
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhus 
Dato: 13.06.2019 
Tidspunkt: 09:00-16:30 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Ola Dyrstad Medlem SP – ikke møtt 
Geir Tomasjord Medlem SV 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Hermod Bakken Medlem UNG – Ikke møtt 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per-Håvard Steinsvik MEDL  
Ragnhild Hammari MEDL FRP 
Karl Mattis Nyheim NESTL MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Olav Rokne Erichsen Karl Mattis Nyheim MDG 
Jonny Henriksen Ragnhild Hammari FRP 
Ingen kunne møte Per-Håvard Steinsvik  

 
Merknader 
Ettersending av de siste fire saken kom seint. Utvalget mener dette er uheldig. 

 
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  Olav Rokne Erichsen 
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud              Geir Tomasjord 
Utvalgssekretær  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 36/19 Referatsaker   
RS 148/19 1942/Svar på søknad om tillatelse til handel med 

pyrotekniske  varer - Reisa Bilpleie 
 2019/375 

RS 149/19 1942/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer - Iversen Eiendom AS 

 2019/375 

RS 150/19 1942/Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske varer Sørkjosen Lavpris AS 

 2019/375 

RS 151/19 1942/Søknad om tillatelse til handel med 
pyrotekniske  varer - Reisa Bilpleie 

 2019/375 

RS 152/19 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
26, bnr 1, festenr 1 

 2019/617 

RS 153/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 13, 
bnr 2 

 2019/564 

RS 154/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 29, 
bnr 61 

 2019/593 

RS 155/19 Ferdigattest 1942/24/1. 
Telekommunikasjonsanlegg 

 2018/844 

RS 156/19 Midler til rekruttering og kompetanseheving i 
landbruket 2019 - Troms 

 2015/1456 

RS 157/19 Protokoll fra møter i rovviltnemnda for region 8 
den 7.52019 og 13.5.2019, presentasjon fra NOF 
om kongeørn og beitedyr samt presentasjoner fra 
rovviltnemndenes møte med KLD og LMD den 
2.5.2019 

 2015/612 

RS 158/19 Søknad om tilskudd til investering i effektive og 
miljøvennlige havner 2019 

 2015/1300 

RS 159/19 Tillatelse til tiltak 1942/20/10 Tilbygg enebolig  2019/644 
RS 160/19 Tillatelse til tiltak 1942/57/35 Skadeutbedring av 

molo til havn i Oksfjord 
 2019/641 

RS 161/19 Tillatelse til tiltak 1942/65/62 - riving av 
lagerbygg 

 2019/661 

RS 162/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 
1942/49/49 Tilbygg fritidsbolig 

 2019/632 

RS 163/19 Tilsagn om tilskudd over landbruks- og 
matområdet i prosjekt bondevelferd - Et 
kinderegg v/Troms Bonde- og småbrukarlag 

 2015/1456 

RS 164/19 Tilsagn om tilskudd til tiltak i beiteområder 2019 
- sperregjerdeprosjekt  i Bakkeby 
 

 2017/57 

PS 37/19 Planspørsmål - igangsetting privat 
reguleringsplan av boligområde på gnr. 14 bnr. 4 

 2017/1418 



PS 38/19 Søknad om deling gnr 12, bnr 3  2019/253 
PS 39/19 Sluttvedtak - Endring av planbestemmelser for 

reguleringsplan Betesda planid. 19422014_002 
 2019/144 

PS 40/19 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019  2015/1229 
 
Sakspapirer oppdatert 11.6.19 med følgende saker: 
PS 41/19  Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru  
PS 42/19  Budsjettregulering drift og utvikling 1-2019 
PS 43/19 Veilys 2019 drift 
PS 44/19 1942/47/47 Klage på vedtak 
 
Befaring 
Møtet startet med befaring til den nye ungdomsklubben i idrettshallen, kulturskolens nye lokaler 
på samfunnshuset og det nye Servicetorget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 36/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Referatsakene tatt til orientering. 
 

PS 37/19 Planspørsmål - igangsetting privat reguleringsplan av boligområde 
på gnr. 14 bnr. 4 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Johanne M Olaussen (H) fremmet følgende forslag: 
Miljø, - plan og utviklingsutvalget godkjenner igangsetting av privat reguleringsplan av 
boligområde på gnr 14 bnr 4. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Johanne M Olaussen (H). 3 
stemte for innstillingen og 2 stemte for forslaget fra Olaussen (H): Rådmannens innstilling 
dermed vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 2. avsnitt stoppes planinitiativet fra grunneiere på 
gnr. 14 bnr. 4. Kommunen henviser tiltakshaver å eventuelt fremme innspill om boligområde i 
samsvar med planinitiativet ved rullering av kommuneplanens arealdel.  
 
I vedtaket har en lagt vekt på at planinitiativet ikke samsvarer med kommuneplanens arealdel og 
er i konflikt med hensynssone viktige landbruksarealer. Omdisponering av fulldyrka jord i drift 
er i strid med de nasjonale føringene om at dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor 
i strid med ansvaret om jordvern som kommune har. 
 

PS 38/19 Søknad om deling gnr 12, bnr 3 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget anmoder søker om å vurdere plassering av tomta utenfor 
fulldyrket jord. 
 
Det ble først stemt over rådmannens innstilling. 3 stemte for og 2 stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
Tilslutt ble det stemt over tilleggsforslaget. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 
 



Vedtak: 
Jfr plan- og bygningslovens § 19-2 avslår Nordreisa kommune søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel i forbindelse med søknad om deling av en boligtomt fra gnr 12, bnr 3 
i Nordreisa. Videre avslås søknad om omdisponering av 1,2 daa fulldyrka jord til boligformål jfr 
jordlovens § 9, samt at deling avslås jfr jordlovens § 12. Som en følge av det, avslås også 
søknaden jfr plan og bygningslovens § 20-1. 
 
Dette begrunnes med at arealet er fulldyrka 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. 
 
Omdisponering og deling av fulldyrka jord i drift er i strid med de nasjonale føringene om at 
dyrka mark ikke skal nedbygges, og tiltaket er derfor i strid med ansvaret om jordvern som 
kommune har.  
 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget anmoder søker om å vurdere plassering av tomta utenfor 
fulldyrket jord. 

 

PS 39/19 Sluttvedtak - Endring av planbestemmelser for reguleringsplan 
Betesda planid. 19422014_002 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Brev fra Betongservice av 11.06.2019 ble langt fram til utvalget før behandling av saken. 
 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende ny ordlyd for 
planbestemmelsens § 2.1.8 Takform/-vinkler til detaljreguleringsplan Betesda med planid. 
19422014_002: 
 
Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med 
utvendig avløp med takvinkel mellom 5° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med 
takvinkel mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling satt opp mot forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap) 
1 stemte for innstillingen og 4 stemte for forslaget fra Hilde Nyvoll (Ap). Forslaget dermed 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende ny ordlyd for 
planbestemmelsens § 2.1.8 Takform/-vinkler til detaljreguleringsplan Betesda med planid. 
19422014_002: 



 
Bygg kan oppføres med saltak med takvinkel mellom 22° og 40°, pulttak (skråtak) med 
utvendig avløp med takvinkel mellom 5° og 40° eller pulttak med innvendig avløp med 
takvinkel mellom 15° og 40°. Dette gjelder også garasjer. 
 

PS 40/19 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
 Jfr fvl §6 fratrer Hilde Nyvoll (Ap) og Johanne M Olaussen (H) under behandling av saken.  
Geir Tomasjord (Sv) tiltrådde som leder under behandling av denne saken. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa 
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14 og 
Forvaltningsplan for elg i Nordreisa 2010-2019, gis det følgende fellingstillatelser i Nordreisa 
for 2019 
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord 
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra 
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet og i Oksfjord. 
 
Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2019 blir da:  
Ytre Oksfjord/Molvik 3 dyr, 1 kalv, 1 okse og 1 ku 
Rotsundelv 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku  
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku  
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okser 1 ku  
Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 okse 
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 okse  
Ytre Bakkeby 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Hamneidet 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Vest-Uløy 2 dyr, 1 kalv og 1 okse 
 
Tildeling for perioden 2018-2022 i hht bestandsplan 
Storeste/Auko elgvald 70 dyr fordelt på 14 dyr hvert år i hht. bestandsplan  
 
Tildeling for perioden 2019-2021 i hht bestandsplan 
Statskog Reisadalen elgvald 40 dyr fordelt på 13, 13 og 14 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Tildeling for perioden 2018-2022 i hht bestandsplan  
Oksfjord grunneierlag 100 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa 
kommune. 
 



PS 41/19 Sluttbehandling - Detaljregulering E6 Storslett bru planid. 
19422017_005  - Statens vegvesen 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering av E6 Storslett bru med planID 19422017_005 med plankart sist 
revidert 24.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 24.5.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
24.5.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 42/19 Budsjettregulering drift og utvikling 1-2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannen innstilling. 4 stemte for og 1 stemte imot. Innstillingen dermed 
vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune, sektor for drift og utvikling foretar budsjettreguleringer for juni 2019 i hht 
skjema i saken.  
Miljø- plan og utviklingsutvalget finner ikke rom innen eget budsjett til å dekke strøm og 
vedlikeholdsutgifter for veilys langs fylkes- og riksveier. 
 

PS 43/19 Veilys 2019 drift 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Det ble stemt over rådmannens innstilling 4 stemte for og 1 stemte imot.  
Innstillingen dermed vedtatt.  

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune sier fra 01. juli 2019 opp strømabonnement for lysstrekninger som 

framgår av liste punkt A i saksframstillingen.  
2. Merknader til avtaleutkast fra Statens vegvesen: Alle veilysstrekninger bygget av Statens 

vegvesen skal inkluderes i avtalen, uavhengig av type stolper.  
3. Nordreisa kommune monterer 60 skap for strømmåler for veilysstrekninger inkludert 

nødvendige omkoblinger av linjer langs riks- og fylkesvei som i dag er umålt. Kostnad 
kr 3,9 mill finansieres ved bruk låneopptak. Lånet tas opp i hos den låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigeste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

4. Eksisterende veilys frakobles på strekninger der det ikke er registrert bosatte innbyggere. 
5. Driftsbudsjettet 2019 for veilys tilføres kr 325.000 for strøm og vedlikehold ved 

budsjettregulering. 
Driftsbudsjett strøm og vedlikehold for veilys langs riks- og fylkesvei på kr 490.000 
innarbeides i budsjett 2020.  



6. Nordreisa kommune fortsetter arbeidet med overføring av aktuelle veilysstrekninger til 
veieier. 

 

PS 44/19 1942/47/47 Klage på vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 13.06.2019  

Behandling: 
Johanne M Olaussen (H) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes en uke og behandles så i telefonmøte. 
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes en uke og behandles så i telefonmøte 
 


