsbruk. 
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen. 
 

PS 49/17 Søknad om deling gnr 18, bnr 6 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 1 daa bebygd tomt til fritidsformål fra 
eiendom gnr 18, bnr 6 i Nordreisa kommune. Dette gjelder fra parsellen som ligger inntil 
Reisaelva på Krakenes.  
 
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 metersbeltet fra Reiaelva 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 fradeling trolig ikke vil komme i konflikt med 
landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området siden tomta 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 i og med parsellen allerede er bebygd. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 
eiendommen i og med at grunneier ikke har disponert arealet og at den har vært bebygd siden 
1970. 
 
Det settes følgende vilkår: 
 Tomtegrensene skal ikke krysse ferdselsveien som går langs elvebredden. Det vil si at hele 

parsellen skal trekkes litt fra elva i forhold til slik det var søkt. 

 Hytten ligger innenfor flomutsatt område og tilfredsstiller derfor ikke kravene i TEK 10 § 
7-2. Ved eventuelle seinere tiltak på hytten eller endret bruk kan det ikke gis tillatelse før 
kravene i TEK 10 vedrørende sikkerhet for flom er ivaretatt. 

 Den nye parsellen må sikres tinglyst rett til adkomst over eiendommer som blir berørt av 
adkomsten. Iflg søknaden gjelder dette eiendommene gnr 18/5, 18/10, 18/15 og 18/32.Hvis 
det skal legges inn vann og septikanlegg på det søkes om utslippstillatelse. 



 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 innen tre år etter at tillatelsen 
ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven. 

 

PS 50/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan gnr bnr 47/80 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen 1. b) Bruksareal for oppføring av kaldlager på 
gnr 47/80 på 306 m2 tillates etter Plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Reguleringsplanen ansees foreldet sammenlignet med andre reguleringsplaner og kommunens 
arealdel bestemmelser som eksisterer i dag, og hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra 
blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt.  

 

PS 51/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan med plan ID 
19422014_002 - Detaljregulering Betesda boligområde 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
fra 2.avsnitt strykes bortsett fra setning etter siste komma. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med endringsforslaget. 5 stemte for og 1 stemte imot. 
Innstilling med endringsforslag derved vedtatt.  

Vedtak: 
Søknad om dispensasjon jf. plan- og bygningslovens § 19-2 fra reguleringsplan med plan ID 
19422014_003 – Detaljregulering Betesda boligområde for endring av planbestemmelsenes § 
2.1.8 avslås. 
 
Vedtaket begrunnes med at det byggeteknisk ikke er noe som tilsier at lavenergihus eller 
passivhus må bygges med flate tak. 



 

PS 52/17 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa 
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og 
Forvaltningsplan for elg i Nordreisa 2010-2019, gis det følgende fellingstillatelser i Nordreisa 
for 2017 
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord 
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra 
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord. 
 
Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2017 blir da:  
Ytre Oksfjord/Molvik 3 dyr, 1 kalv, 1 okse og 1 ku 
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okser og 2 kuer 
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku  
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okse 1 ku  
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 okse 
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 okse  
Ytre Bakkeby 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Hamneidet 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
 
Tildeling for perioden 2012-2017 i hht bestandsplan 
Storeste/Auko elgvald 60 dyr fordelt på 12 dyr hvert år i hht. bestandsplan  
 
Tildeling for perioden 2016-2018 i hht bestandsplan 
Statskog Reisadalen elgvald 40 dyr fordelt på 13, 13 og 14 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Tildeling for perioden 2015-2017 i hht bestandsplan  
Oksfjord grunneierlag 45 dyr fordelt på 15 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa 
kommune. 

PS 53/17 Utbedring Nordkjosveien 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende utsttelsesforslag: 
Saken utsettes til neste møte i Miljø, plan og utviklingsutvalget. 
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte i Miljø, plan og utviklingsutvalget. 

 

PS 54/17 Oppstart av lokal forskrift for vannscooter, Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av forvaltningsloven § 37 startes arbeidet opp med lokal forskrift for vannscooter i 
Nordreisa kommune. 
 

PS 55/17 Oppsetting av skilt og monument for markering av 
nasjonalparklandsbyen 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget vedtar følgende plassering for Stakebåtmonumentet og skilt på 
innfartsveien fra sør ved Flomstad 
Videre plasseres skilt langs FV 865 ved innkjøringen til Lundefjellvegen. 
 

PS 56/17 Høring - anmodning om merking til søknad om utvidelse av 
eksisterende deponi 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  
Hilde Nyvoll (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) ble enstemmig valgt som møteleder. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune ingen anmerkninger til søknaden om utvidelse av deponi på Galsomælen. 
 
Kommunen vil anmode om at sikringen mot flygeavfall styrkes når utvidelsen av deponiet 
anlegges.  
 



PS 57/17 Midlertidig nedgradering av Gamle Dalaveg og Vinnelysvegen fra 
bruksklasse Bk8 til Bk6 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 01.06.2017  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Gamle Dalavei i Nordreisa kommune nedgraderes midlertidig fra bruksklasse Bk8 til Bk6 fra 
KM 3,3 til veienden, gjelder ikke for buss i rutetrafikk. 
Vinnelysveien i Nordreisa kommune nedgraderes midlertidig fra bruksklasse Bk8 til Bk6 fra 
KM 0,0 til veienden, gjelder ikke for buss i rutetrafikk. 
 
Reduksjonen gjelder til veien er rustet opp eller til det er slutt på tele i bakken. 
 
Vedtaket gjøres i henhold til vegloven § 9 


