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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 19/09 Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune 2009/4392

PS 20/09 Ny behandling - Søknad om tillatelse til 
akuakultur av torsk på ny lokalitet - Seljeholmen 
Bakkeby

2009/973

PS 21/09 Torskeoppdrett Bakkeby og Storvik - Søker 
Arnøy Laks AS

2009/2862

PS 22/09 Søknad om uteservering - Arika`s Biljard & 
Pizzeria AS

2009/77

PS 23/09 Søknad om godkjenning av ny styrer og 
stedfortreder - Norlandia Storslett Hotell

2009/4814

Protokolltilførsel
- PS1909. Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune. Høringsuttalelsene som er

kommet inn i saken er ikke lagt ved. Ikke som en del av saksdokumentet, og heller ikke 
som vedlegg

- PS2209. Søknad om uteservering Arikas biljard og pizzeria AS. Foretaket søker om 
uteservering. Kart med henvisning til hvor uteserveringen er tiltenkt er ikke lagt ved 
sakspapirene.

- PS2309. Søknad om godkjenning av ny styrer og stedsfortreder Nordlandia Storslett 
Hotell AS. Saksutredningen avsluttes med en uttalelse fra lensmannen som er beskrevet 
som ”.. .”.

Nordreisa Sv ser på den manglende saksutredningen/mangelfulle presentasjonen av sakene som 
et demokratisk problem. Offentligheten og politikerne frarøves på denne måten muligheten til å 
sette seg skikkelig inn i alle sider ved de ulike sakene i forkant av møtet. Vi ber Nordreisa 
kommune ved rådmannen og ordføreren tilse at en i størst mulig grad sikrer en god og åpen 
politisk prosess i alle kommunenes politiske utvalg ved å unngå slike problemer i ettertiden.

Spørsmål til kommunestyret
Fra Lars-Trygve Jensen, representant fra aksjonsgruppen ”Mot nedleggelse av ungdomstrinnet 
ved Rotsundelv skole”.



PS 19/09 Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune

Rådmannens innstilling

• Skolene Sørkjosen, Rotsundelv og Oksfjord skal være skole for 1.-4. årstrinn
• Rotsundelv og Oksfjord skole skal være skole for 5.-7. årstrinn, så lenge elevgrunnlaget 

finnes.
• 5-7. årstrinn fra Sørkjosen skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3 ved Storslett skole 

er ferdig 2011.
• 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole flyttes til Storslett skole når byggetrinn 3

ved Storslett skole er ferdig i 2011.
• Sørkjosen barnehage flyttes ikke til Sørkjosen skole.
• Byggetrinn 3 ved Storslett skole skal ivareta areal til elever fra 5-7 årstrinn fra Sørkjosen 

skole samt 8.-10. årstrinn fra Rotsundelv og Oksfjord skole.
• Barnehagestrukturen fastsettes i strategisk barnehageplan og kommuneplanens strategidel 
• Inkludering i skolen skal beskrives i kommuneplanens strategidel.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.05.2009 

Behandling:
Gerd Kristiansen , Krf, fremmet følgende forslag:
Skolestrukturen i Nordreisa kommune endres ikke.

Bjørn Garden, Frp, fremmet følgende forslag:
Kulepunkt 5 i rådmannens innstilling fjernes.

Gerd Kristiansen, Krf, fremmet følgende tillegg til kulepunkt 8 i rådmannens innstilling:
… , med utgangspunkt i tidligere vedtatte håndbok i inkludering.

Det ble stemt over forslagene opp mot rådmannens innstilling.

Det ble først stemt over Kristiansens første forslag, opp mot rådmannens punkt 1-4 og 6.
Forslaget fikk 11 stemmer og 10 stemte imot.
Forslaget vedtatt.

Det ble deretter stemt over Gardens forslag.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Deretter ble det stemt over Kristiansens tilleggsforslag til rådmannens innstilling.
Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
§ Skolestrukturen endres ikke.
§ Barnehagestrukturen fastsettes i strategisk barnehageplan og kommuneplanens 

strategidel



§ Inkludering i skolen skal beskrives i kommuneplanens strategidel, med utgangspunkt i 
tidligere vedtatte håndbok i inkludering.

PS 20/09 Ny behandling - Søknad om tillatelse til akuakultur av torsk på ny 
lokalitet - Seljeholmen Bakkeby

Rådmannens innstilling
Kommunen stiller seg positiv til søknad fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til akvakultur av 
torsk på ny lokalitet nord for Seljeholmen (Bakkeby) og anbefaler at konsesjon gis.

Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur (Seljeholmen til Naustneset i Reisafjorden).

Kommunen ber om at staten og næringen  setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærer, under og etter 
driftsfasen.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.05.2009 

Behandling:

Lidvart Jakobsen, Ap, fremmet følgende forslag:

Kommunen stiller seg positiv til søknad fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til akvakultur av 
torsk på ny lokalitet nord for Seljeholmen (Bakkeby) og anbefaler at konsesjon gis.
Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur (Seljeholmen til Naustneset i Reisafjorden).

Kommunen ber om at staten og næringen  setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærer, under og etter 
driftsfasen.

Halvar Wahlgren, H, og Ragnvald Myrvang, Frp, fremmet følgende felles forslag:

Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av 
torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det 
på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av 
torskeoppdrett i fikerike fjorder.

Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra 
staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge.

Det ble først stemt over Jakobsens forslag. Forslaget fikk 4 stemmer og 17 stemte imot.
Forslaget falt derved. 

Det ble deretter stemt over første del av fellesforslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet (to første 
setninger).
17 stemmer for og 4 stemte imot.



Forslagets første del vedtatt.

Det ble deretter stemt over siste del av forslaget (siste setning).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av 
torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det 
på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av 
torskeoppdrett i fikerike fjorder. 

Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra 
staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge.

PS 21/09 Torskeoppdrett Bakkeby og Storvik - Søker Arnøy Laks AS

Rådmannens innstilling
Kommunen stiller seg positiv til søknaden fra Arnøy Laks AS om tillatelse til etablering av 
oppdrett av torsk på ny lokalitet i Bakkeby. 

Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur.

Kommunen ber om at staten og næringen setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærene og under driftfasen.

Søknad om lokalitet ved Storvik avslås da det ligger innafor 5 km grensen for skille elv/sjø i 
Reisafjorden jfr. Fiskeridirektoratets vedtak.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.05.2009 

Behandling:

Lidvart Jakobsen, Ap, fremmet følgende forslag:
Kommunen stiller seg positiv til søknad fra Storfjord Torsk AS om tillatelse til akvakultur av 
torsk på ny lokalitet nord for Seljeholmen (Bakkeby) og anbefaler at konsesjon gis.
Anlegget søkes plassert innafor avsatt område i kystsoneplanen for Nordreisa kommune for 
framtidig akvakultur (Seljeholmen til Naustneset i Reisafjorden).

Kommunen ber om at staten og næringen  setter av midler til forskning på miljøvirkningen av 
torskeoppdrett i og ved Reisafjorden både før utsetting av fisk i mærer, under og etter 
driftsfasen.

Halvar Wahlgren, H, og Ragnvald Myrvang, Frp, fremmet følgende felles forslag:

Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av 



torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det 
på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av 
torskeoppdrett i fikerike fjorder.
Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra 
staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge.

Det ble først stemt over Jakobsens forslag. Forslaget fikk 4 stemmer og 17 stemte imot.
Forslaget falt derved. 

Det ble deretter stemt over første del av fellesforslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet (to første 
setninger).
17 stemmer for og 4 stemte imot.
Forslagets første del vedtatt.

Det ble deretter stemt over siste del av forslaget (siste setning).
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Nordreisa kommune mener det er viktig at det gjøres kvalifisert forskning på konsekvensene av 
sjøbasert oppdrett av torsk, og av den grunn kan det foreløpig ikke gis tillatelse til akvakultur av 
torsk i Reisafjorden. Selv om Nordreisa kommune er positiv til ny næringsvirksomhet kan det 
på nåværende tidspunkt ikke anbefales fordi forskningsmiljøene vet for lite om konsekvensen av 
torskeoppdrett i fikerike fjorder.

Nordreisa Kommune er også av den oppfatning at det har vært satset alt for lite på forsking fra 
staten sin side når det gjelder torskeoppdrett i Norge.

PS 22/09 Søknad om uteservering - Arika`s Biljard & Pizzeria AS

Rådmannens innstilling
1. Arika`s Biljard & Pizzeria gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område 

som beskrevet i søknaden m/vedlegg.
2. Område skal ikke være nærmere gang-/sykkelstien enn 2 meter.  Serveringsområde skal 

adskilles fysisk.
3. For øvrig vises det til kommunestyresak 84/08 og sak 12/09.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.05.2009 

Behandling:
Øyvind Evanger, Ap, fremmet følgende tilleggsforslag 
Ankomsten til rullestolrampe må ikke sperres.

Det ble stemt over innstillingen sammen med tilleggsforslaget fra Evanger.
Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt 



Vedtak:
§ Arika`s Biljard & Pizzeria gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område 
§ som beskrevet i søknaden m/vedlegg.
§ Område skal ikke være nærmere gang-/sykkelstien enn 2 meter.  Serveringsområde skal 

adskilles fysisk.
§ For øvrig vises det til kommunestyresak 84/08 og sak 12/09.
§ Ankomsten til rullestolrampe må ikke sperres.

PS 23/09 Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder - Norlandia 
Storslett Hotell

Rådmannens innstilling
1. Håvard Lunde gis serveringsbevilling for serveringsstedet Norlandia Storslett Hotell,

Lyngsmark, 9151  Storslett
2. Håvard Lunde godkjennes som ny styrer og som stedfortreder godkjennes Falco

Floreck.
3. For øvrig vises det til kommunestyresak 67/08.

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 28.05.2009 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
1. Håvard Lunde gis serveringsbevilling for serveringsstedet Norlandia Storslett Hotell,

Lyngsmark, 9151 Storslett
2. Håvard Lunde godkjennes som ny styrer og som stedfortreder godkjennes Falco

Floreck.
3. For øvrig vises det til kommunestyresak 67/08.


