
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset 
Dato: 16.09.2020 
Tidspunkt: 09:00-14.45 

 
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 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Ola Dyrstad MEDL SP 
Jonny Henriksen MEDL FRP 
Elise Blixgård MEDL Sp 
Mathilde Stabel Medlem Ung 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anne Kirstin Korsfur Jonny Henriksen FRP 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Anne Kirsten Korfur  Hermann Olaussen Hermansen  
 
______________________  _______________________ 
Leder Tore Yttregaard           Utvalgssekretær Dag Funderud  



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 61/20 Referatsaker   
RS 130/20 Byggetillatelse 5428/52/67  2020/627 
RS 131/20 Byggetillatelse 5428/33/2  2020/735 
RS 132/20 Tillatelse til tiltak 5428/47/433  2016/1360 
RS 133/20 Byggetillatelse 5428/13/164  2020/732 
RS 134/20 Byggetillatelse 5428/47/151  2020/720 
RS 135/20 Tillatelse til tiltak 5428/46/26  2016/1411 
RS 136/20 Byggetillatelse garasje 5428/52/105  2020/648 
RS 137/20 Tillatelse til tiltak på 5428/77/94  2020/824 
RS 138/20 Tillatelse til tiltak 5428/81/33  2020/812 
RS 139/20 Byggetillatelse 5428/13/163  2020/733 
RS 140/20 Tillatelse til tiltak 5428/14/102  2020/797 
RS 141/20 Bygging av tilbygg på eiendommen 5428/2/20 - 

Storvikveien 661 
 2020/617 

RS 142/20 Tillatelse til tiltak 5428/15/18 Garasje  2020/837 
RS 143/20 Melding om tiltak gbnr. 5428/57/2  2020/664 
RS 144/20 Tillatelse til tiltak 5428/65/143  2016/222 
RS 145/20 Tillatelse til tiltak 5428/46/68  2020/770 
RS 146/20 Ttillatelse til tiltak på gnr. 5428/29/1  2020/798 
RS 147/20 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5428/52/57  2020/771 
RS 148/20 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5428/43/67  2020/792 
RS 149/20 Endring av gitt tillatelse 5428/52/57  2020/771 
RS 150/20 Endring av endringstillatelse 5428/49/61  2020/581 
RS 151/20 Tillatelse til tiltak Kildalveien 75 gbnr. 5428/42/4  2020/734 
RS 152/20 Byggetillatelse uten ansvarsrett 5428/46/18  2020/864 
RS 153/20 Endring av gitt tillatelse 5428/49/61  2020/581 
RS 154/20 Ferdigattest 5428/55/35  2020/727 
RS 155/20 Ferdigattest 5428/3/17  2019/1309 
RS 156/20 Ferdigattest 5428/76/37  2019/749 
RS 157/20 Ferdigattest gnr 15/3  2018/700 
RS 158/20 Ferdigattest 5428/40/15  2019/492 
RS 159/20 Ferdigattest 5428/13/21  2018/1103 
RS 160/20 Ferdigattest driftsbygning 5428/18/11  2020/160 
RS 161/20 Ferdigattest tilbygg 5428/20/10  2019/644 



RS 162/20 Ferdigattest 5428/2/11 Rivning av bolig etter 
brann 

 2020/407 

RS 163/20 Endring av ansvarsretter 5428/81/68  2020/367 
RS 164/20 Falleferdig hus Storvikveien 621  2019/894 
RS 165/20 Tillatelse til tiltak - Bertelfjell - 5428/47/-  2020/619 
RS 166/20 Igangsettelse hele tiltaket på 5428/52/40  2020/315 
RS 167/20 Bruksendring av kjeller 5428/60/13  2020/773 
RS 168/20 Varsel- pålegg om rivning av bygning på 

5428/26/38 
 2015/1533 

RS 169/20 Tillatelse til flytting av avkjørsel - Kv1131- 
Myrslettvegen 22 

 2020/820 

RS 170/20 KV 1096 til eiendommen 5428/77/90 - Tillatelse 
til ny avkjørsel 

 2020/600 

RS 171/20 Utslippstillatelse 5428/2/11  2020/617 
RS 172/20 Utslippstillatelse 5428/29/93  2020/725 
RS 173/20 Utslippstillatelse 5428/81/68  2020/367 
RS 174/20 Utslipps tillatelse- 5428/47/450  2020/842 
RS 175/20 Tilsyn med vannforsyningssystemenes 

distribusjonssystem i 2020 
 2016/183 

RS 176/20 Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - 
Rotsund vannverk 

 2016/183 

RS 177/20 Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - 
Låni vannverk 

 2016/183 

RS 178/20 Bekreftelse på etterkommet varsel om vedtak - 
Oksfjord vannverk 

 2016/183 

RS 179/20 Forvaltningstilsyn avløp 29.10.2019 avsluttes  2019/1146 
RS 180/20 Rapport etter tilsyn med vannverk  2016/183 
RS 181/20 Prioritering av skisse for midler til 

tømmerkai/terminal i Sørkjosen 
 2015/1300 

RS 182/20 5428/Svar på søknad om tillatelse til bålbrenning 
- KIF 

 2019/26 

RS 183/20 Flom- og erosjonsskader etter vårflommen 2020 - 
sammenstilling for Nordreisa 

 2020/614 

RS 184/20 Rapport - Bruk av skjønnsmidler til forebyggende 
tiltak mot flom 

 2020/614 

RS 185/20 Varsel om oppstart av planarbeid for 
detaljregulering E6 Kvænangsfjellet - 
fylkesmannens uttalelse 

 2020/22 

RS 186/20 Revisjon av konsesjonsvilkår av 
Kvænangsvassdraget - vedtatt ved kgl.res. 4. 
september 2020 

 2015/1186 



RS 187/20 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 
den 10.6.2020 

 2015/612 

RS 188/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20  2020/83 
RS 189/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20  2020/83 
RS 190/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20  2020/83 
RS 191/20 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 

den 1.7.2020 
 2015/612 

RS 192/20 Invitasjon til deltakelse i prosjektet ''Plan for 
friluftlivets ferdselsårer'' i Troms og Finnmark 

 2020/630 

RS 193/20 Svar på søknader om tilskudd til tiltak i statlig 
sikrede friluftslivsområder 2020 – Ekstra tildeling 

 2015/2310 

RS 194/20 Svar på søknader om tilskudd til tiltak i statlig 
sikrede friluftsområder 2020 - tilsagn 

 2015/2310 

RS 195/20 Oversikt over kommunenes oppgaver på 
landbruksområdet, og belastningsfullmakter for 
2020 

 2019/441 

RS 196/20 Utfyllende svar på forvaltingstilsyn - henvendelse 
fra Fylkesmannen av 03.06.2020 og senere 
telefonsamtale 

 2019/1146 

RS 197/20 Innvilga søknad om tilskudd til skogsvegbygging 
i Nordreisa kommune - Rongdalsveien. 

 2019/963 

RS 198/20 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon for 
erverv av gnr 54, bnr 10 i Nordreisa 

 2020/836 

RS 199/20 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon ved 
erverv av gnr 54, bnr 10 i Nordreisa 

 2020/860 

RS 200/20 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon for 
erverv av gnr 66, bnr 27 

 2020/748 

RS 201/20 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 
22, bnr 12 og 33 

 2020/739 

RS 202/20 Påminnelse om forbud mot avfallsbrenning  2019/894 
RS 203/20 Administrativt vedtak - søknad om punktfeste gnr 

29, bnr 8 
 2020/522 

RS 204/20 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 77, 
bnr 24 

 2017/907 

RS 205/20 Parallellnavn på bygder og tettsteder i Nordreisa 
kommune 

 2017/463 

RS 206/20 Sonjatun - flerfaglig teknisk 
tilstandsgjennomgang med kostnadsestimat 

 2020/912 

RS 207/20 Vedtak om oppsett av flerspråklig skilting av 
stedsnavn E6 i Nordreisa 

 2017/463 

RS 208/20 Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet - 
Endringer i friluftsloven 

 2019/1018 



PS 62/20 Søknad om støtte fra miljøfondet  2020/901 
PS 63/20 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond  2020/853 
PS 64/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt miljøfond  2020/890 
PS 65/20 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond  2020/766 
PS 66/20 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond  2020/889 
PS 67/20 Klage på vedtak - tiltak på gnr 47, bnr 509  2019/1045 
PS 68/20 Klage - søknad om deling gnr 83, bnr 1  2019/725 
PS 69/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet 
 2020/631 

PS 70/20 Avklaring av innsigelse fra Fylkesmannen til 
reguleringsplanen 

 2020/356 

PS 71/20 Planprogram for kommunedelplan for klima og 
energi i Nord-Troms. 

 2020/900 

PS 72/20 Dokumentasjon av brannvesnet  2019/1257 
PS 73/20 Klage tildeling av elg i Rotsundelv  2015/1229 
PS 74/20 Søknad om forlengelse av fri leie av 

svømmehallen 
 2018/423 

PS 75/20 Forespørsel om leie av kommunal grunn til 
hundetrening 

 2020/745 

PS 76/20 Resultatrapport drift og utvikling pr 2.kvartal 
2020 

 2016/677 

PS 77/20 Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel 
5428/43/134 

 2020/862 

PS 78/20 Budsjettforslag 2021 drift og utvikling  2020/637 
PS 79/20 Salg av tilleggsareal fra gnr 47, bnr 145 til gnr 47, 

bnr 204 
 2015/547 

 
Orienteringer 
Møtet starter med opplæring i deling jfr jordlov og plan- og bygningsloven, samt dispensasjon 
ved virksomhetsleder May Halonen 
Adm orienterte om foreløpig tilstandsrapport for Rotsundelv skole og tiltaksanalyse for 
Sonjatun Helsesenter. 
Adm orienterte om status for koronatiltakene innen bygg og anlegg og ekstra grusing av veier 
med grus fra Statnett. 
Adm orienterte om status for huset på Skogeiendommen. Forslag om at kommunen henvender 
seg til Nord Troms museum for å få en vurdering. 
Adm orienterte om at anbudet for renovering av tak og vegger på Solvoll gamle skole er over 
dobbelt så stort som budsjettet. Enighet om at vi bestiller tak og to vegger. 
 



 

 

PS 61/20 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatet tas til orientering 
 

PS 62/20 Søknad om støtte fra miljøfondet 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget tildeler kr 50.000 fra kommunalt miljøfond til Oksfjord Båtforening til bygging 
av nytt servicebygg i Oksfjord havn.  
 
Utbetaling gjøres mot kort rapport etter at prosjektet er gjennomført. 
 
 

PS 63/20 Søknad om midler fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget tildeler kr 5000 fra kommunalt miljøfond til Eivind Bergmo til renovering av 
oljetank. 
 
Tilskudd utbetales når kvittering for utført arbeid er sendt inn. 
 



PS 64/20 Søknad om tilskudd fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget tildeler kr 11.190 fra kommunalt miljøfond til Sørkjosen Grende- og Turlag til 
innkjøp av beitepusser.  
Utbetaling gjøres mot kort rapport og kvittering for utført innkjøp. 
 

PS 65/20 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget tildeler kr 12.890 fra kommunalt miljøfond til elevrådet ved Rotsundelv skole til 
innkjøp og oppsett av kinahuske. 
 
Utbetaling gjøres mot kort rapport og kvittering for utført arbeid 
 

PS 66/20 Søknad om støtte fra kommunalt miljøfond 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillinga enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget tildeler kr 40.000 fra kommunalt miljøfond til Sørkjosen grendelag til utskifting 
av lysarmatur i lysløype i Sørkjosen.  
 
Utbetaling gjøres mot kort rapport og kvittering for utført arbeid 
 

PS 67/20 Klage på vedtak - tiltak på gnr 47, bnr 509 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 



Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til klage fra Ingunn Syrstad om tiltak på gnr 47, bnr 509 og 
opprettholder sitt vedtak i sak 54/20 gjort den 16.06.2020.  
 

PS 68/20 Klage - søknad om deling gnr 83, bnr 1 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Endringsforslag i andre avsnitt fra utvalget: 
Dette begrunnes med at deler av arealet mellom den omsøkte tomta og sjøen består av 
innmarksbeite. Allemannsretten blir ikke påvirket da det er god plass mellom den omsøkte 
tomta og sjøen.  
 
Innstilling med endringsforslag, enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
Driftsutvalget opprettholder sitt vedtak om deling av 1 daa hyttetomt fra gnr 83, bnr 1 av 
16.06.2020 og tar ikke Fylkesmannen i Troms og Finnmark sin klage til følge.  
 
Dette begrunnes med at deler av arealet mellom den omsøkte tomta og sjøen består av 
innmarksbeite. Allemannsretten blir ikke påvirket da det er god plass mellom den omsøkte 
tomta og sjøen.  
 

PS 69/20 Fastsetting av planprogram - detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet til detaljregulering E6 
Kvænangsfjellet. Planprogrammet er datert 01.09.2020. 
 

PS 70/20 Avklaring av innsigelse fra Fylkesmannen til reguleringsplanen 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 



Behandling: 
Forslag fra Tore Yttregaard H 
Driftsutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 33/20 
Det innledes drøftelser med fylkesmannen om mulighet for å trekke innsigelsen. 
 
Kommunedirektørens innstilling ble satt opp mot Tore Yttregaard sitt forslag. Det ble tre 
stemmer for hvert forslag. Tore Yttregård sitt forslag vedtatt med leders dobbeltstemme. 
 

Vedtak: 
Driftsutvalget opprettholder sitt vedtak i sak 33/20 
Det innledes drøftelser med fylkesmannen om mulighet for å trekke innsigelsen. 
 

PS 71/20 Planprogram for kommunedelplan for klima og energi i Nord-
Troms. 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 fastsettes planprogrammet til kommunedelplan for 
Energi og klima i Nord Troms. Planprogrammet er datert august 2020. 
 
Planprogram sendes ut til felles høring for kommunene i Nord Troms og legges frem for 
godkjenning etter merknadsbehandling.  
 

PS 72/20 Dokumentasjon av brannvesnet 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til vedlagte dokumentet; Dokumentasjon av brannvesenet i Lyngen, Kåfjord, 
Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen.  
Utvalget mener dokumentet har så mange mangler at det ikke kan vedtas og oversendes til 
kommunestyret for endelig behandling. 
Dokumentet returneres til Brannvesenet Nord for gjennomføring av bedre lokal prosess og 
gjennomgang av dokumentet opp imot kommunens punkter under. 
 



Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen 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 tas klagen fra 
Rotsundelv elgvald til følge. Ny kvote blir: 8 dyr; 4 kalver, 2 okser og 2 kyr. 
 

PS 74/20 Søknad om forlengelse av fri leie av svømmehallen 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til søknad fra Nordreisa IL svømmegruppa og gir svømmegruppa fire 
måneder fri leie fra 1.oktober 2020. 
 
Dette begrunnes i at forrige sesong ble avskjært med kun ca 3 måneder. 
 

PS 75/20 Forespørsel om leie av kommunal grunn til hundetrening 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til søknad fra Nordreisa hundeklubb og er positive at det inngås en 
midlertidig avtale om utleie av uteareal ved Sørkjosen skole til hundetrening for 2 år med 
mulighet for forlengelse. 
Administrasjonen utarbeider konkret avtale. 
 
Alle kostnader knyttet til etableringen og driften av området som gjerde og lys dekkes av 
hundeklubben. Leiepris settes til kr 2000 pr år. 
 
 



PS 76/20 Resultatrapport drift og utvikling pr 2.kvartal 2020 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Resultatrapport for Drift og utvikling pr 2 kvartal 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 
budsjettramme. 

 

PS 77/20 Søknad om dispensasjon vedrørende takvinkel 5428/43/134 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Det gis i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra § 10 pkt a i 
reguleringsplanen Storslett Vest, planid.19421992_001, for oppføring av enebolig med flatt tak. 
 
Dispensasjon gis på grunnlag av at formålsbestemmelsen for reguleringsplanen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt med flatt tak da boligen helhetlig sett vil harmonere bedre og virke mindre 
sjenerende for omgivelsene. 
 
Dispensasjonen har ingen større konsekvenser eller ulemper for helse, miljø, jordvern, sikkerhet 
og tilgjengelighet, utover det som er vurdert i saken. 
 

PS 78/20 Budsjettforslag 2021 drift og utvikling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
For sektor 6 drifts og utvikling foreslås det at rammen økes med 275.000 for å få budsjettet i 
balanse.  
 
Driftsutvalget ser behov for styrking av budsjettene for drift og vedlikehold av bygninger og 
kommunale veier og opplæring brann og ber om en økning av rammen på 2,4 million for å hente 
inn etterslep. 
 



Investeringstiltak i økonomiplan 2020-23 gjennomføres. Følgende nye tiltak innarbeides: 
 
Asfalteringer av kommunale veier, årlig kr 1500 000 i økonomiplanperioden.  
Sonjatun vedlikehold jf tilstandsrapport i økonomiplanperioden.  
Rotsundelv skole vedlikehold jf tilstandsrapport  
Brannsikring Rotsundelv kapell kr 500 000 
Ombygging av Storslett skole tannlegefløy til barnevernet kr 1000 000.  
Investeringer innen vann og avløp følger vedtatte hovedplaner.  
Ombygging brannstasjon og lager for sivilforsvaret kr 3.500 000 
Etablere vei Hansabakken kr 200 000 
Gatelys langs skoleveier kr 1.100 000 
Saga inntaksdam, sluttarbeider kr 300 000 
Tiltak tankbil brann tas ut av økonomiplanen 
 
 

PS 79/20 Salg av tilleggsareal fra gnr 47, bnr 145 til gnr 47, bnr 204 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 16.09.2020  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune imøtekommer søknad om kjøp av tilleggsareal fra gnr 47, bnr 145 til gnr 
47, bnr 204 på inntil 70 m2. Pris pr m2 er kr 100. Dette gjøres ved grensejustering og kjøper må 
stå for oppmålingskostnadene for grensejusteringen.  
 
Nordreisa kommune gir dispensasjon jfr plan- og bygningsloven § 19-2 til oppføring av 
naturmur/støttemur innenfor byggegrensen slik som omsøkt. Det begrunnes med at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med siktlinje eller at det er til hinder for drift og vedlikehold av gang- og 
sykkelvei/ adkomstvei til gnr 47, bnr 216. Selv om det gis dispensasjon, er tiltaket 
søknadspliktig i henhold til plan- og bygningsloven, og tillatelse må være gitt før tiltaket 
igangsettes.  
 
Vilkår: 
Hvis muren anlegges over kommunens avløpsnett, er det det grunneier av gnr 47, bnr 204 som 
må stå for merkostnaden som kommunen måtte ha i forhold til tiltak på avløpsnettet med en 
avstand på inntil fire meter på hver side av ledningen.  


