
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 23.01.2020 
Tidspunkt: 09:00-15.55 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard Leder H 
Gunn Merete Mandal Medlem AP 
Hermann Olaussen Hermansen Medlem H 
Johanne E Sommersæter 
Matilde Stabel 

Medlem SP 
UNG 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lise Beate Brekmoe NESTL AP 
Ola Dyrstad MEDL SP 
Jonny Henriksen MEDL FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Arnhild Andreassen Lise Beate Brekmoe KRF 
Elise Blixgård Ola Dyrstad SP 
   

 
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  Dag Funderud  
Leder  Møtesekretær 
 
 
 
______________________  _______________________ 
Hermann O Hermansen   Arnhild Andreassen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/20 Referatsaker   
RS 1/20 1942/77/12 Fyringsforbud  2019/27 
RS 2/20 1942/Svar på søknad om overnatting Nord-Troms 

vgs, avd. Storslett 
 2019/24 

RS 3/20 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 23, 
bnr 29 

 2019/1159 

RS 4/20 FERDIGATTEST 1942/23/32  2019/797 
RS 5/20 Ferdigattest 1942/27/10 Carport  2016/622 
RS 6/20 Ferdigattest 1942/46/66  2018/1206 
RS 7/20 Ferdigattest 1942/47/170 tilbygg Gamlegården  2019/445 
RS 8/20 Gangfelt E6 Storslett  2015/194 
RS 9/20 Høringsbrev Bergelva bru fv. 865  2019/1451 
RS 10/20 Informasjonsbrev - overføring av 

forvaltningsansvar til kommunene for 
tilskuddsordningene skogsvegbygging og 
driftstilskudd ved skogsdrift 

 2019/1474 

RS 11/20 Inspeksjonsrapport etter tilsyn ved deponi -
Avfallsservice AS 

 2017/517 

RS 12/20 Møter i ungdomsrådet  2019/135 
RS 13/20 Møtereferat Ungdomsrådet 16.12.19  2019/135 
RS 14/20 Opphør av sams vegadministrasjon - viktig 

informasjon til våre samarbeidspartnere 
 2020/7 

RS 15/20 Referat Møte i Ungdomsrådet 15.05.19  2019/135 
RS 16/20 Regionreformen - Sammenslåing av Troms og 

Finnmark fylkeskommune og konsekvenser for 
saksbehandling av planer 

 2019/1442 

RS 17/20 Sluttutbetaling av tilskudd til kommunale 
fiskerihavnetiltak - Post 60 - Ressurs 21912 - 
Renovering av molo - Oksfjord fiskerihavn - 
Nordreisa kommune - Troms fylke 

 2016/141 

RS 18/20 Svar tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler 
vedtak om prøvetakingsplan - Oksfjord vannverk 

 2016/183 

RS 19/20 Svar tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler 
vedtak om prøvetakingsplan, vannbehandling og 
hygieniske barrierer, Rotsund vannverk 

 2016/183 

RS 20/20 Svar tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler 
vedtak om prøvetakningsplan, Låni vannverk 

 2016/183 

RS 21/20 Særutskrift: Samarbeidsavtale, utvidelse av 
brannsamarbeidet i Nord Troms 

 2017/1110 

RS 22/20 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler  2016/183 



vedtak om prøvetakingsplan - Oksfjord vannverk 
RS 23/20 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler 

vedtak om prøvetakingsplan, vannbehandling og 
hygieniske barrierer 

 2016/183 

RS 24/20 Tilsynsrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler 
vedtak om prøvetakningsplan 

 2016/183 

RS 25/20 Utslippstillatelse 1942/29/55  2019/1445 
RS 26/20 Årsrapport 2019 BUK og Ungdomsrådet  2019/135 
PS 2/20 Salg av fiskeribrygge - Sørkjosen havn  2020/27 
PS 3/20 Status gravemaskin  2017/891 
PS 4/20 Asfaltering 2020 - prioritering  2020/8 
PS 5/20 Høringsuttalelse - Høring av forslag til endringer 

i motorferdselloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

 2019/1409 

PS 6/20 IKT-plan for sektor for drift og utvikling  2019/1312 
PS 7/20 Klage på avslag - søknad om deling gnr 83, bnr 1  2019/725 
PS 8/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas 

gravlund - planID 19422018_003 
 2018/918 

PS 9/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Sørkjosen 
- planid 54282015_001 

 2015/2351 

 
Møtet startet med folkevalgtopplæring fra kl. 09:00-11:00: Plan og prosess v/Birger Storås 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS 1/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tatt til orientering. 
 

PS 2/20 Salg av fiskeribrygge - Sørkjosen havn 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
1. Nordreisa kommune har ingen merknader til salg av fiskeribrygge fra Tor Magne 

Reiersen til fisker Tom Vegard Kiil. 
2. Nordreisa kommunes bruksrett til en båtplass ved brygga sies ikke opp.  

Langsiktig leieavtale kan inngås med ny eier under forutsetning av aktivt yrkesfiske. 
 

PS 3/20 Status gravemaskin 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Johanne Sommersæter (Sp) fremmet følgende forslag: 
Sak 3/20 utsettes 
Driftsutvalget ber om at kommunen innhenter tilbud på beredskaps- og driftsavtale hos lokale 
entreprenører 
 
Det ble stemt over utsettelses forslaget fra Sommersæter (Sp) satt opp rådmannens innstilling. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Sak 3/20 utsettes 
Driftsutvalget ber om at kommunen innhenter tilbud på beredskaps- og driftsavtale hos lokale 
entreprenører. 
 

PS 4/20 Asfaltering 2020 - prioritering 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
Asfaltering av kommunale veier 2020 skjer etter følgende prioritering 

1. Kryss Fosseng-Hovedveien, kryss Strandveien-hovedveien 
2. Fartshumper Tømmernesveien og Bjørklymoen 
3. Rungadalveien 
4. Myrslettveien 
5. Loppevoll 
6. Sonjatunveien (fra Bo- og kultursenteret til Karl Lundes vei) 
7. Tretten 

 
Utførelse skal skje innenfor bevilget ramme på 1,15 mill kroner. 
 

PS 5/20 Høringsuttalelse - Høring av forslag til endringer i motorferdselloven 
og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til mottatt brev fra Klima- og miljødepartement om Høring av forslag 
til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
vassdrag med vedlagt høringsnotat, av 5. desember 2019. 
 
Nordreisa kommune fremmer følgende høringsuttalelser til de 7 foreslåtte endringene, i den 
rekkefølge som fremkommer av høringsnotatet: 
1. Endringsforslaget påvirker ikke Nordreisa kommune. Kommunen er likevel positive til at 

prøveordningen for catskiing utvides slik at også snøskuter og ATV med belter kan benyttes, 
til fordel for lokal beslutningstaking.  
Kommunen stiller seg kritisk til departementets alternative forslag om å kun inkludere ATV 
med belter – mens det ekskluderer snøskutere – da dette kompliserer regelverket, oppfattes 
tungvint og virker fremmedgjørende. 

2. Nordreisa kommune er positive til departementets åpning for elmotor med begrenset effekt i 
motorferdsellovens § 6 med de føringer Stortinget legger frem i sitt anmodningsvedtak, gitt 
at bestemmelsen skal være en «kan bestemmelse» - som foreslått i høringsnotatet. 

3. Kommunen stiller seg positiv til at oppsynets myndighet til å utføre kontroll av motorferdsel 
i utmark, ved å kreve framlagt dokumentasjon, ikke begrenses til snøskuterførere - men som 
gjeldende for førere av alle typer motorferdsel i utmark. 

4. Nordreisa kommune er positive til økt frihet til å delegere kommunenes myndighet innad og 
stiller seg bak departementets forslag til endringen av myndighetsfordeling og delegering i 
forskriftens § 6. 

4.1. Kommunen er positiv til økt frihet til delegering av myndighet også etter 
forskriftens § 3. 

4.2. Kommunen er positiv til at ordlyden forskriftens § 5 endrer myndighet fra 
«kommunestyret» til «kommunen» med påfølgende fjerning av § 5 annet ledd da 
dette blir overflødig. 

4.3. Nordreisa kommune mener det ikke vil ha noen praktisk betydning for 
kommunen om delegasjonsmyndigheten i forskriftens § 2 tredje ledd oppheves.  



5. Nordreisa kommune er positive til en fastsettelse av innrapporteringsplikt av kommunalt 
fastsatte snøskuterløyper i forskriftens § 4a, men kommunen vurderer departementets forslag 
til lovtekst som åpen for tolkning av hva slags data som skal innrapporteres. På bakgrunn av 
muligheten til å tolke foreslått lovtekst til å kreve rapportering utover bestemmelsens 
intensjon fremmer Nordreisa kommune ønsket om at en eventuell tilføyelse av nytt siste ledd 
til forskriftens § 4 a presiserer hvilke data som skal sendes til Miljødirektoratets nasjonale 
database. 

6. Nordreisa kommune anser foreslått lovendring i forskriftens § 5 første ledd som en 
presisering av bestemmelsen som kommer både søkere og forvaltningsmyndigheten til gode. 

7. Nordreisa kommune stiller seg bak forslaget om lovendring på bakgrunn av å likestille den 
generelle forvaltningshjemmelen av elsykkel i forskriftens § 2 a annet ledd med de 
områder/kommuner som gis utvidet hjemmel i Markaloven.  
Kommunen må likevel fremme et spørsmål om på hvilket grunnlag elsykler vurderes som 
såpass skadende (lokalt) i forhold til tråsykler, da det er (i markaloven) / evt. blir (i 
forskriften) gitt hjemmel til å regulere elsykkel såpass strengt samtidig som tråsykkel i 
prinsipp kan ferdes uregulert i utmarka. 

 

PS 6/20 IKT-plan for sektor for drift og utvikling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget godkjenner vedlagte IKT-plan for sektor for drift og utvikling og legger den til 
grunn for arbeidet med digitalisering innen sektoren i årene framover. 
 
Kostnader innarbeides i budsjett 2020 og økonomiplan 
 

PS 7/20 Klage på avslag - søknad om deling gnr 83, bnr 1 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Tore Yttregaard (H) fremmet følgende forslag: 
Klagen tas til følge.  
Området har allerede hytter i strandsonen. Omsøkte tomt vil ikke være til hinder for fri ferdsel 
langs stranda. 
 
Forslag fra Tore Yttregaard (H) ble satt opp mot rådmannens innstilling. Forslaget fra 
Yttregaard (H) enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Klagen tas til følge.  
Området har allerede hytter i strandsonen. Omsøkte tomt vil ikke være til hinder for fri ferdsel 
langs stranda. 
 



Jfr jordlovens § 12 godkjenner Nordreisa kommune deling av 2,1 daa tomta til fritidsformål fra 
gnr 83, bnr 1 i Nordreisa kommune. Vi kan ikke se at hensynet til bestemmelsene 
dispensasjonen skal vurderes opp mot blir vesentlig tilsidesatt, eller at ulempene med 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel er større enn fordelene.  
Dispensasjon jfr plan- og bygningslovens § 19-2 og § 1-8 innvilges derfor.  
Videre godkjennes søknaden jfr matrikkellovens § 6 og plan- og bygningsloven §§ 20-1-m,.  
Delingstillatelsen er vurdert i forhold til formål og forvaltningsmål i Naturmangfoldloven og 
tiltaket har ingen innvirkning på prinsippene som skal vurderes i §§ 8-12.  
 
Det settes følgende vilkår:  
 Den nye eiendommen må sikres tinglyst rett til adkomst over gnr 83, bnr 1. Dette kan tas  
            med i skjøtet.  
 Det må ikke gjøres tiltak i strandområdet som er til hinder for allmenn ferdsel i området. 
 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 8/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Rovdas gravlund - planID 
19422018_003 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Rovdas gravlund med planID 19422018_003 med plankart sist 
revidert 04.12.2019, samt bestemmelser sist revidert 04.12.2019 og planbeskrivelse sist revidert 
04.12.2019, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 

PS 9/20 Sluttbehandling - detaljreguleringsplan Sørkjosen - planid 
54282015_001 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.01.2020  

Behandling: 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Forslag til detaljregulering Sørkjosen med planID 54282015_001 med plankart sist revidert 
14.01.2020, samt bestemmelser sist revidert 14.01.2020 og planbeskrivelse sist revidert 
14.01.2020, vedtas med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. 
 


