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FO 9/17 Spørsmål 
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- Boligsituasjon i Nordreisa kommune 
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 2017/712 
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 2017/634 
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FO 9/17 Spørsmål - kommunestyret 26.10.17 - Kulturhistorisk landskap 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Svar på spørsmål - kommunestyret 26.10.17 - Kulturhistorisk landskap 

Som spørsmålsstiller korrekt påpeker har Riksantikvaren på oppdrag fra klima og 
miljødepartementet etablert et register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. 
Arbeidet med registret startet i 2016, og forslaget kom til Nordreisa på høring i sommer. Saken er 
behandlet etter kommunens rutiner for høringer. Slik ordfører har fått det forklart gjelder forslaget 
ikke vern, lov eller forskrift, men et fagregister hos Riksantikvaren som kan brukes som faglig 
grunnlag i forbindelse med f.eks kommuneplaner.  
 
Følgende er hentet fra høringsbrevet: 
Klima— og miljødepartementet har gitt Riksantikvaren i oppdrag å etablere et register for 
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. Etablering av registeret er en oppfølging av Den 
europeiske landskapskonvensjonen, som Norge har godkjent. Konvensjonen legger vekt på at 
landskap er en felles ressurs som må sikres gjennom målrettet planlegging, forvaltning og vern. 
For å kunne gjøre dette på en god måte er det behov for å kartlegge og prioritere landskap. 
Kulturminneforvaltningen har et særskilt ansvar for å holde oversikt over og velge ut 
kulturhistorisk verdifulle landskap. Registeret skal formidle kunnskap om viktige kulturhistoriske 
landskap til samfunnsaktører som påvirker og styrer utviklinga av landskap. 
 
I brevet sies det videre hva registeret for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse betyr for 
kommunene: 
 
Kommunen er en av de viktigste forvalterne av landskap og den viktigste aktøren for å ivareta de 
kulturhistoriske landskapene av nasjonal interesse. Riksantikvaren ønsker at utvalget av 
kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse skal bli et grunnlag for lokal planlegging og 
forvaltning. Arealplanlegging etter plan— og bygningsloven er det sentrale virkemiddelet. 
Riksantikvaren oppfordrer kommunene til å innarbeide landskapene i kommuneplanens arealdel, 
primært ved å legge ut områdene som hensynssone med særlig hensyn til landskap og bevaring av 
kulturmiljø med retningslinjer. I tillegg bør det utarbeides generelle bestemmelser for landskapene. 
 
Det ble gjort en vurdering av administrasjonen om at denne høringen var uproblematisk siden det 
her er snakk om etablering av et register. Når kommuneplanens arealdel skal revideres, vil dette tas 
inn og det er da kommunestyret selv som bestemmer hvilke hensyn som skal tas i dette området. 
Ordfører er likevel av den oppfatning at denne saken er av en slik karakter at den burde vært 
forankret i kommunestyret. 
 
Når det så gjelder spørsmålet om ordføreren vil legge saken frem for kommunestyret i desember er 
svaret ja. Nordreisa kommune vil også, i og med at en har avgitt et høringssvar, tilskrive 
riksantikvaren der en opplyser om at en ønsker å behandle høring politisk. Og at dermed vil komme 
tilbake med et endelig høringssvar etter behandling i kommunestyret i desember. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 



FO 10/17 Spørsmål til kommunestyremøtet 26.10.17 - boligsituasjon i Nordreisa 
kommune 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Svar på spørsmål til kommunestyremøtet 26.10.17 - boligsituasjon i Nordreisa 
kommune 

Svar på spørsmål 1 
Leilighetene på Hansabakken er bygd av Nybo til vanskeligstilte. Det er i dag 6 av leilighetene som 
brukes som bokollektiv for mindreårige flyktninger. Disse skal flytte til Fosseng når boligene der er 
ferdig. På Fosseng bygges det 3 leiligheter med 4 hybler i hver leilighet.  
 
Husbanken skiller i dag ikke på grupper vanskeligstilte, og som kan bo i boliger finansiert for slikt 
formål. Boliger bygd for vanskeligstilte kan, når det ikke er behov fra målgruppen, leies til andre i 
kortere perioder. Dette gjøres da boligstiftelsen Nybo ikke kan stå med tomme boliger med 
påfølgende økonomisk tap.  
 
Svar på spørsmål 2 
Stiftelsen Nybo har samme kriterier som tidligere for tildeling av leiligheter. Nybos vedtekter sier 
ikke noe om hvilke grupper som skal tildeles bolig. Styret kan bestemme at man kan ta inn andre 
enn vanskeligstilte når kapasiteten gjør dette mulig. På grunn av at Nybo er et skattefritt foretak, må 
Nybo ta hensyn til sine vedtekter ved utleie. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Øyvind Evanger 
Ordfører 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 46/17 Referatsak 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
 

PS 47/17 Tertialrapport 2.tertial 2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Tertialrapporten tas til etterretning.  
 
Sektorene bes om å innrette driften etter sektorenes rammer. Evt overbruk på virksomhetene skal 
dekkes innenfor sektorenes ramme gjennom budsjettregulering. 
 

PS 48/17 Regulering av budsjett 2017, nr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
• Driftsbudsjettet for 2017 foreslås revidert som følger: 



 
 
• Investeringsbudsjettet foreslås revidert som følger: 

 
 

PS 49/17 Sluttrapport Guleng 3 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  
 

Behandling: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget godkjenner sluttrapporten for prosjekt 908 Guleng 3 og slutter 
seg til Byggekomiteen tilleggsforslag: Ideen om Guleng 3 ble initiert av Stiftelsen NYBO, som 
også skulle stå for driften. 
 

PS 50/17 Renovering og disponering av Solvoll 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  
 

Behandling: 
Terje Olsen (H) fremmet følgende oversendelsesforslag til oppvekst- og kulturutvalget: 



Det fremkommer stadig behov for lokaler til forskjellige formål, behov fra lag og foreninger og 
kommunen. På denne bakgrunnen inviterer Nordreisa kommune til et møte med aktuelle aktører for 
å avklare om det kan samarbeides om et framtidig bygg for forskjellige aktiviteter.   
 
Olaug Bergset (Sp) fremmet følgende forslag: 
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. Det legges fra sak til MPU med helhetlig kostnadsoverslag og ramme for utvendig vedlikehold 

Tiltaket innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2018-2021. Mulige tiltak fra flere ulike 
instanser utredes nærmere og tas med i saken.  

3. Kostnadsoverslag for utleie samt forslag til leieavtale/r forelegges Miljø-, plan og utvikling for 
godkjenning. 

4. Før det skrives leieavtaler må det klargjøres om der er plass til flere leietakere i huset enn de 
som er nevnt, og hvilke leiekostnader som det er realistisk å få inn. 

5. Solvoll skole sto igjen i Nordreisa et av få bygg etter tyskernes totale nedbrenning av Nord-
Troms og Finnmark under krigen. Skolebygget har derfor en særlig kulturhistorisk verdi for 
regionen. Kommunen bør derfor søke om eksterne kulturmidler til fullstendig renovering av 
det snart 100 år gamle skolebygget i hht vedtak fra 4/4.17. 

 
Gerd H. Kristiansen (Krf) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
I hht til kommunestyrevedtak i sak 15/17 skulle det settes igang et utredningsarbeid med 
kostnadsoverslag, med politisk behandling i kst juni 2017. 
Kommunestyret støtter intensjonen i saksfremlegget, men kan ikke konkludere endelig før 
nødvendig underlagsmateriale er lagt frem i tråd med tidligere vedtak. Saken utsettes 
 
Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 
 
Det ble tilslutt stemt over oversendelsesforslaget til oppvekst,- og kulturutvalget fra Terje Olsen 
(H): Forslaget enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
I hht til kommunestyrevedtak i sak 15/17 skulle det settes igang et utredningsarbeid med 
kostnadsoverslag, med politisk behandling i kst juni 2017. 
Kommunestyret støtter intensjonen i saksfremlegget, men kan ikke konkludere endelig før 
nødvendig underlagsmateriale er lagt frem i tråd med tidligere vedtak. Saken utsettes. 
 
Oversendelsesforslag til oppvekst- og kulturutvalget: 
Det fremkommer stadig behov for lokaler til forskjellige formål, behov fra lag og foreninger og 
kommunen. På denne bakgrunnen inviterer Nordreisa kommune til et møte med aktuelle aktører for 
å avklare om det kan samarbeides om et framtidig bygg for forskjellige aktiviteter.   

PS 51/17 Høyderedskap ved redningsinnsats - næringsutvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Sigleif Pedersen (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. Nordreisa kommune vil arbeide for å anskaffe en liftbil innen 2020. 
2. Investeringer i ny bil og bygging av garasje med kr 3.250.000 søkes innarbeidet i budsjett 

og økonomiplan for 2018. 
3. Årlige driftsutgifter på inntil kr 115.000 søkes innarbeidet i budsjettet for 2019. 

https://www.facebook.com/


 
Det ble først stemt over innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalg satt opp mot forslaget fra 
Sigleif Pedersen (Ap). 21 stemte for forslaget og ingen stemte for innstillingen fra miljø,- plan og 
utviklingsutvalget. Innstillingen falt dermed. 
 
Det ble deretter stemt over forslaget fra Sigleif Pedersen (Ap). 18 stemte for og 3 stemte imot. 
Forslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune vil arbeide for å anskaffe en liftbil innen 2020. 
2. Investeringer i ny bil og bygging av garasje med kr 3.250.000 søkes innarbeidet i budsjett 

og økonomiplan for 2018. 
3. Årlige driftsutgifter på inntil kr 115.000 søkes innarbeidet i budsjettet for 2019. 

 

PS 52/17 Trespråklig navn på administrasjonsnavnet Nordreisa kommune -
endelig tilrådning 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Det ble stemt over innstillingen fra miljø,- plan og utviklingsutvalget. 18 stemte for og 3 stemte 
imot. Innstillingen dermed 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 53/17 Revidering av reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa 
kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår i Nordreisa kommune vedtas i henhold til vedlegg. 
 



PS 54/17 Regionalt samarbeid i Nord-Troms Regionråd 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

 Nordreisa kommunestyre godkjenner Samarbeidsavtale for Nord-Troms Regionråd med 
virkning fra 1.1.2018.  
 
Samarbeidet gjennom Nord-Troms Regionråd organiseres etter §27 i Kommuneloven, som 
eget rettssubjekt. Dette medfører endring i «§3 Organisering» i gjeldene selskapsavtale for 
Nord-Troms regionråd. Dagens representantskap (3 oppnevnt av kommunestyre-
medlemmer) erstattes av: «Formannskapene i eierkommunene utgjør representantskapet, 
med 5 stemmeberettigede pr kommune.» Styret i regionrådet (ordførerne) endrer benevnelse 
til Regionråd. 

 
 Samarbeidsavtalen legger til grunn for utarbeiding av vedtekter for Nord-Troms regionråd. 

Vedtektene legges frem for kommunestyret til behandling i 2018. 
 

 Omorganiseringen legger til grunn at det regionale rådmannsutvalget tilføres en 
administrativ ressurs for oppfølging av de interkommunale tiltakene /prosjektene og 
sekretærtjenester for Rådmannsutvalget. Nordreisa kommune setter av sin andel til 
finansiering av ressurs til rådmannsutvalget tilsvarende 0,5 stilling. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PS 55/17 K- Sekretariatet KS - Endring av selskapsavtale pr 1.6.2017 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner ny selskapsavtale pr 1.6.2017 for K-Sekretariatet IKS.  
 

PS 56/17 Avvikling av kommunale heimevernsnemder 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%25C2%25A727


Vedtak: 
Kommunal heimevernsnemd i Nordreisa kommune avvikles. Heimevernsnemnd for perioden 2016-
2019 vedtatt i kommunestyret 31.3.16 PS 42/16 opphører fra vedtaksdato. 
 

PS 57/17 Høring av revisjonsdokument for Kvænangen -regulering i 
Kvænangen og Nordreisa kommuner- tilleggshøring 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 26.10.2017  

Behandling: 
Siv Elin Hansen (Sv) fremmet følgende endringsforslag: 
Andre setning i innstillingen endres til: 
Nordreisa kommunestyre ser at reguleringen av Stuora Mollesjavre har hatt konkrete og 
påvisbare virkninger for vannstanden i Mollesjohka og dermed i Reisaelva. Dette bekrefter også 
fagrapportene som ligger ved revisjonsdokumentet. Graden av påvirkning på natur og miljø 
framstilles som lave og til dels ubetydelige, men er like fullt til stede.  
 
Siste avsnitt i innstillingen endres til: 
Kommunen krever at følgende vilkår går inn i ny konsesjon: 
Konsesjonshaver pålegges å bidra økonomisk til et miljøfond for Reisavassdraget tilsvarende 10 
mill kroner, som utbetales over 30 år og indeksreguleres fortløpende i denne konsesjonsperiode. 
Miljøfondet for Reisavassdraget skal ha utelukkende ha som formål å bedre miljøtilstanden, øke 
kunnskap, kompetanse, interesse og bred verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap som 
er berørt av utbyggingen og gi mer presis og sikker kunnskap i neste konsesjonsperiode på 30 år. 
Villaksen skal ha et særlig fokus mht fondets arbeid og virke. Miljøfondet skal bestå av medlemmer 
fra konsesjonshaver, kommunen, grunneier, elvelag, verneområdestyret for Reisa np. Nordreisa 
kommune administrerer opprettelsen av fondet og ser til at dets drift gjøres forsvarlig og i tråd med 
intensjonene. Endelig sammensetning av fondets styre gjøres av kommunen og konsesjonshaver i 
fellesskap og innstilles / vedtas som liknende kommunalt utvalg. Fondets vedtekter m.v. gjøres i 
tråd med intensjonene i dette vedtaket. 
 
Innstillingen med endringsforslaget fra Siv Elin Hansen (Sv) enstemmig vedtatt. 
  

Vedtak: 
Nordreisa kommune kommer med følgende supplerende uttalelse etter befaring 5.- .september 
2017. 
Nordreisa kommunestyre ser at reguleringen av Stuora Mollesjavre har hatt konkrete og 
påvisbare virkninger for vannstanden i Mollesjohka og dermed i Reisaelva. Dette bekrefter også 
fagrapportene som ligger ved revisjonsdokumentet. Graden av påvirkning på natur og miljø 
framstilles som lave og til dels ubetydelige, men er like fullt til stede.  
Det påhviler konsesjonær ansvaret i å fremskaffe nødvendige kunnskaper som en del av et 
fullstendig og utfyllende revisjonsdokument, som blant annet skal inneholde: 

o Oversikt over eventuelle utredninger og avbøtende tiltak som er gjort i forbindelse med 
reguleringen i den senere tid. 
o Erfarte og dokumenterte skader og ulemper som følge av reguleringen, med særlig vekt 
på fisk, friluftsliv, erosjon, landskap, naturens mangfold, kulturminner og andre 
miljøforhold. 
o Status i forhold til planprosessen etter vannforskriften. 
o Konsesjonærens vurdering av eksisterende vilkår, konsekvensene av reguleringen og en 



vurdering av innkomne krav. 
o Konsesjonærens forslag til endringer i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og muligheter 
for O/U-prosjekter. 

 
Slik dagens revisjonsdokument med vedlegg er utformet, synes de å være mangelfulle, og 
spesielt vedrørende kartlegging av reguleringens effekt på vannforekomstenes økologiske- og 
fiskeribiologiske status, og konsesjonærens forslag til avbøtende tiltak. Det er mangel på 
oppdaterte kunnskaper om status for fiskebestandene og vurdering av reguleringens 
skadevirkninger på de berørte vannforekomstene med hensyn på de økologiske forhold. 
Vurderingene er svært generelle, og bygger ikke på faktiske undersøkelse av eksempelvis 
tilstedeværelsen og sammensetningen av fiskebestander, næringstilgang osv. Eksempelvis 
skriver Ecofact følgende; … «Stuora Mollešjavri har vært kjent som et godt fiskevann med god 
produksjon av røye, og det er ingen grunn til å tvile på at dette stemte godt overens med faktiske 
forhold». Videre henvises det til en undersøkelse av Kanstad-Hansen i fra 1999 som beskriver 
fiskebestanden i Mollisjavri som …. «å ha en sunn sammensetning». Da kunnskapstilgangen til 
hvilken negativ effekt reguleringen har hatt, både er generelle og utdaterte, er det naturlig nok 
vanskelig og til dels umulig å foreslå endrede vilkår og avbøtende tiltak.  
 
Når det gjelder den fiskeribiologiske og økologiske statusen til Mollisjohka, oppstrøms 
Mollisfossen, beskrives den som … «Elveløpet 5,5 km nedstrøms Stuora Mollešjávri er per i dag 
uegnet for fiskevandring samt som gyte og oppvekstområde for fisk som følge av 
overføringen til Àbojávri», og … «Fra lombolaene ca. 2 km nedstrøms Mollešluoppal og ned til 
Mollisfossen vurderes vandringsmulighetene, gyte- og oppvekstforholdene for fisk som gode» 
(Ecofact). Videre er det utdaterte kunnskaper om statusen til den lakseførende delen av 
Mollisjohka (ca 800 meter). Den eneste kjente kunnskapen er at Halvorsen (1994) henviser til at 
han finner høyere tettheter av laksunger i Mollesjohka sammenlignet med hovedelva. Den mest 
oppdaterte kunnskapen finner vi i beskrivelsen av effekten av reguleringen nedstrøms samløpet 
mellom Mollisjohka og Reisaelva av Ferskvannsbiologen og NINA (2016). I denne vurderingen 
konkluderer Ferskvannsbiologen og NINA med at … «Reduksjonen i vannføring sannsynligvishar 
redusert rekrutteringen og oppvekstvilkårene for laks i den anadrome strekningen av Mollesjohka. 
Redusert vannføring i Mollesjohka kan blant annet føre til at gytelaks ikke klarer å svømme opp til 
gyteplassene, at gyteområder tørrlegges og/eller at størrelsen på oppvekstområdene reduseres». 
I samme rapport leser vi at om Reisaelva nedstrøms samløp med Mollisjohka at «Selv om den 
reduserte vannføringen i hovedelva er relativt lav, kan det ikke utelukkes at dette i enkelte 
perioder kan føre til mindre vanndekte arealer i Reisaelva, noe som kan påvirke 
ungfiskproduksjonen for eksempel direkte gjennom økt konkurranse og indirekte gjennom 
redusert produksjon av bunnfauna». Ferskvannsbiologen og NINA (2016) konkluderer med at 
... «Dersom eventuelle reguleringseffekter skal identifiseres må fokuset rettes mot å vise om, og 
eventuelt i hvor stor grad, overføringen av vann fra Mollesjohka har resultert i økt varighet av 
tørrlegging av gyte- og oppvekstarealer i Reisaelva, og som derav har hatt betydning for 
overlevelse og vekst hos ungfisk. Det bør derfor opparbeides kunnskap om eventuelle 
sammenhenger mellom vannføring og grad av tørrfall i elva». 
 
Nordreisa kommune mener derfor at konsesjonær ikke har lagt frem et tilstrekkelig 
kunnskapsgrunnlag for de berørte vannforekomstene med hensyn på bestandenes status og 
hvilken negativ effekt reguleringen har hatt på: 
1. Mollisjavre 
2. Mollisjohka oppstrøms Mollisfossen 
3. Mollisjohka fra nedslag av foss til hovedelva (ca. 800 m) 
4. Reisaelva nedstrøms samløpet med Mollisjohka 
 
Konsesjonærens revisjonsdokument må forbedres betydelig med hensyn på presisjon i 



beskrivelsene før en tiltaksanalyse kan gjennomføres og vilkår kan knyttes til konsesjonen. 
Nordreisa kommune presiserer at dette må på plass og at det spesielt må tas hensyn til at 
Reisavassdraget både er vernet og et nasjonalt laksevassdrag. Nordreisa kommune ber derfor om at 
dette kunnskapsgrunnlaget dokumenteres gjennom fiskeribiologiske og økologiske 
undersøkelser og videre følges opp med forslag til avbøtende tiltak før endelig uttalelse. 
 
Kommunen krever at følgende vilkår går inn i ny konsesjon: 
Konsesjonshaver pålegges å bidra økonomisk til et miljøfond for Reisavassdraget tilsvarende 10 
mill kroner, som utbetales over 30 år og indeksreguleres fortløpende i denne konsesjonsperiode. 
Miljøfondet for Reisavassdraget skal ha utelukkende ha som formål å bedre miljøtilstanden, øke 
kunnskap, kompetanse, interesse og bred verdiskaping omkring natur, miljø, fisk og landskap som 
er berørt av utbyggingen og gi mer presis og sikker kunnskap i neste konsesjonsperiode på 30 år. 
Villaksen skal ha et særlig fokus mht fondets arbeid og virke. Miljøfondet skal bestå av medlemmer 
fra konsesjonshaver, kommunen, grunneier, elvelag, verneområdestyret for Reisa np. Nordreisa 
kommune administrerer opprettelsen av fondet og ser til at dets drift gjøres forsvarlig og i tråd med 
intensjonene. Endelig sammensetning av fondets styre gjøres av kommunen og konsesjonshaver i 
fellesskap og innstilles / vedtas som liknende kommunalt utvalg. Fondets vedtekter m.v. gjøres i 
tråd med intensjonene i dette vedtaket. 
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Vedtak: 
Nordreisa kommunestyre har enstemmig vedtatt følgende uttalelse til Statens vegvesen 
handlingsprogram 2018-2023 (2029) 
 
Statens vegvesen har i høst utarbeidet forslag til handlingsplan etter stortingets behandling av 
Nasjonal transportplan (NTP). Forslaget er sendt på høring til fylkeskommunene og de største 
byene med frist 31.desember 2017. Troms fylkeskommune skal behandle dette i fylkestingsmøte i 
desember. 
 
Handlingsprogrammet er oppdelt i ruter på samme måte som NTP, der rute 8b omfatter E6 
Nordkjosbotn – Kirkenes med tilknytninger. 
Nordreisa kommunestyre har sammen med svært mange andre vært særdeles opptatt av å få en 
permanent utbedring av E6 Kvænangsfjellet. Vi har prioritert deler av våre planressurser for i 
samarbeid med Statens vegvesen for å få ferdig reguleringsplanen. Denne var ferdigstilt og vedtatt i 
2016 som førte til en prioritering i første del av NTP. Statens vegvesen har gjennomført et stort 
prosjekt med Reisafjellet som snart står ferdig. Prosjektorganisasjonen står dermed klar og kan 
starte med Kvænangsfjellet. Det er gjentatte ganger uttrykt fra myndighetene at det er forbundet 
store kostnader med å rigge prosjektorganisasjoner. Det er derfor med stor skuffelse 
kommunestyret registrer at en ikke planlegger oppstart av Kvænangsfjellet før 2020. Nordreisa 
kommunestyre ber Troms fylkeskommune vektlegge tidligere start av prosjektet i sitt 
høringsinnspill. 
 
Storslett bru er en flaskehals på E6 både i form av bredde, høyde og vektbegrensninger. Brua driftes 
i dag med dispensasjon for tyngre kjøretøy. Statens vegvesen har i dialog med Nordreisa kommune 
vektlagt at det hastet med å fornye brua og så i fjor for seg ferdigstilling i løpet av 3-4 år. Det ble 
derfor satt fortgang i detaljreguleringsprosessen slik at de kunne komme i gang med arbeidet. 



Oppstart av dette prosjektet er i handlingsplanen foreslått til 2021. Også her ber Nordreisa 
kommunestyre Troms fylkeskommune om å argumentere for tidligere oppstart i prosjektet. 
I andre halvdel av NTP er strekningen Langslett- Olderdalen prioritert. Men det er skapt usikkerhet 
om prosjektet fordi det kanskje ikke er økonomisk dekning for å oppfylle hele NTP. Nordreisa 
kommune vil poengtere at prosjektet er viktig, og ber fylkestinget nevne dette særskilt i sin 
høringsuttalelse til handlingsplanen. 
 


