
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 05.10.2017 
Tidspunkt: 09:00-14.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Karl Mattis Nyheim Nestleder MDG 
Geir Tomasjord MEDL SV 
Ragnhild Hammari til lunsj MEDL FRP 
Ola Dyrstad MEDL SP 
   
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll LEDER AP 
Ragnhild Hammari fra lunsj MEDL FRP 
Johanne M Olaussen MEDL H 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  
   
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Birgit Nielsen Hilde Anita Nyvoll SV 
Jonny Henriksen fra kl 12.00 Ragnhild Hammari FRP 
Mona Lena Solvang Per Håvard Steinsvik KRF 
Bjarne Josefsen Johanne Olaussen H 
 
Fra ungdomsrådet møtte: 
ikke møtt 
 

  

 
Merknader Ingen  
 

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. 
 
______________________  _______________________ 
______________________  _______________________ 
Karl Mattis Nyheim       Geir Tomasjord 
Leder 
 
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Birgit D Nielsen 
Utvalgssekretær  
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RS 247/17 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/9/9 Tilbygg enebolig  2017/981 
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 2017/23 
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RS 250/17 Videreføring av eksisterende snøskuterløyper - krav og 
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PS 73/17 Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hunder  2017/70 
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 2015/2351 



 
Ettersendt 02.10.17  
PS 78/17 Renovering og disponering av Solvoll 
PS 78/17 Forslag til detaljregulering: Sørkjosen - Plan ID: 19422015_001 
 
 
 Reguleringsplan Storslett 1.gangs behandling er ikke ferdig saksbehandlet, og vil dermed 

ikke bli behandlet i dette møtet. 
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PS 69/17 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende forslag: 
Det lages egen sak til neste møte om dispensasjonspraksis til Somashytta. 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Referatsakene tas til orientering 

Vedtak: 
Det lages egen sak til neste møte om dispensasjonspraksis til Somashytta. 
 
Referatsaker tas til orientering 
 
 

PS 70/17 Budsjett 2018 -sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende endringsforslag:  
Vedlikeholdsbudsjett kommunale bygg styrkes med kr 1.000.000 for å redusere etterslep 
 
Investeringstiltak: 
Storslett skole 7 er kunstgressbane, nytt kunstgress inkl flomlys kr 2.500.000. Punkt under 
strykes. 
Brannalarm Sonjatun 290.000 
BMX bane –kostnad utredes 
Montere veilysmålere på kommunale veier kr 1.000.000. 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget prioriterer følgende drift og investeringstiltak i budsjettet for 
2018:  
 
1. Budsjett for vintervedlikehold økes med kr 1.952.000 for å dekke økte kostnader ved nye 

brøytekontrakter fra 2018, jf kst vedtak 10/2017.  
2. Vedlikeholdsbudsjett for kommunale bygg styrkes med kr 1.000.000 for å redusere etterslep. 
3. Budsjett for sommervedlikehold kommunale veier styrkes med kr 500.000 for å redusere 

etterslep. Brukes til grusing og reasfaltering av de dårligste veiene. 
4. Budsjett for sommervikarer innen renhold styrkes med kr 230.000 for å dekke det reelle behovet 

for sommervikarer for de byggene som må ha renhold hele sommeren.  
5. Det avsettes kr 180.000 til innkjøp av konsulenttjenester for å lage konkurransegrunnlag for 

renovering av Rotsundelv bru. 
6. Det avsettes kr 240.000 til engasjement av ekstrahjelp for å styrke sommervedlikehold vei, 

kantklipping mm for forskjønning av Nasjonalparkkommunen Nordreisa og 
nasjonalparklandsbyen Storslett. 

7. Digital fornying innen hele drift og utvikling kr 200.000 årlig. 
8. Egenandel til utbygging av bredbånd, kr 750.000. 
9. Kommunal støtte til drift av tømmestasjon for bobiler kr (ikke avklart) 



10. VAR- tiltak: Tiltak nr 15 i hht Hovedplan vann, driftsbudsjett styrkes med kr 450.000 som 
dekkes av gebyrer. Tiltak for å redusere fettavleiringer på avløpspumper for å redusere 
driftsforstyrelser kr 190.000. 
 

Investeringstiltak: 

 

Forslag investeringsbudsjett 2018 Budsjett

Heldøgnsbemannede omsorgsboliger for eldre 12 000 000
Gjennoppbygging Lenoard Isaksensveg 5 000 000
Prosjektering ny svømmehall/skisseprosjekt                                       500 000 
Rotsundelv skole - nytt taktekke 500 000
Solvoll gamle skole -skifte panel og lektre ut 300 000
Befalsbil brann 600 000
Arbeidstøy brannpersonell i hht ny avtale 396 000
Grunnkjøp gravlund 3 000 000
Utbygging av gravlund ikke avklart
Bygging toavdelings barnehage på Høgegga 13 800 000
Asfaltering av veg og parkering ved Kirka og lyspunkter 2 280 000
-asfaltere deler av parkering utenfor Sonjatun og 
utefor Moan skole 700 000
Ny vei Hansabakken 200 000
Asfaltere Båtnesveien 1 205 000
Asfaltere Stealliveien 550 000
Asfaltere Karl Lundes veg 519 000
Asfaltere Sonjatunveien 829 000
Asfaltere Hamnaveien 466 000
Asfaltere Arnestad 148 000
Montere målere veglys 1 000 000
Le og skiltvegg ved Halti 200 000
Nøkkelfri låssystem – 3 dører kommunehuset 120 000
Nøkkelfri låssystem – 2 dører idrettshallen 100 000
Nøkkelfri låssystem – 3 dører samfunnshuset 120 000
Ombygging Sonjatun, ombygging av pasientrom, 
bad ogsprinkling 3 240 000
Sonjatun, skifte vinduer og etterisolere mot sør 
og vest 500 000
Sonjatun, ombygging bru inn til fødeavd, kan ny 
bru fungere som carport 800 000

Ombygging av Samfunnshuset til kulturskolen 100 000
Svømmehallen, nytt sandfilter 300 000
Ombygging av gamle kinosal til ungdomsklubb 250 000

GPS til oppmåling 200 000

Utbedring av moloen i Oksfjord 1 500 000
Storslett skole, 7 er kunstgressbane nytt 
kunstgress inkl flomlys 2 500 000

Brannalarm Sonjatun 290 000
Moan skole, 5 er kunstgressbane inkl lys 1 200 000
VAR investeringer -vann hht plan 5 450 000
VAR Trykkøkningspumpe vann 250 000
VAR investeringer -avløp hht plan 800 000

61 913 000
 
BMX bane –kostnad utredes 



PS 71/17 Kjøp av tilleggsareal til gnr 1942/57/45 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune selger et areal på inntil 315 m2 som tilleggsareal til eiendommen 
1942/57/45 der følgende vilkår legges til grunn: 

1. Pris for areal kr 30,00 – tredvekroner – pr m2 
2. Offentlige avgifter og gebyrer for fradelingen må bekostes av kjøper. 

 

PS 72/17 Kjøp av varebil 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. 
6 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen derved vedtatt.  

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner kjøp av brukt varebil til virksomheten Byggdrift, 
men kostnadsramme på kr 40.000 
 
Midlene tas av virksomheten Byggdrift sitt driftsbudsjett for 2017 
 

PS 73/17 Lokal forskrift om utvidet båndtvang for hunder 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag:  
Nordreisa kommune avslutter arbeidet med en lokal forskrift om utvidelse av båndtvang. 
Dette begrunnes med at eksisterende virkemidler i hundelovens §§ 4,6,7 og 10 anses som 
tilstrekkelig for å ivareta beitenæring og hensyn til vilt 
 
Forslaget fra Ola Dyrstad (Sp) ble satt opp mot rådmannens innstilling. 6 stemte for forslaget og 
1 stemte for rådmannens innstilling. Forslaget derved vedtatt.  

Vedtak: 
Nordreisa kommune avslutter arbeidet med en lokal forskrift om utvidelse av båndtvang. 
Dette begrunnes med at eksisterende virkemidler i hundelovens §§ 4,6,7 og 10 anses som 
tilstrekkelig for å ivareta beitenæring og hensyn til vilt 
 
 

PS 74/17 Oppfølging av saker fra Barn og unges kommunestyre 11.05.2017 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til oversendelsesaker fra BUK og vedtar følgende om de 
forskjellige sakene: 

 Fotballhall, det gjøres en vurdering i forbindelse med økonomiplanarbeidet 
 Flere lekeapparater i Trekanten, det tas inn i arbeidet med planlegging av nytt torg 
 BMX park, det tas inn et forprosjekt i investeringsbudsjettet for 2018 
 Kunstgress Storslett skole, det tas inn i investeringsbudsjettet for 2018 
 Flere dusjer/utskifting av dusjer i svømmehallen, tas inn i driftsbudsjettet for 2019 
 Point ungdomsklubb, tas inn i egen sak om flytting av Point ungdomsklubb til gamle 

kinosalen. 
 
 

PS 75/17 Sluttrapport Guleng 3 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende forslag: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget godkjenner sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3, og 
slutter seg til Byggekomiteen tilleggsforslag. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3 og slutter 
seg til Byggekomiteen tilleggsforslag. 

 

PS 76/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Søknad fra Ken Tore og Astrid Johansen om dispensasjon fra reguleringsplan jfr. plan- og 
bygningsloven § 19-2 for opprettelse av avkjørsel nr to til boligeiendommen gnr 13, bnr 75, 
adresse Pynten 1, innvilges.  
 
Hovedhensynene som har vært avgjørende for at dispensasjon gis er som følgende:  
Nordreisa kommunen ser ikke at reguleringsplanen for området blir vesentlig tilsidesatt jfr plan 
og bygningsloven § 19-2, 2. ledd, 1. punktum ved at det kun dispenseres fra punktet om at hver 
av eiendommene som omfattes av planen, kun skal ha en avkjørsel.  
 
Videre legger vi vekt på at det jfr § 19-2, 2. ledd, 2. punktum i dette tilfellet og etter en samlet 
vurdering er klart flere og større fordeler enn ulemper med at det gis dispensasjon til en ekstra 
avkjørsel fra gnr 13, bnr 75. Vi vektlegger momentet om at tiltaket skaper en tryggere 
trafikksikkerhetssituasjon, særlig for myke trafikanter, ved at antall inn- og utkjøringer nært 
krysset reduseres fra hovedsaklig fem til tre biler, og ved at to biler flyttes til avkjørsel nr to 
lengere fra krysset. Det begrunnes også med at veien Pynten har en fartssone på 30 km/t, har lite 
trafikk og er også en blindvei, og en ekstra avkjørsel er derfor ikke til hinder for annen trafikk i 
veien.  



 
Det settes følgende vilkår for dispensasjonen: 
Hovedavkjørselen fra veien Pynten til gnr 13, bnr 75 snevres inn til maksimalt 7 meter og 
trekkes lengst mulig vekk fra krysset mot Utsikten. Avkjørsel nr 2 skal være maksimalt 5 meter.  
 

PS 77/17 Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune -
endelig tilrådning 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar å søke Kommunal- og moderniseringsdepartement om å få ta 
i bruk parallellnavn på samisk og kvensk for kommunenavnet Nordreisa kommune.  

 Skrivemåten til Nordreisa kommune på samisk skal være Ráissa suohkan (genitiv) 
 Skrivemåten til Nordreisa på samisk skal være Ráisa (nominativ) 
 Skrivemåten til Nordreisa kommune på kvensk skal være Raisin komuuni (genitiv) 
 Skrivemåte til Nordreisa på kvensk skal være Raisi (nominativ) 
 Følgende rekkefølge skal brukes på skiltene; norsk, samisk og kvensk  

 

PS 78/17 Renovering og disponering av Solvoll 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Birgit D Nielsen (Sv) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Nytt pkt 4 
Det må gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets kulturhistoriske verdi som et av 
kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.  
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike instanser 
til oppgradering og eventuell flytting av bygget.  
 
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Birgit D Nielsen (Sv) enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Solvoll gamle skole gnr 43/7 renoveres utvendig og stilles til disposisjon for utleie til 

ideelle lag og foreninger når nåværende brukere har flyttet til nye lokaler.  
 

2. Ramme for utvendig vedlikehold på kr. 300.000,- innarbeides i budsjett og økonomiplan 
for 2018-2021. 

 
3. Forslag til leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for godkjenning 

 
4. Det må gjøres en vurdering av byggets verneverdi og byggets kulturhistoriske verdi som et 

av kommunens få bygg fra før 2. verdenskrig.  
I den sammenheng må det også utredes hvilke muligheter der finnes for tilskudd fra ulike 
instanser til oppgradering og eventuell flytting av bygget. 



PS 79/17 Forslag til detaljregulering: Sørkjosen - Plan ID: 19422015_001 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 05.10.2017  

Behandling: 
Karl Mattis Nyheim (Mdg) fremmet følgende endringsforslag:  
Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 endres til formål næring 
BKB4 endres til formål bolig/kontor/forretning 
 
Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Karl Mattis Nyheim (Mdg) enstemmig 
vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Sørkjosen med plan ID 19422015_001, og legger 
planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Deler av gnr 47/302 og gnr 47/79 endres til formål næring 
BKB4 endres til formål bolig/kontor/forretning 


