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                                        Saksliste 
. 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 71/18 Referatsaker   
RS 259/18 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 

26, bnr 4 
 2018/580 

RS 260/18 Administrativt vedtak - søknad om utvidelse av 
boligtomt ved deling av gnr 20, bnr 29 

 2016/728 

RS 261/18 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 42, 
bnr 4 

 2018/697 

RS 262/18 Tillatelse til tiltak 1942/5/29 Enebolig med 
garasje 

 2018/701 

RS 263/18 Tillatelse til tiltak 1942/5/17 Enebolig med 
garasje 

 2018/627 

RS 264/18 Ferdigattest 1942/30/6 Fritidsbolig  2016/1253 
RS 265/18 Igangsettingstillatelse 1942/81/74 Fritidsbolig  2017/1474 
RS 266/18 Ferdigattest på gnr. 1942/29/57 Påbygg  2017/495 
RS 267/18 Vedtak- Søknad om godkjenning av ansvarsrett  2018/658 
RS 268/18 Tillatelse til tiltak gnr 46/10 Garasje  2018/859 
RS 269/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/86/43 

Brakkerigg Hamneidet båtforening 
 2018/711 

RS 270/18 Ferdigattest 1942/29/66 Tilbygg fritidsbolig  2017/495 
RS 271/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gnr 86/3 

Plasthall 
 2018/779 

RS 272/18 Tillatelse til tiltak 1942/24/1. Oppføring av mast.  2018/844 
RS 273/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/47/503 Midlertidig fyllmasse 
 2018/239 

RS 274/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/53/7 
Naust 

 2018/870 

RS 275/18 Tillatelse til tiltak 1942/65/32 Tilbygg enebolig  2018/878 
RS 276/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gnr 

1942/40/12 Tilbygg enebolig 
 2018/883 

RS 277/18 Ferdigattest 1942/40/12 Garasje  2017/1051 
RS 278/18 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 

24, bnr 1, festene 9 med tilleggsareale 
 2018/764 

RS 279/18 Administrativt vedtak - søknad om midlertidig 
omdisponering på gnr 22, brn 20 og 40 

 2018/629 

RS 280/18 Administrativt vedtak - søknad om 
arealoverføring fra gnr 56/1 til gnr 56/12 

 2018/691 



RS 281/18 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett gnr 13/1 
Tilbygg driftsbygning 

 2018/751 

RS 282/18 Rammetillatelse gnr 1942/12/5 Hansvoll  2018/760 
RS 283/18 Igangsettingstillatelse 1942/12/5 Hansvoll  2018/760 
RS 284/18 Tilbakemelding: Vedrørende søknad om tillatelse 

til akvakulturanlegg for makroalger - Lokalitet 
Kjempebakken - Nordreisa - Troms fylke 

 2018/491 

RS 285/18 Uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur av 
makroalger i flytende anlegg på lokalitet 
Kjempebakken - Nordreisa kommune 

 2018/491 

RS 286/18 Eidsfjord Sjøfram AS  - vedtak om økt 
produksjonskapasitet for akvakultur av laks, ørret 
og regnbueørret i sjøvann i produksjonsområde 
10 og 11, kopi av brev 

 2015/594 

RS 287/18 Til kommunene i Troms - informasjon om 
regionale miljøtilskudd (RMP) for Troms 2018 

 2018/744 

RS 288/18 Dispensasjon fra kravet om gjødslingsplan  2017/1239 
RS 289/18 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket 2018 gnr 25/4 
 2018/847 

RS 290/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 67/1 

 2018/855 

RS 291/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 67/2 

 2018/854 

RS 292/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 65/33 

 2018/853 

RS 293/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 8/2 

 2018/852 

RS 294/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 8/2 

 2018/851 

RS 295/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 65/21 

 2018/846 

RS 296/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 2/6 

 2018/848 

RS 297/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 2/6 

 2018/849 

RS 298/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 25/4 

 2018/847 

RS 299/18 Sladdet versjon -søknad om tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i jordbruket 2018 gnr 23/6 

 2018/850 

RS 300/18 Kopi av brev - Pålegg om informasjon 
Handtering av slukkevann i forbindelse med 
brann i avfalsanlegg Galsomelen Avfalsservice 
AS, Nordreisa kommune - Troms - Landhendelse 

 2018/773 



RS 301/18 Rapport håndtering av slukkevann ved brann på 
deponi - kopi av brev 

 2018/773 

RS 302/18 Kopi av brev - vurdering av tilbakemelding fra 
Avfallsservice 

 2018/773 

RS 303/18 Sentral godkjenning - orientering om stedlig 
tilsyn med foretak i Nordreisa og Alta kommune 

 2018/917 

RS 304/18 1942/2/21 svar på søknad om fritak på feiing og 
tilsynsgebyr 

 2018/17 

RS 305/18 Innrapportering ildsted  2016/32 
RS 306/18 Tilsynsrapport Sonjatun helsesenter  -  tilsyn 

brannvern 19.6.18 
 2018/745 

RS 307/18 Pålegg om tiltak - utløp fra stikkrenne i 
kommunal vei - eiendommen 1942/4/1 

 2015/194 

RS 308/18 Orientering til høringsparter om innstilling. NVEs 
referanse: 201501323-51 

 2015/1186 

RS 309/18 Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva 
Mollisjohka 

 2018/743 

RS 310/18 Varsel om pålegg om undersøkelser i sideelva 
Kildalselva 

 2016/831 

RS 311/18 Behandling av søknad om krattryddingsmidler 
2018 – Nordreisa kommune Nordreisa kommune 

 2015/196 

RS 312/18 Dispensasjon for oppføring 
telekommunikasjonsanlegg 1942/58/8 

 2018/737 

RS 313/18 Tillatelse til tiltak - oppføring 
telekommunikasjonsanlegg 1942/58/8 

 2018/737 

RS 314/18 Dispensasjon for oppføring av 
telekommunikasjonsanlegg 1942/24/1 

 2018/844 

RS 315/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys 
langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystemer 

 2018/619 

RS 316/18 Antagelse av leverandør "Oppgradering av veilys 
langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystem 2018/2019 

 2018/619 

RS 317/18 Avvising av tilbud for oppgradering av veilys 
langs kommunale veier med driftsansvar for 
styringssystemer 

 2018/619 

RS 318/18 Svar på klage - Avvising av tilbud for 
oppgradering av veilys langs kommunale veier 
med driftsansvar for styringssystemer 

 2018/619 

RS 319/18 Fylkesmannen opphever Nordreisa kommune sitt 
vedtak i sak 19/18 - dispensasjon for bruk av 
snøskuter for transport av bagasje og utstyr til 
Somas hytta. 

 2018/105 

RS 320/18 Opphever Nordreisa kommune sitt vedtak i sak  2018/105 



29/18 
RS 321/18 Opphever Nordreisa kommune sitt vedtak i sak 

31/18 
 2018/105 

RS 322/18 Opphever Nordreisa kommune i sak 30/18  2018/105 
RS 323/18 Særutskrift Revidering av reglement for 

folkevalgtes arbeidsvilkår Nordreisa kommune – 
Ungdomsrådet 

 2017/599 

RS 324/18 Melding om vedtak - Valg av ungdomsråd 2018  2018/221 
RS 325/18 Nordreisa 2.kvartalsrapport 2018  2018/924 
PS 72/18 Valg av ungdomsråd 2018  2018/221 
PS 73/18 KLage - på vedtak om deling av eiendom  2017/875 
PS 74/18 Klage - avslag på søknad om deling gnr 43, bnr 1  2017/1025 
PS 75/18 Klage - tillatelse til tiltak på gnr 47, bnr 87  2015/444 
PS 76/18 Lovlighetsklage sak 40/18 i Miljø,- plan og 

utviklingsutvalget 
 2016/121 

PS 77/18 Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan for 
Havnnesplass vest hyttefelt 1942/80/1 

 2018/397 

PS 78/18 Evaluering av omorganisering Sektor for drift og 
utvikling 

 2018/903 

PS 79/18 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.august 
2018 

 2016/677 

PS 80/18 Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling  2018/836 
 
Orienteringer: 
Møtet startet med en orientering fra Einar Giæver og Geir Lyngsmark om utvikling av 
eksisterende reiselivsnæring på Havnnes. 
 
Utvalget etterlyste flytting av lekeapparatet i Trekanten. De ønsket at det flyttes i høst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 71/18 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 
 

PS 72/18 Valg av ungdomsråd 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Forslag fra Hermod Bakken, Ung 
Hilde Nyvoll Ap velges som ungdomsrådets kontaktpersoner i Miljø, plan og utviklingsutvalget 
for perioden 2018-2019 
 
Forslag fra Hermod Bakken, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Hilde Nyvoll Ap velges som ungdomsrådets kontaktpersoner i Miljø, plan og utviklingsutvalget 
for perioden 2018-2019 
 
 

PS 73/18 Klage - på vedtak om deling av eiendom 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget opprettholder sitt vedtak av 08.06.2018, som medfører at 
Nordreisa kommune selger et tilleggsareal fra gnr 52, bnr 62 til gnr 52, bnr 66. Dette gjelder den 
delen av gnr 52, bnr 62 som er mellom gnr 52, bnr 123 og gnr 52, bnr 66. Arealet er på 25,28 
m2. Endelig areal fastsettes ved oppmåling. 
Adkomsten til gnr 52, bnr 123 med tilleggsareal på 70,23 m2, grensejusteres fra gnr 52, bnr 62 
til gnr 52, bnr 123. Endelig areal fastsettes ved oppmåling. 
Det er satt følgende vilkår: 

- Pris for areal kr 100,00 -kroneretthundre- pr m2 
- Offentlige avgifter og gebyrer for fradeling betales av kjøper. 

Hvis det skal bygges garasje på det godkjente tilleggsarealet til gnr 52, bnr 66, må det i forkant 
søkes om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om at hver tomt kun skal ha en 
avkjørsel. 
 



Utvalget kan ikke se at det har kommet inn nye vesentlige momenter som ikke var kjent ved 
behandlingen 08.06.2018. 
 

PS 74/18 Klage - avslag på søknad om deling gnr 43, bnr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune tar ikke klagen til følge og opprettholder sitt avslag om deling av to 
boligtomter fra gnr 43, bnr 1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr plan- 
og bygningslovens § 19-2, omdisponering jfr jordlovens § 9 og deling jfr jordloven § 12. Vi kan 
ikke se at det i klagen er kommet fram vesentlige momenter som skal vektlegges som gjør at 
opprinnelig vedtak endres. 
 
Avslaget begrunnes med at det omsøkte arealet er fylldyrka jord i drift og arealene i 
kommuneplanens arealdel er innenfor hensynssonen for verdifull jordbruksareal nært sentrum, 
der slikt areal skal ha et spesielt og langsiktig vern i arealforvaltningen. Jfr pbl § 19-2, 3. ledd, 
skal det ved en dispensasjon legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, 
miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 
Avslaget begrunnes også med at hensynene til framtidig landbruksdrift på eiendommen og i 
området vil bli vesentlig tilsidesatt. Ulempene ved en dispensasjon og deling vil derfor bli klart 
større enn fordelene, og dispensasjon kan ikke gis. Vi kan ikke se at det foreligger 
samfunnsinteresser av en slik vekt at landbruksinteressene skal vike. 
 

PS 75/18 Klage - tillatelse til tiltak på gnr 47, bnr 87 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til klage fra Tove Holene. Klagen tas ikke til følge. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) §§ 20-1 og 21-4 godkjennes søknad om tillatelse i  
ett trinn mottatt 16.07.2014 for oppføring bolig med 4 boenheter, samt vesentlige reparasjoner 
på garasje på gbr 47, bnr 87 som omsøkt.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonsplan og godkjente søknader om  
ansvarsrett og kontrollerklæringer.  
 
Nordreisa kommune har vurdert saken i forhold til søknad om dispensasjon fra byggelinje mot 
vei, samt bygging inntil nabogrense. Oppbyggingen av garasjen ansees som et mindre tiltak på 
eksisterende og opprinnelig grunnmur, og formålet er i samsvar med både reguleringsplan og 
kommuneplanens arealdel og er derfor ikke en dispensasjon. Klage på nabovarsel fra grunneier 



på gnr 47, brn 203 angående beliggenhet, anses derfor som ikke å være av stor relevans og 
vektlegges ikke som vesentlig.  
 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget vil følge opp ferdigattesten på garasjen og ber om at den blir 
forelagt til politisk behandling  
 
Vedtaket begrunnes med at miljø-, plan og utviklingsutvalget ikke kan se at det har kommet inn 
nye vesentlige momenter i saken. 
 

PS 76/18 Lovlighetsklage sak 40/18 i Miljø,- plan og utviklingsutvalget 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til henvendelse om lovlighetsklage på utvalgets vedtak i 
sak  40/18. 
Utvalget aviser lovlighetsklagen og mener avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, og at 
saksbehandlingsreglene er fulgt i denne saken. 
 

PS 77/18 Vurdering av planinitiativ - reguleringsplan for Havnnesplass vest 
hyttefelt 1942/80/1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap), Karl Martin Nyheim (Mdg), Geir Tomasjord (Sv) og Ola Dyrstad (Sp) 
fremmet følgende felles tilleggsforslag: 
Det er mange ulike interesser i området som skal hensyn tas. Det er derfor viktig at hyttebygging 
skjer etter en samlet plan for området. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
 
Det ble først stemt for rådmannens innstilling. Innstillingen vedtatt mot en stemme. 
Det ble tilslutt stemt over tilleggsforslaget. Forslaget vedtatt mot en stemme. 
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet. Kommunen 
henviser tiltakshaver å fremme innspill om hytteområde i samsvar med planinitiativet ved 
rullering av kommuneplanens arealdel. 
Det er mange ulike interesser i området som skal hensyntas. Det er derfor viktig at hyttebygging 
skjer etter en samlet plan for området. Gjennom kommuneplanens arealdel vil en få belyst dette. 
 



PS 78/18 Evaluering av omorganisering Sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken tas til orientering.  
Dagens organisasjonsmodell for drift og utvikling videreføres. 
 

PS 79/18 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.august 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.august 2018 tas til etterretning. 
Sektorleder bes fortsatt om å ha en streng prioritering innen øvrige kostnader fram til neste 
rapport. 
 

PS 80/18 Budsjett 2019 -sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 30.08.2018  

Behandling: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende forslag: 
Administrasjonen bes om å utrede konsekvenser og kostnader med følgende tiltak: 
Miljø- og klimarådgiver 
Brannutstyr 
Skiltvegg Halti  
Oppsetting av navneskilt kommunale veger  
 
Forslaget fra Miljø, plan og utviklingsutvalget enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Administrasjonen bes om å utrede konsekvenser og kostnader med følgende tiltak: 
Miljø- og klimarådgiver 
Brannutstyr 
Skiltvegg Halti  
Oppsetting av navneskilt kommunale veger  
 


