
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Teams 
Dato: 23.04.2020 
Tidspunkt: 09:00-14.50 

 
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 til kl 10.30 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 
Jonny Henriksen Medlem FRP 
Mathilde Stabel Medlem UNG fra kl 10.00 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Trude Lilleng Barnerepresentant  
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Merknader Ingen 
 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Dag Funderud Sektorleder drift og utvikling 
  

 
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  Utvalgssekretær 
______________________  _______________________ 
Gunn Mandal        Hermann O Hermansen 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 32/20 Referatsaker   
RS 50/20 Tillatelse til tiltak 5428/2/11 Rivning etter brann  2020/407 
RS 51/20 Tillatelse til rivning av enebolig etter brann 

5428/10/5 
 2020/339 

RS 52/20 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 5428/83/34. 
Riving av hytte 

 2020/282 

RS 53/20 Ferdigattest 5428/24/34 - Garasje  2016/938 
RS 54/20 Tillatelse til tiltak 79/33  2020/176 
RS 55/20 Utslippstillatelse 5428/79/33  2020/176 
RS 56/20 Rammetillatelse og Igangsettingstillatelse 

5428/52/40 
 2020/315 

RS 57/20 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
22, bnr 6 

 2019/1047 

RS 58/20 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 29, 
bnr 1 

 2019/1326 

RS 59/20 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 47, 
bnr 25 

 2019/1202 

RS 60/20 Administrativt vedtak - deling av gnr 43, bnr 1 - 
tilleggsareal 

 2019/173 

RS 61/20 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon på 
erverv av fast eiendom på gnr. 5428/18/13 

 2020/261 

RS 62/20 Forslag til avtale om å utføre 
oppmålingsforretninger på kommunens vegne i 
samsvar med matrikkellova 

 2020/358 

RS 63/20 Tillatelse til midlertidig anleggsvei 5428/83/34  2020/251 
RS 64/20 Oversendelse av kopi av brev fra 

Miljødirektoratet 
 2016/1437 

RS 65/20 Evaluering av samarbeidsavtalen 2019 / 
styremøte 1/-2020/ referat 

 2017/1110 

RS 66/20 Vedtaket stadfestes  2016/121 
RS 67/20 Søknad om tilskudd til 6 kommunale el-sykler - 

Kopi av levert søknad 
 2020/173 

RS 68/20 Søknad om tilskudd til forprosjekt for Sol- og 
vindenergi kommunehuset - Kopi av levert 
søknad 

 2020/173 

RS 69/20 Klage trukket - saken avsluttes  2019/173 
RS 70/20 Registrering av verv og interesser i 

Styrevervregisteret 
 2020/346 



RS 71/20 Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2019  2015/2572 
RS 72/20 Virksomhetsplan for drift og utvikling 2020  2016/677 
PS 33/20 Planforslag: Detaljregulering Solbakkmelen 

boligfelt - nasjonal plan ID: 5428_2019_001 
 2020/356 

PS 34/20 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.april 
2020 

 2016/677 

PS 35/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av 
avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa 
kommune 

 2017/838 

PS 36/20 Behandling av søknader om bruk av 
vannjetaggregat i Reisavassdraget etter 
motorferdsellovens § 6. 

 2020/16 

PS 37/20 Årsmelding sektor for drift og utvikling 2019  2020/239 
PS 38/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen  2020/110 
PS 39/20 Søknad om deling gnr 2, bnr 11 i Nordreisa  2019/1039 
 
 

PS 32/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 
 

PS 33/20 Planforslag: Detaljregulering Solbakkmelen boligfelt - nasjonal plan 
ID: 5428_2019_001 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Tore Yttregård H: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-11 legges forslag til detaljregulering 
Solbakkmelen boligfelt, nasjonal planID 5428_2019_001, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
 
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot forslag. Ved avstemningen fikk begge 3 
stemmer. 
Tore Yttregård sitt forslag vedtatt med leders dobbeltstemme  



Vedtak: 
Med hjemmel i plan og bygningslovens §§ 12-11 legges forslag til detaljregulering 
Solbakkmelen boligfelt, nasjonal planID 5428_2019_001, ut til høring og offentlig ettersyn. 
 

PS 34/20 Resultatrapport for drift og utvikling pr 1.april 2020 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Resultatrapport for Drift og utvikling pr 1.april 2020 tas til orientering. Sektorleder bes om å 
følge opp spesielt øvrige utgifter tett og sette inn tiltak for at sektoren holder seg innenfor sine 
budsjettrammer. 
 

PS 35/20 Sluttbehandling - Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra 
mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg i Nordreisa kommune, Troms, 
vedtas jf.  Forurensningsforskriften § 12-6 Lokal forskrift 
 

PS 36/20 behandlinger av søknader om bruk av vannjetaggregat i 
Reisavassdraget etter motorferdsellovens § 6. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Fellesforslag fra Lise Brekmoe Ap og Tore Yttregaard H 
Driftsutvalget gir følgende føringer for behandling av dispensasjoner for sesongen 2020. 
 

 Det innvilges inntil 18 dispensasjoner for sesongen 2020 
 Dispensasjoner kan ikke benyttes ved vannstand over 1,9 høydemeter ved 

Svartfossberget 
 Det skal ikke gis dispensasjon etter 15.september 

 



 
Fellesforslag ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Fellesforslag vedtatt med 5 mot 
1 stemme. 

Vedtak: 
Driftsutvalget gir følgende føringer for behandling av dispensasjoner for sesongen 2020. 
 

 Det innvilges inntil 18 dispensasjoner for sesongen 2020 
 Dispensasjoner kan ikke benyttes ved vannstand over 1,9 høydemeter ved 

Svartfossberget 
 Det skal ikke gis dispensasjon etter 15.september 

 

PS 37/20 Årsmelding sektor for drift og utvikling 2019 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget vedtar årsmelding fra Drift og utvikling for 2019.  
 

PS 38/20 Ekstra vedlikehold pga koronakrisen 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Forslag fra Ola Dyrstad Sp 

Tillegg til Kommunedirektørens innstilling etter avsnitt om reparasjon av utvendige tak.  

Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 

Forslag fra Tore Yttregaard H, nytt punkt. Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under 
listen med tak som trenger vedlikehold. 
 
Kommunedirektørens innstilling med tilleggsforslag fra Ola Dyrstad og Tore Yttregaard 
enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Driftsutvalget vil anbefale følgende liste for ekstra vedlikehold: 
Innen bygningsdrift prioriteres prosjekter som omfatter reparasjon av utvendig tak.  
 



Innen anleggsdrift prioriteres prosjekter som omfatter grusing av kommunale veier og rydding 
lang vei og under lyslinjer. 
 
Tak på garasjedel brannstasjon må også tas inn under listen med tak som trenger vedlikehold. 
 

Utbygging av bredbånd til alle kommunens innbyggere. Dagens situasjon har for alvor vist 
viktigheten av en god infrastruktur. 

 

PS 39/20 Søknad om deling gnr 2, bnr 11 i Nordreisa 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 23.04.2020  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune godkjenner fradeling av inntil 500 m2 som tomt til bebygd hytte fra 
eiendom gnr 2, bnr 11 i Nordreisa kommune. 
  
 Jfr jordlovens § 9 godkjennes omdisponering av ca 200 m2 tidligere fulldyrka jord. 
 Delingen av inntil 500 m2 godkjennes jfr jordlovens § 12, matrikkellovens § 6 og plan- og 

bygningsloven §§ 20-1-m.  
 Jfr plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 gis det også dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel til deling av ca 500 m2 fra gnr 2, bnr 11. 
 

Formålet med delingen er tomt til hytte som er bygget for mange år siden. På grunn av dette ser 
vi ikke at delingen i dette tilfellet vil komme i konflikt med landbruksinteresser, natur- og 
kulturmiljø og friluftslivet i området.  
 
Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen da dette er en veldig liten 
eiendom som ikke har grunnlag for selvstendig drift. Dispensasjon begrunnes med at vi 
oppsummert ikke ser at det er en overvekt av ulemper med denne dispensasjonen.  
 
Det settes følgende vilkår:  
 Eventuelle nye byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  
 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 innen 3 år etter at tillatelsen ble 
gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om matrikkelloven.  


