
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 16.01.2019 
Tidspunkt: 09:00-12.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Karl Mattis Nyheim Nestleder MDG 
Geir Tomasjord Medlem SV 
Johanne M Olaussen Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  
Ragnhild Hammari MEDL FRP 
Hermod Bakken MEDL UNG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Mona Solvang Per-Håvard Steinsvik KRF 
Jonny Henriksen Ragnhild Hammari FRP 
Jonas Pedersen Hermod Bakken UNG 

 
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   Geir Tomasjord 
Leder 
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Karl Mattis Nyheim 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Møtet starter med en orientering fra virksomhetsleder John Arne Jensen om 
energisparekontrakter, strømforbruk, tiltak mm 
 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/19 Referatsaker   
RS 1/19 18/77874-1 Vedtak om tilskudd til kommunal veterinærvakt 

for 2019 
 2015/604 

RS 2/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs  2018/14 

RS 3/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms vgs  2018/14 

RS 4/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 3, bnr 4  2018/860 

RS 5/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 81, bnr 5  2018/1051 

RS 6/19 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på gnr. 
1942/33/2 

 2018/1435 

RS 7/19 Administrativt vedtak - tilskudd til drenering av 
jordbruksjord på gnr. 3/2 og 3/3 

 2018/1382 

RS 8/19 Administrativt vedtak - tilskudd til drenering av 
jordbruksjord på gnr. 6/2 

 2018/1381 

RS 9/19 Administrativt vedtak - tilskudd til drenering av 
jordbruksjord på gnr. 65/4, 65/7 og 65/10 

 2018/1086 

RS 10/19 Byggetillatelse utsendt 12.04.2018 oppheves.  2018/380 

RS 11/19 Dokument 2017/0134-10 Klagenemndas avgjørelse sendt 
fra Klagenemndssekretariatet 

 2017/1148 

RS 12/19 Ferdigattest 1942/43/132.  2016/1394 

RS 13/19 Ferdigattest 1942/81/53 Fritidsbolig  2018/1330 

RS 14/19 Ferdigattest 1942/81/75 Fritidsbolig  2017/1474 

RS 15/19 Informasjon om bygninger befart i forbindelse med 
registreringsprosjektet av samiske bygninger i Nordreisa 
kommune 

 2018/1434 

RS 16/19 Klagenemndas avgjørelse sendt fra 
Klagenemndssekretariatet 

 2016/1457 

RS 17/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/13/160 Nybygg enebolig 
m/garsasje 

 2017/293 

RS 18/19 Modernisering av Telenors infrastruktur i kommunen  2018/1459 

RS 19/19 Rapport Havnesamarbeidet "Mer gods på sjø i Nord-
Troms" 

 2018/192 

RS 20/19 Referat fra møte i ungdomsrådet 051218  2018/221 

RS 21/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gnr 1942/24/1/6  2018/1364 

RS 22/19 Vedr. 16-01084-76 - Kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse i Troms - register med 15 landskap er opprettet. 

 2016/349 

RS 23/19 Brev av 21.12.2018 til Nordreisa kommune   

RS 24/19 Svar -krav om erstatning   

RS 25/19 Tilknytningsavgift - Betesda boligfelt   

PS 2/19 Revisjon av konsesjonsvilkår for Abojohka 
utbygging -merknader til oversendelse fra NVE 
til OED 

 2015/1186 

http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=46934
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=46963
http://ntephorte/42ephorte/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewJP%2520(UB)&JP_ID=46977


PS 3/19 Miljøfond -støtte til fjerning av gamle oljetanker  2018/1120 
PS 4/19 Søknad dispensasjon for oppføring av hytte på 

1942/65/3 
 2018/635 

PS 5/19 Søknad om dispensasjon 1942/46/66 Enebolig 
med to boenheter 

 2018/1206 

PS 6/19 Søknad om tillatelse 1942/47/439 Oppføring av 
garasje med merknad fra nabo 

 2018/380 

PS 7/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.desember 
2018 

 2016/677 

 
 
Orienteringssaker 
Sektorleder orienterte om at i desember 2018 har to private lokale rørleggerbedrifter gått til 
anskaffelse av utstyr for arbeid på tette avløpsledninger.  Tidligere er det bare kommunen som 
har hatt utstyr for kloakk og dermed har vi også måtte ta på oss arbeid for private ledningseiere.   
For tilsvarende arbeid på private vannledninger, har kommunen alltid henvist publikum til 
private rørleggere.  Dette ønsker kommunen nå også å gjøre for arbeider på avløpsledninger/ 
anlegg. 
Saken ble drøftet og utvalget mener at kommunen heretter skal henvende private henvendelser 
om problemer med avløpsledninger/anlegg til de to private bedriftene. 
 
Sektorleder orienterte om oversendelse av foreløpig reguleringsplanforslag for Storslett bru. 
Problemstillinger er at i forslaget ønsker SVV å stenge Leonard Isaksens vei for innkjøring fra 
E6. Administrasjonen har tidligere ved flere anledninger gitt planleggerne i SVV beskjed om at 
dette vil skape store problemer med drift og utføring av tjenester i denne veien. Utvalget drøftet 
denne saken og støttet administrasjonens vurdering. 
 

PS 1/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Referatsaker tas til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 

PS 2/19 Revisjon av konsesjonsvilkår for Abojohka utbygging -merknader til 
oversendelse fra NVE til OED 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Jfr fvl §6 fratrer Ola Dyrstad (Sp) møtet under behandling av saken.  
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

Nordreisa kommune anmoder Olje- og energidepartementet OED å omgjøre NVE sitt 
vedtak om ikke å anbefale et miljøfond for utvikling av Reisavassdraget, slik Nordreisa 
kommunestyre har foreslått og krevd i sin høringsuttalelse. Vi ber OED om å pålegge 
opprettelsen av et slikt fond når revisjonen / fastsettelsen av nye vilkår skal endelig vedtas. 
 
Innledningsvis presiseres det at et slikt fond ikke er tiltenkt å være en slags inntektskilde for 
kommunen, eller at det er en type erstatningssak i ettertid. Kommunestyrets intensjon med dette 
fondet er at det er et miljørettet utviklingstiltak som vil få stor betydning for verdiskaping både i 
økologisk og økonomisk perspektiv. Fondets innretting, sammensetning og etablering viser det, 
og at det er frittstående og revideres uavhengig.  
 
Kraft er viktig for samfunnsmessig infrastruktur og velferd, det gir inntekter og nytte. Men – det 
er også viktig å balansere dette inn i en mer moderne miljøvurdering enn den NVE nå har gjort. 
Nye konsesjonsvilkår skal stå i mange år. Nordreisa kommune vil gjøre grep for et godt, 
langsiktig arbeid nå og ønsker et miljøfond som verktøy for det. 
 
Vi mener at NVE har gjort en for snever vurdering av natur- og miljøinteressene i sin 
saksbehandling. Vassdragets, og områdets helhet, er tillagt for liten betydning i deres 
saksbehandling. Reisavassdraget har sitt utspring i grenseområdene til Finnmark og helt mot 
riksgrensen til Finland. Vi mener at hele nedbørsfeltet skal inngå sterkere i totalvurderingen når 
områdets verdi og miljøstatus skal vurderes.  
 
I et moderne miljøsyn forventes det at en nasjonalpark har en naturtilstand som er lik det 
opprinnelige (inngrepsfritt), og framstår som et naturområde av høy nasjonal og internasjonal 
kvalitet. Det betyr inngrepsfritt, som også var hjemlet i naturvernloven, og nå 
naturmangfoldsloven. I et slikt perspektiv, med dagens miljøoppfatninger, er det ikke tvil om at 
et inngrep av den typen som er gjort i Mollisjavri må søkes «avbøtet og tilbakeført» så langt 
som mulig.  
Saksbehandlingen slår fast at tilbakeføring ikke er mulig, nye inngrep svarer ikke til 
nytteverdien. Da er opprettelsen av et miljøfond et konkret og riktig virkemiddel for å iverksette 
og lete fram muligheter for en bedret miljøtilstand i framtida. 
 

PS 3/19 Miljøfond -støtte til fjerning av gamle oljetanker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget gir for året 2019 en presisering om at støtte til fjerning av 
gamle oljetanker og oljefyrer kan gis hvis søker faller utenom Enova sine regler. 
 
Støtten gis med et støttebeløp på: 
Fjerning av oljefyr og oljetank kr 10.000 
Fjerning av oljetank kr 5.000 
 
For å få utbetalt støtte må du registrere kostnadene i søknadsportalen regional forvalting. Legg 
ved dokumentasjon på relevante fakturaer. 
 



PS 4/19 Søknad dispensasjon for oppføring av hytte på 1942/65/3 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende felles tilleggsforslag: 
Hyttebygget vil komme innen byggeforbudssonen mot sjø som normalt er 100 meter jf plan- og 
bygningslovens § 1-8. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling med tilleggsforslag. 6 stemte for og 1 stemte imot. 
Innstillingen med tilleggsforslaget dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 avslås søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.  
 
I vedtaket er det lagt vekt på at ved omsøkt plassering, vil bygget få karakter av å bli hytte nr. 2 
på fritidseiendommen. Etter en samlet vurdering er konklusjonen at fordelene ved å gi 
dispensasjon som omsøkt, ikke er klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningslovens § 19-2.  
Hyttebygget vil komme innen byggeforbudssonen mot sjø som normalt er 100 meter jf plan- og 
bygningslovens § 1-8. 

PS 5/19 Søknad om dispensasjon 1942/46/66 Enebolig med to boenheter 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det gis i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra § 2.1.8 i reguleringsplanen 
Betesta boligområde, planid.19422014_002, for oppføring av enebolig med takvinkel på 10°.  
 
Dispensasjon gis på grunnlag av at formålsbestemmelsen for reguleringsplanen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt med en lavere takvinkel enn det som er satt av i planen og der dispensasjon 
er til fordel for tiltakshaver. 
 
Dispensasjonen har ingen større konsekvenser eller ulemper for helse, miljø, jordvern, sikkerhet 
og tilgjengelighet, utover det som er vurdert i saken.  
 
 

PS 6/19 Søknad om tillatelse 1942/47/439 Oppføring av garasje med merknad 
fra nabo 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 12.12.2018 for oppføring av garasje på gnr. 47 bnr. 439. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart, avstandserklæring og 
erklæringer om ansvarsrett. 
 
 

PS 7/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.desember 2018 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 16.01.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.desember 2018 tas til etterretning.  
 


