
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 04.04.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 15:20 

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

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  
Ragnhild Hammari MEDL FRP 
Karl Mattis Nyheim Nestleder MDG 
Hermod Bakken Medlem UNG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Mona Solvang Per-Håvard Steinsvik KRF 
Jonny Henriksen Ragnhild Hammari FRP 
Tore Elvestad (Ap) Karl Mattis Nyheim MDG 
Ingen møtte for Hermod Bakken UNG 

 
Merknader 
Ragnhild Hammari (Frp) deltok i behandling av PS 23/19 

 
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  Ola Dyrstad 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud       Johanne M Olaussen 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 18/19 Referatsaker   
RS 89/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nordreisa 

idrettshall 
 2019/24 

RS 90/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms 
vgs avd. Storslett 

 2019/24 

RS 91/19 1942/Svar på søknad om overnatting 
Straumfjordnes skole 

 2019/24 

RS 92/19 1942/Svar på søknad om overnatting 
Samfunnshuset 

 2019/24 

RS 93/19 Tilsyn og veiledning om eksponering for 
brannrøyk 

 2019/107 

RS 94/19 1942/43/77 Fyringsforbud  2019/27 
RS 95/19 Ferdigattest 1942/47/68 Tilbygg enebolig  2015/2162 
RS 96/19 Ferdigattest 1942/83/28 Fritidsbolig  2015/2116 
RS 97/19 Ferdigattest 1942/29/103 Fritidsbolig  2018/813 
RS 98/19 Ferdigattest på gnr. 1942/27/2 Rivning av bolig  2015/1950 
RS 99/19 Ferdigattest på gnr. 1942/30/41 Garasje  2015/1774 
RS 100/19 Ferdigattest 1942/65/56 Driftsbygning landbruk  2018/465 
RS 101/19 Ferdigattest 1942/82/13 Tilbygg 

våningshus/fritidsbolig 
 2015/1912 

RS 102/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/10/17 Soverom  2018/1179 
RS 103/19 Midlertidig brukstillatelse 1942/10/17 Soverom  2018/1179 
RS 104/19 Klage tas til følge - vedtaket oppheves  2015/444 
RS 105/19 Kartlegging av økonomiske konsekvenser av 

endringer i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner 
mv. verk og bruk 

 2019/239 

RS 106/19 Informasjon til havbrukskommuner fra Norges 
Miljøvernforbund 

 2019/289 

RS 107/19 Nord-Troms friluftsråd: Håndbok med 
arbeidsprogram for 2019-2021 

 2015/287 

RS 108/19 Protokoll fra rovviltnemndas møte 7.3.2019 – slik 
skal midler til forebyggende og konflikdempende 
tiltak brukes i 2019 

 2015/612 

RS 109/19 Endring i krav til forvaltningsplan for statlig 
sikrede friluftsområdet 

 2015/2310 

RS 110/19 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering 
av de regionale vannforvaltningsplanene 

 2015/143 

RS 111/19 Tildeling av tilskudd - Anskaffelse av 2 
kommunale elvarebiler 

 2019/377 



RS 112/19 Forslag til fredningsvedtak for Gamleskolen i 
Sappen §§15 og 19 

 2018/1329 

RS 113/19 Høring: Hovedplan for skogbruksplanlegging 
med miljøregistreringer i Troms 2019 - 2029 

 2019/341 

PS 19/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019  2016/677 
PS 20/19 Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - 

Nasjonal plan ID: 19422015_001 
 2015/2351 

PS 21/19 Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 
19422017_005 - høringsuttalelse 

 2017/499 

PS 22/19 
PS 23/19 
 
PS 24/19 

Omorganisering av vannområdeutvalgene 
Søknad om rammetillatelse og dispensasjon 
1942/47/47 Overnattingsbygg 
Søknad om dispensasjon fra båndtvangsreglene 1. 
april til 15. april 2019 

 2018/302 
2016/121 

 
15/1101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 18/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

PS 19/19 Resultatrapport drift og utvikling pr 1.mars 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Tore Elvestad (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag:  
Administrasjonen får i oppgave å vurdere hvilke reguleringsplaner som må settes bort pga for 
liten kapasitet til å utarbeide den store mengden reguleringsplaner som er planlagt. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Elvestad enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.mars 2019 tas til etterretning. 
 
Administrasjonen får i oppgave å vurdere hvilke reguleringsplaner som må settes bort pga for 
liten kapasitet til å utarbeide den store mengden reguleringsplaner som er planlagt. 
 
 

PS 20/19 Planforslag: Detaljregulering Sørkjosen - Nasjonal plan ID: 
19422015_001 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget ser at sykkel- og gangvei SGS2 ikke har optimal plassering og 
ønsker spesielt synspunkter på dette fra grunneiere i området. 
 
Det ble stemt over innstillingen med tilleggsforslag fra Nyvoll.  6 stemte for og 1 stemte imot. 
Innstillingen med tilleggsforslaget dermed 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 nasjonal plan ID 19422015_001, 
og legger planforslaget ut til annen gangs høring og offentlig ettersyn i seks uker. 
 
Miljø, plan og utviklingsutvalget ser at sykkel- og gangvei SGS2 ikke har optimal plassering og 
ønsker spesielt synspunkter på dette fra grunneiere i området. 
 



PS 21/19 Detaljreguleringsplan E6 Storslett bru planid 19422017_005 - 
høringsuttalelse 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune er imot at Leonhard Isaksens veg blir stengt for avkjørsel fra E6 slik det 

er i dag. 
2. Det bør gis dispensasjon fra bestemmelser for rekkverksløsning for bru slik at avkjørsel fra 

E6 til L. Isaksens veg kan opprettholdes. Dette kan eventuelt kombineres med en reduksjon 
av tillatt hastighet fra 50 til 40 km/t på E6 gjennom Storslett sentrum fra krysset Bussvegen 
til krysset Båtnesvegen. 

3. En løsning som skissert i planbeskrivelsen hvor større kjøretøy skal bruke gang- og 
sykkelveien som atkomst til L. Isaksens veg, må anses som en trafikksikkerhetsmessig dårlig 
løsning. Barn og unge bruker denne strekningen av gang- og sykkelveien i stor grad. 

4. Dersom en stenging av avkjørselen til L. Isaksens veg opprettholdes, må det finnes en annen 
løsning enn bruk av gang- og sykkelveien for større kjøretøy. Dette må framkomme i denne 
reguleringsplanen og/eller i den nye reguleringsplanen for Storslett sentrum som kommunen 
utarbeider. Statens vegvesen må dekke alle kostnader for etablering av en annen løsning. 

 
 

PS 22/19 Omorganisering av vannområdeutvalgene 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar at kommunen inngår i et felles vannområdeutvalg Troms Nord, hvor 
vannområdene Nordreisa-Kvænangen, Lyngen-Skjervøy og Balsfjord-Karlsøy slåes sammen til 
et vannområdeutvalg. Ved særskilte saker som bare berører et av de nevnte vannområdene, 
gjennomføres egne møter i de enkelte vannområdene.  
Slike saker skal refereres i vannområdeutvalget Troms Nord. 
 

PS 23/19 Rammetillatelse og dispensasjon1942/47/47 Overnattingsbygg 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  
 
 Jfr fvl §6, 2 ledd fratrer Johnny Henrksen (Frp) under behandling av saken.  
 
Behandling: 
Dokument 2016/121-57 - Brev av 3.april 2019 fra advokat Freibu AS på vegne av Henriksens 
gjestestue, ble delt ut til alle medlemmene før behandling av saken. 
 
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag: 
Nytt avsnitt 2 



Søknaden om dispensasjon fra TEK 17 kap 12 og § 13-3 godkjennes pga. at de har universell 
utforming i hovedbygget med rom til rullestolbrukere og ser da ikke nødvendigheten med å ha 
det i modulbygget som er et overnattingsbygg/avlastningsbygg.  
Det er i hovedhuset de har resepsjon, serverer frokost og har bar. Det er der gjestene møter når 
de kommer for overnatting.  
 
Det ble stemt over forslaget fra Hammari satt opp mot innstillingen. 6 stemte for rådmannens 
innstilling og 1 stemte for forslaget. Innstillingen dermed vedtatt. 
 
Til slutt ble det stemt over resten av rådmannens innstilling. Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes søknad om 
rammetillatelse i samsvar med søknad om oppføring av modulbygg som overnattingsbygg på 
gnr. 47 bnr. 47.  
 
Søknad om dispensasjon fra TEK17 kapitel 12 og § 13-3, avslås på grunnlag av at 
konsekvensene blir for store til at dispensasjon kan gis. Bygget oppfyller ikke kravene til 
planløsning, universell utforming og ventilasjon. Dette gjelder fellesareal, soverom, bad og 
toalett. Hensynene i formålsbestemmelsene i TEK17 blir derved vesentlig tilsidesatt.  
 
Det gis dispensasjonen for §§14-2 og 14-3 i TEK17, da det ikke vil gjøre vesentlig forskjell fra 
minstekravet til energikrav i TEK17.  
 
Søksmål om gyldigheten av forvaltningsvedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at klageadgangen til fylkesmannen er benyttet jf forvaltningslovens § 27 b. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 
- Det skal prosjekteres nok parkeringsplasser til eksisterende bygg og nytt bygg, i samsvar 

med kommuneplanens arealdels bestemmelser.  
- Ved søknad om igangsettingstillatelse skal alle krav i TEK17 være oppfylt, unntatt §§14-

2 og 14-3 som det er gitt dispensasjon ifra ovenfor og oppdaterte tegninger for bygget og 
brannkonsept for overnattingsbygg.  

 

PS 24/19 Søknad om dispensasjon fra båndtvangreglene 1.april til 15. april 
2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.04.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø, plan og utviklingsutvalget viser til Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22 og 
avslår søknad om dispensasjon for bruk av drivende hund til jakt på rev i perioden 1.-15.april 
2019, fordi kommunen ikke har hjemmel til å gi slik dispensasjon. 
 
I henhold til viltloven § 23 er bruk av løs, på drevet halsende hund forbudt unntatt for jakt på 
hare, rødrev og gaupe.  
Jfr forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 22, gjelder tillatelsen imidlertid ikke i 
ordinær båndtvangstid ved jakt på gaupe og rødrev. Båndtvangstiden er fra 1. april til og med 
20. august, jf. lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold § 6. 



 
For delsøknad om trening av fuglehunder i båndtvangtiden avslås dette på grunn av at 
kommunen ikke har hjemmel til å innvilge dispensasjon. Kommunen har ikke tilrettelagt for 
dressurfelt/treningsområde for omsøkte periode. 


