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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 26/19 Referatsaker   
RS 114/19 Administrativt delegert vedtak - Skadefelling av 

Grågås 
 2016/467 

RS 115/19 Administrativt vedtak - fornying av utgått 
delingsvedtak 

 2015/561 

RS 116/19 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
26, bnr 9, feste nr 1 

 2019/476 

RS 117/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 20, 
bnr 10 

 2019/202 

RS 118/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 67, 
bnr 2 

 2019/137 

RS 119/19 Dokumenter Norkart og Kommunereform 2020  2019/561 
RS 120/19 Drikkevannsstudien ved Folkehelseinstituttet - 

pressemelding 
 2017/232 

RS 121/19 Ett trinns søknad 1942/40/15  Enebolig med 
garasje 

 2019/492 

RS 122/19 Ett trinns tillatelse 1942/31/1 Enebolig  2019/607 
RS 123/19 Ferdigattest 1942/13/9 Fasadeendringer og 

tilbygg 
 2015/1420 

RS 124/19 Ferdigattest 1942/25/24 Rivning av bygg  2015/2370 
RS 125/19 Ferdigattest 1942/5/17 Enebolig med garasje  2018/627 
RS 126/19 Ferdigattest 1942/7/1 Tilbygg driftsbygning 

landbruk 
 2015/2478 

RS 127/19 Ferdigattest 1942/86/3 Plasthall  2018/779 
RS 128/19 Forhold vedrørende opphevet vedtak på tillatelse 

på boligbygg og garasje gnr 47, bnr 87 
 2015/444 

RS 129/19 Kopi av brev - Revisjon av konsesjonsvilkår - 
Mollešjavri 

 2015/1186 

RS 130/19 Oversendelse av kopi av brev fra 
Miljødirektoratet 

 2018/937 

RS 131/19 Oversendelse av kopi av brev fra 
Miljødirektoratet Pålegg om undersøkelser i 
sideelva Mollisjohka i Reisavassdraget 

 2018/743 

RS 132/19 Oversikt over kommunenes oppgaver på 
landbruksområdet og belastningsfullmakter for 
2019 

 2019/441 

RS 133/19 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 
den 28.3- og 29.3.2019 

 2015/612 

RS 134/19 Referat fra møte Ungdomsrådet 27.mars 2019  2019/135 



RS 135/19 Strømmåler på veilys anlegg - varsel om 
frakobling 

 2015/1344 

RS 136/19 Strømmåler veilys  2015/1344 
RS 137/19 Søknad om ferdigattest 1942/60/9 Oppføring av 

enebolig etter brann 
 2018/801 

RS 138/19 Tildeling av kommunale virkemidler til nærings- 
og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for 2019 

 2019/433 

RS 139/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/13/59 
Bruksendring kjeller 

 2019/558 

RS 140/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/47/170 
Tilbygg gammelgård 

 2019/445 

RS 141/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett1942/43/58 
Takoverbygg inngangsparti 

 2019/385 

RS 142/19 Utslippstillatelse 1942/31/1  2019/469 
RS 143/19 Utslippstillatelse 1942/40/15  2019/492 
RS 144/19 Utslippstillatelse 1942/79/1  2018/843 
RS 145/19 KLPREF312847-SA205 - Erstatningskrav 

Henriksen Gjestestue 
 2016/121 

RS 146/19 Erstatningskrav etter opphevet avslagsvedtak - 
Henriksen Gjestestue AS - Nordrei 1168865_1_0 

 2016/121 

RS 147/19 Fwd: SV: Erstatningskrav etter opphevet 
avslagsvedtak - Henriksen Gjestestue AS - 
Nordrereisa kommune 

 2016/121 

PS 27/19 Søknad om deling gnr 43, bnr 1  2019/173 
PS 28/19 Saga vannverksdam - gjenoppbygging etter 

dambrudd 
 2017/891 

PS 29/19 Årsmelding 2018 for sektor for drift og utvikling  2019/148 
PS 30/19 Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og 

utvikling 
 2019/377 

PS 31/19 Forslag til navneendring av vei navn på Havnnes.  2019/146 
 
Orienteringer 
 Næringsutvalget foreslo i sitt møte 16.mai 2019 og gjennomføre forskjønning utenfor 

kommunehuset i sommer ved at parkeringsplassen foran huset stenges og at det settes 
opp benker, bord og planter. 

 Miljø,- plan og utvikling støttet dette forslaget og ba administrasjonen gjennomføre 
prosjektet. 

 Administrasjonen orienterte om utglidning av Nordkjosveien 16.mai og arbeidet videre. 
 Administrasjonen orienterte om at KLP har tatt over erstatningssak brakkerigg i 

Sørkjosen. 
 Enighet om at mpu møtet 29.august flyttes til 4.september 2019 

 



PS 26/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 

PS 27/19 Søknad om deling gnr 43, bnr 1  

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Jonny Henriksen (Frp) fremmet følgende forslag: 
Det innvilges dispensasjon fra arealplanen for Storslett vest -som sier at området er regulert som 
bolig park. De omsøkte 2 tomter innvilges fradelt fra hovedeiendommen gnr 43 bnr 1. Nordreisa 
Frp viser til fylkesmannens uttalelse i saken der fylkesmannen uttaler sitat «at i dette tilfellet er 
dette vedtaket truffet på ugunst fra søker – og ansvaret for feilen tilligger forvaltningen» sitat 
slutt 
 
Forslaget ble satt opp mot rådmannens innstilling. 4 stemte for rådmannens innstilling og 2 
stemte for forslaget. Rådmannens innstilling dermed vedtatt.  
 

Vedtak: 
Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Nordreisa kommune søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om deling av boligtomt nr 2 fra gnr 43, bnr 
1 i Nordreisa i og med at halvparten av arealet ligger i område som i kommuneplanens arealdel 
er avsatt til LNFR. Søknad om deling avslås også jfr jordlovens §§ 9 og 12. 
 
Dette begrunnes med at ca halvparten av det omsøkte arealet for tomt nr 2 er fulldyrka jord i 
drift og arealene i kommuneplanens arealdel også er innenfor hensynssonen for verdifullt 
jordbruksareal nært sentrum, der slikt areal skal ha et spesielt og langsiktig vern i 
arealforvaltningen. Arealet for denne tomta er også innfor flomsonen for 200-års flom.  
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 av tomt nr 2 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.  
 
Arealene for omsøkte tomt nr 1 justeres i forhold til søknad og følgende tillatelse gis: 

1. Jfr plan- og bygningslovens § 20-1 godkjennes deling av boligtomt nr 1 med ca 1100 m2 
fra gnr 43, bnr 1. Arealet ligger i sin helhet innenfor arealet av reguleringsplan Storslett 
vest plan id 19421992_0. 

2. Delingen medfører at det jfr plan og bygningslovens § 19-2, gis dispensasjon for 
omdisponering av ca 225 m2 areal som i reguleringsplan er avsatt til park. 



Dispensasjonen begrunnes med at arealet ikke er tatt i bruk som park og at boligtomten 
vil bli uforholdsmessig liten uten dette arealet. Vi kan ikke se at hensynet bak denne 
bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og fordelene med omdisponering av arealet fra 
park til bolig i dette tilfelle er derfor større enn ulempene.  

 

PS 28/19 Saga vannverksdam - gjenoppbygging etter dambrudd 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
1. Gjenoppbygging av dam Saga iverksettes.  

Eksisterende dam beholdes og ny dam bygges oppstrøms eksisterende. 
2. Tiltaket finansieres ved bruk av midler avsatt til vannforsyning i investeringsbudsjett for 

2019. 
 

PS 29/19 Årsmelding 2018 for sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Årsmelding 2018 for sektor for Drift og utvikling vedtas. 
 

PS 30/19 Anskaffelse av to EL-varebiler til Drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune aksepterer tilbudet fra Miljødirektoratet om tilskudd på kr 100.000, og går 
til anskaffelse av to EL-varebiler. 
 
Økt kapitalutgifter finansieres som følger: 
For virksomheten utvikling gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 610 oppmåling reduseres med 21.000, ansvar 612 kartsamarbeid reduseres med 25.000 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 612 kartsamarbeid. 
 
For virksomheten renhold og ansvar 600 gjøres det følgende budsjettreguleringer: 
Ansvar 601 renhold reduseres med 25.000. Ansvar 600 reduseres med 21.000. 
Økte kapitalutgifter på kr 46.000 legges til ansvar 601 renhold 
 



 
 

PS 31/19 Forslag til navneendring av vei navn på Havnnes. 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i lov om stadnamn, matrikkelloven § 21 og matrikkelforskrift § 50. vedtar Miljø- 
plan og utviklingsutvalget forslaget til navneendring for endel av vei 1094 Kjempebakkenveien 
til navn Nordvollen. 
 

PS 32/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.mai 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.mai 2019 tas til etterretning. 
 
 

PS 33/19 Forslag om kommunal forskrift hundekjøring 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget fremmet følgende forslag: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget ønsker ikke å legge vedlagt forslag til lokal forskrift ut på 
høring nå.  
Miljø,- plan og utviklingsutvalget henstiller kommunen ved ordfører om å innkalle leder fra hhv. 
Nordreisa bonde- og småbrukerlag, Kjelleren grendelag, Nordreisa bondelag, Statskog, 
hundekjørerlaget, både idrett og næring representanter til mekling ved ekstern mekler for å 
komme fram til en omforent løsning om barmarkkjøring for hundespann. Partene bes også om å 
finne en god løsning for vinterløyper. 
Det settes en frist til 1.november 2019 med å komme fram til en minnelig løsning i mekling for 
de berørte parter. Er det ikke kommet en løsning i saken innen tidsfristen tas saken opp i Miljø,-
plan og utviklingsutvalget for videre behandling av saken 
 
Fellesforslag ble satt opp mot rådmannens innstilling. Fellesforslag ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget ønsker ikke å legge vedlagt forslag til lokal forskrift ut på 
høring nå.  



Miljø,- plan og utviklingsutvalget henstiller kommunen ved ordfører om å innkalle leder fra hhv. 
Nordreisa bonde- og småbrukerlag, Kjelleren grendelag, Nordreisa bondelag, Statskog, 
hundekjørerlaget, både idrett og næring representanter til mekling ved ekstern mekler for å 
komme fram til en omforent løsning om barmarkkjøring for hundespann. Partene bes også om å 
finne en god løsning for vinterløyper. 
Det settes en frist til 1.november 2019 med å komme fram til en minnelig løsning i mekling for 
de berørte parter. Er det ikke kommet en løsning i saken innen tidsfristen tas saken opp i Miljø,-
plan og utviklingsutvalget for videre behandling av saken 
 

PS 34/19 Planforslag: Detaljregulering Høgegga barnehage - nasjonal plan 
ID: 19422018_001 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtar Miljø-, plan- og 
utviklingsutvalget forslag til detaljregulering Høgegga barnehage med nasjonal plan ID 
19422018_001, og legger planforslaget ut til første gangs høring og offentlig ettersyn i minst 
seks uker. Utleggelsen avventer til geoteknisk rapport foreligger. 
 

PS 35/19 Planforslag: Detaljregulering Myrenga boligfelt og naustområde - 
nasjonal plan ID: 19422017_003 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 23.05.2019  

Behandling: 
Innstillingen 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 Myrenga boligfelt og naustområde 
med nasjonalplan ID 19422017_003, ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. 
 


