
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Telefonmøte: Ring 800 88 860, Deltaker PIN: 448633#, Telefonmøte 
Dato: 23.06.2017 
Tidspunkt: 11:00 – 11:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll LEDER AP 
Johanne M Olaussen MEDL H 
Geir Tomasjord MEDL SV 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  

    Kristian Giæver       Ungdomsrådet 
 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
Merknader 
 

 
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 
 
______________________  _______________________ 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 58/17 Referatsaker   
RS 149/17 Virksomhetsrapport drift og utvikling mai 2017  2016/677 
PS 59/17 Søknad dispensasjon fra reguleringsplan 

"Fiskerihavn Oksfjord" 
 2017/644 

PS 60/17 Innspill til planprogram regional plan for reindrift  2017/423 
 
 

PS 58/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.06.2017  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatene tatt til orientering 
 

RS 149/17 Virksomhetsrapport drift og utvikling mai 2017 

PS 59/17 Søknad dispensasjon fra reguleringsplan "Fiskerihavn Oksfjord" 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.06.2017  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes som omsøkt, omdisponering av inntil 
1,9 dekar av formålet friområde til formål industri/næring i reguleringsplan med planid. 
19422003-005. 
 

Rådmannens innstilling 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes som omsøkt, omdisponering av inntil 
1,9 dekar av formålet friområde til formål industri/næring i reguleringsplan med planid. 
19422003-005. 
 



PS 60/17 Innspill til planprogram regional plan for reindrift 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.06.2017  
 

Behandling: 
Tilleggsforslag fra Hilde Nyvoll, AP:  
 
Med bakgrunn i vedtatte regionreform bør regional plan for reindrift gjelde både Troms og 
Finnmark. Spesielt siden Nord-Troms er sterkt berørt av reindrift fra Vest-Finnmark. 
 
Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 
Innspill til regional plan for reindrift fra Nordreisa kommune 
Retningslinjer for arealbruk og regionale planbestemmelser: 
Nordreisa kommune vil fremheve viktigheten i at ved utarbeidelse av retningslinjer og regionale 
planbestemmelser må det tas hensyn til de utvidede behov landbruksnæringa har for 
utmarksbeite. Det må ikke lages bestemmelser som hindrer bøndene i å bruke sin beiterett i 
utmarka. 
 
Kule pk. 8: Landbruk og reindrift, og påfølgende momenter bør konkretiseres:  
Fra landbrukets side bør det komme frem at kommunene vil legge til rette for større bruk av 
inngjerde innmarksbeiter for små- og storfe. Dette gjelder spesielt for småfenæringen der man 
vil utnytte fulldyrka mark i større grad til slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringer 
med avlingstap ved overvintring i tillegg til økende rovdyrproblematikk. Samtidig presser 
Fylkesmannens miljøvernavdeling på for at småfebønder som har middels til store tap skal utøve 
tidlig nedsanking for å komme unna rovdyrene på høsten. Dette legger grunnlaget for mer lokal 
inngjerding av utmarksarealer til beredskapsarealer for tidlig nedsanking som stedvis vil komme 
i konflikt med reindriftsnæringen. 
 
Pr. i dag er inngjerding av utmark, samt sperregjerder søknadspliktig der berørt reinbeitedistrikt 
skal høres, uavhengig hvor dette er i kommunen. 
 
Med bakgrunn i vedtatte regionreform bør regional plan for reindrift gjelde både Troms og 
Finnmark. Spesielt siden Nord-Troms er sterkt berørt av reindrift fra Vest-Finnmark. 
 
Forøvrig støttes forslagene til innspill fra Nord Troms regionråd av 18.05.2017 
 
 

Rådmannens innstilling 
Innspill til regional plan for reindrift fra Nordreisa kommune 
Retningslinjer for arealbruk og regionale planbestemmelser: 
Nordreisa kommune vil fremheve viktigheten i at ved utarbeidelse av retningslinjer og regionale 
planbestemmelser må det tas hensyn til de utvidede behov landbruksnæringa har for 
utmarksbeite. Det må ikke lages bestemmelser som hindrer bøndene i å bruke sin beiterett i 
utmarka. 
 
Kule pk. 8: Landbruk og reindrift, og påfølgende momenter bør konkretiseres:  



Fra landbrukets side bør det komme frem at kommunene vil legge til rette for større bruk av 
inngjerde innmarksbeiter for små- og storfe. Dette gjelder spesielt for småfenæringen der man 
vil utnytte fulldyrka mark i større grad til slott, enn til beite på grunn av klimatiske endringer 
med avlingstap ved overvintring i tillegg til økende rovdyrproblematikk. Samtidig presser 
Fylkesmannens miljøvernavdeling på for at småfebønder som har middels til store tap skal utøve 
tidlig nedsanking for å komme unna rovdyrene på høsten. Dette legger grunnlaget for mer lokal 
inngjerding av utmarksarealer til beredskapsarealer for tidlig nedsanking som stedvis vil komme 
i konflikt med reindriftsnæringen. 
 
Pr. i dag er inngjerding av utmark, samt sperregjerder søknadspliktig der berørt reinbeitedistrikt 
skal høres, uavhengig hvor dette er i kommunen. 
 
Forøvrig støttes forslagene til innspill fra Nord Troms regionråd av 18.05.2017 


