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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 20/18 Referatsaker   
RS 126/18 Administrativt vedtak - søknad om 

avløsertilskudd ved sykdom for perioden 01-
280118 

X 2015/1237 

RS 127/18 1942/43/72 Svar på søknad om overnatting Nord-
Troms vgs 

 2018/14 

RS 128/18 1942/86/31 svar på søknad om fritak på feiing og 
tilsynsgebyr 

 2018/17 

RS 129/18 Kommentar på avslag av deling av grunneiendom 
gnr 1942/24/9 

 2017/474 

RS 130/18 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 
78/5 

 2016/1317 

RS 131/18 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
65, bnr 9 

 2018/194 

RS 132/18 Ferdigattest gnr bnr 1942/52/113  2017/665 
RS 133/18 Midlertidig ferdigattest 1942/47/151  2015/2401 
RS 134/18 Ferdigattest 1942/83/90  Ny enebolig  2017/591 
RS 135/18 Vedtak på klage angående klagerettighet i 

byggesak 
 2017/1448 

RS 136/18 Tillatelse i ett trinn 60/9 Rivning av bygg etter 
brann 

 2018/356 

RS 137/18 Tiltak uten ansvarsrett gnr 1942/12/5 Midlertidig 
lagring av fyllmasser 

 2018/364 

RS 138/18 Fordeling av tilskott til drenering 2018  2017/336 
RS 139/18 Påslipp til kommunalt avløpsnett  2018/153 
RS 140/18 Regional forvaltningsplan vannregion Troms 

2016 - 2021 
 2015/143 

RS 141/18 Stadfesting- skiltforskriftens bestemmelser - 
vedtatte fartsgrenser 

 2018/319 

RS 142/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 143/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 144/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 145/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 146/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 



RS 147/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 148/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 149/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 150/18 Bruk av offentlig parkeringsplass Storslett 
sentrum og parkering på gangvei 

 2016/1404 

RS 151/18 Erstatningsoppgjør-skred Sørkjosen 2015  2015/1410 
RS 152/18 Nasjonalparkkommunestatus og merkevaren 

«Norges nasjonalparker» 
 2015/1294 

RS 153/18 Klimatilpasning i landbruket gjennom 
planlegging etter plan- og bygningsloven 

 2015/2550 

RS 154/18 Svar - deltakelse i prosjekt klimatilpasning i 
landbruket gjennom planlegging etter plan- og 
bygningsloven 

 2015/2550 

RS 155/18 Administrativt vedtak - godkjenning av 
forpaktningskontrakt gnr 70/1 

 2018/384 

RS 156/18 Administrativt vedtak - Søknad om tilskudd til 
drenering av jordbruksjord 

 2016/630 

RS 157/18 Administrativt delegert vedtak- Dispensasjon for 
båndtvang 02.04-20.04.2018 

 2018/365 

RS 158/18 Avslutning av avtale Geira/Moskodalen jaktfelt  2015/1229 
RS 159/18 Brukerundersøkelse byggesaksbehandling  2018/391 
RS 160/18 Forslag til detaljregulering: Olsens verft - Plan 

ID: 19422017_002 
 2017/1389 

PS 21/18 Klage på avvisningsvedtak  2017/1427 
PS 22/18 Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr februar 

2018 
 2016/677 

PS 23/18 Utvidelse av deponikapasitet, Galsomelen  
1942/19/1 

 2018/328 

PS 24/18 Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og 
skiskytteranlegg - nasjonal plan ID: 
19422018_002 

 2018/377 

PS 25/18 Påbygg på naust 1942/68/15  2017/1354 
PS 26/18 Klage på nabovarsel gnr bnr 47/87  2015/444 
PS 27/18 Asfaltering 2018 - Prioritering  2016/1082 
PS 28/18 Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og 

vedlikehold 
 2015/1344 

PS 29/18 Marin forsøpling og strandrydding i Nordreisa 
kommune 

 2018/209 

PS 30/18 Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling  2018/388 



PS 31/18 Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr. mars 
2018 

2016/677 

 
Saker lagt frem i møtet: 
PS 32/18  Forslag til detaljregulering: Olsens verft – Plan ID: 19422017_002      2017/1389  
 
Orienteringer 
Administrasjonen orienterte om ny referatsak, brev fra Fylkesmannen i Troms av 14.april 2018, 
der det blir varslet at scooterdispensasjoner til Somas blir opphevet. 
Utvalget drøftet saken og ba administrasjonen om å besvare brevet. Videre tar leder i utvalget 
kontakt med media om saken. 
 
Administrasjonen orienterte om Norsk Bioenergi AS har kjøpt det gamle bioenergianlegget ved 
Sonjatun og at Formannskapet har behandlet og godkjent avtale om kjøp av varmt vann fra 
Norsk Bioenergi AS. Oppstart høsten 2018. 
 
Administrasjonen orienterte om reparasjon av manskapsbilen etter brann i januar. Utvalget 
drøftet saken og ønsket at administrasjonen lager en oversikt over brannmateriellet til 
budsjettprosessen for 2019. 

PS 20/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  
 

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 
 

PS 21/18 Klage på avvisningsvedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Etter en gjennomgang av saken har Nordreisa kommune kommet fram til at Tove Holene ikke er 
part i saken og derfor ikke har klagerett jfr forvaltningslovens § 28. Fordi betingelsene for å 
klage ikke er tilstede, avvises saken jfr forvaltningslovens § 32, 2. ledd, siste punktum.  
 

PS 22/18 Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr februar 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr februar 2018 tas til etterretning.  
 

PS 23/18 Utvidelse av deponikapasitet, Galsomelen  1942/19/1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Karl Mattis Nyheim tiltrådde som leder 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningsloven §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse for utvidelse av deponianlegg på Galsomelen gnr. 19, bnr. 1, fnr. 2   
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og godkjente søknader om 
ansvarsrett.  
 
Det vises også til vedtak datert 11.12.2017 om endring i tillatelsen til drift og tillatelse til 
etablering av ny celledeponi, gitt av Fylkesmannen i Troms i sak nr. 17/517. Nordreisa 
kommune har ved høringen anmodet om at sikringen mot flygeavfall styrkes når utvidelse av 
deponiet anlegges. 
 

PS 24/18 Varsel om oppstart: Detaljregulering Saga ski- og skiskytteranlegg - 
nasjonal plan ID: 19422018_002 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljregulering 
Saga ski- og skiskytteranlegg med plan ID 19422018_002 på gårds- og bruksnummer 42/1, 
42/2, 42/8 og 42/10 i Nordreisa kommune. 
 

PS 25/18 Påbygg på naust 1942/68/15 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Jfr plan og bygningslovens § 1-8 gis det dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100 meters beltet 
langs sjø til oppføring og utvidet bruk av naust på gnr 68, bnr 15 i forbindelse med 
næringsvirksomhet knyttet til sjøtransport. Det gis også dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel jfr plan- og bygningslovens 19-2 til samme tiltak.  
 

PS 26/18 Klage på nabovarsel gnr bnr 47/87 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Fellesforslag fra Miljø, plan og utviklingsutvalget 
 
Saken utsettes. Det må foreligge en uttalelse fra veimyndighetene ang utvidet bruk av avkjørsel 
før byggesøknaden kan behandles. 
Utvalget ber også om veimyndighetenes vurdering av garasjens plassering i forhold til E6. 
 
Fellesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes. Det må foreligge en uttalelse fra veimyndighetene ang utvidet bruk av avkjørsel 
før byggesøknaden kan behandles. 
Utvalget ber også om veimyndighetenes vurdering av garasjens plassering i forhold til E6. 

PS 27/18 Asfaltering 2018 - Prioritering  

Møteprotokoll Nordreisa driftsutvalg 19. juni 2012  

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Asfaltering av kommunale grusveier 2018 skjer etter følgende prioritering 

1. Stealliveien 
2. Båtnesveien 
3. Karl Lundes vei 
4. Gropa 
5. Arnestad (andel) 

Utførelse skal skje innenfor bevilget ramme på 1,5 mill kroner. 

 

PS 28/18 Veilys i Nordreisa - Målt forbruk, drift og vedlikehold 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  
 



Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Veilys skiftes til LED lys samtidig som målere installeres for de strekninger som 

Nordreisa kommune påtar seg fortsatt drift av.  
Utskifting av lys og montering av målere skjer i 2018. 
 

2. Tiltak under pkt 1 finansieres ved bruk av avsatt beløp på kr 1,0 mill i 
investeringsbudsjett 2018 og nytt opptak av lån på kr 1 mill, samt omdisponering av 
ubrukte lånemidler Høgegga barnehage på kr 5,35 mill. 
Driftsbudsjett ansvar 696 reduseres fra 2019 med kr 604.000 til dekning av 
kapitalkostnader. 
 

3. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av alle veilys langs E6 fra Kåfjord 
grense til Kvænangen grense.  
 

4. Nordreisa kommune avslutter pr 31.08.2017 drift av veilys langs alle 
fylkesveistrekninger i Nordreisa. 

 

PS 29/18 Marin forsøpling og strandrydding i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  
 

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

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til henvendelse fra Nord Troms Friluftsråd og anbefaler 
at friluftsrådet koordinerer og støtter aksjoner som gjelde strandrydding i Nordreisa kommune. 
 
Nordreisa kommune bidrar med hjelp til å formidle ordningen på vår hjemmeside og 
facebookside, slik at flest mulig skal få vite om at det går an å søke. 
 

PS 30/18 Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Årsmelding 2017 sektor for Drift og utvikling vedtas.  
 



PS 31/18 Virksomhetsrapport Drift og utvikling pr mars 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr mars 2018 tas til etterretning. 
 
Sektorleder bes om å ha en streng prioritering innen øvrige kostnader fram til neste rapport. 
 

PS 32/18 Forslag til detaljregulering: Olsens verft - Plan ID: 19422017_002 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 19.04.2018  

Behandling: 
Habilitet ble etter anmodning fra representanten Hilde Nyvoll avgjort av utvalget til at Hilde 
Nyvoll var habil. 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12- 10 og 12- 12 jf. § 12-3 vedtar Nordreisa Miljø-, 
plan- og utviklingsutvalg å legge forslag til detaljregulering, Olsens verft med nasjonalplan ID 
19422017_002, ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 


