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PS 47/19 Referatsaker   
RS 165/19 Innvilget midlertidig fritak for vannavgift på gnr. 

1942/79/27 
X 2016/323 

RS 166/19 Utslippstillatelse 1942/81/71 Midlertidig 
avløpsanlegg 

 2017/711 

RS 167/19 utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 
gnr.1942/77/63 

 2018/1437 

RS 168/19 Ferdigattest 1942/25/24 Stall  2016/1029 
RS 169/19 Igangsettingstillatelse 1942/24/1/6 Ny enebolig 

etter brann 
 2019/160 

RS 170/19 Beslutning om uttak av yngling av jerv i 
Nordreisa kommune -Troms og Finnmark 

 2019/729 

RS 171/19 Reisa nasjonalpark - Søknad om tillatelse til 
prøvefiske og kultivering av Ráisjávri i Reisa 
nasjonalpark 

 2015/1741 

RS 172/19 Endring av areal- og høydebegrensninger rundt 
Avinors lufthavner for saken Sørkjosen lufthavn 

 2019/730 

RS 173/19 Ferdigattest 1942/81/71 Fritidsbolig  2017/711 
RS 174/19 Ferdigattest 1942/47/439 Fritidsbolig  2018/380 
RS 175/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/10/3 Oppføring av ny driftsbygning til 
landbruk, samt rivning av eksisterende 
driftsbygning. 

 2019/669 

RS 176/19 1942/Svar på søknad om overnatting Storslett 
skole 

 2019/24 

RS 177/19 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms 
vgs, avd Storslett 

 2019/24 

RS 178/19 1942/Svar på søknad om overnatting Idrettshallen  2019/24 
RS 179/19 Dammar Sikkajavre, Nordreisa kommune. 

Klassifisering - vedtak. 
Dambrotbølgeberekningar - tilbakemelding frå 
NVE 

 2019/738 

RS 180/19 Utslippstillatelse 1942/24/1/6 Vesentlig endring 
av tidligere avløpsanlegg 

 2019/160 

RS 181/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gbr 
1942/76/37 Garasje 

 2019/749 

RS 182/19 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 13, 
bnr 2 

 2019/372 

RS 183/19 KV 1110 til eiendommen gnr. 27 bnr. 2 i 
NORDREISA kommune - Søknad om flytting av 
avkjørsel 

 2019/645 

RS 184/19 KV 1110 til eiendommen 1942/27/2 - Tillatelse  2019/645 



til flytting av avkjørsel 
RS 185/19 1942/Svar på søknad om tillatelse til handel med 

pyrotekniske varer - Idè og Design Nordreisa 
 2019/375 

RS 186/19 Loahpalaš rávven Ráissas/Endelig tilrådning i 
Nordreisa 

 2017/463 

RS 187/19 T-S-22 EIDSFJORD SJØFARM AS 958023685 
AKVAKULTURTILLATELSE FOR MATFISK 
AV LAKS TIL FORSKNINGSFORMÅL PÅ 
LOKALITET 13949 HAGEBERGAN OG 16015 
RUSSELVA I HHV SKJERVØY OG 
NORDREISA KOMMUNE 

 2015/594 

RS 188/19 TILLATELSE FOR PRØVEFISKE OG 
KULTIVERING AV RÁISJÁVRI I REISA 
NASJONALPARK, TROMS, 2019 

 2015/1881 

RS 189/19 Tillatelse til tiltak 1942/47/37 og 1942/47/105 
Oppføring av ny heis. 

 2019/755 

RS 190/19 Informasjon til kommunene i Troms angående 
lokal vannforvaltning 

 2019/706 

RS 191/19 Utslippstillatelse 1942/22/40  2019/791 
RS 192/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

1942/22/20 og 22/40 Klubbhus 
 2019/791 

RS 193/19 Tillatelse til tiltak 1942/47/235 Rehabilitering av 
vannledninger. Del 2 Sørkjosen. 

 2019/781 

RS 194/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gbr 
1942/62/40 Tilbygg fritidsbolig 

 2019/774 

RS 195/19 Utslippstillatelse 1942/23/32  2019/797 
RS 196/19 Tillatelse til tiltak på gnr. 1942/23/32 - ny bolig 

og tilbygg til bolig 
 2019/797 

RS 197/19 Tillatelse til tiltak 1942/49/6 og 49/6/2 Rivning 
av bygg og kai 

 2015/1039 

RS 198/19 Søknad om fritak for feieavgift gnr 1942/47/4  2018/1034 
RS 199/19 Ferdigattest 1942/65/32 Tilbygg enebolig  2018/878 
RS 200/19 Ferdigattest 1942/47/155 Ny boenhet i kjeller  2015/1556 
RS 201/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for gbr 

1942/81/67 Tilbygg fritidsbolig 
 2019/855 

RS 202/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/82 
Tilbygg fritidsbolig 

 2019/792 

RS 203/19 Ferdigattest gnr 1942/10/17 Tilbygg til enebolig, 
samt oppføring av garasje 

 2018/1179 

RS 204/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/51/3 
Naust 

 2019/496 

RS 205/19 Tillatelse til tiltak 1942/3/17 Rivning etter brann  2019/868 
RS 206/19 Ferdigattest 1942/5/29 Ny enebolig med garasje  2018/701 
RS 207/19 Søknad om ferdigattest 1942/49/1 Oppført 

enebolig etter brann 
 2018/628 



RS 208/19 Tillatelse til tiltak 1942/59/5 Rivning etter brann  2019/880 
RS 209/19 Høring angående reserveområde for vindkraft i 

Nordreisa og støttemarsj mot vindkraft i verdifull 
natur 12 mai 

 2019/609 

RS 210/19 Vedtak – avvisning av søknad om tilskudd til 
investering i effektive og miljøvennlige havner – 
Nordreisa kommune 

 2015/1300 

RS 211/19 Tillatelse til tiltak 1942/71/18 Tilbygg garasje  2019/895 
RS 212/19 Invitasjon til møte i Nordreisa kommunes 

Beredskapråd 29.08.19 
 2015/2125 

RS 213/19 Administrativt vedtak - søknad om deling av 
driftsenhet gnr 11/2 m fl 

 2019/892 

RS 214/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/46/18 
Oppføring av støyskjerm 

 2019/747 

RS 215/19 1942/Svar på søknad om overnatting Grendehuset 
Havnnes 

 2019/24 

RS 216/19 1942/46/26 Svar på søknad om oppheving av 
fyringsforbud 

 2019/27 

RS 217/19 Tillatelse til tiltak 1942/14/164 Tilbygg enebolig  2019/922 
RS 218/19 Tillatelse gitt 19.08.2019 utgår og blir erstattet 

med denne tillatelsen 1942/14/164 Tilbygg 
utleiehytte 

 2019/922 

RS 219/19 Utslippstillatelse 1942/1/12  2019/934 
RS 220/19 1942/Søknad om stort arrangement  2019/24 
RS 221/19 1942/Svar på søknad om stort arrangement 

Goroso festivalen 
 2019/24 

RS 222/19 Søknad om kjøp av eiendom 1942/47/42 PÅ 
Solbakkmelen til boligtomt 

 2015/2213 

PS 48/19 Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling  2019/947 
PS 49/19 Dispensasjon fra reguleringsplan 1942/83/1 

Oppføring av naust. 
 2019/778 

PS 50/19 Høringsuttalelse - Forslag til nasjonal ramme for 
vindkraft på land - Nordreisa kommune 

 2019/609 

PS 51/19 Klage på avslag om deling - gnr 43, bnr 1  2019/173 
PS 52/19 Klage på søknad om fritak for renovasjon på 

eiendommen 85/7 i Nordreisa kommune 
 2019/841 

PS 53/19 Kommunebarometeret 2019  2018/1164 
PS 54/19 Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i 

Nordreisa kommune 
 2017/838 

PS 55/19 Oppføring av naust og søknad om dispensasjon 
fra KPA 1942/69/20 

 2019/790 

PS 56/19 Oppføring av plasthall 1942/47/509 
Biloppstillingsplass til verksted 

 2019/588 

PS 57/19 Parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa  2017/463 



PS 58/19 Planforslag: Detaljregulering Rovdas gravlund - 
nasjonal plan ID: 19422018_003 

 2018/918 

PS 59/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.august 
2019 

 2016/677 

PS 60/19 Sluttbehandling - Detaljregulering Høgegga 
barnehage - planid. 19422018_001 

 2018/275 

PS 61/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av badstue 
i 100- meter sonen langs sjø 1942/66/23 

 2019/719 

PS 62/19 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond  2019/740 
PS 63/19 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond  2019/901 
PS 64/19 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond  2019/951 
PS 65/19 Utbedring Nordkjosveien etter utglidning av vei  2017/502 
PS 66/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 

2020 - 2030 
 2019/974 

 
Tilleggssaker  
PS 67/19Forslag om kommunal forskrift hundekjøring 
PS 68/19 Søknad om dispensasjon og oppføring av tilbygg og garasje 1942/47/10 
PS 69/19 Oppgradering veilysarmatur 
 
Orientering 
Regionlensmann Ole Johan Skogmo orienterte om konflikten mellom bønder og hundekjøring i 
området Kjelleren.  
 

PS 47/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende forslag til felles uttalelse fra utvalget til 
referatsak 222/19: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget mener det er uheldig at formannskapet tar opp en sak som vi 
mener er Miljø,-plan og utviklingsutvalget sitt fagområde på bakgrunn av en enkelinnbyggers 
hendelse til ordfører. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget mener at saker som omhandler regulering/omreguleringer, 
først skal behandles i kommunens fagutvalg, som er MPU. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget, mener at denne saken belyser at delegasjonsreglementet må 
klargjøres i forbindelse med kjøp/salg av kommunale eiendommer. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Øvrige referatsaker tatt til orientering 

Vedtak: 
Referatsak 222/19: 
Miljø,-plan og utviklingsutvalget mener det er uheldig at formannskapet tar opp en sak som vi 
mener er Miljø,-plan og utviklingsutvalget sitt fagområde på bakgrunn av en enkelinnbyggers 
hendelse til ordfører. 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget mener at saker som omhandler regulering/omreguleringer, 
først skal behandles i kommunens fagutvalg, som er MPU. 



Miljø-, plan og utviklingsutvalget, mener at denne saken belyser at delegasjonsreglementet må 
klargjøres i forbindelse med kjøp/salg av kommunale eiendommer. 

 

PS 48/19 Budsjett 2020 -sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende forslag: 

 Brøytekontrakter  
 Organisering av vaktmestertjenesten 
 Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold 
 Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse) 
 Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement) 
 Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag 

 
Det ble stemt punktvis: 
Første punkt enstemmig vedtatt 
Andre punkt enstemmig vedtatt 
Tredje punkt enstemmig vedtatt 
Fjerde punkt enstemmig vedtatt 
Femte punkt – 5 stemte for og 2 stemte imot. Femte punkt dermed vedattt. 
Siste punkt enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget viser til kommunestyrets vedtak om økonomisk rammer for 
2020-23 og vedtar følgende føringer for arbeidet med budsjett 2020: 

 Brøytekontrakter 
 Organisering av vaktmestertjenesten 
 Asfaltere vei, og derved spare vedlikehold 
 Helsetjenester og innkjøp må legges inn i rett budsjett (helse) 
 Vurdere økte gebyrer (gebyrreglement) 
 Avklare videre bruk av bygg som ikke er i drift i dag 

 

PS 49/19 Dispensasjon fra reguleringsplan 1942/83/1 Oppføring av naust. 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett 
mottatt 24.06.2019 om tillatelse til oppføring av dobbeltnaust på gnr.  83 bnr. 1.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 



 
Det gis i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen 
§2 Hytteområde i reguleringsplanen 19422003_004 Trollbergan hytteområdet, Hamneidet, for 
oppføring av dobbeltnaust med størrelse på 20 m2 per naust. Vi kan ikke se at reguleringsplanens 
bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt når det gjelder størrelse og plassering. 
 

PS 50/19 Høringsuttalelse - Forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land - 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land og har følgende 
høringsuttalelse: 
Nordreisa kommune går i mot rammeforslaget; Grenseområde mellom Finnmark og Troms som 
berører Nordreisa kommune. Dette begrunnes med at området er et viktig reindriftsområde og 
fremstår som et urørt fjellområde. En utbygging i dette området vil få store konsekvenser for 
reindrift, friluftsliv og naturmangfoldet. 
 

PS 51/19 Klage på avslag om deling - gnr 43, bnr 1 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

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. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp imot forslaget fra Jonny Henriksen. Rådmannens innstilling 
ble vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune opprettholder sitt vedtak av 23.05.19 i saksnr 27/19 angående søknad om 
deling av tomt nr 2 fra gnr 43, bnr 1. Vi kan ikke se at det er gjort forskjellsbehandling i denne 
saken i forhold til de sakene som det henvises til i klagen og avslaget opprettholdes.  
 
Begrunnelsen for avslaget av tomtedelingen av omsøkte tomt nr 2:  

 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, og plan- og bygningslovens § 20-1m. 

 Jfr pbl § 19-2, 3. ledd, skal det ved en dispensasjon legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.  



 Ca halvparten av det omsøkte arealet ligger utenfor reguleringsplanarealet og er 
fulldyrka jord. Jordbruksarealene utenfor reguleringsplanarealet er i kommuneplanens 
arealdel 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 
innenfor flomsonen for 200-års flom.  

 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.  

 
Nordreisa kommune godkjenner deling av tomt nr 1 fra gnr 43, bnr 1 som omsøkt jfr søknad og 
kart av 12.02.19:  
 Jfr plan- og bygningslovens § 20-1 og matrikkellovens § 6 godkjennes deling av boligtomt 

nr 1 med ca 1200 m2 fra gnr 43, bnr 1.  
 Omtrent hele tomta ligger innenfor arealet av reguleringsplan Storslett vest plan id 

19421992_0, og adkomst inngår i det oppgitte godkjente arealet. I tillegg medgår det ca 70 
m2 fulldyrka jord, slik at tomta blir som omsøkt.  

 Jfr plan og bygningslovens § 19-2, gis det 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.  

 Delingen medfører også omdisponering jfr jordlovens § 9 av ca 70 m2 fulldyrka jord, samt 
deling av dette arealet jfr jordlovens § 12. Delingen av ca 70 m2 fulldyrka areal utenfor 
planområdet, medfører også dispensasjon fra kommuneplanens arealdel jfr pbl § 19-2. 
Arealet til tomt nr 1 som nå godkjennes er pr i dag fulldyrka jord, selv om det er innenfor 
reguleringsplanområdet til bolig og park. Vi kan derfor ikke se at det er vesentlig negativt 
om det i denne sammenhengen avgår omlag 70 m2 fulldyrka jord også utenfor planområdet. 
Det begrunnes med at tomta skal være egnet til boligbygging. 

 
Det settes følgende vilkår for tomt nr 1:  

 Adkomsten fra Båtnesveien må gå på arealet som er avsatt til bolig i 
reguleringsplanen for området. Hvis adkomsten ikke måles opp og blir innenfor den 
godkjente tomta, må den nye eiendommen sikres tinglyst rett til adkomst. 

 Dersom det under evt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter tidligere 
menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks sendes 
Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2. 
ledd.  

 Jfr plan- og bygningslovens § 21-9 vil tillatelse til tiltak etter § 20-1 første ledd 
bokstav m falle bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning innen 3 år 
etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om 
matrikkelloven.  

 

PS 52/19 Klage på søknad om fritak for renovasjon på eiendommen 85/7 i 
Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtatte forskrift avslås søknad fra Tore Eriksen om fritak for renovasjon for 
eiendommen 85/7 i Nordreisa kommune. Vedtak gjort av Avfallsservise AS opprettholdes. 
 

PS 53/19 Kommunebarometeret 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Kommunebarometeret for 2019 tas til orientering.  
 
 

PS 54/19 Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg godkjennes og sendes ut på høringsrunde jfr 
Forvaltningsloven § 37. 
 

PS 55/19 Oppføring av naust og søknad om dispensasjon fra KPA 1942/69/20 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Tillatelse: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 27.06.2019 om tillatelse til oppføring av naust på gnr. 69 bnr. 20.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
Dispensasjoner:  
Med hjemmel i pbl 2008, § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelser 
punkt 6.2.4 for oppføring av naust med bruksareal på 46,2 m2 og gesimshøyde på 2,5 meter. Vi 
begrunner dette med at vi ikke kan se at kommuneplanens bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt 
i dette tilfellet.  
 



PS 56/19 Oppføring av plasthall 1942/47/509 Biloppstillingsplass til verksted 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 03.06.2019 om tillatelse til oppføring av plasttelt/plasthall på gnr. 47 bnr. 509. 
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
Vilkår: 
Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår: 

 Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før igangsettingstillatelse av tiltaket kan starte. 
 

PS 57/19 Parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
 Nordreisa kommune vedtar bruk av samiske og kvenske parallellnavn på ti bygder og tettsteder i 

kommunen. For Rotsundelv vedtas det bruk av samisk parallellnavn. For Hamneidet vedtas det 
ingen parallellnavn. 

 
 Følgende navn foreslås med parallellnavn: 

 Samisk  Kvensk 
Storslett  Hánssagieddi  Hansinkenttä 
Sørkjosen  Reaššegeahči  Rässikäinen 
Snemyr  Muohtajeaggi  Lumijänkkä 
Kjelleren  Geallir  Kellari 
Sappen  Sáhppi  Sappi 
Storvik  Látteluokta  Isolahti 
Oksfjordhamn Olgogáddi  Aksuvuononhamina 
Steinsvik Geaðgemohkki Kivipahta 
Bakkeby  Sinjárga  Sokkovuono 
Hamneidet Ingen forslag Ingen forslag 
Rotsund Guohcanuorri  Nuora 
Rotsundelv Cohkolatjohka  Ingen forslag 

 
 Navneformen på skilt, kart og lignende skal være i rekkefølgen norsk- samisk– kvensk. 
 



PS 58/19 Planforslag: Detaljregulering Rovdas gravlund - nasjonal plan ID: 
19422018_003 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen 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 Rovdas gravlund med nasjonal plan ID 
19422018_003, og legger planforslaget ut til første gangs høring og offentlig ettersyn i minst 
seks uker. 
 

PS 59/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.august 2019 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Virksomhetsrapport for Drift og utvikling pr 1.august 2019 tas til etterretning. Sektorleder bes 
om å følge opp spesielt øvrige utgifter tett og sette inn tiltak for at sektoren holder seg innenfor 
sine budsjettrammer. 
 

PS 60/19 Sluttbehandling - Detaljregulering Høgegga barnehage - planid. 
19422018_001 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Høgegga barnehage med planID 19422018_001 med plankart sist 
revidert 15.05.2019, samt bestemmelser sist revidert 23.8.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
23.08.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 61/19 Søknad om dispensasjon for oppføring av badstue i 100- meter 
sonen langs sjø 1942/66/23 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Det ble stemt over rådmannens innstilling. Fire stemte for og to stemte imot. Innstillingen 
dermed vedtatt. 
 



Vedtak: 
I medhold av pbl. 08 § 21-4 godkjennes søknad om tiltak uten ansvarsrett etter pbl. 08 § 20-4 
mottatt 06.06.2019 om tillatelse til oppføring av badstue på gnr. 66 bnr. 23.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger og situasjonskart. 
 
Dispensasjoner:  
Med hjemmel i pbl 2008, § 19-2 gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel bestemmelser 
6.2.2 100- meters beltet langs sjø, for oppføring av badstue på gnr. 66 bnr. 23. Dette medfører 
også dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen jfr pbl § 1-8. 
 
Naturen og omgivelsene i området blir ikke berørt i vesentlig grad da det skal bygges kun et lite 
bygg, det skal heller ikke opprettes nye veier eller parkering i området. Bygget er til privat bruk 
og skal brukes ved bading i sjø. Derfor er det vesentlig at bygget står i nærheten av sjø.  
 
Vi kan ikke se at hensynet til bestemmelsen det søkes om dispensasjon ifra blir vesentlig 
tilsidesatt. Tiltaket legges til rette for at det er mulig å ha badstue og samtidig bade.  
 
Tiltaket har ikke konsekvens for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.  
 

PS 62/19 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget tildeler kr 5000 fra kommunalt miljøfond til Havnnes og Vest-
Uløy bygdelag til renovering av oljetank. 
 
Utbetaling skjer når søker har oversendt kvittering på at arbeidet er gjennomført 
 

PS 63/19 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget tildeler kr 5000 fra kommunalt miljøfond til Ellinor Hagan til 
renovering av oljetank. 
 

PS 64/19 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  



Vedtak: 
Miljø,- plan og utviklingsutvalget tildeler kr 5000 fra kommunalt miljøfond til Haile Fisihatsion til 
renovering av oljetank. 
 

PS 65/19 Utbedring Nordkjosveien etter utglidning av vei 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Utbedring av skade på vei i Nordkjosen gjennomføres i 2019. 
Det forutsettes at skadekostnad dekkes av Forsvaret.  
 

PS 66/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalg fremmet følgende utsettelsesforslag:  
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker  
 
Utsettelsesforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte pga av mange saker 
 

PS 67/19 Forslag om kommunal forskrift hundekjøring 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Hilde Nyvoll (Ap) fremmet følgende forslag: 

 Miljø,- plan og utviklingsutvalget inviterer Nord Troms bonde- og småbrukarlag, Nordreisa sau 
og geit, Kjelleren grendelag, Statskog og hundekjørerlaget til arbeidsmøte 10.10.2019( i forkant 
av neste møte i MPU møte, for å få innspill til forskrift før den sendes ut på høring. 

 Partene henstilles inntil videre å forholde seg til tidligere bruksavtale for å begrense 
konfliktnivået i området. 

 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende forslag:  

 Miljø- plan og utviklingsutvalget vedtar å legge vedlagte forslag til lokal forskrift ut på høring. 
 Hundekjørere henstilles til å innstille kjøringa i Kjellerskogen inntil årets sauesanking er over. 

 
Forslagene ble satt opp mot hverandre, og det ble stemt punktvis: 
Første punkt: 5 stemte for forslaget fra Nyvoll (Ap) og 1 stemte for forslaget fra Dyrstad (Sp). 
Hilde Nyvoll (Ap) forslag dermed vedtatt.  
Andre punkt: 4 stemte for forslaget fra Nyvoll (Ap) og 2 stemte for forslaget fra Dyrstad (Sp). 
Hilde Nyvoll (Ap) forslag dermed vedtatt.  
 



Vedtak: 
 Miljø,- plan og utviklingsutvalget inviterer Nord Troms bonde- og småbrukarlag, Nordreisa sau 

og geit, Kjelleren grendelag, Statskog og hundekjørerlaget til arbeidsmøte 10.10.2019( i forkant 
av neste møte i MPU møte, for å få innspill til forskrift før den sendes ut på høring. 

 Partene henstilles inntil videre å forholde seg til tidligere bruksavtale for å begrense 
konfliktnivået i området. 

 
 

PS 68/19 Søknad om dispensasjon og oppføring av tilbygg og garasje 
1942/47/10 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås dispensasjon fra reguleringsplanen 
19421979_002 Sørkjosen vest B vedrørende oppføring av garasje utenfor byggegrense til vei. 
Dette begrunnes med at oppføring av garasje så nært veien vil føre til ulemper og restriksjoner 
for brøyting og vedlikehold av offentlig vei. Dermed blir hensynene bak reguleringsplanen 
vesentlig tilsidesatt og en dispensasjon kan ikke gis. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon fra reguleringsplanen 
19421979_002 Sørkjosen vest B, for oppføring av garasje som maksimalt kan bygges 5,5 meter 
fra veikant på gnr. 47 bnr. 10. Dette tilsvarer 7,8 meter fra senterlinjen på Meierivegen. Med 
dette kan brøyting og vedlikehold av offentlig vei gjøres uhindret. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det ikke dispensasjon fra TEK17 § 12- 6 ledd 
5 bokstav b). Krav om tilgjengelighet for korridor i første etasje på toetasjesfløyen skal 
oppfylles. Dette begrunnes med at tiltaket har konsekvens for tilgjengelighet til boenhet(er) og 
ulempene med å gi dispensasjon er større enn fordelene. Det er mulig å gjøre tilpasninger slik at 
korridoren oppfyller kravene til tilgjengelighet uten at kostnadene med dette blir vesentlig. Vi 
viser til alternativ forslag for korridoren. Nye tegninger av bygget skal sendes inn ved søknad 
om ferdigattest. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven 2008 (pbl 2008) §§ 20-1, 20-2 og 21-4 godkjennes 
søknad om byggetillatelse mottatt 15.08.2019 for oppføring av tilbygg og garasje i samsvar med 
gitt dispensasjoner, på gnr. 47 bnr. 10.  
 
Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, situasjonskart og erklæringer om 
ansvarsrett. 
 

PS 69/19 Oppgradering veilysarmatur 

Saksprotokoll i Nordreisa miljø-, plan og utviklingsutvalg - 04.09.2019  

Behandling: 
Miljø-, plan og utviklingsutvalget fremmet følgende tilleggsforslag: 

 Miljø,-plan og utviklingsutvalget går inn for å skifte ut alle de røde strekningene i tillegg 
til de grønne strekningene. 



Rådmannens innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
 Nordreisa kommune skifter ut 239 veilysarmaturer langs Storengveien, Reisadalen i 

Snemyr, Ravelseidet indre, Kjempebakkenveien/Nordvollen og Vest-Uløyveien. 
Strømforsyningen til veilys langs Ravelseidet indre oppgraderes til EX-hengekabel 

 Kostnad kr 2 240 000 finansieres ved nytt låneopptak. Lånet tas opp i låneinstitusjonen 
som tilbyr de gunstigste rentebetingelser. Løpetid settes til 15 år. 

 Miljø,-plan og utviklingsutvalget går inn for å skifte ut alle de røde strekningene i tillegg 
til de grønne strekningene. 


