
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg 
Møtested: Ring 77588070 - trykk pinnkode 1278, Telefonmøte 
Dato: 20.06.2019 
Tidspunkt: 10:00-10.20 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Hilde Anita Nyvoll Leder AP 
Karl Mattis Nyheim Nestleder MDG ikke møtt 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Geir Tomasjord Medlem SV 
Johanne M Olaussen Medlem H 
Per-Håvard Steinsvik Medlem          ikke møtt 
Hermod Bakken Medlem UNG ikke møtt 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ragnhild Hammari MEDL FRP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Ingen kan møte Ragnhild Hammari Frp 
   

 
Merknader Ingen 
 

 
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  Johanne M Olaussen  
Leder  
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud        Ola Dyrstad 
Utvalgssekretær  
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PS 45/19 1942/47/47 Klage på vedtak 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 20.06.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I henhold til plan og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra forskrift om tekniske 
krav til byggverk kapittel 12 og § 13-3. Vedtak i sak 23/19 gjort av Nordreisa miljø-, plan og 
utviklingsutvalg den 04.04.2019 opprettholdes og klagen på avslaget fra Henriksens Gjestestue 
AS tas ikke til følge.  
 
Vi kan ikke se at det framkommer vesentlige momenter i klagen som gjør at vedtaket må 
omgjøres. Opprettholdelsen av avslaget på dispensasjon fra forskrift om tekniske krav til 
byggverk kapittel 12 og § 13-3 kan ikke gis dersom det medfører at hensynene bak de 
bestemmelsene det er søkt dispensasjon fra eller hensynene i pbl og TEK17 
formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. En dispensasjon vil medføre en vesentlig 
tilsidesettelse av hensynet bak TEK17 kap. 12, TEK17 § 13-3, TEK17 § 1-1 og pbl. § 1-1. 
 
I dette tilfellet må det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for blant annet helse 
og tilgjengelighet. Etter en samlet vurdering kan vi ikke se at fordelene med å gi en dispensasjon 
er klart større enn ulempene og tidligere vedtak opprettholdes.  
 

PS 46/19 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 20.06.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) og Johanne M Olaussen (H) ble Jfr fvl §6 vurdert til å være habile til å delta 
under behandling av 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. 


