
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 10.12.2019 
Tidspunkt: 09:00-15:05 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard Leder H 
Lise Beate Brekmoe Nestleder AP 
Gunn Merete Mandal Medlem AP 
Hermann Olaussen Hermansen Medlem H 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 
Jonny Henriksen Medlem FRP 
Jens Severin Gjæver  UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Mathilde Stabel  UNG 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
   
   

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Tore Yttregaard   Johnny Henriksen 
leder 
 
______________________  _______________________ 
Dag Funderud   Johanne E Sommersæter  
Utvalgssekretær  
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 13/19 Referatsaker   
RS 35/19 1942/29/68 Svar på søknad om oppheving av fyringsforbud  2019/27 

RS 36/19 1942/31/24 Svar på søknad om oppheving av fyringsforbud  2019/27 

RS 37/19 1942/47/280 Fyringsforbud  2019/27 

RS 38/19 1942/Svar på søknad om overnatting Reisa Montessoriskole  2019/24 

RS 39/19 Behov for etablering av nytt fotgjengerfelt på E6 i Storslett 
sentrum i Nordreisa kommune 

 2015/904 

RS 40/19 Ferdigattest 1942/12/5 Leilighetsbygg Nr 1 og 2  2018/760 

RS 41/19 Ferdigattest 1942/13/160 Enebolig med garasje  2017/293 

RS 42/19 Ferdigattest 1942/15/183 Enebolig og garasje  2018/1168 

RS 43/19 Ferdigattest 1942/79/1 Gjestestue og Glassigloer  2018/843 

RS 44/19 Inspeksjonsrapport Nordreisa - forvaltningstilsyn avløp  2019/1146 

RS 45/19 Tillatelse til tiltak 1942/14/87 Tilbygg enebolig.  Tillatelse 
utsendt 11.11.2019 oppheves og erstattes med dette 
vedtaket. 

 2019/1311 

RS 46/19 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1942/29/1 Gjeterhytte  2019/1338 

RS 47/19 Vedtak- Søknad om å kjøpe tilleggsareal eller makebytte.  2019/842 
 
 

PS 14/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 
1.november 2019 

 2016/677 

PS 15/19 Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 9 og 17  2019/1323 
PS 16/19 Søknad om dispensasjon til å anlegge atkomstvei 

til strandlinje i Steinsvik - Gnr/bnr 67/1 
 2018/1369 

PS 17/19 Klage -urettmessig krav på dobbel 
abonnementsgebyr vedrørende bygg på gnr 
1942/47/47 

 2016/323 

PS 18/19 Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24  2019/996 
PS 19/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022  2019/974 
PS 20/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 

2020 - 2030 
 2019/974 

 
Befaring/orienteringer 
Møtet startet på Meieriet kl 09.00, befaring på brannstasjonen og biler og orienteringer om: 
 ·         Presentasjon Nord Troms brannvesen v/Nils Arnold Nilsen brannsjef, region nord 
 ·         Brannberedskap Nordreisa, personal/økonomi – v/Hilde Henriksen virksomhetsleder  
 
Tilslutt befaring av resten av bygget. 
 
Tilleggssak: 
PS 21/19 Høringsuttalelse - Revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende E6 Sørkjosen, 
Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett. Skiltplaner med reduserte fartsgrenser 



PS 13/19 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 

PS 14/19 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.november 2019  

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Resultatrapport for Drift og utvikling pr 1.november 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 
budsjettramme  

 

PS 15/19 Søknad om konsesjon gnr 70, bnr 9 og 17 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Ola Dyrstad (Sp) fremmet følgende tilleggsforslag : 
Forutsatt at det legges fram en plan for hvordan driveplikten skal oppfylles. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot Ola Dyrstad (Sp) sitt forslag. Rådmannens innstilling 
vedtatt mot to stemmer. 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1 og 2 og innvilger Tonje Helberg Andersen 
konsesjon for erverv av eiendommene gnr. 70, bnr. 9 og 17 i Nordreisa kommune. 
 

PS 16/19 Søknad om dispensasjon til å anlegge atkomstvei til strandlinje i 
Steinsvik - Gnr/bnr 67/1 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune gir dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – plan ID: 19422007KPA – 
jf. plan- og bygningslovens § 19-2, og fra plan- og bygningslovens § 1-8, til å anlegge 



atkomstvei til strandlinjen på eiendom gnr 67, bnr 1. Formålet er å kanalisere ferdsel i ønsket 
retning, tilgjengeliggjøre strandsonen for personer med tilretteleggingsbehov og allmennheten, 
samt flytte motorferdsel vekk fra dyrket mark. 
 
Som en følge av at dispensasjon gis, anser vi tiltaket for å være unntatt søknadsplikt jfr. plan- og 
bygningslovens § 20-5, e.  
 
Ved dispensasjon har vi vektlagt at formålet bak bestemmelsene som skal hensyntas ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Oppsummert ser vi også at fordelene ved å gi dispensasjon i dette tilfellet er 
klart større enn ulempene etter en samlet vurdering i og med at dispensasjonen tilrettelegger for 
allmennhetens adkomst i strandsonen og friluftslivet generelt, samt at ferdsel ledes vekk fra 
jordbruksarealer i drift.  
 
Vilkår for dispensasjon: 

 Ny vei skal ikke stenges eller på annen måte hindre for allmenn ferdsel. 
 Det skal utplasseres et tydelig merket stativ med livbøye.  
 Hvis det under arbeid i marken oppdages gjenstander eller andre spor som tyder på eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og 
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet 
ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i 
marken. 

 

PS 17/19 Klage -urettmessig krav på dobbel abonnementsgebyr vedrørende 
bygg på gnr 1942/47/47 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Ragnhild Hammari (Frp) fremmet følgende forslag: 
Henriksen Gjestestue fritas for vann og avløpsavgift. Kommunen burde ha opplyst at det må 
kobles fra når midlertidig tillatelse har gått ut. 
 
Rådmannens innstilling ble satt opp mot forslag fra Ragnhild Hammari. Rådmannens innstilling 
vedtatt mot en stemme.  

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue på vedtak i Miljø, plan og 
utviklingsutvalgets sak 81/19. Utvalget kan ikke se at det er kommet nye momenter i saken og 
opprettholder derfor sitt vedtak av 10.10.2019. 
 
Klagen oversendes til endelig behandling i klagenemnda. 
 
 

PS 18/19 Søknad om deling av nausttomt gnr 66, bnr 24 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner deling av omsøkte parsell på ca 120 m2 fra gnr 66, bnr 24 til 
nausttomt, jfr jordlovens § 12. Videre godkjennes delingen også jfr matrikkellovens § 6 og plan- 
og bygningsloven §§ 20-1-m. 
 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med natur- og  
kulturmiljø, landbruksinteresser, reindriftsforvaltning eller friluftslivet i området. Arealet ligger 
slikt til at det vanskelig kan utnyttes i moderne drift og omdisponering og fradeling har lite å si 
for ressursgrunnlaget på eiendommen og landbruket i området. Tiltaket med deling og 
kommende bygging er hht til bestemmelsene i kommuneplanens arealdel angående 
naustbebyggelse.  
 
Generelle vilkår: 
 Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad/melding er levert, søknaden er behandlet 

og godkjenning er gitt.  
 Parsellen må sikres lovlig og kartfestet atkomst ved tinglyst rett selv om det allerede er 

etablert vei til naustområdet. Vegretten kan tas med på skjøtet når parsellen overføres til ny 
eier. 

 Ved eventuelt bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets 
funksjon og i samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger 
på tak eller vegg som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.  

 Dersom det under eventuelt 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 etter lov om 
eigedomsregistrering § 6 innen 3 år etter at tillatelsen ble gitt, eller dersom matrikkelføring 
vil være i strid med lov om eigedomsregistrering.  

 
For nausttomta gjelder disse vilkårene spesielt:  
 Tillatelsen er gitt til fradeling av tomt og til oppføring av et tradisjonelt naust til 

oppbevaring av båt og utstyr som omsøkt innenfor 100-meters sonen. Byggesøknad må 
likevel leveres. 

 Naustet skal ikke overstige 35 m2, det skal være uisolert, bygges i en etasje og være røstet 
mot vannet. Gesims skal ikke overstige 2,0 m målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.  

 Tillatt takform er saltak, og takvinkel skal være bratt, fra 35-45 grader. Taktekket skal være 
mørkt og matt. Torvtak kan også tillates.  

 Naustet skal ikke isoleres, ha ekstra etasjer, karnapper og sanitæranlegg.  
 Naustet skal ikke brukes til boformål eller overnatting og skal heller ikke tilrettelegges for 

annen fritidsbruk.  
 Naust som oppføres i eksisterende naustrekke skal i størrelse, utforming, farge- og 

materialbruk og lokalisering, tilpasse seg eksisterende bebyggelse. 
 Tomta må ikke gjerdes inn slik at dette blir til hinder for allmennhetens ferdsel i 

strandsonen.  
 
 

PS 19/19 Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020-2022 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Vedlikeholdsplan kommunale bygg 2020 – 2022 godkjennes. Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett 
og økonomiplan. 
 
 

PS 20/19 Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 - 2030 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt to: 
Prioriterte tiltak, veier med næringsvirksomhet, innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedlikeholdsplan kommunale veier i Nordreisa 2020 – 2030 godkjennes.  
Prioriterte tiltak, veier med næringsvirksomhet, innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 
 

PS 21/19 Høringsuttallelse - Revisjon av fartsgrensen i Nordreisa gjeldende 
E6 Sørkjosen, Leirbukta - Storslett og FV8650 Storslett. Skiltplaner med 
reduserte fartsgrenser 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.12.2019  

Behandling: 
Forslaget fra utvalget: 
Dagens fartsgrenser beholdes  
Sakens videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 
 
Forslag fra utvalget enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Dagens fartsgrenser beholdes  
Sakens videresendes til kommunestyret for endelig behandling. 


