
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Nordreisa kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 

Dato: 01.10.2009 

Tidspunkt: 11:00 - 16:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

John R. Karlsen Leder NOFRP 

Bjørn Johannes Garden Medlem NOFRP 

Heidi Gausdal Medlem NOFRP 

Ragnhild Hammari Medlem NOFRP 

Ragnvald Myrvang Medlem NOFRP 

Birger Solbakken Medlem NOFRP 

Tove Olaussen Medlem NOFRP 

Sigmund Hansen Medlem NOFRP 

Harald Willy Henriksen Medlem NOFRP 

Halvard Wahlgren Medlem NOH 

Lidvart A Jakobsen Medlem NOAP 

Hilde Anita Nyvoll Medlem NOAP 

Sigrund Hestdal Medlem NOAP 

Øyvind Evanger Medlem NOAP 

Susann Karlsen Medlem NOAP 

Beate E. R Jaatun Medlem NOSV 

Olaf M Skogmo Medlem NOSP 

Ann-Kristin Thorheim Medlem NOSP 

Gerd H. Kristiansen Medlem NOKRF 

Siv Elin Hansen Medlem NOSV 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Trond Hallen MEDL NOFRP 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tron Ivar Sørgaard Trond Hallen NOFRP 

   

 

Andre som møtte 

Johanne Olaussen, Ungdomsrådsrepresentant  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Kjetil Hallen Rådmann 

Christin Andersen Ass. rådmann 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

______________________  _______________________ 

John Karlsen  Sigrund Hestdal 

 

 

______________________  _______________________ 

Tron Ivar Sørgaard              Ellinor A. Evensen                                         
Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

FO 1/09 Interpellasjoner / spørsmål   

PS 51/09 Referatsaker   

RS 25/09 Uttallelse vedrørende drift av 

spesialisthelsetjenester 

 2009/6903 

RS 26/09 Svarbrev til UNN - Uttallelse vedrørende drift av 

spesialisthelsetjenester 

 2009/6903 

RS 27/09 Notat Forvaltningsrevisjonsprosjektet 

"oppfølging av kommunens inntektsskapende 

virksomhet" 

 2009/4369 

RS 28/09 Søknad om ekstraordinært tilskudd for 

ressurskrevende tjenester 

 2009/7691 

RS 29/09 Informasjon om framdriften i etableringen av 

Halti kvenkultursenter IKS SUS 

 2009/6357 

RS 30/09 Bekreftelse på mottatt melding om endring av 

eksisterende virksomhet 

 2009/7047 

RS 31/09 Referater – politiske møter  2009/3323 

RS 32/09 Bevilgning av startlån for videre tildelning - 

Tilleggslån 

 2009/136 

RS 33/09 Særutskrift fra styremøte i Nord-Troms 

Regionråd DA 02.09.09 

 2009/6751 

RS 34/09 Revisjon av kommunal forskrift om salgs- og 

skjenkebevilling for alkohol 

 2009/7867 



RS 35/09 Melding om vedtak fra lyngen kommune 

Strategisk næringsplan for Nord-Troms 

 2009/1672 

PS 52/09 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. 

Vurdering av tiltaket og høringsuttalelse fra 

Nordreisa kommune. 

 2009/6987 

PS 53/09 Søknad om å komme inn i samisk 

virkemiddelområde 

 2009/4220 

PS 54/09 Eiendomsskatt 2010 Nordreisa kommune  2009/8471 

PS 55/09 Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 

Rovdas 3 

 2009/434 

PS 56/09 Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 

Uløya - vedtaksbehandling 

 2009/4631 

PS 57/09 Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, 

Nordreisa kommune 

 2009/2769 

PS 58/09 Miljøfyrtårnsertifisering i Nordreisa Kommune  2009/6322 

PS 59/09 Sappen skole  2009/7836 

PS 60/09 Budsjettkontroll 2. tertial 2009  2009/7563 

PS 61/09 Søknad om fritak fra verv i forliksrådet  2009/7439 

PS 62/09 Søknad om skjenkebevilling - Hansabakken 

Invest AS 

 2009/6090 

PS 63/09 Godkjenning av ny stedsfortreder for 

skjenkebevilling ved Reisafjord Hotel 

 2009/2292 

 

Orienteringer 

 

Informasjon fra Arnold Jensen, fjordfisker og leder i Nordreisa Fiskarlag, vedrørende 

trålkonsesjoner og konsekvenser for fiskemottak og fjordfiskere. 

 

Nordreisa kommunestyre vedtok følgende uttalelse: 

Nordreisa kommunestyre er bekymret over situasjon innenfor fiskerinæringen i vår region. Både 

for Skjervøy som fiskerikommune, og der til liggende fiskeribedrifter, og mottaksstasjonene i 

Kåfjord, Kvænangen og Nordreisa kommune. At Nergård konsernet trekker seg ut av Skjervøy 

kommune fordi de ikke finner det økonomisk forsvarlig lenger er en sak som bedriften må få lov 

til å avgjøre på fritt grunnlag. Det som er viktig for videre drift av fiskeribedriftene i Skjervøy er 

at de fortsatt har tilgang til råstoff. Det kan kun sikres ved at de som har trålerkonsesjonene 

fortsatt har leveringsplikt til fiskeribedriftene i Skjervøy kommune. Det vil igjen medføre at 

mottaksstasjonene rundt i region kan opprettholdes, og har fast avsetning for råstoffet. Nordreisa 

kommunestyre ser det som viktig at en samlet region, både politikere og næringsliv jobber for at 

det fortsatt skal være et godt fungerende mottaksapparat for hvit fisk i alle våre kommuner. 

 

Informasjon fra Evelyn Berntsen, leder for Krisesenteret i Tromsø, vedrørende kommunens 

ansvar for et krisesentertilbud i kommunen. 

 

Orientering fra teknisk etat vedrørende oppstart av byggetrinn 3 Storslett skole. 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/3323 -16 

Arkiv:  

Saksbehandler:  Bente Fyhn 

 Dato:                 18.09.2009 

 

 

 

Referatsaker 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

31/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

 

1. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 12.02.09 

Sak: 

1/09 Referater 

2/09 Referater 

3/09 Omgjøring av stilling som sykepleier til kreftsykepleier, 100% 

 

 HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN 05.06.09. 

Sak: 

4/09 Referater 

5/09 Årsmelding administrasjonsutvalget -2008 

6/09 Årsmelding 2008 

7/09 Omgjøring av stilling i hjemmetjenesten 

8/09 Omgjøring av stilling fra hjelpepleier til hjelpepleier I 

9/09 Omgjøring av midlertidig stilling til fast stilling i kulturskolen 

 

2. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ADMINISTRATIVT AMU 23.04.09. 

Sak: 

1/09 Referater 

2/09 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold – redigering av HMS-plan 

3/09 Etableringa av Akan-utvalg 

4/09 Årsmelding 2008 

 

3. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DISPENSASJONSUTVALGET DEN 02.03.09. 

Sak: 

1/09 Søknad om dispensasjon for bruk av scooter 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DISPENSASJONSUTVALGET DEN 01.04.09. 

Sak: 

2/09 Søknad om scooterdispensasjon 

3/09 Søknad om scooterdispensasjon 

 

4. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I KLAGENEMNDA DEN 10.09.09 

Sak: 

1/09 Kommunale eiendomsgebyrer Stiftelsen Nybo – Klage 

 



 

5. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET DEN 02.03.09. 

Sak: 

1/09 Referater 

2/09 Årsmelding for eldrerådet 2008 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I ELDRERÅDET DEN 15.06.09 

Sak: 

3/09 Referater 

4/09 Årsmelding 2008 

 

6. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 23.02.09. 

Sak: 

1/09 Referater 

2/09 Valg av foreldrerepresentant til styringsgruppe Samordnet enhet 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I RÅDET FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 08.06.09 

Sak: 

3/09 Referater 

4/09 Årsmelding 2008 

 

7. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I VALGNEMDA DEN 15.06.09. 

Sak: 

3/09 Valg av representant til Halti Kvenkultursenter IKS 

4/09 Valg av vararepresentanter politisk parti Høyre – kommunestyret 

5/09 Representant til Tornedalsrådet 

 

8. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I VALGSTYRET DEN 28.05.09. 

Sak:  

1/09 Delegasjon av myndighet – valg 2009 

2/09 Valg av stemmestyre 

3/09 Utlegging av manntall 

4/09 Mottak av forhåndsstemmer 

5/09 Stemmemottak på institusjoner 

6/09 Åpningstider for valglokalene. 

 

9. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGSUTVALGET DEN 12.02.09 

Sak: 

2/09 Strategisk næringsplan for Tromsøregionene og for Nord-Troms. 

3/09 Melding om administrative vedtak 

4/09 Referatsaker 

5/09 Søknad om støtte til bedriftsutvikling – U.off. 

6/09 Søknad om økt tilskudd – U.off 

7/09 Rente- og avdragsfrie lån til melkekvote i Nordreisa kommune 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGSUTVALGET DEN 15.05.09. 

Sak: 

8/09 Meldinger 

9/09 Referatsaker 

10/09 Årsmelding 2008 

11/09 Søknad om å komme inn i samisk virkemiddelområde 

12/09 Søknad om utviklingsmidler 2009 Halti Næringshage 

13/09 Søknad om investeringsstøtte – U.off 



14/09 Interkommunal landbrukskontor 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I NÆRINGSUTVALGET DEN 03.09.09. 

Sak: 

15/09 Referatsaker 

16/09 Melinger 

17/09 Referatsaker 

18/09 Klage på administrativt vedtak i sak 17.09 – U.off 

19/09 Søknad om tilskudd til investeringer – U.off 

20/09 Søknad om utviklingstilskudd på kr 73.775,- U.off 

21/09 Søknad om å komme inn i samisk virkeområde 

 

10. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 05.02.09. 

Sak: 

1/09 Referater 

2/09 Endringer i vedtekter SFO 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 12.03.09. 

Sak: 

3/09 Behandling av årsmøtesaker til Nordreisa Nærmiljøsentral 

4/09 Mål og strategier grunnskolen Nordreisa 

5/09 Bruk av hybelhusene 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 07.05.09. 

Sak: 

6/09 Referater 

7/09 Årsmelding 2008 

8/09 Kompetanseplan for helse og omsorgspersonell 2008 – 2014 

9/09 Økte ressurser til kjøp av private omsorgstjenester – U.off 

10/09 Økte ressurser til tjenester i omsorgsboliger – U.off 

11/09 Etablering av nytt sentralkjøkken 

12/09 Kurdøgnpris kommunale sykehjem 

13/09 Fremtidig skolestruktur Nordreisa kommune 

14/09 Klassedeling Storslett skole – høsten 2009 

15/09 Etablering av nye midlertidige barnehageavdelinger 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 04.06.09. 

Sak: 

16/09 Årsmelding 2008 

17/09 Helse og omsorgsplan 2010-2015 

18/09 Økonomisk belastning ved avvikling av ønsketurnus 

19/09 Kurdøgnpris kommunale sykehjem 

20/09 Nei til nye spilleautomater 

21/09 Strategisk barnehageplan 

22/09 Kompetanseutviklingsplan barnehager 09/10 

23/09 Kompetanse for kvalitet Strategisk plan 

24/09 Mål og strategier Skole og barnehager 

25/09 Klassedeling Storslett skole høst -09. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I LEVEKÅRSUTVALGET DEN 27.08.09. 

Sak: 

26/09 Referater 



27/09 Fritak fra foreldrebetaling Storslett SFO 

28/09 Rullering rus/psykiatri plan 

29/09 Revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

 

11. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 03.02.09. 

Sak: 

1/09 Referatsak 

2/09 Referatsaker 

3/09 Driftsplan for nytt avfallsdeponi på Galsomelen 

4/09 Rehabilitering av lysløype  - Bakkeby IK – Kommunalt tilskudd 

5/09 Ballbinge Rotsundelv skole – Finansieringsplan 

6/09 Rehabilitering av miniatyrskytebanen i Nordreisahallen – Finansieringsplan 

7/09 Prioritering av søknader om spillemidler 2009 

8/09 Delingssøknad 1942/86/1 

9/09 Fradeling av tilleggsareal 1942/78/10 

10/09 Søknad om deling av grunneiendom 1942/81/22 

11/09 Fradeling av bebygd parsell 1942/85/3 

12/09 Søknad om deling av grunneiendom 1942/22/29 

13/09 Ny behandling – Søknad om deling av 1942/65/1 

14/09 Søknad om deling av gnr 1942/65/53 

15/09 Søknad om deling av 1942/10/2 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 17.03.09 

Sak: 

16/09 Referatsak 

17/09 Deling av eiendom 1942/65/1 –Klubben 

18/09 Deling av eiendom 1942/14/2 

19/09 Søknad om deling av grunneiendom 1942/29/50 

20/09 Søknad om varig fritak fra bo- og driveplikt på eiendommen 1942/76/1 

21/09 Kommunedelplan / Tiltaksplan for Kippernes friluftsområde – 

merknadsbehandling. 

22/09 Arealplanutredning ny kirkegård på Storslett 2.behandling 

23/09 Merknadsbehandling – Reguleringsplan for spesialområde for massedeponi og 

bearbeiding 1942/26/9 – Einevoll 

24/09 Merknadsbehandling – Reguleringsplan for masseuttak 1942/38/12,13 Kildalen 

25/09 Dispensasjon fra reguleringsbestemmelse §4 pkt 1 – Galsomelen fyllplass, plan 

vedtatt 10.04.2006 

26/09 Pålegg om grunnboring / godkjenning av nett 

27/09 Ny klagebehandling tiltak på gnr 1942/43/20-3- Birger Amundsen 

28/09 Søknad om tillatelse til akvakultur av torsk på ny lokalitet – Seljeholmen 

Bakkeby 

29/09 Revisjon – Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 

30/09 Utvidelse av vann- og kloakknett i Oksfjord 

31/09 Søknad om nedsatt fartsgrense 

32/09 Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 – Straumfjordbotn. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 28.04.09 

Sak: 

33/09 Referater 

34/09 Referatsaker 

35/09 Årsmelding 2008 

36/09 Søknad om deling av eiendommen 81/22 



37/09 Søknad om deling av eiendommen 50/5 

38/09 Deling av driftsenhet 

39/09  Ny behandling – Søknad om tillatelse til akvakultur av torsk på ny lokalitet – 

Seljeholmen Bakkeby 

40/09 Dispensasjon fra arealdel i kystsoneplanen lokalitet Eidebukt i Rotsund. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 26.05.09 

Sak: 

41/09 Referatsak 

42/09 Søknad om deling av grunneiendom 22/29 

43/09 Deling av eiendom 1942/29/13 

44/09 Deling av driftsenhet, eiendom 1941/1/1 og 2/7 

45/09 Deling av eiendom 1942/65/18 og 132 

46/09  Søknad om mindre vesentlig endring av reguleringsplan for boligområde 

1942/14/1, Olderskogen 

47/09 Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 – endringsforslag. 1.behandling. 

48/09 Oppstart arbeidet med Energi- og klimaplan for Nordreisa 

49/09 Omgjøring av midlertidig stilling til fast stilling i kulturskolen 

50/09 Tildeling av elg 

51/09 Klage på vedtak i sak DRU 27/09 møtedato 27.03.09 – Birger Amundsen 

52/09  Rammetillatelse biofyringsanlegg gnr 1942/15/100 

53/09  Rammetillatelse av plan ” Storslett sentrum” – Trafikkareal mellom Bios og 

Elveland Boligpark. 

54/09  Reguleringsendring parkområde F2 ved gnr 47/365 – Plan Sørkjosen øst 2 

55/09 Høring – Dispensasjon fra forbudet om deportering av nedbrytbart avfall. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 15.06.09 

Sak: 

56/09  Reguleringsplan for masseuttak og bearbeiding 1942/8/2 Straumfjordbotn i 

Nordreisa kommune 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 23.06.09 

Sak 

57/09  Referater 

58/09  Flytting av Guleng pumpestasjon – Bruk av bundet fond 

59/09  Etablering av ringledning, Rotsund vannverk 

60/09  Oppgradering Sørkjosen renseanlegg – Bruk av bundet fond 

61/08  Høringsutkast – Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa 

kommune 

62/09  Retningslinjer for tildeling og salg av tomter i Rovdas 3 

63/09  Meieripipa – riving eller restaurering 

64/09  Pålegg om opprydding/riving gnr. 1942/47/260 

65/09  Budsjettkontroll 1.tertial 2009 

66/09  Deling av eiendom 1942/71/6 

67/09  Deling av eiendom 1942/49/4 

68/09  Deling av eiendom 1942/1/2 

69/09  Miljøfyrtårn – sertifisering i kommunale enheter i Nordreisa kommune 

70/09  Reguleringsplan for boligområde Rovdas 3. 1.behandling 

71/09  Dispensasjon fra reguleringsplan Storslett sentrum og boligområde Høgegga for 

gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak ved Høgegga / Karl Lundes veg i 2009. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 25.08.09. 



Sak: 

72/09  Referater 

73/09  Deling av eiendom 1942/1/2 

74/09  Deling av eiendom 1942/49/4 

75/09  Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 uløya – merknadsbehandling 

76/09  Ulovlig byggearbeid på 1942/83/3 

77/09  Fylkesvegplan for Troms 2010 – 2019 – Høringsuttalelse 

78/09  Storslett og Sørkjosen vannverk – Endring av navn 

79/09 Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 

80/09  Kommunale eiendomsgebyrer Stiftelsen Nybo, Klage 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 08.09.09. 

Sak: 

81/09 Reguleringsplan for boligområde Rovdas 3 – Merknadsbehandling. 

 

12. HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.02.09. 

Sak: 

2/09 Referatsaker 

3/09 Klage på avslag om tilskudd til drift av senteret SMISO 

4/09 Søknad om skjenkebevilling 

5/09 Etablering av nasjonalparklandsby styre 

6/09 Tiltakspakke i Nordreisa 

7/09 Garanti for lån – NMK Nordreisa 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 04.03.09. 

Sak: 

8/09 Maskinell telling (scanning) Eloptel 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 16.04.09 

Sak: 

9/09 Utreding helsesektoren 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.05.09 

Sak: 

10/09 Årsmelding 2008 

11/09 Kurdøgnpris kommunale sykehjem. 

 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 05.06.09. 

Sak: 

15/09  Referater 

16/09  Samarbeidsavtale mellom NAV og Nordreisa kommune 

17/09  Årsregnskap 2008 

18/09  Tilbakeføring og omdisponering av lånemidler til ambulansestasjonen 

19/09  Finansiering av underskudd i investeringsregnskapet 2008 

20/09  Finansiering av strykninger i investeringsregnskapet 2008 

21/09  Investering i varmluftsovn på kjøkkenet Sonjatun 

22/09  Budsjettkontroll 1.tertial 2009 

23/09  Revidering av budsjett 2009 

24/09  Foreløpige budsjettrammer for 2010 

25/09  Salg/overdragelse av eiendom 

26/09  søknad om ambulerende skjenkebevilling Sappen Leirskole 

27/09  Søknad om ambulerende skjenkebevilling Baskifestivalen 



 

HOVEDUTSKRIFT FRA TELEFONMØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.07.09. 

Sak: 

28/09  Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning – Kjelderen idrettsforening 

og Nordreisa skytterlag 

HOVEDUTSKRIFT FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.09.09 

Sak: 

29/09  Referater 

30/09  Søknad om skjenkebevilling 26.desember -09 – Gamlegården 

31/09  Søknad om skjenkebevilling 17.oktober -09 – Sangkoret Mollis 

32/09  Søknad om skjenkebevilling – Contryfest 18.september -09 – Kjelderen 

samfunnshus 

33/09  Søknad om overtakelse av eiendom 

34/09  Sappen skole 

35/09  Søknad om støtte til TV-aksjon Care 2009. 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7867 -2 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Christin Andersen 

 Dato:                 18.08.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

29/09 Nordreisa Levekårsutvalg 27.08.2009 

23/09 Nordreisa formannskap 05.11.2009 

34/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

   

 

Revisjon av kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 

Henvisning til lovverk:  

- Alkoholloven 

- Serveringsloven  

 

Vedlegg:  

- Nordreisa kommune - Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol 

Saksprotokoll i Nordreisa Levekårsutvalg - 27.08.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Nordreisa Levekårsutvalg ber administrasjonen om å starte opp arbeidet med revisjon av 

Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

 

 

 

-  

- Særutskrift kst sak 0029/04 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa Levekårsutvalg ber administrasjonen om å starte opp arbeidet med revisjon av 

Nordreisa kommunes forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol. 

 



 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol ble vedtatt for over 5 år siden, i 

april  2004, og det bør nå foretas en revidering av forskriften.  

Saksgangen er at någjeldende forskrift vil bli sendt ut på en 4 ukers høring, med høringsbrev til 

alle nåværende bevillingshavere samt annonse i avis. Høringsdokument med forskrift vil ligge 

på Servicetorg i høringsperioden. Saken blir deretter behandlet i levekårsutvalg og deretter i 

kommunestyre for endelig avgjørelse.   

 

Høringsparter i saken med eget høringsbrev:  

- Samtlige bevillingshavere 

- Politi 

- Nav Storslett  

- Familiesenter 

- Helse v/ kommunelege  

- Al-Controll 

- Nordreisa Ungdomsråd 

- Nordreisa Næringsforening 

- Nordreisa Næringsutvalg 

- Fylkesmannen i Troms – avd for sosial- og familiesaker 

- AA Nordreisa 

 

Vurdering 

Rullering av forskriften om salgs- og skjenkebevilling er en omfattende oppgave og det bør 

fattes politisk vedtak om oppstart.  
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420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. Vurdering av tiltaket og 

høringsuttalelse fra Nordreisa kommune. 

Henvisning til lovverk: 

Energiloven med forskrifter 

Plan- og bygningsloven og forskrifter 

Vedlegg 

1 Oversiktskart 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. Trasé i deler av Nordreisa. 

2 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. Konsesjonssøknad. 

3 Utdrag av konsekvensutredninger 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest 

4 Temakart landbruk - 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. Vurdering av tiltaket og 

høringsuttalelse fra Nordreisa kommune. 

5 Temakart friluftsliv - 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. 

6 Temakart Reiseliv 420 KV ledning Balsfjord - Hammerfest. 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

John Karlsen (Frp) fremmet følgende forslag:  

 

De fem første punktene i rådmannens innstilling endres ikke. Punkt 6 erstattes med nytt punkt, 

og et nytt punkt 7 tilføyes: 

 

Nytt punkt 6:  

Nordreisa kommune er den kommunen som blir mest berørt av den nye linjen. Samtidig er 

kommunen en av Norges viktigste vernekommuner med i overkant av 1000 km2 vernet areal. 

Det vesentlige av arealet har nordgrense kun få kilometer fra den nye linjen. Nordreisa er en av 

tre kommuner som har status som både Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby. Disse 

to statusene forplikter kommunen spesielt i forhold til det å ta vare på naturmangfoldet som vi 

har i vår kommune. Verdiskapning som følge av vern vil bli mer og mer sentralt i årene som 

kommer, og det satses store beløp på blant annet tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv i 

Nordreisa. Det skjer også i områder som vil bli indirekte berørt av den nye 420 KV ledningen. I 



tillegg til dette er det av betydning at Nordreisa grenser til et 2200 km2 stort verne- og 

rekreasjonsområde på finsk side. Totalt sett et betydelig, og i europeisk sammenheng svært 

viktig rekreasjons- og verneområde på over 3000 km2 sammenhengende verneområde. 

 

Nytt punkt 7:  

Den nye 420 KV ledningen skjærer gjennom randsonen og innfallssporten i nord til dette viktige 

området. Områdene som berøres på fjellet og i Reisadalen er mye brukt, og potensial for mer 

rekreasjonsbruk. Den visuelle effekten av ledningen er vurdert som svært negativ, og 

virkningene dette igjen gir for utnytting av naturarvens verdiskapningspotensial er ikke gitt i 

dag. Det antydes at områder direkte berørt av tiltaket vil bli mindre attraktiv. For å kompensere 

for negative virkinger av tiltaket ser kommunen det som en mulighet å satse enda mer på aktiv 

tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon. For å minimere de negative virkingene, og da også i 

områder som ikke direkte blir berørt av tiltaket. Dette er en strategi som internasjonalt sett har 

vist seg virkingsfullt for å lede brukere til områder hvor en ønsker besøk. For å klare dette vil 

Nordreisa kommune forlange en årlig kompensasjon fra tiltakshaver pålydende kr. 1 500 000 

med virkning fra 2012. Det vil ta tid å opparbeide god service for rekreasjonsbrukere, og 

arbeidet med tilrettelegging må starte snarest og helst før arbeidet med den nye linjen starter 

opp. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Nordreisa kommune vil uttale; 

 

1. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gapperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.  

2. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 

 

3. Nordreisa kommune anser at det som gir størst negativ virkning er summen av 

eksisterende ledninger og en ny 420 KV. Denne er beskrevet i søknaden men kan etter 

vårt syn tydeliggjøres enda mer ifht forslag til avbøtende tiltak. 

 

 

4. Nordreisa kommune anbefaler at omsøkte ledningstrasé og tiltak gis konsesjon med 

forutsetninger beskrevet under; 

a. To eller alle av de eksisterende linjer (1 stk 66 KV, 2 stk 132 KV) legges i 

jordkabel på strekningen fra Gapperus til ny (planlagt) trafostasjon. Alternativ er 

å samle flere ledninger i færre master. I den grad disse kostnadene ikke er utredet 

tidligere som beslutningsgrunnlag ber vi om at dette gjøres slik at 

beslutningsgrunnlaget blir best mulig. 

b. Sum av inngrep sett ut fra dagens situasjon, herunder bredde på ryddebelte og 

total båndlegging må ikke bli større enn i dag. Kommunen vil sterkt anmode om 

at det planlegges for at det nye tiltaket kan føre til at de totale ulemper bli mindre 

enn dagens situasjon. Dette særlig gjennom avbøtende tiltak. 

 



5. Hvis overnevnte forutsetningene ikke kan oppfylles vil kommunen anbefale at 

trafostasjon legges til annet sted enn Reisadalen og at ny 420 KV ledning følger 

alternativ 1.6. Dette for å unngå at store deler av aktuell del av Reisadalen blir båndlagt 

og for å dempe de negative virkninger for landskap og naturopplevelse. Disse forholdene 

oppfatter Nordreisa kommune som vesentlig sett i lys av status som både 

nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. 

 

6. Nordreisa kommune er den kommunen som blir mest berørt av den nye linjen. Samtidig 

er kommunen en av Norges viktigste vernekommuner med i overkant av 1000 km2 

vernet areal. Det vesentlige av arealet har nordgrense kun få kilometer fra den nye linjen. 

Nordreisa er en av tre kommuner som har status som både Nasjonalparkkommune og 

Nasjonalparklandsby. Disse to statusene forplikter kommunen spesielt i forhold til det å 

ta vare på naturmangfoldet som vi har i vår kommune. Verdiskapning som følge av vern 

vil bli mer og mer sentralt i årene som kommer, og det satses store beløp på blant annet 

tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv i Nordreisa. Det skjer også i områder som vil 

bli indirekte berørt av den nye 420 KV ledningen. I tillegg til dette er det av betydning at 

Nordreisa grenser til et 2200 km2 stort verne- og rekreasjonsområde på finsk side. Totalt 

sett et betydelig, og i europeisk sammenheng svært viktig rekreasjons- og verneområde 

på over 3000 km2 sammenhengende verneområde. 

 

7.  Den nye 420 KV ledningen skjærer gjennom randsonen og innfallssporten i nord til dette 

viktige området. Områdene som berøres på fjellet og i Reisadalen er mye brukt, og 

potensial for mer rekreasjonsbruk. Den visuelle effekten av ledningen er vurdert som 

svært negativ, og virkningene dette igjen gir for utnytting av naturarvens 

verdiskapningspotensial er ikke gitt i dag. Det antydes at områder direkte berørt av 

tiltaket vil bli mindre attraktiv. For å kompensere for negative virkinger av tiltaket ser 

kommunen det som en mulighet å satse enda mer på aktiv tilrettelegging for friluftsliv og 

rekreasjon. For å minimere de negative virkingene, og da også i områder som ikke 

direkte blir berørt av tiltaket. Dette er en strategi som internasjonalt sett har vist seg 

virkingsfullt for å lede brukere til områder hvor en ønsker besøk. For å klare dette vil 

Nordreisa kommune forlange en årlig kompensasjon fra tiltakshaver pålydende kr. 

1 500 000 med virkning fra 2012. Det vil ta tid å opparbeide god service for 

rekreasjonsbrukere, og arbeidet med tilrettelegging må starte snarest og helst før arbeidet 

med den nye linjen starter opp. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

 

Nordreisa kommune vil uttale; 

 

6. Nordreisa kommune vurderer at tiltaket ny 420 KV kraftledning i Nordreisa vil berøre 

allmenne og private interesser i Nordreisa i meget stor grad. Tiltaket vil gi store negative 

effekter knyttet til flere interesser, både private og allmenne. Særlig vil det på 

strekningen fra Gapperus til Dorrisdalen bli betydelige ulemper knyttet til private 

eiendommer, herunder den mulighet disse vil ha for fremtidig bruk og utvikling på 

eiendommen. Også allmenne interesser vil bli vesentlig berørt, særlig i tilknytning til 

landskaps- og opplevelsesverdier på strekningen.  

7. Merknader og innspill fra grunneiere i Reisadalen støttes fra Nordreisa kommune. 



8. Nordreisa kommune anser at det som gir størst negativ virkning er summen av 

eksisterende ledninger og en ny 420 KV. Denne er beskrevet i søknaden men kan etter 

vårt syn tydeliggjøres enda mer ifht forslag til avbøtende tiltak. 

9. Nordreisa kommune anbefaler at omsøkte ledningstrasé og tiltak gis konsesjon med 

forutsetninger beskrevet under; 

a. To eller alle av de eksisterende linjer (1 stk 66 KV, 2 stk 132 KV) legges i 

jordkabel på strekningen fra Gapperus til ny (planlagt) trafostasjon. Alternativ er 

å samle flere ledninger i færre master. I den grad disse kostnadene ikke er utredet 

tidligere som beslutningsgrunnlag ber vi om at dette gjøres slik at 

beslutningsgrunnlaget blir best mulig. 

b. Sum av inngrep sett ut fra dagens situasjon, herunder bredde på ryddebelte og 

total båndlegging må ikke bli større enn i dag. Kommunen vil sterkt anmode om 

at det planlegges for at det nye tiltaket kan føre til at de totale ulemper bli mindre 

enn dagens situasjon. Dette særlig gjennom avbøtende tiltak. 

10. Hvis overnevnte forutsetningene ikke kan oppfylles vil kommunen anbefale at 

trafostasjon legges til annet sted enn Reisadalen og at ny 420 KV ledning følger 

alternativ 1.6. Dette for å unngå at store deler av aktuell del av Reisadalen blir båndlagt 

og for å dempe de negative virkninger for landskap og naturopplevelse. Disse forholdene 

oppfatter Nordreisa kommune som vesentlig sett i lys av status som både 

nasjonalparkkommune og nasjonalparklandsby. 

11. Nordreisa kommune vil på det sterkeste anmode om at kommuner i tillegg til berørte 

grunneiere kompenseres for de ulemper som påføres som følge av slikt tiltak. Nordreisa 

kommune har satset og vil i fremtiden satse mye på tilrettelegging for friluftsliv basert på 

de overnevnte statuser. Et byggetiltak som til de grader båndlegger arealer med potensial 

for naturopplevelse direkte og indirekte bør kompenseres økonomisk slik at det kan 

stimuleres til aktivitet og naturopplevelse i områder som ikke har denne type inngrep i 

kommunen. Tidligere fremsatte forslag om konsesjonsavgift for slike vesentlige 

krafttiltak/naturinngrep bør etter kommunens syn tas opp igjen og behandles på nytt i 

relevante politiske og administrative organer. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Statnett SF har lagt frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse 

for en ny 420 kV kraftledning mellom Balsfjord transformatorstasjon i Balsfjord kommune i 

Troms og ny transformatorstasjon i Hammerfest kommune i Finnmark. Ledningen vil bli ca. 

370 km lang, avhengig av trasévalg, og vil berøre kommunene Balsfjord, Storfjord, Kåfjord, 

Nordreisa og Kvænangen i Troms fylke og kommunene Alta, Kvalsund og Hammerfest i 

Finnmark fylke. Søknaden omfatter nye/utvidete transformatorstasjoner i Balsfjord, Nordreisa, 

Alta, Skaidi og Hammerfest. Konsesjonssøknaden med konsekvensutredning er oversendt NVE 

til behandling. NVE har i sin tur sendt ut søknaden på høring med frist for svar den 04.09.2009. 

Nordreisa kommune fikk i møte den 2. juli 2009 godkjent utsatt høringsfrist til 01.10.09 slik at 

kommunestyret får anledning til å behandle saken i møte den 24.09.2009.  

 

Nordreisa kommune er i denne typen saker en høringspart. NVE er myndighet og vil avgjøre om 

tiltaket gis konsesjon. For Nordreisa kommune vil det være naturlig å vurdere særlig;  

- trasévalg 

- innspill vedr avbøtende tiltak 

dette for å gi konsesjonsmyndighet og tiltakshaver et best mulig grunnlag for å planlegge for og 

gjennomføre prosjektet med minst mulig ulemper for lokale interesser. 



 

Prosjektet har følgende planlagte fremdrift (i grovt); 

Konsesjonsvedtak slutten av 2010 

 

Evnt klagebehandling i 2011 – rettskraftig vedtak vår 2012 

 

Bygging fra medio 2012 – medio 2016 

 

Begrunnelse for tiltaket (sakset fra søknad) 

 

Kraftsituasjonen i dag 

Nordland, Troms og Finnmark fylker har et samlet kraftoverskudd på om lag 4 TWh i et 

normalår. Dette innebærer et kraftoverskudd i Nordland og Troms på om lag 4 TWh og en 

omtrentlig balanse i Finnmark. Finnmark har dessuten mye uregulert vannkraftproduksjon som 

gir sesongsvingninger i form av kraftoverskudd om sommeren og kraftunderskudd om vinteren. 

Nordland og Troms er fylker med mye industri. I Finnmark er det lite kraftkrevende industri, 

men siden høsten 2007 har det vært petroleumsutvinning fra Snøhvit-feltet. Det tilhørende 

LNG-anlegget ligger på Melkøya ved Hammerfest, og forbruker om lag 220 MW elektrisk kraft. 

Kraften forsynes fra egne gassturbiner. Det er ikke forutsatt at anlegget skal ha utveksling mot 

kraftnettet i normaldrift, men anlegget har behov for å trekke inntil 80 MW fra nettet ved feil og 

vedlikehold på en gassturbin (40 MW for løpende revisjon samt 40 MW ved feil samtidig med 

revisjon). Kraftbalansen defineres som summen av energiproduksjon og forbruk innenfor et gitt 

område. Kraftbalansen varierer fra år til år og gjennom året avhengig av tilsigsforholdene. 

Mellom et våtår og et tørrår er det relativt store forskjeller i kraftbalansen i Nord-Norge. 

 

Kraftsituasjonen i de nærmeste årene 

Nytt forbruk 

I løpet av ganske få år forventes en stor økning i kraftforbruket i Finnmark. Planlagt gjenåpning 

av gruvedriften i Sør-Varanger vil ha behov for inntil 40 MW. Alminnelig forbruk forventes 

også å øke. StatoilHydro planlegger å utvide LNG-anlegget på Melkøya med et trinn 2, noe som 

vil kreve 150-300 MW elektrisk kraft. Kraften vurderes forsynt fra kraftnettet. Optimalisering 

og trykkstøtte til Snøhvit trinn 1 vil trenge ca. 70 MW. Uttaket er ventet å øke gradvis over en 

tiårsperiode. I forbindelse med planene for utbygging og elektrifisering av Goliat-feltet utenfor 

Hammerfest forventes et behov for kraft fra nettet på ca. 50 MW, men dette vil øke til 100 MW 

ved fremføring av planlagt 420 kV-ledning, ifølge St.prp. 64 (2008-2009). I dag er maksimalt 

forbruk i Finnmark om vinteren ca. 300 MW. Snøhvit trinn 1 forbruker i tillegg ca. 200 MW 

som produseres av gassturbiner på anlegget. De planlagte tiltakene vil medføre en dobling til 

tredobling av lasten i nettet i Finnmark i forhold til dagens situasjon. 

 
Maksimalt forbruk i Finnmark pr. 2008  ca. 300 MW  
Gruvedrift Sydvaranger (2009 – 2011)  25-40 MW  
Snøhvit trinn 1, Melkøya (2009 – 2023) 
inkludert 40+40 MW i dag  

110-150 MW  

Goliat, Hammerfest (2013) 
halvelektrifisert  

50 MW  

Snøhvit trinn 2, Melkøya (2016)  150-300 MW  
Goliat, Hammerfest (2019) 
fullelektrifisert  

50 MW  

Maksimalt forbruk etter lastøkninger  685-890 MW  

 

Ny produksjon 

Det er meldt og konsesjonssøkt store mengder vindkraft i Troms og Finnmark. Pr. april 2009 er 

det idriftsatt ca. 90 MW vindkraft i Finnmark, Troms og nordre Nordland. Det er gitt konsesjon 

for 460 MW, og det er søkt konsesjon og/eller meldt vindkraftprosjekter på i overkant av 3000 



MW i dette området. Usikkerheten rundt hvor mye en vindpark til enhver tid vil produsere, 

medfører at vindkraft ikke kan påregnes ved vurdering av forsyningssikkerheten i et område 

(effektbalansen). Vindkraften vil være et supplement, og vil forbedre kraftbalansen 

(energibalansen). Utbygging av den vindkraften som har fått konsesjon vil likevel være positivt 

for forsyningssikkerheten i regionen. Foruten alle vindkraftprosjektene foreligger det også 

planer om et gasskraftverk i Finnmark. Hammerfest Energi AS har sendt konsesjonssøknad til 

NVE om et gasskraftverk på 105 MW installert effekt, med CO2-rensing, i Hammerfest 

kommune. 

 

Behovet for ny ledning 

Eksisterende nett har ikke kapasitet til å forsyne det økte forbruket som vil følge av de planlagte 

aktivitetene i petroleumsindustrien. Med gradvis økt forbruk fra Snøhvit trinn 1 er det allerede 

krevende å opprettholde forsyningssikkerheten i tunglastperioder. Snøhvit trinn 1 og Goliat må 

akseptere begrensninger på sitt kraftuttak fra nettet inntil den nye ledningen er bygd. Som et 

minimum er det derfor nødvendig å forsterke nettet med en ny 420 kV-ledning Balsfjord-

Hammerfest. Forventningene til økning i forbruket i Finnmark er nå vesentlig større enn 

forutsatt i Statnetts nettutviklingsplan for 2008, jf. Figur 3, og vil ut fra dagens 

produksjonskapasitet gi et stort importbehov til Finnmark i lange perioder av året. Spesielt 

sårbar blir man ved kombinasjonen tørrår og sterk kulde, som for eksempel vinteren 2002/2003. 

Ny vindkraft vil øke energitilgangen i området, men kan ikke påregnes ved vurdering av 

effektbalansen. Med dagens nett vil ny vindkraft utover det som til nå har fått konsesjon nord for 

Ofoten, medføre at flaskehalsene i overskuddsperioder om sommeren øker. Den planlagte 

ledningen vil muliggjøre kjente planer for nytt forbruk i Finnmark. Det vil imidlertid fortsatt 

være et sårbart kraftsystem også etter at den nye ledningen er bygd, i den forstand at feil fortsatt 

kan komme til å ledsages av utkobling av forbruk. For å unngå slik sårbarhet er det nødvendig å 

forsterke nettet ytterligere. Mulige løsninger i et lengre perspektiv vil fremkomme av Statnetts 

nettutviklingsplan. 

 

Kostnader (stipulert ifht omsøkte tiltak) 
Tiltak  Kostnad (MNOK)  
Ny 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest 
(Hyggevatn)  

1610  

Diverse ombygginger av eksisterende 
ledninger  

16  

Kabling (i jord) av de to eksisterende 132 
kV-ledningene gjennom hyttefeltet i Skaidi 
(2 km)  

35  

Utvidet Balsfjord transformatorstasjon 
(Balsfjord)  

30  

Ny Reisadalen transformatorstasjon 
(Nordreisa)  

335  

Ny Skillemoen transformatorstasjon (Alta)  425  
Ny/utvidet Skaidi transformatorstasjon 
(Kvalsund)  

305  

Ny Hyggevatn transformatorstasjon 
(Hammerfest)  

300  

Sum investeringer  3056  

 

 
Beskrivelse av tiltaket (generelt) 

 

Ledningslengde: Ca. 370 km  

 

Spenningsnivå: 420 kV  

 

Strømførende liner: Duplex parrot (FeAl 481), ca. 38 mm linediameter, fortrinnsvis i mattet utførelse.  



 

Toppliner: 2 toppliner, fortrinnsvis i mattet utførelse. Én av type Sveid med diameter ca. 21 millimeter 

(alternativt type ACS 310 med diameter ca. 23 millimeter på spesielt utsatte strekninger), og én OPGW 

med innlagt fiberoptisk kommunikasjonskabel og med tilsvarende mekaniske egenskaper som Sveid 

(eller ACS 310).  

 

Isolatorer: Glass, med total kjedelengde på ca. 3,5 meter (V-kjedeoppheng)  

 

Mastetype: Statnetts standard selvbærende stålmast (portalmast) med innvendige barduner (se Figur 7). I 

områder med store klimatiske belastninger og fare for snøskred og snøsig kan det være aktuelt å benytte 

skredmaster (se Figur 5). Ved kryssing av Kvalsundet kan det bli benyttet enfasemaster med en 

innbyrdes avstand på min. 1 % av spennlengden. (se Figur 14).  

 

Faseavstand: Normal faseavstand mellom linene vil være ca. 9-11 meter. På enkelte lange spenn vil det 

være nødvendig å øke faseavstanden til 12 meter.  

 

Spennlengder: Avstanden mellom mastene vil variere fra under 200 meter opp til 900 meter, med ca. 3 

master pr. km som gjennomsnitt.  

 

Mastehøyder: Normalt 20-35 meter til underkant av travers. Varierende fra 16-44 meter.  

 

Parallellføring: Ca. 20 meter avstand mellom nærmeste eksisterende 132 kV-ledning og ny 420 kV-

ledning, regnet horisontalt mellom ytterste faseliner (se Figur 6). Ved lange spenn kan det være aktuelt å 

øke parallellavstanden noe for å hindre sammenslåing av linene og unngå samtidig utfall av ledningene.  

 

Byggeforbudsbelte: Ca. 40 meter bredt for portalmast. Ved parallellføring med eksisterende 132 kV-

ledning vil dagens byggeforbudsbelte bli utvidet med ca. 40 meter, avhengig av parallellavstand. Ved 

lange spenn eller andre spesielle forhold, kan det bli aktuelt å utvide beltet utover dette. Ryddebelte i 

skog: I skog vil ryddebeltet normalt være lik byggeforbudsbeltet. Det kan stedvis bli noe bredere for å 

hindre overslag til trær. Der ledningen spenner over daler og søkk kan skogen i noen tilfeller vokse fritt. 

Det kan være behov for sikringshogst (felling av enkelttrær) utover klausuleringsbeltet i skrålier og andre 

vanskelige steder. Sikringshogst gjennomføres for å unngå at trær skal velte mot ledningen. 

 

 

Statnett har søkt om følgende som berører Nordreisa kommune; 

 

Ny Reisadalen transformatorstasjon i Nordreisa  
Det søkes om å etablere en ny transformatorstasjon i området nord for Doareshaugen i Nordreisa 

kommune. Anlegget vil i hovedsak bestå av:  

 

• 2 stk. 420/132 kV 300 MVA transformator T1 og T2  

• 2 stk. 420 kV bryterfelt (Balsfjord / Skillemoen)  

• 2 stk. 420 kV bryterfelt for T1 og T2 transformatoravgang  

• 4 stk. 132 kV bryterfelt (Nordreisa 1 og 2 / Kvænangsbotn 1 og 2)  

• 2 stk. 132 kV bryterfelt for T1 og T2 transformatoravgang  

• 1 stk. 420 kV reaktor 80-150 Mvar med tilhørende bryterfelt  

• Doble samleskinner  

• Kontroll- og hjelpeanlegg i kontrollhus  

 

Planlagt 420 kV-ledning Balsfjord-Hammerfest og begge de eksisterende 132 kV-ledningene knyttes til 

den nye stasjonen, inkludert nødvendige omlegginger (se kapittel 5.6.3).  

Arealbehovet for ny transformatorstasjon inkl. buffersone er ca. 75 dekar. Det må anlegges ny vei frem 

til stasjonsområdet fra offentlig vei. Ny Reisadalen transformatorstasjon ved Doareshaugen i Nordreisa 

er vist på kart i vedlegg 5. Den eksisterende transformatorstasjonen ved Vinnelys vil bli beholdt. Selv om 

det ikke lenger vil være nødvendig at begge de to 132 kV-ledningene går innom denne stasjonen, er det 

foreløpig ikke planlagt noen endringer for ledningstilknytninger eller anlegg her. Ved eventuelt å sanere 



tilknytningen til stasjonen, og tilhørende apparat- og kontrollanlegg, og i stedet å la den eldste ledningen 

gå forbi stasjonen, vil dette gi en merkostnad på ca. kr. 2 MNOK. Sanering av denne 

ledningstilknytningen vil gi en relativt liten estetisk gevinst. 

 

Konsesjonssøkte traséer  
Konsesjonssøkte traseer er vist på vedlagt trasékart som heltrukne blå streker (vedlegg).  

I konsekvensutredning som følger søknaden er det gitt en utdypende beskrivelse av ulike konsekvenser 

av anlegget, vurderinger av alternative løsninger og mulige avbøtende tiltak. Seksjonsinndelingen i 

trasébeskrivelsen under refererer seg til inndelingen i konsekvensutredningen.  

Gjennom høringsuttalelser, møter og befaringer, og i forbindelse med arbeidet med fagutredningene har 

det kommet verdifulle innspill til prosjektet. Statnett har forsøkt å ta hensyn til disse innspillene i 

forbindelse med traséplanleggingen. Som følge av denne prosessen er det gjort justeringer og 

tilpasninger i forhold til det som ble lagt frem i meldingen for prosjektet høsten 2007. Noen traséer er 

dessuten nye, mens andre ikke lenger er aktuelle. Et sammendrag av høringsuttalelsene er lagt ved i 

søknaden. 

 

Omsøkt trasé i Nordreisa kommune (seksjon 4) 

Alternativ 1.0 

Fra kommunegrensen mot Kåfjord følger planlagt ledning de to eksisterende 132 kV-ledningene 

langsmed Gahperuselva ned til Reisadalen. Nord og vest for, og stedvis inntil traséen, ligger 

Jav'reoaivit naturreservat. Planlagt 420 kV-ledning vil gå på sør- og østsiden av de eksisterende 

ledningene, og kommer derfor ikke i konflikt med verneområdet. 

Ledningene krysser Reisaelva ved Bjørnlund. Videre nedover dalen vil ny ledning ligge på 

østsiden av ledningene som går der i dag. For alternativ 1.0 vil det bli 4 parallelle ledninger 

mellom Sappen og Vinnelys i Reisadalen 

 

Figur 10. Planlagt 420 kV-ledning og eksisterende ledninger i Reisadalen (alternativ 1.0 sett fra 

sør). Det planlegges å bygge en ny transformatorstasjon like nord for Doareshaugen, ca. 1 km 

nord for eksisterende transformatorstasjon ved Vinnelys. I dag går begge 132 kV-ledningene 

innom eksisterende stasjon. Etter at den planlagte Reisadalen transformatorstasjon er bygd, vil 

begge disse ledningene gå videre til den nye stasjonen. Ny 420 kV-ledning vil gå direkte til den 

nye stasjonen. 

 

 
 
Figur 10. Planlagt 420 kV-ledning og eksisterende ledninger i Reisadalen (alternativ 1.0 sett fra 

sør). 



 
 
Figur 11. Reisadalen med eksisterende ledninger (sett fra sør). Blå strek viser traséen til omsøkt 420 kV-

ledning. 

 

Fra planlagt ny transformatorstasjon i Reisadalen følger 420 kV-ledningen den nyeste av de to 

132 kV-ledningene opp Gæiradalen. Litt før Gæiravatnet møter disse ledningene 132 kV-

ledningen som kommer opp Doaresdalen, og de tre ledningene fortsetter parallelt gjennom 

Geiraskardet og frem til kommunegrensen mot Kvænangen rett nord for Stuora Aibmevarri. 

Bortsett fra nede i Reisadalen, går den omsøkte ledningstraséen i snaufjellet på hele strekningen 

gjennom Nordreisa kommune. 

 

Andre konsekvensutredede traséer 

I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av andre konsekvensutredete traséalternativer mellom 

Balsfjord og Hammerfest enn de som er omsøkt. Traséene er vist på vedlagt trasékart. Under gis 

en kort gjennomgang med begrunnelse for hvorfor de ikke omsøkes. For det utredete temaet 

kulturminner og kulturmiljø er det ikke foretatt prioritering mellom traséalternativene i 

fagutredningen, siden planområdet er mangelfullt undersøkt for kulturminner. For de andre 

temaene er de mest sentrale avveiningene beskrevet under de respektive traséalternativene 

under. 

 

Nordreisa og Kvænangen kommuner 

Alternativ 1.6 

Alternativ 1.6 tar av fra alternativ 1.0 ved Bjørnlund i Reisadalen og går østover opp lia. Det 

representerer en direkte linje mellom Reisadalen og Kvænangsbotn, som er vesentlig kortere enn 

det omsøkte alternativ 1.0 – 1.20 – 1.0. Ovenfor den skogkledde lia følger traséen dalføret 

innover fjellet, over vannskillet og inn til kommunegrensen mellom Nordreisa og Kvænangen 

kommuner. Øst for kommunegrensen dreier traséen mer mot nord-øst. Her ligger det foreslåtte 

Navitdalen landskapsvernområde, som traséen går gjennom. Videre mot Kvænangsbotn går 

alternativet i rett linje mot Corrojavrrit, som krysses i et langt spenn over til Corrovarri, før 

ledningen går ned lia til furumoen i Kvænangsbotn. Traséen går her gjennom et område som 



vurderes med tanke på fremtidig vern (Njemenjaikojohka). På moen passerer de to eksisterende 

132 kV-ledningene som kommer fra Reisadalen. Videre mot Alta følger den planlagte ledningen 

alternativ 1.0. 

 

Vurderinger fra fagutredningene 

De største konfliktene (jmf de utredningene som foreligger) knytter seg til reindrift, naturmiljø 

og reiseliv, som alle rangerer dette alternativet som det med størst negativ konsekvens. Til 

sammen 11 reinbeitedistriker er berørt av ledningsalternativene i Nordreisa og Kvænangen. 

Vurdert mot alternativ 1.0 berører 1.6 flere viktige kalvings- og beiteområder, og innføringen av 

en helt ny trasé vurderes som betydelig mer negativt enn en utbygging parallelt med 

eksisterende ledninger. For tema naturmiljø er det særlig området ved Corrovarri som er sårbart. 

For reiselivet i området er Reisadalen svært viktig. De urørte fjellområdene har attraktivitet, og 

det vurderes som uheldig å innføre en ny trasé med slikt omfang når parallellføring med 

eksisterende ledninger er mulig. Det er landbruk (skogbruk) som vil ha minst negativ 

konsekvens av alternativ 1.6, siden dette berører langt mindre produktiv skog enn alternativene 

med parallellføring gjennom Reisadalen og Kvænangen. 

 

Se for øvrig vedlegg til saksutredning – utdrag av konsekvensutredning for nærmere beskrivelse 

av vurdering knyttet til de enkelte tema. 

 

Oppsummering 

Alternativ 1.6 avviker prinsippet om samling av inngrep, selv om fjellområdene nærmere 

Kvænangsbotn er preget av kraftutbygging. Statnett vurderer det slik at det er reindriften som vil 

ha størst negativ påvirkning av dette alternativet. 

Det foreslåtte landskapsverneområdet i Navitdalen vil bli berørt av både alternativ 1.0 (inkludert 

eksisterende 132 kV-ledninger) og 1.6. Alternativ 1.6 vil imidlertid føre til at ledninger krysser 

området både i nord og sør, siden de eksisterende 132 kV-ledningene allerede krysser området i 

nord. Dette vil redusere verdien av verneområdet. alternativ 1.6 vil også medføre et betydelig 

inngrep i det planlagte verneområdet Njemenjaikojohka i Kvænangsbotn. Av hensyn til 

kraftsystemet må det etableres en ny transformatorstasjon enten i Kåfjorddalen (alternativ 1.5) 

eller i Reisadalen. I Reisadalen er aktuell lokalisering ved Doareshaugen, ved alternativ 1.0. 

Fagutredningene, unntatt landbruk, vurderer lokalisering av en ny transformatorstasjon i 

Reisadalen som mindre konfliktfylt enn i Kåfjorddalen. Dette gjør også at alternativ 1.6 er 

mindre aktuelt. Alternativ 1.6 er betydelig kortere enn alternativ 1.0, og har derfor også 

vesentlig lavere byggekostnad. Samlet sett vurderes dette alternativet likevel å ha større negative 

konsekvenser enn alternativ 1.0. 

 

Andre innspill/merknader i høringen 

Nordreisa kommune har fått oversendt de høringsuttalelser som berører Nordreisa kommune. 

Disse uttaler; 

 

Reinbeitedistrikt 36 Raisdouttar v/ leder Peer M Gaup 

Vi viser til Vårt brev av 28. oktober 2007 og til to e-poster av 24. og 27. november 2008  

til NVE. 

Vi har ikke gått respongs fra utrederne å rette opp faktafeil om reindriften for 

reinbeitedistrikt 36 vedkommende, før utredningen/fagrapporten reindrift ble endelig for 

uttalelse. 

 

Det medfører ikke riktighet jfr. fagrapporten 420 kV kraftledning Balsfjord – 

Hammerfest av mars 2009 ( på sidene 86 og 101 ), at utrederen ikke har klart å komme i 

kontakt med undertegnede siden  27. november 2008, som leder for et av di største 



reinbeitedistriktene i området, siden alle moderne komunikasjons midlene er i besittelse 

og i daglig bruk av undertegnede. 

 

Seksjonsområdene 3 og 4 ligger innenfor reinbeitedistrikt 36. Det vil si mellom 

Kåfjorddalen og Nordreisadalen. 

 

Under innledning (side 19) skriver utrederne at det skal også gjøres en vurdering av 

beitetap for rein hvor det tas hensyn til samlet virkning av inngrep, eks. der det foreslås 

parallellføring med eksisterende ledning, ved veianlegg, hyttefelt o.l. 

Derimot har ikke utrederne vurdert noe i den rettningen innenfor reinbeitedistrikit 36 

,med opplysning at følgende kun kraftverk med tilhørende anlegg allrede eksisterer 

og/eller er under planlegging: 

 

• Guolas kraftverk (året 1970) anleggsveier og kraftledning (Reinbeitedistrikt 36) 

• Sikkajok kraftverk (året 1960) med anleggsvei og rørgater (Reinbeitedistrikt 36) 

• Kildalen kraftverk (året 1960) med anleggsvei og rørgate (Reinbeitedistrikt 36) 

• 6/seks nye (av året 2009) søknader om konsesjon for småkraftverk 

(Reinbeitedistrikt 36) 

• 4/fire nye planlagte småkraftverk (Reinbeitedistrikt 36) 

• Kraftledning fra Sappen opp Reisadalen til Imo (Reinbeitedistrikt 36) 

• Kraftledning fra Vinnelys til Kildalen og videre nordover (Reinbeitedistrikt 36) 

• 2/to parallelle 132 kV kraftledninger Nordreisadalen – Kåfjorddalen (Reinbeited. 

36) 

 

Når utrederne har bygget mye av sin rapport på feil faktagrunnlag (jfr. Vår e-post av 24. 

og 27. nov 2008), vil dermed denne få en uriktig startgrunnlag for reinbeitedistrikt 36 å 

vurdere fagrapporten og dermed søknaden. 

 

 

Konklusjon: 

 

Reinbeitedistrikt 36 ber med dette om en samled vurdering av konsekvensene for 

reindrifen i reinbeitedistrikt 36 med henvisning til de ovenfornevnte inngrepene og til 

Vårt brev av 24. juni 2009 til NVE angående 6 (10) planlagte småkraftverken i Kåfjord 

og Nordreisa kommuner.  

 

Reinbeitedistrikt 36 har pr. idag liggende på bordet  2-to konsesjonssøknader fra NVE 

den ene om 6 – småkraftverk i Kåfjord kommune og den andre om denne saken.  

Konsekvensene for reindriften av disse to inngrep må blir vurdert samlet og ikke hver for 

seg siden begge konsesjonsområdene ligger innenfor reinbeitedistrikt 36. Vi viser derfor 

til avtalen Sametinget har gjort med NVE av mars 2009. 

 

Reinbeitedistrikt 36 har allerde kontaktet utrederne; Christian Nellemann (NINA)og 

Ingunn Vistnes Ims (Norut), som også reindriften har tillitt til med hendvisning til vårt 

siste brev til NVE av 24. juni d.å..  

 

Inntil det ovenfornevne er på plass går reinbeitedistrikt 36 sterkt imot en ny 420 kV-

ledning som planlagt mellom Kåfjordalen seksjonsområde 3 til  Nordreisadalen 

seksjonområde 4. Denne ledningen vil eventuelt bli stående som den tredje parallelle 

ledningen her med konsekvenser en ikke kan forutsi uten en faglig utrednings ekspertise. 

 

Vi ber om en tilbakemelding skriftlig. 



 

 

Linda Severinsen 
Vi er grunneier på gnr.28 bnr.6 i Nordreisa kommune og har følgende innvendinger. 

 

Vi har på vår eiendom 4 linjer, to av dem er på 132 kw og går ca 65 meter fra vårt hus og ca 

30 meter fra Jon Eivind Severinsen sin bolig. Disse linjene går over ett område vi og barna 

bruker mye og der skal jo den nye 420 kw linja også gå. Dette medfører også at den siste rest 

av skog forsvinner. Vi bor også ca.300 meter fra Vinnelys trafostasjon men ikke synlig fra 

vår bolig. Det er en del støy i fra trafostasjonen og linjene og dette vil øke med den nye linja. 

 

Med alle disse linjene er vårt uteområde veldig innskrenket og eiendommen er og vil bli 

veldig redusert når det gjelder verdi. 

Vi og våre to barn på 11 og 14 år er veldig bekymret for disse linjene og faren med disse. 

Vi forstår at den nye linja til Hammerfest må komme, men vi er vel den grunneier som blir 

mest berørt på hele traseen. 

 

Vi foreslår at NVE og Statsnett kjøper oss ut slik at vi kan kjøpe eller bygge nye hus. Vi 

kommer gjerne med flere opplysninger vist det trenges 

 

Nansy Hammari 

 Jeg er grunneier på eiendommer gnr 29/14 Lyngstad og gnr 29/7 Marjastilla og i den 

forbindelse vil jeg gi innspill på høring. 

Jeg ser helst at dere bruker trasé 1.6 som går opp ved Sautsis og over fjellet til Kvænangen 

kommune. 

Reisadalen er smal og en kraftlinje på en slik størrelse vil prege Reisadalen mye, både med 

tanke på turister som ferdes og bygdas befolkning som bruker Reisadalen. 

Visst dere blir å bygge linjen over min eiendom og ned til Vinnelys foreslår jeg at dere 

graver 

ned mest mulig av de gamle kablene slik at ikke hogstfeltet blir så bredt. 

Jeg vil også at Dere tar kontakt i forbindelse med oppsett av stolper slik at man kan avtale og 

se på forholdene hvor er det mest gunstig å sette de opp. 

Slik som det er i dag og blir for framtiden kan man ikke bruke de arealene som det går linje 

over til noe som helst. Ser man hundre år fram i tid kan man sikkert ikke bruke det da heller. 

 

Harald Erik Rognmo 

Vd, Ny 420 kv kraftledning fra Balsfiord til Hammerfest. Seksjon 4: Nordreisa - 

Kvænangen. 

Under folkemøte på Storslett tidlig i sommer ble det orientert om dette prosjektet. Det 

som opptar befolkninga i Nordreisa og spesielt de som bor i den delen av Reisa-dalen 

som den nye 420 kv ledninga går gjennom, er den visuelle virkningen dette vi1 få og de 

konsekvenser dette måtte medføre de grunneiere som blir berørt. 

Pr i dag er det 3 paralelle linjer fi-a området ved Sappen og Nordover til eksisterende 

trafo-stasjon ved Vinnelys. Linje 1 er ei 60 kv til Kautokeino (eier Nord Troms kraftlag), 

linje 2 og 3 er 132 kv (eier Statnett) som kommer over Gapperos ned til Reisa-dalen 

følger samme trase som linje 1 fra Sappen området og Nordover langs øst-siden av 

Reisa-elva til trafo ved Vinnelys, herfra går linje 2 og 3 videre Nordover til Kvænangen, 

den ene gjennom Doeresdalen og den andre opp Gæiradalen. 

For å spare området for ny linje-trase foreslås det følgende; linje 1, 60 kv kables i 

eksisterende skogsbilveg fra Sappen-området til koblings-stasjon Doreshaugen. En av de 

to 132 kv linjene monteres i samme stolpetrase som den nye 420 kv linja følge den 132 

kv som ligger lengst øst,fil koblings-stasjon ved Doeres-haugen, linja vil med dette 

komme lengst unna gården Nyheim. Fra koblingsstasjon vedDoeres-haugen foreslås. 



420 kv linja lagt rett øst gjennom Doeresdalen. Denne traseen vil være ca, 1 km kortere 

enn over Gæira dalen og den visuelle virkning betydelig mindre. 

Håper NVE tar hensyn til dette, og kan påvirke Statnett til å gå på dette. Dette vil være 

med på å spare litt av naturen i den aktuelle delen av Nordreisa-dalen og ikke minst 

miljøet 

 

Vurdering 

Konsesjonssøknaden fra Statnett synliggjør på en klar måte behovet for etablering av en ny 420 

KV kraftledning. Samtidig er det ikke tvil om at tiltaket representerer noe av det største 

naturinngrepet som er gjort i Nordreisa kommune i nyere tid, kanskje noen sinne. I dette ligger 

også det faktum at det nye tiltaket må ses i sammenheng med allerede gjennomførte tiltak og 

inngrep. I særlig grad ser det ut til at visuelle effekter og virkningen av disse som er 

problematisk. 

 

Dette er et byggeprosjekt med sterke nasjonale interesser hvor fordelene først og fremst knyttes 

dit hen. Det synes også tydelig at ulempene først og fremst faller på de lokale interessene. 

Konsekvensutredningene som er gjennomført er svært omfangsrik og representerer et materiale 

på i alt 7 rapporter og 900 sider. Kommunens rolle i denne saken blir som høringspart hvor 

allmenne interesser og innbyggernes interesser fokuseres særskilt. Generelt sett kan vi ut fra de 

opplysninger vi har si at konsekvensutredningene for alle tema innenfor kommunens 

primæransvarsområde virker gjennomarbeidet, og at de anbefalinger som gis er fornuftige. 

Trasévalg og løsninger som er ømsøkt fra Statnett ser også ut til å ha ivaretatt de ulike hensyn på 

en hensiktsmessig måte. Det betyr ikke at løsningen er uproblematisk, fordi tiltaket som sådan 

vil gi negative virkninger hvis det skal gjennomføres med luftkabel som forutsatt i søknaden.  

 

Samtidig er det slik at kommunene gjennom regelverket svært små muligheter til å stoppe et 

slikt tiltak av nasjonal interesse i den grad det skulle være ønskelig. Vi oppfatter det derfor som 

mest hensiktsmessig å klargjøre at kommunen ønsker å opptre konstruktivt i prosessen videre 

slik at negative virkninger av tiltaket som sådan blir minst mulig. Utgangspunktet er at sjøkabel 

og/eller lange strekninger av den nye ledningen lagt i jord, ikke er økonomisk og/eller teknisk 

realiserbart i dag (opplyst muntlig på møte med NVE og Statnett). Vi opplever det derfor som 

hensiktsmessig å ikke låse seg til en slikt krav, men fremhever løsninger og endringer innenfor 

de rammer som er gitt. Her er det grunn til å påpeke at det kommunestyret naturligvis vil kunne 

ha et annet utgangspunkt for uttalelser i denne saken. 

 

Ulempene av tiltaket faller, som nevnt, først og fremst på de lokalsamfunn som berøres. Videre 

omtaler søknaden først og fremst fordeler med tiltaket for nasjonen som sådan. I dette ligger 

naturligvis at Nordreisa kommune som en del av Norge skal bidra til å sikre nasjonale interesser. 

Det er derfor nærliggende å kreve en kompenasjon for de ulemper som kommer lokalsamfunnet 

til del. Grunneierne vil få erstatning, men andre lokale interesser som får dette midt i ”ansiktet” 

er ikke kompensert så langt. 

 

Innbyggere, grunneiere og brukerinteresser blir vesentlig berørt av dette tiltaket. Mellom 

Gahpperus og Dorrisdalen går det allerede 3 linjer på strekningen (2 stk 132 KV og 1 stk 66 

KV) så denne strekningen er mest berørt. Særlig virkning knyttes til grunneierne og den 

båndleggingen av eiendommer som dette faktisk er. Den nye 420 KV ledningen må ses i 

sammenheng med de eksisterende tiltakene. Summen av disse er betydelig og vil berøre en 

strekning i dalen på mellom 10-15 km med 150 meters sikringssone totalt. Altså totalt sett en 

betydelig båndlegging i Reisadalen som fra før er svært trang. Så vidt vi har brakt på det rene vil 

7 grunneiendommer berøres direkte, Statens grunn inkludert, øst for Reisaelva (til Dorrisdalen). 



Ut fra dette er det nærligende å be Statnett/NVE å vurdere å ta i bruk alternativ 1.6 (hvor linja 

går opp Cavccas). Dette vil redusere ulempene i Reisadalen. I søknaden og dette saksframlegget 

er det gjort rede for hvorfor denne ikke er omsøkt. Ett annet moment som ikke er beskrevet 

særlig er at vi allikevel vil ha 3 parallelle linjer i Reisadalen, en eksisterende trafo i tillegg til en 

ny linje langs trasé 1.6. 

 

Innenfor omsøkte alternativ ligger imidlertid mulighet for kommunen til å kreve 

tilleggsutredninger og/eller avbøtende tiltak. I en gitt situasjon kan det føre til at en eller flere av 

de eksisterende linjene legges i bakken slik at tiltaket totalt sett ikke fører til mer beslaglegging 

av areal enn i dag. Dette bør fremsettes som et krav i fra Nordreisa kommune sin side. 

 

Rådmannen ber om at kommunestyret vurderer forslag til innstilling ut fra vedlegg – utdrag av 

konsekvensutredninger) og saksframlegget som sådan. 
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Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Øyvind Evanger (Ap) fremmet følgende forslag: 

Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn under det 

geografiske virkemiddelområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling f.o.m. 01.01.2010 

 

Forslaget fikk 18 stemmer og 3 stemte imot. Forslaget vedtatt 

Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn under det 

geografiske virkemiddelområdet for søkerbaserte tilskudd til næringsutvikling f.o.m 01.01.2010 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 03.09.2009  

 

Behandling: 

Innstillingen vedtatt med 4 mot 3 stemmer 



Vedtak: 

Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn 

I samisk virkemiddelområde fra 2010. 

 

Saken oversendes kommunestyret.  

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa Næringsutvalg - 15.05.2009  

 

Behandling: 

Bjørn Garden, FRP foreslo: 

Saken utsettes 

 

Votering: 

Forslaget fra Bjørn Garden vedtatt med 5 mot 4 stemmer 

 

VEDTAK: 

 

Saken utsettes 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunestyre søker Sametinget om at Nordreisa kommune kommer inn 

I samisk virkemiddelområde fra 2010. 

 

Saken oversendes kommunestyret.  

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

For å komme inn under ordningen sier sametinget at det er ryddigst å komme med et vedtak fra 

kommunestyret. Henvendelsen vil da bli behandlet av sametinget i plenum i forbindelse med 

budsjettbehandlingen for neste år. Nordreisa kan da være med i ordningen fra 1.1.2010. 

 

 

Hovedmål  

 

Hovedmålet for Samisk utviklingsfond er sterke og levende samfunn med stabil bosetting og 

allsidig nærings-, kultur- og samfunnsliv. Virkemidlene skal bidra til å styrke kvinners 



deltakelse og likestilling i næringslivet, samtidig som miljøperspektivet skal vektlegges ved 

behandling av søknadene. Bruken av virkemidlene skal særlig ha fokus på nærings- og 

sysselsettingsperspektivet for å styrke lokal næringsutvikling innenfor fondets geografiske 

virkeområde. Fondsmidlene kan også nyttes til å finansiere tiltak som særlig styrker samisk 

språk og kultur.  

 

Fondet har egne retningslinjer der det geografiske virkeområde er definert.  

 

 

 

Generelt om støtte til næringsutvikling  

 

Målet er å utvikle et sterkt og variert næringsliv i de samiske områdene. Støtten til næringslivet 

er prioritert til investeringer, innovasjon, nyskaping, kompetanse og produktutvikling. Det er 

viktig å styrke eksisterende bedrifters konkurranseevne fremfor å bidra til etablering av nye 

bedrifter som kan føre til overetablering eller konkurransevridning i lokale markeder.  

 

Etablererstipend kan gis til å vurdere om en forretningside er realiserbar. Stipendet skal 

prioriteres til prosjekter som er nyskapende.  

 

Samisk utviklingsfond kan samfinansiere med andre finansieringsinstitusjoner. Den totale 

offentlige støtte kan imidlertid ikke overskride 60 % av kostnadsoverslaget.  

 

Minimumsbeløpet Samisk utviklingsfond kan bevilge i tilskudd, er kr. 10.000. Fondet deltar 

vanligvis ikke i finansiering av prosjekter som overskrider et kostnadsoverslag på kr 3.000.000.  

 

Samisk utviklingsfonds andel i samfinansiering, SU alene og maksimalt tilskudd i kroner:  

 

 

Generelt - 20 % (samfinasiering) 30 % (SU alene) og maks 250 000  

Fiskebåter - nye - 20 % (samfinasiering) 30 % (SU alene) og maks 300 000  

Fiskebåter - brukt inntil 25 år - 20 % (samfinasiering) 30 % (SU alene) og maks 100 000  

Redskaper i jordbruket - enkeltsøkere 25 % og maks 50 000  

Redskaper i jordbruket - redskapslag - 50 % og maks 100 000  

Etablererstipend - (ingen samfinansiering) 75 % (SU alene) og maks 150 000  

Samarbeidstiltak som har stor betydning for den lokale samiske befolkning 20 % 

(samfinasiering) 30 % (SU alene) og maks 500 000  

 

Støtte til investerings- og utviklingsformål i næringslivet prioriteres fremfor å bruke fondsmidler 

til kultur-, sosial- og andre samfunnsrelaterte formål. Finansiering av driftsbetingete kostnader 

og utforming av søknader er ikke prioritert i fondet. Kostnader til utskifting og vedlikehold er 

ikke støtteberettiget.  

 

Fiskeri  

 

Bevare og utvikle fiskerinæringen som et viktig materielt grunnlag for bo- og sysselsettingen i 

samiske kyst- og fjordområde, både gjennom forvaltningspolitisk arbeid og gjennom 

økonomiske støtteordninger. Samisk utviklingsfonds støtteordninger nyttes aktivt for å utvikle 

og fornye den lokale fiskeflåten, samt til investeringer i land-, kai/brygge-, service- og 

mottaksanlegg. Miljøvennlige oppdrettsanlegg med lokal tilpasning er også støtteberettiget.  

 

Jordbruk  



 

Jordbruket er sentralt som bo- og sysselsettingsfaktor innenfor hele fondets geografiske 

virkeområde. Målet er at jordbrukspolitiske innspill sammen med fondets støtteordninger skal 

bidra til å stanse nedbygging av dagens driftsmønster, stimulere til rekruttering gjennom 

produktutvikling og verdiskaping på brukene.  

 

Foruten støtte til ordinære investeringer i bygg kan fondet gi støtte til maskiner og redskaper der 

maskin- og redskapslag også kan søke. Kriteriet for maskin- og redskapslag er at laget har 

vedtekter og minst to aktive gårdbrukere som medlemmer. En søker kan ikke være medlem i 

flere lag. Ny søknad kan ikke fremmes før det er gått fire år. Landbrukskontoret må bekrefte at 

investeringen ikke er utskifting av gammelt utstyr.  

 

Reindrift  

 

Reindriften er viktig både som nærings- og samisk kulturfaktor. Målet er å sikre en økologisk, 

økonomisk og kulturell bærekraftig samisk reindrift. Arealvern for næringen er særlig viktig. 

Samisk utviklingsfond har ingen direkte støtteordninger rettet mot den tradisjonelle reindriften. 

Virkemidlene skal prioriteres mot den næringsvirksomheten som drives i kombinasjon med eller 

er avledet av reindriften. Duodji, videreforedling av råstoff og reiseliv er sentrale stikkord i 

denne sammenheng. Fondets støtteordninger er ikke knyttet direkte opp mot matproduksjon så 

lenge verdiskapningsprogrammet for reindrift er i funksjon.  

 

Duodji  

 

Målet er å tilrettelegge for utvikling av en sterkere næringsrettet duodji gjennom å forbedre 

rammebetingelsene for næringen. Sametinget har inngått en næringsavtale med Duojáriid 

ealáhussearvi og Sámiid duodji som gjelder fra 2006. Det er utarbeidet retningslinjer for bruken 

av midlene til duodjinæringen. All støtte til duodji og duodjinæringen behandles innen rammen 

av denne avtalen. Tilskuddsstyret forvalter avtalemidlene.  

 

Reiseliv  

 

I næringen er det en økende etterspørsel etter opplevelsesprodukter basert på samisk kultur- og 

levemåte. Natur- og kulturbasert turisme gir muligheter for å utvikle småskala-reiselivstilbud. 

Bruken av fondets virkemidler er to-delt; bidra til komptanseoppbygging med andre relevante 

finansieringspartnere og investeringsstøtte til etablering og oppbygging av reiselivsbedrifter. 

Primært satses det på allerede eksisterende bedrifter og ikke prioritere støtte til nyetableringer 

som konkurrerer på forholdsvis lokale markeder.  

 

Budsjett  

 

Sametinget fastsetter mål, strategier og tiltak i sitt årlige budsjett. Budsjettvedtaket gir 

overordnede prioriteringer for støtteordningene. I budsjettet for 2007 er det avsatt kr. 12.900.000 

til Samisk utviklingsfond og kr 8.220.000 til næringsavtalen for duodji.  

 

 

Vurdering 

Norut evaluerte i 2007 fondets virksomhet og var i hovedsak positive. Rapporten konkuderer 

blant annet med: 

”Vi mener at SUF utfyller finansieringsordninger og er i stand til å finansierer og prioritere 

områder som andre ikke kan. Både regelverket og de politiske prioriteringene i Sametinget gjør 



SUF i stand til å opptre som en utviklingsaktør. Dette betyr ikke at potensialet er fullt utnyttet. 

SUF har ennå en vei å gå ved å ta mer aktiv del i  og styre utviklingen i ønsket retning. Dette 

dreier seg også om å følge med i samfunnsutviklingen og å støtte opp om næringene som har 

vekstpotensiale og som samfunnet har behov for.” 

 

Vi har vært i kontakt med Kåfjord kommune som uttaler følgende: 
 

”Kåfjord kommune har jo vært under samike virkeområde i mange år, 

og i forhold til næring og etableringer har sametinget vært en relativt 

stor bidragsyter. Vi har i dag et godt samarbeid med sametinget og de 

fleste næringsetableringer legges det opp til en samfinansiering med 

sametinget. 

 

Som kjent er virksomhetene som starter opp i Kåfjord og Nord-Troms små og 

mellomstore bedrifter, Innefor dagens virkeområdet til sametinget består 

også bedriftene i hovedsak av små og mellomstore. Sametinget har derfor en 

god forståelse av hva det innebærer å starte små og mellomstore bedrifter 

på små steder. Vi har erfart at det ofte kan være enklere å oppnå støtte 

til en etablering fra sametinget enn feks. innovasjon Norge. Videre har 

sametinget vært en viktig bidragsyter i forhold til å støtte utvikling og 

investeringer i lanbruket. De har også vært med som samfinansiør i 

kommunale utviklingsprosjekter. 

 

Kommunens og min erfaring er at sametinget har vært med på en positiv måte 

å utvikle næringslivet i Kåfjord, samt at vi har en god og gjensidig dialog 

i næringsaker (selv om vi i noen saker har forskjellige vurderinger). 

Når man kan samfinansiere næringsinvesteringer/etableringer med sametinget, 

bidrar dette også til at de små kommunale næringsmidlene rekker noe lenger.” 

 

 

Vi har også tidligere fått inn ønsker fra fiskere som kjøper nye båter om å komme med. Flere har 

tapt kampen om å få båter mot fiskere der Samisk utviklingsfond har vært med på finansiering. 

Innen jordbruket  blir og finansieringen bedre ved deltakelse i virkemiddelområdet. I tida 

framover vi Nordreisa kommune ha mindre muligheter enn tidligere til å være med på 

finansiering innen denne sektoren. Et medlemskap vil gi bøndene bedre muligheter for å utvikle 

sine bruk. 

 

Konklusjon: 

Et medlemskap i samisk virkemiddelområde vi gi næringslivet i Nordreisa flere og bedre 

finansieringsmuligheter på de fleste områder. Sett utfra et næringsmessig perspektiv vil dette 

være positivt for kommunen. 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/8471 -1 

Arkiv: 232 

Saksbehandler:  Kjetil Hallen 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

54/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Innføring av eiendomsskatt 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Innstillingen fikk 18 stemmer og 3 stemte imot. Innstillingen vedtatt. 

  

Vedtak: 
 

Innføring av eiendomsskatt utsettes til desembermøtet. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Vedtaket om innføring av eiendomsskatt utsettes til desembermøtet.   

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i sak 35/09 at Nordreisa kommune skal starte arbeidet med taksering av 

eiendommer i Nordreisa kommune med tanke på mulig eiendomsskatt i 2010. Endelig vedtak 

om innføring av eiendomsskatt tas opp på kommunestyrets møte i september.  

 

Når det gjelder arbeidet med å taksere eiendommene så er det i rute. Takstmenn er kontaktet og 

klar til å starte selve takseringen i slutten av oktober. Takseringen vil være ferdig i månedskiftet 

januar – februar. Takstene må leveres forløpende slik at vi rekker å skrive ut 

eiendomsskattesedlene før 1. mars 2010.   

 

Gjennom taksering av eiendomsskatt vil Nordreisa kommune få en riktig registrering av boliger 

og fritidsboliger, som vil gi et langt bedre grunnlag for riktig fastsettelse for renovasjonsavgift 

og avgifter for vann og avløp. I tillegg vil kommunen kontrollere om det forefinnes gyldig 

byggetillatelser for bygningene på eiendommene.   

 

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen ble ikke kommunene i Nord-Troms likestilt med 

Finnmarkskommunene. I ettertid har regjeringen lovt å bevilge 10 mill kr i statsbudsjettet for 

2010 som en start på likebehandling i tiltakssonen. Foreløpig er det ikke sagt noe om videre 

innfasingsplan for Nord-Norge tilskuddet.  

Budsjettarbeidet i kommunen har startet opp, og de totale behovene vil være klar samtidig som 

statsbudsjettet legges fram. Av kjente økonomiske faktorer som kommer uavhengig av 

budsjettprosessen og statsbudsjettet kan følgende nevnes: 

• Økning i innbyggertilskudd som følge av økt folketall   1,0 mill  

• Nord-Norge tilskuddet - start på likebehandling  2,5 mill   

• Redusert utbytte fra Nord-Troms kraftlag - 13,0 mill 

• Dyrere lønnsoppgjør samt økning i pensjonskostnadene - 4,0 mill  

• Redusert inntekt eiendomsskatt på oppdrettsanlegg - 1,7 mill 

• Overføring av rentekompensasjon til NYBO  - 0,7 mill 

• Feilbudsjettering psykisk helse -2,8 mill 

• Ny regel momskompensasjon -2,0 mill 

 

Det er fortsatt usikkerhet omkring følgende faktorer 

• Avtale om drift av desentraliserte spesialisthelsetjenester UNN (møte 25. sept 09) 

• Størrelse på basisskjønnet fra Fylkesmannen  

• Driftsresultat 2009 vil påvirke nedbetaling av tidligere års underskudd 

• Statsbudsjettet 2010 

Vurdering 

Takseringen som snart begynner vil gi oss mulighet til å skrive ut eiendomskatt dersom Nordreisa 

kommune vedtar det. 

 

Driftsbudsjettet for 2010 har økte utgifter/reduserte inntekter i størrelsesorden 24,2 mill. Som følge av 

økt innbyggertall og Nord-Norge tilskuddet vil vi få ca 3,5 mill kr. Hvor store inntekter kommunen kan 

få gjennom basisskjønn og avtale med UNN er ennå ikke klarlagt.  

 

Årets driftsresultat vil påvirke den økonomiske handlefriheten vi vil ha til neste år. Nordreisa kommune 

må betale eventuelt restbeløp på tidligere års underskudd fra 2003 og 2004 samt at vi bør betale ned 5 

mill på underskuddet som ble opparbeidet i 2007 og 2008.  

 



En sunn kommuneøkonomi karakteriseres normalt som et årlig overskudd på 3% av brutto driftsresultat. 

For Nordreisa kommune utgjør det ca 10 mill kr. Med stramme økonomiske rammer de siste årene har 

ikke Nordreisa kommune vært i stand til å budsjettere med et slikt overskudd som i løpet av året kan 

brukes til politisk prioriterte områder eller oppdukkende behov. 

 

For å kunne opprettholde driftsnivået for 2009, videreutvikle tjenesteneproduksjonen i kommunen og ha 

en økonomisk handlefrihet har kommunen behov for større inntekter, enten gjennom statsbudsjettet eller 

eiendomsskatt.  

 

Stortingsvalget og regjeringssammensetningen kan komme til å påvirke både statsbudsjettet 2010 og 

størrelsen på Nord-Norge tilskuddet til kommunene i Nord-Troms. Det er derfor forholdsvis usikkert hva 

som kommer i statsbudsjettet og dermed hvilke behov vi har for budsjettåret 2010.  
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

55/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 Rovdas 3 

Henvisning til lovverk: 

 

Plan og bygningsloven § 27-2 nr 1 

Vedlegg 

1 Driftsutvalgets tidligere behandlinger 

2 PLANBESTEMMELSER 080909 Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 Rovdas 3 

3 PLANBESKRIVELSE 080909 Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 Rovdas 3 

4 Byggeskikksveileder 230909_  Rovdas 3 

5 Notat: Vurdering av alternativ energiforsyning Rovdas 3 

6 RAPPORT: Innledende undersøkelser - Rovdas skytebane 

7 PLANKART Reguleringsplan boligområde 1942/13/120 Rovdas 3 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 

boligområde1942/13/120 Rovdas 3. Planen erstatter tidligere vedtatte plan for området vedtatt 

13.06.1996 i sak 61/96. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 

departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 

klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som - 

hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 

til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 

departementet. 



 

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 

fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 

klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 

frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 

erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 

vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 

Nordreisa kommune. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 

boligområde1942/13/120 Rovdas 3. Planen erstatter tidligere vedtatte plan for området vedtatt 

13.06.1996 i sak 61/96. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 

departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 

klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som - 

hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 

til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 

departementet. 

 

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 

fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 

klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 

frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 

erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 

vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 

Nordreisa kommune. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reguleringsplan for boligområde på 1942/13/120 på Rovdas legges nå frem for kommunestyret 

for endelig behandling. Planen har vært behandlet i driftsutvalget 2 ganger (behandlinger 

vedlagt). 

 

Boligområde på Rovdas 3 var tidligere planlagt i reguleringsplan fra 1996. Den nye planen 

erstatter den gamle fullstendig i tillegg til mindre endringer i gjeldende planer (Rovdas 1 og 2) 

av 1986.  

 

Planområdet er i alt 217 daa, hvorav arealfordeling i grovt; 

 

Arealbruk    areal   % 



Frittliggende småhusbebyggelse 85 daa (81 tomter) 39% 

Konsentrert småhusbebyggelse 17 daa   8 %  

Offentlig      3 daa 

Vei og trafikk    18 daa   8% 

Lekeområder / klimaskog  35 daa   16% 

Friluftsområder   42 daa   19 % 

Annet     18 daa 

 

Følgende eiendommer er inkludert i planen 

 

GNR  BNR  Formål      Eierforhold 

13  120  Boligområde med tilhørende anlegg  Nordreisa kommune 

12  2, 4  Boligområde med tilhørende anlegg  Privat 

12  5  Boligområde med tilhørende anlegg   Privat 

13  7  Boligområde med tilhørende anlegg   Privat 

12  1  Boligområde med tilhørende anlegg   Privat 

12  21  Boligtomt      Privat 

12  30  (gs-veg ved E6)     Statens vegvesen 

12  28  (E6)       Statens vegvesen 

13  5  Friluftsområde     Privat 

 

Formål med planarbeidet 

Allerede i 2008 var det svært få byggeklare tomter til eneboliger i sentrum av Nordreisa. Det er 

derfor et stort behov i de nærmeste årene for slike tomter. Nordreisa kommune ønsker å 

regulere området på nytt på bakgrunn av følgende vurderinger:  

 

1. Gjeldende plan har for mye veiareal som medfører unødig kostbare investeringer og 

kostbar drift. 

2. Planen følger ikke dagens standard og forventninger til et slikt område teknisk, eller 

planfaglig  

3. Kommunen ønsker å planlegge for å skape et nytt og moderne boligområde med særlig 

god bokvalitet og kostnadseffektiv investering og drift. 

 

Mål for arbeidet 

Ved oppstart var følgende målsetting definert; 

 

Legge til rette for etablering av attraktive tomter som er sentrumsnære, hvor det kan 

etableres moderne boliger med særlig god bokvalitet. Samtidig ønsker man å ta vare på 

ferdselårene gjennom og rundt området. For å skape et godt oppvekstmiljø for barn og 

unge er det en viktig målsetning å ta vare på de gode mulighetene som finnes til å 

etablere flere store områder som egner seg godt for lek og opphold. 

 

Planprosess og medvirkning 

Kommunen la ut tilbudsinnbydelse på Doffin med frist den 22.12.08. Kommunen mottok 

tilbud fra 13 konsulentfirmaer. Etter en samlet vurdering jfr. kriterier som var satt opp 

(pris 20%, fremdrift 40% og fagkompetanse 40%) så ble firmaet Areal+ AS valgt den 

16.01.09. 

 

Nordreisa kommune varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet den 12.01.08. Dette ble 

gjort pr. brev, annonse i Nordlys og på kommunens hjemmesider. 

Alle grunneiere er orientert om planarbeidet, og det har ikke kommet inn noen merknader. 

 



Åpent infomøte 

Det ble avholdt åpent informasjonsmøte i Halti-bygget den 28.04.09 hvor konsulent 

Aksel Askeland fra Areal+ presenterte forprosjekt og planskisse. 

Kommunen orienterte også om videre fremdrift i planprosessen, tomtesalg og at 

sannsynlig anleggsstart blir i løpet av høsten 2009. Byggeklare tomter til sommeren 

2010. Det var et bra oppmøte med ca 25 tilhørere. 

 

I tillegg til overnevnte har prosjektgruppa hatt 6 møter og/eller befaringer internt eller sammen 

med konsulent. Utredningsarbeid ikke medregnet. 

 

Planen ble lagt til høring og offentlig ettersyn i perioden 29.06.09 – 05. 08.09 

 

Andre utredninger og arbeid 

I tillegg til planarbeidet som sådan har vært gjennomført; 

 

Utarbeidelse av byggeskikksveileder 

Areal + er engasjert for å utarbeide en byggeskikksveileder. Den er utarbeidet av Larkas 

arkitekter våren - høsten 2009. Forslag til veileder er drøftet med prosjektgruppa. Forslag ble 

lagt ut til høring i august og særskilt sendt ut til lokale entrepenører. Frist for merknader var ca 3 

uker. Det er fremkommet en merknad til byggeskikksveilederen. Denne er beskrevet og 

behandlet i driftsutvalgets behandling av 08.09.2009. Byggeskikksveilederen er vedlagt saken. 

 

Forurensning knyttet til skytebane 

Forsvarsbygg ble engasjert for å gjøre undersøkelser tilknyttet forurensning i området som 

tidligere har vært brukt til skytebane. Rapporten forelå i september og konkluderer med at det er 

forurensning over anbefalte verdier i visse deler av området. Det vil bli utarbeidet en tiltaksplan 

som beskriver fjerning og deponering av forurensede masser før byggestart. Dette arbeidet 

iverksettes straks jmf driftsutvalgets vedtak av 08.09.2009. Nordreisa kommune er myndighet 

etter forurensningsloven i denne saken. Rapporten er vedlagt saken. 

 

Vurdering av alternativ energiforsyning 

Areal+ har utarbeidet et notat for å avklare grunnlag for evnt. videre arbeid med planlegging av 

infrastruktur for fjernvarme i feltet. Notatet konkluderer med at det er grunnlag for å arbeide 

videre med en slik løsning. Dette er vedtatt gjennomført som et forprosjekt i driftsutvalgets møte 

den 08.09.09. Dette vil medføre at avgjørelser knyttet til om det skal investeres i 

fjernvarmeløsninger ikke tas før forprosjektet er ferdig. Konklusjon vil foreligge i god tid før 

oppstart av boligbygging. Notatet er vedlagt saken. 

 

 

 

Merknader til planen 

I arbeidet med planen er det kommet merknader til løsninger og beskrivelser fra Statens 

vegvesen. Disse er vurdert og gjort rede for i driftsutvalgets behandling av planen den 

08.09.2009. Rådmannens og driftsutvalgets vurdering er at de løsninger som er beskrevet i 

bestemmelser og plankart imøtekommer merknadene og at planen kan vedtas. 

 

For øvrig er det ikke fremkommet merknader til planen fra noen parter. 

 

Vurdering 

Planen, slik den foreligger, er vurdert til å følge opp de intensjoner og mål som var lagt til grunn 

ved oppstart. Nordreisa får et nytt og moderne boligfelt hvor den enkelte utbygger får anledning 



til å velge innenfor et bredt spekter av boligtyper og tomter. Planen legger noen rammer for 

hvordan denne utbyggingen skal foregå både gjennom bestemmelser (eks takform og maks 

høyder) og utdyping/detaljer gjennom byggeskikksveileder. Dette har tidligere ikke vært 

tradisjon i Nordreisa kommune og vil kunne oppleves som en begrensning. Formålet er derimot 

slett ikke å begrense, men snarere å styre for å oppnå en mer enhetlig kvalitet i feltet og ikke 

minst gi forutsigbarhet for de som skal bygge og bo i området. Svake planer med mindre grad av 

styring har vist seg å gi svært varierende kvalitet på det som bygges og unødig tidkrevende 

saksbehandling. Totalt sett oppfattes planen som et godt grunnlag for å sikre fremtidige beboere 

et felt med særlig god bo-kvalitet.  

 

Konsekvenser av planforslaget for samfunn og miljø 

Det er gjort nærmere rede for konsekvenser for flere tema i planbeskrivelsen. Generelt sett er 

gjennomføring av planen vurdert til å ha ubetydelig eller ingen konsekvens for landbruk, miljø 

og kulturminner. Hensyn til risiko og sårbarhet er ivaretatt (herunder forurensning og 

trafikksikkerhet) og bearbeidet i planens løsninger på en tilfredsstillende måte. 

 

Økonomiske konsekvenser for Nordreisa kommune 

Parallelt med utarbeidelsen av reguleringsplan er gjennomført prosess for detaljplanlegging av 

vei, vann og avløp. Utbyggingskostnader er ikke klarlagt ved at anbud for utbygging ikke er 

gjennomført. Dette behandles som egen sak. Det er iverksatt prosess for avklaring om private 

deler av feltet skal bygges ut av Nordreisa kommune med kostnadsrefusjon, om grunneier selv 

skal bygge ut eller andre løsninger. Dette vedrører imidlertid ikke reguleringsplanen som sådan. 

 

Drift kommunaltekniske anlegg vil medføre kostnadsøkning som må innarbeides i budsjett fra 

2011. 

 

Nordreisa kommune har et delt ansvar med beboerne for utarbeidelse av planer for lekanlegg 

(fellesområder). Kommunen er ikke bundet til å finansiere slike anlegg, men vil kunne være 

behjelpelig i forhold til søknader ved utbygging av slike anlegg. 

 

Utbygging og salg av tomter 

Det er forventet byggestart på infrastruktur i feltet høsten/vinteren 2009. Byggestart for boliger 

forventes startet opp sommer/høst 2010. Salg av tomter vil iverksettes i medhold driftsutvalgets 

vedtak i egen sak. 

 

Spesielt om byggeskikksveileder 

Driftsutvalgets vurdering er at byggeskikksveilederen for Rovdas 3 skal være bestemmende for 

utbygging av feltet. Utvalget ser det derimot som hensiktsmessig at kapittel om ”fargebruk” 

bearbeides og tas opp til ny behandling og før den ferdigstilles endelig. En fullstendig utgave vil 

foreligge i god tid før utbygging av boliger starter. 
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

56/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 Uløya - vedtaksbehandling 

Henvisning til lovverk: 

Plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 

 

Vedlegg 

1 Planbeskrivelse 

2 Planbestemmelser 

3 kart 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 

Hytteområde på 1942/81/5 Uløya i Nordreisa kommune. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 

departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 

klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det Nordreisa kommune som - hvis det 

finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 

departementet. 

 

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 

fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 

klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 

frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 

erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 



vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 

Nordreisa kommune. 

 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 nr 1 vedtar Kommunestyret reguleringsplan for 

Hytteområde på 1942/81/5 Uløya i Nordreisa kommune. 

 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til 

departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 

klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 

reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det Nordreisa kommune som - hvis det 

finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag til 

endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 

departementet. 

 

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 

fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om 

klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 

frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 

erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 

vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 

Nordreisa kommune. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Forslag til reguleringsplan har vært ute til høring. Det er ikke fremkommet merknader til 

planforslaget. Driftsutvalget har godkjent planforslaget og oversendt kommunestyret for endelig 

behandling. 

Vurdering 

Planen berører ikke vesentlige allmenne eller private interesser på en negativ måte. Nordreisa 

kommune vurderer at planen ikke vil medføre negative konsekvenser for miljø eller samfunn. 

 

 

TIDLIGERE BEHANDLINGER 

 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Nordreisa driftsutvalg 25.08.2009 

 



Regulerinsplan for hytteområde 1942/81/5 Uløya - merknadsbehandling 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 25.08.2009  

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

I medhold av PBL § 27-1 nr 2 godkjennes forslag til reguleringsplan for hytteområde på 

1942/81/5 Mellomberget på Vest- Uløya. 

 

Planen oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av PBL § 27-1 nr 2 godkjennes forslag til reguleringsplan for hytteområde på 

1942/81/5 Mellomberget på Vest- Uløya. 

 

Planen oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 

Saksopplysninger 

Forslag til reguleringsplan for hytteområde på 1942/81/5 på Vest- Uløya ble lagt ut til høring og 

offentlig ettersyn i perioden fra 28.06.2009 – 03.08.2009. Planen ble sendt særskilt til berørte 

fagmyndigheter og til naboer. I høringen har følgende merknader og innspill fremkommet. 

 

Troms Fylkeskommune, kulturetaten i brev av 26.07.09 

Vi har ingen merknader til planen slik den foreligger. 

 

Vurdering 

Det har ikke fremkommet nye momenter i høringen fra noen parter. Vi anbefaler på bakgrunn av 

dette at planen godkjennes slik den foreligger. 

 

 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

 Nordreisa driftsutvalg 26.05.2009 

 

 

Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 - endringsforslag. 1. Behandling. 
Henvisning til lovverk: 

 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 26.05.2009 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 godkjennes planforslag reguleringsplan for 



hytteområde på 1942/81/5 – mellomberget lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 godkjennes planforslag reguleringsplan for 

hytteområde på 1942/81/5 – mellomberget lagt ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

Saksopplysninger 

På vegne av tiltakshaver Jens Hansen m.fl har rådgivende ingeniørfirma Ar-Ing AS, 9189 

Skjervøy utarbeidet et privat reguleringsforslag for omregulering og utvidelse av 

eksisterende hyttefelt på eiendommen g/bnr. 81/5 på Uløy i Nordreisa kommune. Endringer 

omfatter plan vedtatt 08.12.2003 og utvidelsen omfatter i alt ca 31 daa. Ny plan vil erstatte 

eksisterende plan fullstendig. 

 

Tiltakshaver ønsker en bedre utnyttelse av eiendommen og eksisterende hyttefelt ved 

regulering av flere tomter og flytting av uheldig plasserte tomter. I tillegg er det 

innarbeidet område for flytebrygge og naustområder i planen, samt en bedre 

tilrettelegging for allmenn bruk av området til friluftsliv og rekreasjon. 

 

Planen har fått betegnelsen Reguleringsplan for hytteområde 1942/81/5 – Mellomberget 

 

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

Det er avholdt forhåndskonferanse i saken 30.06.08.  

Igangsetting av planarbeidet er annonsert i lokalavisene Nordlys og Framtid i Nord 

24.06.08. Planforslaget ble oversendt kommunen for behandling i brev datert 07.04.2009. 

Offentlige instanser og naboer i henhold til adresseliste er varslet pr brev datert 20.06.08. 

 

 

PLANSTATUS 

Delen av planområdet som i dag ikke er regulert til hyttefelt, er betegnet som LNF- 

område med tillatelse til spredt utbygging av fritidsboliger, i kommuneplanens arealdel. 

Hoveddelen av reguleringsområdet omfattes i dag av eksisterende regulerte hyttefelt, ca 

188 da.  

 

PLANOMRÅDET 

Eiendommen Mellomberg hvor eksisterende reguleringsplan foreslås utvidet og endret.  

Planområdet ligger på vestsiden av Uløy.  Området har en historie som fiskersamfunn med 

jordbruk til husholdningsbruk, men er i dag preget av fraflytning og økende bruk som turistmål 

og fritidsbebyggelse. Eksisterende boliger er i stor grad omgjort til eller brukes kun som feriehus 

Planområdet befinner seg langs fylkesveg 357, ca 4 km fra Havnnes som knyttes til 

fastlandet via fergeforbindelse til Rotsund. 

Kommunesenteret Storslett ligger ca 22 km fra Rotsund langs Europaveg 6.  

Planområdet omfatter de tilgjengelige arealene for bebyggelse på eiendommen, og 

befinner seg derfor i hovedsak innenfor 100-meters beltet fra strandlinjen. 

Det er registrert to automatisk fredede kulturminner i planområdet, og disse vernes av 

bestemmelser og restriksjonsområde i planen 

 

EIENDOMSFORHOLD 

Tiltakshaver står for utvikling av området i sin helhet. 

Planområdet er i utgangspunktet eiendommen gnr 81 bnr 5 som eies av tiltakshaver Jens 

Hansen og sønner, 9159 Havnnes, men det er fradelt og solgt flere hyttetomter i 

eksisterende hyttefelt slik at området i dag berører flere grunneiere. 



 

PLANUTREDNING 

Landskapsvirkning 

Området er ikke synlig fra hovedvegen E6 på fastlandet, og hele planområdet er ikke 

synlig under ett fra fylkesveien. Planområdet er imidlertid godt synlig for tilreisende som 

kommer med båt inn/ut Lyngenfiorden. 

 

Eksisterende bebyggelse. 

Eksisterende bebyggelse i området omfatter bolighus og nedlagte driftsbygninger for jordbruk, 

samt naust og nyere fritidsbebyggelse. Den eldre bebyggelsen benyttes i all hovedsak som 

fritidsboliger i dag, da området er preget av fraflytting. 

Det befinner seg ikke landbruksområder bortsett fra beitemark på Uløya. Husdyr fra 

fastlandet fraktes sommerstid til Uløya, men disse har ikke beiterett i planområdet. 

Det forusettes ikke riving av eksisterende bebyggelse. 

 

Naturgrunnlaget 

Grunnforhold: Område for utbygging antas å bestå av fjell i dagen, sand- og morenegrunn. 

Geologiske resurser: Det er ikke avdekket geologiske ressurser i området. 

Topografi, innpasningi terreng: Området ligger ned mot strandsonen og er skrånende mot vest. 

Landskapet er kupert og variert, med vekslende åpne lyngmoer mot havet og skogkledte åssider. 

Planområdet er ikke utsatt for skredfare, men er registrert som risikoområde 

Skrednett.no. Det er blandet småskogvekst og sterkt kupert terreng i skogsbeltet. 

Området er utsatt for vind og har lite vindskjermende vegetasjon. 

Ved utbygging av området kreves det en bevisst tilpassing til terrenget. Terrengets 

karakter som godt synlig i landskapsrommet setter krav situasjonsplan, bygningsform, 

arrondering av terrenget og materialbruk. 

 

Området ligger åpent og sydvestvendt i landskapet med gode solforhold. Skygge fra bygninger 

vil ikke berøre ny bebyggelse i området. Mest karakteristiske vindretninger er 

sørlig og nordlig retning. 

 

Vegetasjon 

Vegetasjoneu er preget av mye vind på utsatte steder. Det er blandet skogvekst i planområdet. 

 

Loakliseringsfaktorer: Planområdet omfatter også strandområdet på eiendommen„ Planområdet 

forubsettes inngjerdet som helhet for å holde beitedyr ute. Strandområder og turstier er lett 

tilgjengelig og ingen bygg eller atilegg hindrer allmennhetens bruk av strandområdet. 

 

Jordvern 

Området anses ikke å ha drivverdige landbruksmessige produksjonspotensialer. 

Regulering av området anses ikke å medføre arealtap eller arrondering som medfører tap 

av produktiv landbrukseiendom. 

 

Miljøfaglige vurderinger 

Det er ikke registrert sjeldne, sårbare eller truede arter i planområdet verken av 

plante- eller dyreliv på land og i vann. Det er ikke registrert områder av kvartær- eller 

berggrunnsgeologisk interesse i planområdet. 

 

Strandsone 

Planlagt tiltak omfatter strandsonen fra sjøen, noe som setter krav til estetisk kvalitet i nye 

 

Friluftsinteresser 



Området har verdi for friluftsliv for lokalbefolkning, regionens befolkning, 

besøkende og turister. Nærliggende fjell- og sjøområder er Lyngenfjorden, fjellandskap mot øst 

på Uløy. Allmenn ferdsel i 100m-beltet ved sjø, vann og vassdrag (fiske-, bade- og rasteplasser) 

skal ikke hindres med gjerder eller tilfeldige anlegg og installasjoner. 

 

Fiskeinteresser 

Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser for gytemuligheter, oppvekstområder eller 

leveområder for ferskvanns- eller saltvannsfisk i området. 

 

Viltinteresser 

Tiltaket anses ikke å være til hinder for vilt eller trekkveier for vilt. 

Leverområder for sjeldne, sårbare eller trua arter berøres ikke utenom det vanlige for 

Området 

 

Vann, avløp og renovasjon 

Kommunale retningslinjer for renovasjon forutsettes å gjelde for tiltaket. 

Det forutsettes utarbeidet plan for private vann- og avløpsanlegg for planområdet 

hvor det differensieres mellom tillatte anlegg ut fra topografi for hver tomt. Der det er 

mulig samles utslipp i felles avløpsanlegg. Plan for vann og avløp skal godkjennes av 

kommunen i særskilt sak. 

 

Forurensning 

Det er ingen kjente kilder til forurensning som har betydning for planområdet. 

 

Kulturlandskapet 

Planområdet er i liten grad kultivert, og eksisterende miljø tilstrebes bevart. 

 

Kultur- og fornminner 

Det er registrert to automatisk fredede kulturminner i planområdet. Dette dreier seg 

om hustufter på den ene lokaliteten, og antatt gammetuft fra tidlig 1900-tall på den andre 

lokaliteten. Alle skal være godt synlig i terrenget. 

 

Sikkerhet og beredskap - risikovurdering 

ROS- Risiko- og sikkerhetsanalyse. Det er utarbeidet en sjekkliste for Risiko- og 

sikkerhetsvurdering i forbindelse med utarbeidelse av planforslaget. Denne følger som vedlegg 

til planen. 

 

Folkehelse, barn og unge, funksjonshemmede og eldres interesse 

Planen ivaretar muligheter for lek og rekreasjon i et variert og naturlig miljø på en meget 

god måte. Det legges til rette for alt fra aktivitet av sosial karakter til fysisk utfoldelse. 

 

Trafikkforhold 

Tiltaket medfører uvesentlig økning av trafikk i planområdet og for fergesambandet. 

 

Vurdering 

I første fase av planprosessen er det innkommet merknader til arbeidet fra Statens vegvesen, 

Museet v/Universitetet i Tromsø, Sarnfunnssikkerhets- og beredskapsstaben v/Fylkesmannen i 

Troms, Sametinget, Reindriftsforvaltningen og Kulturetaten v/Troms fylkeskommune. 

 

Statens vegvesen  



Uttaler i sitt brev datert 10.07.08 fra vegforvalter at avkjørsler må anlegges iht. håndbok 07, og 

byggegrense på 15m må overholdes. Etaten tilbyr også sin bistand til planarbeidet, og har for 

øvrig ingen merknader til planen. 

Byggegrense på er inntegnet på plankartet. Det er ikke inntegnet frisiktsoner i planen, 

men medtatt bestemmelser om utforming av vegkryss og siktforhold. 

 

Tromsø Museum har ingen merknader til planarbeidet, da det forutsettes at planen kun 

medfører begrensede tiltak i fjære og sjø som følge av etablering av flytebrygge og naust. 

Merknaden er tatt til etterretning. 

 

Samfunnssikkerhets - og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Troms minner om 

undersøkelsesplikten med hensyn til farlige forhold, og påpeker at risikoforhold må 

utredes. Etaten viser til offentlige rundskriv og retningslinjer i denne sammenheng, samt 

til risikovurderingsskjema som er tilgjengelig på etatens hjemmeside. Henvendelsen er 

datert 06.08.08.  

Merknaden tas til etterretning. Risikovurderinger gjort iht. etatens retningslinjer, og det er ikke 

funnet risikoforhold som krever utredning. 

 

Sametinget varsler behov for befaring av området i sitt brev av 14.08.08 I brev datert 26.09.08 

orienterer om at det ikke ble registrert nye automatisk fredede kulturminner ved befaring av 

området. Etaten minner derimot om de to fra før registrerte kulturminnene som må skjermes 

med en sikringssone på 5m fra ytterkanten, og ber om at det tas hensyn til disse i planen. 

Uttalelsen tas til etterretningog er innarbeidet i planen. 

 

Reindriftsforvaliningen i Vest - Finnmark orienterer i brev datert 15.08.08 at etaten ikke kan se 

at planen vil få noen konsekvenser for reindrifta på Uloy. 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Kulturetaten ved Troms fylkeskommune melder at etaten har undersøkt området i 

2003 uten å finne automatisk freda kulturminner, og at de vil vurdere ny undersøkelse 

etter at Sametinget har befart området. Brevet er datert 22.08.08. Vi har ikke mottatt noen ny 

vurdering etter Sametingets befaring, og antar derfor at etaten ikke har ytterligere merknader. 

Uttalelsen tas til etterretning. 

 

Nordreisa kommune vurderer 

Planforslaget som sådan er gitt en entydig og forståelig form. Det vurderes at planen ikke på 

noen vesentlig måte berører eller skader allmenne, private eller sektorinteresser og at disse er 

godt beskrevet og vurdert i planforslaget. Planutredningen er gjennomført og beskrevet 

tilfredsstillende og gir godt grunnlag for Nordreisa kommune til å vurdere saken. Det er ingen 

vesentlige forhold ved planen som bør gis ytterligere utredning. Unntak er delvis ROS – 

analysen som angir at området er avmerket som ”aktsomhetsområde for stein og snøskred”. 

Steinskred og snøskred er vanlige prosesser i bratte fjell- og dalsider i Norge. Stein- og 

snøskredkartene viser områder der man bør utvise spesiell aktsomhet i forhold til disse 

skredprosessene. På samme tid viser kart for ”skredhendelser” at det ikke er registrert slikt i 

området. Vi vurderer det derfor som hendelse med potensielt konsekvens for skog- og 

jordressurser og evnt for bygninger, men med veldig lav sannsynlighet. Vi vurderer derfor at det 

ikke er behov for ytterligere undersøkelser av dette forholdet og anbefaler at planen godkjennes 

for høring og offentlig ettersyn.  

 

 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2769 -5 

Arkiv: M10 

Saksbehandler:  Hilde Henriksen 

 Dato:                 17.08.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

79/09 Nordreisa driftsutvalg 25.08.2009 

57/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 

Henvisning til lovverk: 

Lov av 31. mai 1974 om kommunale vass- og kloakkavgifter. 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 

forskrift trår i kraft i 2009. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 25.08.2009  

 

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 

forskrift trår i kraft i 01.01.2010. 

 



 

Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune 

Rådmannens innstilling 

Revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune vedtas.   Revidert 

forskrift trår i kraft i 2009. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Tidligere behandlinger: 

 

Nordreisa driftsutvalg 17.03.09 vedtok enstemmig følgende: 

”Forskrift for vann- og kloakkgebyrer, Nordreisa kommune, tas opp til revisjon.” 

Nordreisa driftsutvalg 23.06.2009 vedtok enstemmig følgende: 

”Driftsutvalget godkjenner forslag til revidert Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for 

Nordreisa kommune med følgende justeringer: 

I medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter godkjennes forslag til revidert 

Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune, og legges ut til høring og 

offentlig ettersyn i perioden 25.juni – 10. august 2009.” 

 

Revidert forslag til Forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune har vært sendt 

Fylkesmannen i Troms, og har vært ute til høring og offentlig ettersyn i perioden 25.06 – 

10.08.09.  Offentlig ettersyn har vært annonsert i avisene Nordlys og Framtid i Nord. 

 

Innen høringsfristens utløp 10.08.09 er det ikke kommet inn noen merknader eller innsigelser til 

revidert forskrift for vann- og kloakkgebyrer for Nordreisa kommune. 

 

 

Vurdering 

Forskriften er tatt opp til revisjon med bakgrunn i følgende vurderinger, jfr saksframlegg til 

driftsutvalgets møte 17.03.09: 

 

”Bruk av forskriften har etter hvert avdekket behov for justeringer av enkelte bestemmelser i 

forskriften.  Dette gjelder § 8 Tilknytningsgebyrer og § 12 Bestemmelser for installasjon av 

vannmåler. 

Tilknytningsgebyret er etter gjeldende forskrift delt i to gebyrsatser der en sats gjelder bygg 

under 150 m2 bruksareal og en høyere sats for bygg over 150 m2 bruksareal. 

Gjeldende satser tilknytningsgebyr (2009): 

Vann:    Bygg under 150 m2   kr.   6.009,- eks mva 

    Bygg over 150 m2 kr. 11.487,- eks mva 

Kloakk:  Bygg under 150 m2   kr.   6.401,- eks mva 

    Bygg over 150 m2 kr. 12.238,- eks mva 

 

Tilknytning til vann- eller kloakkledning omfatter samme mengde arbeid og kostnader 

uavhengig av bygningens størrelse.  Tilbakemeldinger fra abonnenter er at det oppleves urimelig 

at det er forskjellige satser på tilknytningsgebyrene.   



Inntekter for vann og avløp utgjør i hovedsak årlige gebyrer og tilknytningsgebyrer.  Inntekt fra 

tilknytningsgebyrene varierer fra år til år, men utgjør gjennomsnittlig 5 % av årsinntekten både 

for vann og for kloakk.  Andel tilknytninger som betaler gebyr etter høy sats er om lag 30 % av 

alle tilknytninger. 

 

Bestemmelser for installasjon av vannmåler omfatter bla at vannmåleren skal avleses to ganger i 

året.  I praksis avleses målerne en gang i året. Avregning av en betalingstermin skjer etter 

stipulert forbruk basert på siste avlesning, mens den andre terminen betales etter avlest forbruk 

avregnet mot stipulert forbruk på første termin.  Denne måten å fakturere vannforbruket på er 

best for den enkelte kunde som da bare trenger å foreta en avlesning i året.  Dette fungerer også 

best for kommunen da det innebærer en del arbeid med avlesning og registrering av forbruk. 

Denne bestemmelsen trenger justering slik at forskrift og virkelighet harmonerer.” 

 

 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6322 -5 

Arkiv: K21 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 10.09.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

58/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Miljøfyrtårnsertifisering i Nordreisa Kommune 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Miljøfyrtårn - sertifiserings kriterier 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Lidvart Jakobsen (Ap) og John Karlsen (Frp) fremmet følgende felles endringsforslag: 

Punkt 2:  De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være 

sertifisert innen 31.12.2011. 

Punkt 3:  Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010 og 2011 

 

Det ble deretter stemt over hvert enkelt punkt med tilleggsforslagene: 

Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt.  

Endringsforslaget i punkt 2 fikk 20 stemmer og 1 stemte imot, forslaget vedtatt 

Så ble det stemt over endringsforslaget i punkt 3 som ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

1. Nordreisa kommune starter opp arbeidet med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle sine enheter.  

2. De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være sertifisert innen 

31.12.2011.  
3. Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010 og 2011. 

 

 

 

 

 



Rådmannens innstilling 

1. Nordreisa kommune starter opp arbeidet med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle sine enheter.  

2. De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være sertifisert innen 

31.12.2010.  
3. Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010 

 

 

Saksopplysninger 

Saken ble behandlet i driftutvalget sak 69/09, se saksprotokoll under.  

Saksprotokoll i Nordreisa driftsutvalg - 23.06.2009  

Behandling: 

Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

4. Nordreisa kommune starter opp arbeidet med å Miljøfyrtårn-sertifisere alle sine enheter.  

5. De enhetene som ønsker det starter opp i 2009, og alle enheter skal være sertifisert innen 

31.12.2010.  
6. Kostnader og besparelser innarbeides i budsjettet for 2010. 

 

 

Bakgrunn 

 I forbindelse med prosjekt Økoløft i kommunene Kåfjord og Nordreisa, fremmes det forslag om 

at Nordreisa kommune går foran som en spydspiss, og velger å miljøfyrtårnsertifisere alle sine 

kommunale virksomheter. Sertifiseringen gir muligheter til å spare penger på drift, og det vil gi 

kommunen en god miljøprofil. 

 

Hensikten med sertifiserings-ordningen Miljøfyrtårn er å heve miljøstandarden i stor grad hos 

private, offentlige og kommunale virksomheter. Miljøfyrtårn er norsk, offentlig sertifikat som er 

støttet av Miljøverndepartementet.  

 

For å sertifiseres som Miljøfyrtårn må virksomhetene gå gjennom en miljøanalyse og deretter 

oppfylle definerte bransjekrav. Konsulenter hjelper virksomhetene fram mot sertifisering. 

 

Det er 1 800 virksomheter med gyldig sertifikat – hvorav 200 kommuner har lisens inkludert 

Nordreisda kommune. 

 

 

 

Hvorfor Nordreisa kommune? 

Det å være Nasjonalparkkommune og Nasjonalparklandsby viser en ivaretakelse av økologi og 

det å bygge på bærekraft, Miljøfyrtårnsertifisering av virksomheter i kommunen vil være med 

på å gjenspeile disse momentene som en helhet. Ved at kommunens enheter går foran å 

sertifiseres, vil dette kunne på virke private virksomheter i kommunen. Pr. i dag har kommunen 

to miljøfyrtårnbedrifter, Nordreisa videregående skole fra 2007 og Princess fra februar 2009. 

 

Et arbeid med Energi- og klimaplan er allerede startet opp i Nord-Troms kommunene, 

miljøfyrtårnsertifisering av kommunenes enheter vil være, som et tiltak i denne planen.  

 



Sertifisering sees også i sammenheng med Renholdsenhetens samarbeidsprosjekt FRISK som 

starter opp sommeren 09. Der oppfordres alle ansatte til å ha det mer reint og ryddig. Dette er et 

miljøsamarbeid som har som målsetting å forebygge sykdom, redusere fare for uhell og skader, 

skape trivsel, velvære og en positiv og miljøvennlig arbeidsplass og en kilde til glede. 

 

Nord-Troms Regionråd DA har i 2008, på oppfordring av fylkeskommunen, vedtatt at de går 

sammen i ”Nord-Troms miljøfyrtårnregion”. Formålet med Nord-Troms miljøfyrtårnregion er å 

fremme prosessen med miljøarbeid i regionen. Kommune-lisensen for Miljøfyrtårn vil gå 

igjennom regionrådets driftbudsjett, hvor regionrådet skal fungere som koordinerende innsats 

for Nord-Troms kommunene. Dette vil si at gjennom et slikt samarbeid vil kommune-lisensen 

ha en rabatt på 40 %.   

 

Hva oppnår Miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger? 

Miljøfyrtårn-sertifiserte avdelinger vil medføre redusert belastning på omgivelsene i form av 

forurensning og unødig ressursbruk (energibruk, avfall og transport). Miljøfyrtårn setter også 

fokus på arbeidsmiljøet. Bedring av arbeidsmiljøet virker klart positivt for folkehelsa. En 

forbedring i miljøvennlig retning, vil gi positive ringvirkninger for lokalsamfunnet. 

 

Erfaring viser at de sertifiserte avdelingene sparer driftsutgifter ved miljøhandling. Kommunens 

enheter får en tydelig miljøprofil, og kan gå foran med et godt eksempel for lokale virksomheter. 

De ansatte får et bedre arbeidsmiljø, som kan redusere kostnader som syke fravære.  

 

Hvordan skal dette gjennomføres? 

Sammen med en kvalifisert Miljøfyrtårn-konsulent utfører virksomheten en miljøanalyse, og 

lager en handlingsplan for å innfri kravene i Miljøfyrtårn. Miljøanalysen tar for seg følgende 

kjernetema (andre tema kan også behandles): Fysisk arbeidsmiljø/internkontroll, energi, 

materialbruk, avfall, utslipp/forurensning, transport. Det er utarbeidet bransjekrav for 61 

bransjer. Når enhetene/bedriften oppfyller bransjekravene, kan sertifiseringen gjennomføres. 

Enhetene/bedriftene rapporterer årlig til Stiftelsen Miljøfyrtårn og resertifisering skal skje hvert 

3.år. 

 

Igjennom prosjekt Økoløft er det allerede satt av ca. 10 % av prosjektleders stilling, til arbeid 

med Miljøfyrtårn-sertifisering av kommunene Kåfjord og Nordreisa.  

 

Organiseringen av gjennomførelsen, vil være følgende: 

- En person på hver enhet har ansvar for miljøfyrtårnsertifiseringen og at bransjekravene 

blir fulgt.  

- Innen 01.11.2009 skal alle, som arbeider kommunalt, vite hva Miljøfyrtårn er og hva det 

innebærer.  

- Innmelding i ordningen og sertifisering av avdelingene vil i gangsettes etter 01.11.2009 

og ferdig sertifisert innen 31.12.2010. 

- Prosjektleder i Økoløft sertifiseres som Miljøfyrtårn konsulent, og vil langt det rekker 

bistå med konsulentarbeid men det kan bli aktuelt med innleid konsulent hjelp.  

- Etter 01.05.2010 skal det være avklart om videre koordinering for fullføring av 

sertifiseringen.  

- Gebyr ved 1. gangs sertifisering antas til 2000 – 4000 pr. enhet (etter antall årsverk). 

- Årlig servicegebyr i påfølgende år beregnes til 1000 – 2000 pr enhet (etter antall 

årsverk). 

- Kostnader til sertifisering beregnes til 3000 – 5000 pr. enhet. 

 



Vurdering 

Miljøfyrtårn-programmet vil heve miljøstandarden i de kommunale avdelingene, noe som kan 

føre til bedre ressursforvaltning og bedre miljøforhold i Nordreisa. Hovedmotivasjonen er å 

minske miljøbelastning, bedre arbeidsmiljø og redusere ressursinnsats. Resultat av dette kan på 

sikt være bedre miljø og bedre økonomi. 

Det vil være i lokalsamfunnets interesse at bedrifter/virksomheter i kommunen driver på en 

miljømessig bedre måte.  

 

Ved å sertifisere kommunens enheter vil kommunene gå foran som en spydspiss for andre 

private virksomheter. Miljøfyrtårn kan trygge driften til private Nordreisa-bedrifter, og det kan 

også redusere utgiftene til kommunale virksomheter. Det må også ta høyde for at etter en 

Miljøfyrtårn-sertifisering vil det være enklere å søke midler for utbedring av miljøvennlige 

tiltak. 

 

Gjennom Nord-Troms miljøfyrtårnregion vil det være mulig å inngå et regionalt samarbeid med 

andre nabokommuner i Troms. Dette vil gjøre Miljøfyrtårn-arbeidet rasjonelt for alle 

samarbeidende kommuner. 

 

 

 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7836 -3 

Arkiv: 614 

Saksbehandler:  Christin Andersen / Roy          

Jørgensen  

 Dato:                 18.09.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

59/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Sappen skole 

 

Saksdokument: 

- K-sak 0108/98 

- F-sak 34/09  

 

 



Saksprotokoll i 

Nordreisa 

kommunestyre - 

01.10.2009  

 

Behandling: 

Gerd Kristiansen 

fratrådte møtet kl. 

15.30 

 

Bjørn Garden (Frp) 

og Halvar Wahlgren 

(H) fremmet følgende 

felles forslag: 

▪ Sappen skole 

legges ut for 

salg så snart 

som mulig 

▪ Bygningen 

selges til 

foretak og 

andre som 

fremmer 

næringslivet 

og 

lokalbefolknin

gens 

interesser, og 

eventuelt 

andre 

 

Det ble stemt over 

forslaget opp mot 

rådmannens forslag. 

Forslaget fikk 20 

stemmer, ingen 

stemte imot.  

 

Vedtak: 

▪ Sappen skole 

legges ut for 

salg så snart 

som mulig 

▪ Bygningen 

selges til 

foretak og 

andre som 

fremmer 



næringslivet 

og 

lokalbefolknin

gens 

interesser, og 

eventuelt 

andre 

 

 

 

 

Vedlegg 

1 Ønske om dialog 

Rådmannens innstilling 

Administrasjonen gis fullmakt til å gå i dialog om overtakelse av Sappen skole med Sappen 

Leirskole A/S. 

 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap – 03.09.2009 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommune overdrar Sappen skole til eiendomsselskapet Sappen Leirskole AS, 

forutsatt at det overtakende selskap dekker omkostningene ved overdragelsen. 

Dersom  Sappen Leirskole AS ikke overtar eiendommen får rådmannen fullmakt til salg av 

bygningen til foretak som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser. 

 

 

Behandling: 

Siv Elin Hansen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: ”Formannskapet forutsetter at det 

kommer en formell søknad om overdragelse av eiendom før kommunestyrets behandling av 

søknaden”.  

 

Innstillingen med tilleggsforslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Nordreisa kommune overdrar Sappen skole til eiendomsselskapet Sappen leirskole AS, forutsatt 

at det overtakende selskap dekker omkostningene ved overdragelsen. Formannskapet forutsetter 

at det kommer en formell søknad om overdragelse av eiendom før kommunestyrets behandling 

av søknaden.  

 

Dersom Sappen Leirskole A/S ikke overtar eiendommen får rådmannen fullmakt til salg av 

bygningen til foretak som fremmer næringslivet og lokalbefolkningens interesser.  

 



 

Saksopplysninger 

Nordreisa kommune har mottatt en formell henvendelse fra styreleder i Sappen Leirskole A/S 

vedrørende overtakelse av Sappen skole.  

 

 

Sappen skole er nedlagt. Kommunestyret hadde saken om bygningens framtid oppe til 

behandling  i møte 18.12.2008, sak 0108/08.  Saken ble vedtatt utsatt.  Det ble ikke bedt om 

ytterligere opplysninger / utredning. 

 

Sappen skole og Sappen Leirskole er som kjent tilnærmet samme bygningsmasse. 

 

Sappen leirskole og Ferie og Fritidssenter er interessert i å overta skolebygningen etter Sappen 

skole.   

Øvre Reisadalen grende- og idrettslag er forespurt om overtakelse av skolebygningen til bruk 

som grendehus, men disse har takket nei – av økonomiske grunner.  Grendelaget har likevel 

interesse i å kunne benytte gymsalen mv. ved ulike tilstellinger. 

 

Sappen Leirskole AS er eiendomsselskapet som eier nabobygningen Sappen leirskole. Denne 

bygningen er leid ut og drives av Sappen leirskole og Ferie og Fritidssenter.  Kommunen er 

hovedaksjonær i eiendomsselskapet. 

 

Rådmannen har henvendelse fra styremedlem i Sappen Leirskole AS.  Av henvendelsen framgår 

det at bygningen etter Sappen skole bør overdras til eiendomsselskapet Sappen Leirskole AS. 

Begrunnelsen for dette ønsket er at når det er ett eiendomsselskap for hele bygningsmassen, vil 

det være enklere å forvalte drifta ved bygningen. I tillegg vil grendelaget få adgang til større 

aktivitet i bygningen.  Dessuten vil det være mulighet for avtaler om utleie av lokalene på lengre 

sikt.  Saken har ikke vært behandlet verken i styret eller i generalforsamlingen for Sappen 

Leirskole AS. 

 

 

Vurdering  

Sappen skole bør overdras til virksomhet som kan gjøre bruk av bygningen på en måte som 

kommer både lokalbefolkningen og næringslivet til gode. 

Fra kommunens side ser en det mest hensiktsmessig at skolebygningen overdras til Sappen 

Leirskole AS.  Dermed vil man få mulighet til å samordne bruk og drift ved hele bygnings-

massen under ledelse av en eier. 

I tillegg vil eiendomsselskapet hvor både kommunen, grendelaget og driftselskapet deltar,  få 

innflytelse og medbestemmelse om hvordan utviklingen i dette området vil bli, samt utvikle 

bygget i positiv retning. 

Så lenge skolebygningen er i kommunal eie påløper kun utgifter. Bygningen har et eldre 

sentralvarmeanlegg og røranlegg som vil bli ødelagt hvis vannet stenges av evt. tappes ned. 

Dette gjelder både vann til kjøkken og toalett mv.  Hvis varmeanlegget stenges fryser vannet og 

røranlegg sprenges.  Dette vil gjøre ubotelige skader på bygningen.  

Det er heller ikke tilrådelig eller økonomisk forsvarlig å fortsette å bruke tiltrengte midler til 

oppvarming av bygget for tilfeldig bruk 

Vi vil derfor foreslå at bygningen overdras så snart som praktisk mulig. 

 

 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7563 -1 

Arkiv: 212 

Saksbehandler:  Lill Torunn Hansen 

 Dato:                 17.09.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

36/09 Nordreisa formannskap 01.10.2009 

60/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

31/09 Nordreisa Levekårsutvalg 04.11.2009 

162/09 Nordreisa driftsutvalg 02.11.2009 

 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må iverksette alle tiltak som er foreslått og 

kommunestyret forventer at regnskapet for 2009 til slutt blir tilnærmet som budsjettert.  

 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 01.10.2009  

 

Behandling: 

John Karlsen (FrP) fremmet følgende forslag: Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må 

iverksette alle til tak som er foreslått og formannskapet forventer at regnskapet for 2009 til slutt 

blir tilnærmet som budsjettert.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  



 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. Rådmannen må iverksette alle til tak som er foreslått og 

formannskapet forventer at regnskapet for 2009 til slutt blir tilnærmet som budsjettert.  

 

 

 

 

Budsjettkontroll 2. tertial 2009 

 

Rådmannens innstilling 

Nordreisa kommunes tertialrapportering tas til etterretning. 

 

 

Saksopplysninger 

Det er gjennomført tertialrapportering og møter med enhets- og avdelingslederne med 

utgangspunkt i status på regnskapet den 4. september 2009. Gjennom rapporteringene 

gjennomføres opplæring i analyse av eget regnskap for hver enkelt enhet. Dette som et tiltak for 

å øke regnskapsforståelsen og kvaliteten på rapporteringen. Administrasjonen har også gått 

gjennom alle enheters regnskap hver måned. 

 

Økonomi Regnskap Budsjett Avvik Budsjett 

Tall i tkr hittil i år hittil i år hittil i år Pr 31/12 

Driftsinntekter ekskl lønnsrefusjoner  -59 270 -63 070 -3 800 -94 605 

Overføringsinntekter og finansposter -163 019 -155 373 7 647 -233 059 

Lønn inkl lønnsrefusjoner 118 399 123 204 4 805 184 805 

Sosiale utgifter 21 283 16 316 -4 967 24 474 

Varer/tjenester som inngår i komm tj prod 33 599 36 674 3 075 55 011 

Varer/tjenester som erstatter komm tj prod 6 249 6 277 27 9 415 

Overføringer (inkl mva) 18 683 13 083 -5 601 19 624 

Fordelte utgifter og øvrig 21 758 14 221 -7 538 21 331 

Sum drift -2 317 -8 669 -6 352 -13 004 

 

Et kommuneregnskap er vanskelig å rapportere eksakt på grunnet de regnskapsprinsippene som 

dette regnskapet hviler på. Vi klarer heller ikke å fange opp det totale periodiseringsbehovet, 

slik at tabellene må ses på som retningsgivende og ikke som den absolutte sannhet. Vi ser at vi 

fortsatt har store periodiseringsdifferanser, dvs utgifter eller inntekter som vi ikke har klart å ta 

hensyn til i rapporteringen. Det må derfor fokuseres på de avvikene som innrapporteres av 

enhets- og avdelingslederne. 

 

Tertialrapporteringen antyder et underskudd pr august på omkring 6 mill kr ift budsjett. Det er 

da ikke tatt hensyn til følgende: 

- Mulig ekstraordinært skjønnstilskudd fra fylkesmannen og KRD vedrørende 

resursskrevende tjenester, egen søknad sendt. 

- Avtale om drift av desentralisert spesialisthelsetjenester UNN HF, møte 25. september 

d.å. 



 

Viktige avvik i forhold til budsjett er følgende i 2009: 

• Manglende inndekning av lønns- og pensjonsutgifter på helsesektoren i år med omkring 

2,25 mill kr. Stort sykefravær medfører dobbeltbelastning av pensjon ved vikarinntak 

fordi dette ikke refunderes fra NAV. I tillegg er det underbudsjettert med faste tillegg, 

vikarer og overtid. Problemer med å skaffe vikarer medfører beordring og overtid. 

• Lavere eiendomsskatt med 1,1 mill kr i år grunnet lavere taksering av sjøbaserte anlegg 

enn forventet. 

• Feilaktig budsjettering av statstilskudd fremmedspråklige elever og finsk/samisk på 

skolesiden og skoleskyss med 0,9 mill kr. I tillegg er det budsjettert for lite kommunalt 

tilskudd til private barnehager med anslagsvis ca 0,4 mill kr. 

• Det er forventet et merforbruk på 0,85 mill kr på sosiale tjenester. 

• Underbudsjettering driftsutgifter til bil og reiseutgifter og tillegg, overtid og vikarer i 

hjemmetjenesten gjennom flere år på ca 0,6 millioner kroner.  

 

Lederne i organisasjonen synliggjør i rapporteringen at det ikke er rom for nødvendige tiltak. De 

kan selv gjennomføre mindre endringer og forbedringer som er nødvendige for drift på enheten, 

men de kan ikke endre på rammebetingelsene de må forholde seg til. Den økonomiske 

situasjonen har ført til slitasje i organisasjonen både på ledere og ansatte. Det er et stort behov 

for å tilføre mer midler ut i virksomheten ved å gjennomføre konkrete større og viktige tiltak 

som reduserer tjenestenivået eller øker inntektsnivået på en bærekraftig måte. 

 

Sykefraværet for andre kvartal (april - juni) er på 10,8 % og er dermed lavere enn på samme tid i 

fjor, og viser en nedgang sammenlignet med nivået i 2006. Nedenstående tabell viser oversikt 

fra kommunens egen fraværsstatistikk (egenmeldt og legemeldt sykefravær) fra 2006.  

 

År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 

2006 14,5 % 14,2 % 11,6 % 13,8 % 

2007 12,3 % 10,7 % 8,8 % 11,1 % 

2008 11,4 % 11,0 % 8,5 % 10,7 % 

2009 10,2 %  10,8 %     

 

 

1.1 Sektor for administrasjon  

Følgende behov er meldt inn fra avdelingene: 

 

Det er et merforbruk på fellesutgifter kontordrift på ca kr 300.000,- og IKT-avdelingen melder 

om at IKT problemene i kommunen er nå såpass omfattende at de påvirker drifta på en negativ 

måte, for eksempel kommunikasjon mellom Velferd og Nav systemer og e-postsystem. Det er 

også et stort behov for økte IKT ressurser i kommunen og innkjøp av IKT utstyr i barnehager og 

skoler. IKT problemene i kommunen er såpass omfattende at de påvirker drifta på en negativ 

måte. 

 

Enhet for renhold melder om redusert vedlikehold på bygg og manglende maskiner for 

gulvbehandling etc gir større slitasje på renholdere med påfølgende sykemeldinger.  

 

 

1.2 Sektor for levekår 

Følgende behov er meldt inn fra enhetene: 

 

Familiesenteret melder om press på helsesøstertjenesten ifb med bosetning av flyktninger, og 

ønsker en styrking av tjenesten dersom det tilkommer nye flyktninger. Videre melder 



familiesenteret om en høg aktivitet i rustjenesten, både i forebyggende arbeid for barn og unge 

samt i arbeidet med voksne brukere.  

 

Flere skoler melder om behov for å fornye eller øke ikt ressursene ihht læreplan. Det er også 

behov for å kjøpe inn oppdaterte lærebøker der midlene inneværende år ikke dekker innkjøpene. 

 

Barnehagene ønsker å øke personalressursene. Endringen de siste årene har medført økt 

belastning på ressursene der alle barna tilbringer hele dagen i barnehagen, og det er i tillegg til 

førskolelæreressurser også behov for kjøkkenpersonale for å kunne tilby fullverdige måltider for 

barna. I flg. rammeplanen for barnehager skal barna ha tilgang til ikt utstyr, noe som ikke er 

gjennomført i tilstrekkelig grad i våre barnehager. Behovet her er på ca 0,162 mill kr. 

 

Voksenopplæringen melder om behov for midler med 1,0 mill kr for å kunne tilby lovfestet 

tiltak om grunnskole for voksne (organisering og lokaler), men dette vil behandles i forbindelse 

med budsjettbehandlingene i høst. Voksenopplæringen har skiftet lokaler flere ganger de siste 

årene, og er fortsatt i midlertidige lokaler der de ikke klarer å få til en forsvarlig drift ihht lov og 

regelverk.  

 

Flyktningekontoret melder om behov for permanent samlokalisering med voksenopplæringen, bl 

a fordi enhetene er slått sammen. Ellers med såpass mange bosatte som Nordreisa nå har, og i 

større grad om en bosetting skal fortsette, vil det være behov for en koordinator for å 

tilrettelegge introduksjonsprogrammet. Tilgang på språkpraksisplass er en hemmende faktor i 

arbeidet med å få folk fort ut i introduksjonsprogram. Det skal inngå et arbeidstilbud hvor norsk 

språk skal praktiseres. Dette betyr for arbeidsplassen gratis arbeidskraft, men med krav om noe 

veiledning/sosial omgang i jobben. 

 

 

1.3 Sektor for helse, omsorg og sosial 

Følgende prioriterte behov er meldt inn fra enhetene: 

 

Det er behov for å ferdigstille forhandlinger med UNN, leger og fysioterapeuter. Stor usikkerhet 

i helse- og omsorgsbudsjettet pga fortsatt manglende avtaler. Videre er underbudsjettering av 

faste tillegg på lønnssiden er et stort problem i enhetene på Sonjatun da budsjettet ikke i 

tilstrekkelig grad tar høyde for dette, da spesielt på faste tillegg. De enheter som har stort 

sykefravær har også merforbruk grunnet utbetaling av dobbel pensjon (til sykemeldt som ikke 

refunderes av NAV samt til vikarer). Alle enhetene på Sonjatun melder videre om store 

problemer med å rekruttere vikarer, hvilket medfører beordring og utstrakt bruk av overtid. 

Sykehjemmene må gå til rekruttering av svensk helsepersonell for å få tak i tilstrekkelige 

ressurser til drifta. De melder også behov for rekruttering av hygienesykepleier, 

aktiveringsressurser samt en økning av sonelederstillingene. Det er behov for å få se på 

muligheten til å få i gang et kommunalt program for rekruttering av helsepersonell dersom drifta 

ved Sonjatun fortsatt skal holde tilstrekkelig høyt nivå. 

 

Hjemmetjenesten melder om merforbruk på lønnsposter bl a grunnet for lav budsjettering av 

tillegg, overtid, vikarer, faste tillegg med mer og på transport- og reiseutgifter i forbindelse med 

hjemmebesøk. Antatt behov for midler i år utover nåværende budsjett er på 0,6 millioner kroner. 

Enheten har et vel fungerende system for melding av avvik og har hittil i år meldt 457 avvik 

innen hjemmesykepleien, psykiatri og hjemmehjelp i hht vedtak. Hjemmetjenesten har 

forholdsvis høgt sykefravær på over 14 % og avvikene viser at det er behov for ytterligere 4 

stillinger ved enheten.  

 



Enhet for omsorgsboliger melder om stor økning i utgifter til ressurskrevende tjenester. Den 

kommunale andelen er på 1,4 mill kr mens det kun er budsjettert med 0,7 mill kr. Det er behov 

for økte ressurser til avlastning av multifunksjonshemmede og tidligere varslet oppretting av 

barnebolig vil bli erstattet med 2,5 stillinger i økt avlastningstilbud. Imidlertid vil merinntekten 

refundert fra staten på 2,2 mill kr sannsynligvis dekke dette behovet. Sykefraværet på enheten er 

gjennomsnittlig på 26,2%, og det er iverksatt tiltak med fokus på individuelle planer, styrket 

ledelse og kvalitetssikring av tjenesten og HMS arbeid.  

 

Budsjettet for sosiale tjenester ble redusert med 0,5 mill kr i 2009, men har allerede brukt 0,6 

mill kr over budsjett pr august. Årsak til merforbruket er økning i sosialhjelp i hele området 

grunnet finanskrise. I tillegg vurderes det å avskrives en del gamle sosiale lån med omkring 0,2 

mill kr og dette vil også komme som merforbruk på sosialbidrag. 

 

 

1.4 Uviklingsavdelingen 

Følgende prioriterte behov er meldt inn fra enheten: 

 

Avdelingen har kapasitetsproblemer ift utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres innen 

stedsutvikling. Det jobbes med en prosjektlederstilling for å få større fremdrift i disse 

prosjektene. Stillingen kan bli finansiert av prosjektene. Ellers melder avdelingen at de vil holde 

seg innenfor sine budsjettrammer i år. 

 

 

1.5 Anleggsdrift og 1.6 Bygg og eiendom 

Følgende prioriterte behov er meldt inn fra enheten: 

 

Byggesesongen er i stort sett over, og det vil anslagsvis komme kr 70 000,- mindre i 

byggesaksgebyrer ift budsjett.  

 

Mange lovpålagte driftsavtaler er kommet inn på bygg Sonjatun i 2008 ifb med ombygginger 

tannklinikk mm. Imidlertid er det ikke kommet økte midler i driftsbudsjettet, og penger for å 

dekke opp må tas fra vedlikeholdsbudsjettet.  

 

Sappen leirskole – driftsutgifter pådras der så lenge vi eier bygget (vannbåret oppvarming – kan 

ikke stenge strømmen), og utleie genererer mer utgifter enn inntekter fordi da må renhold og 

vaktmester inn og vedlikeholde. Det foreslås at skolen overdras til Sappen leirskole AS. Egen 

sak på dette til kommunestyret. 

 

Anleggsdrifta har et mindreforbruk hittil i år fordi vinterdrifta ikke er kommet i gang ennå, i 

tillegg til at belastningene for veglysene vil øke utover høsten.  På brannvernssiden er det utført 

mindre øvelser enn det vi burde ha, derav et lite mindreforbruk ift budsjett. 

 

 

1.8 skatter og rammetilskudd samt 1.9 renter, avdrag og avsetninger 

Følgende behov foreligger: 

 

Mindre skatt på inntekt og formue med 2,9 mill kr hittil i år til tross for at skatteinngangen pr 

juli i år er på 48,1 mill kr mot 46,8 mill kr i fjor. Skatteinngangen er således lavere enn 

budsjettert. Vi vet ikke om dette kun gjelder mindre inntektsgrunnlag i kommunen, 

inntektsutjevningen eller om innføringen av det nye skattesystemet Sofie har medført endringer i 

månedsfordelingen av skatt som skal til kommunen. Dette er ikke usannsynlig, da vi har hatt to 



perioder i år der kommunen tilbakebetaler skatt til skatteregnskapet i stedet for å få tilført 

midler. Hva dette betyr på årsbasis har vi derfor ikke oversikt over på nåværende tidspunkt. 

 

Taksering av sjøbaserte anlegg er gjennomført og skatteliste utlagt pr 30/6-2009 i hht 

eiendomsskattelovens bestemmelser.  De 6 sjøbaserte anleggene som er lokalisert i Nordreisa 

kommune måtte gi en eiendomsskattefakturering på 1,2 mill kr for at vi skulle klare budsjettert 

nivå i år, men gav kun kr 75 000,-. Vi har derfor et for høyt budsjett på eiendomsskatt med 1,1 

mill kr som vi ikke får dekket inn i år.  

 

Vi har fått Teleplan AS til å gjøre en gjennomgang av teleanlegg i Nordreisa kommune i høst 

slik at vi får verifisert at vi fakturerer på alle anlegg. Dette ut fra rapport fra KS 

Eiendomsskatteforum i 2008 vedr teleanlegg i Norge og usikkerhet hvorvidt alle er fakturert 

korrekt eiendomsskatt. Som kommune har vi en plikt til likebehandling, og derfor må denne 

gjennomgangen gjøres for å sikre at alle teleoperatører behandles likt ift beskatning av 

eiendomsskatt. Gjennomgangen kan også føre til merinntekter på eiendomsskattesiden til neste 

år. Imidlertid vil takseringsutgiftene påløpe i år med ca kr 100 000,-. Dette mangler vi 

inndekning for i 2009. 

 

Manglende utbetaling av utbytte hittil i år med 11,11 mill kr (Overføringsinntekter på ansvar 

19000). Disse inntektene kommer når Nord Troms Kraftlag betaler utbytte for 2008 nå i 

begynnelsen av oktober. Vi har periodisert utbytte hittil i år i den totale talloversikten slik at 

dette ikke gir avvik ihht budsjett. 

 

Vi har lavere renteinntekter på videreformidlingslån og kommunale krav med ca 0,15 mill kr 

som har sammenheng med rentenedgangen i år. Ellers har vi på vår bankkontobeholdninger en 

lavere renteinntekt med 0,8 mill kr, dette delvis grunnet nedgangen i renter men mest grunnet 

lavere innskudd på konti som følge av dårlig likviditet med et underskudd i balansen på 23,6 

mill kr. Disse pengene skulle egentlig vært rentebærende likviditet på konto dersom det 

akkumulerte underskuddet ikke eksisterte. 

 

Renter og avdrag belastes mellom 2-4 ganger pr år og vi har derfor ikke god nok oversikt over 

hva som er påløpte renteutgifter pr august og bruker derfor en vektet rente for å sammenligne 

nivået mot. Budsjettert vektet rente i 2009 er på 4,33%. Status pr 27/7 er 3,27% og nivået har 

ikke økt siden det. Vi har derfor ligget under det budsjetterte nivået i noen måneder, og det kan 

se ut til at dette holder seg ut året og at det da ikke vil bli renteutgiftene som medfører 

merforbruk ihht budsjettet. Et evt mindreforbruk på renteutgifter vil være med på å dekke opp 

en del av tapet på renteinntekter. 

 

Vi har innbetalt ekstraordinære avdrag til Husbanken i år med ca 6,1 mill kr hittil i år og status 

mot Husbanken på balanseførte ekstraordinære avdrag er nå på kr 8,2 mill kr. Det vil foretas 

ytterligere en innbetaling til Husbanken i høst dersom den likviditetsmessige situasjonen tillater 

det. 

 

 

Investeringsregnskapet 

Det er belastet 48,3 mill kr i investeringsregnskapet pr april hvilket motsvarer 38% av det 

budsjetterte nivået på 128,7 mill kr. Flere prosjekter vil ikke bli påbegynt i år, og lånemidlene 

blir overført til neste år. 

 

Imidlertid har vi flere prosjekter med manglende finansiering: 

 

Behov Beløp Ansvar 



Etterslep innføring av ny programvare Notus       124 000  01414 

Rest ombygging åpen barnehage         64 000  06456 

Tannklinikken inkl utskiftning PCB lys    4 433 000  06506/05840 

Ombygging NAV kontoret 349 000 06201 

Montering veilys 357 000 05860 

Helikopterlandeplass 70 000 06010 

Egenkapitalinnskudd KLP 827 000 04707 

 6 224 000  

 

Etterslep på utgifter vedr 01414 Turnusprogram/Notus prosjektet er påløpt fra i fjor med kr 

124 000,-. Dette foreligger det ingen finansiering på. 

 

Ombygging av åpen barnehage ble påbegynt i fjor uten finansiering grunnet manglende 

forståelse vedr bruk av driftsmidler. 

 

Utbygging av tannklinikken er gjort uten at det er vedtatt finansiering ved opptak av lån. I KST 

saken er finansiering gjort gjennom leieinntekter, men driftsinntekter over flere år kan ikke 

finansiere en investering. Investeringen må finansieres ved opptak av lån, og så vil 

leieinntektene dekke avdrag og renter på dette lånet. Også dette prosjektet har manglende 

finansiering grunnet manglende forståelse i finansieringsspørsmålet. 

 

Ombyggingen av NAV kontorene i investeringsregnskapet står igjen med manglende 

finansiering på merverdiavgiften, som i sin helhet føres ned i driftsregnskapet. 

 

Utskiftningen av PCB holdige veilys har fortsatt i år, men mangler også her finansiering av mva 

fordi den blir ført i driftsregnskapet.  

 

Pga spesielle behov for lyskastere og dyrere vindpølse enn opprinnelig beregnet på 

helikopterlandeplassen, vil prosjektet få et merforbruk på ca kr 70 000,- som det ikke foreligger 

finansiering på. 

 

Prosjekt 06331 Storslett skole 2. byggetrinn. Det blir rettssak mot entreprenør, og motkrav til 

entreprenør ligger på omkring 0,6 mill kr. Arbeidet er imidlertid ferdigstilt. 

 

Prosjekter med manglende finansiering foreslås behandlet i årsavslutningen og fremføres som 

underskudd på investeringsregnskapet med tilhørende opptak av lån i 2010.  Dette fordi det ikke 

er budsjettert med renter og avdrag på dette i budsjettet for 2009. Noe av underskuddet på 

prosjektene kan ved årsavslutningen finansieres av inntekter ved salg av tomter, der vi hittil i år 

har en inntekt på kr 194 000,- (prosjektansvar 05900). 

 

Vurdering 

Tertialrapporteringen fra enhetene fokuserer på manglende ressurser for å yte tilfredsstillende 

tjenester og gir indikasjon på at det ikke er så stort potensial for besparelser så lenge de samme 

tjenestene skal ytes. Det er også store utfordringer på IKT siden som påvirker drifta negativt i 

tillegg til lokaliseringen av enkelte tjenester ikke er tilfredsstillende. Det går mot ytterligere et 

underskudd i drifta i 2009 dersom ikke konkrete tiltak gjennomføres. Det er i sektor for helse, 

omsorg og sosial det kommer signaler om vesentlig større behov enn det som er budsjettert.  

 

Nordreisa kommune bør ideelt sett budsjettere med et overskudd på 3% av brutto driftsresultat 



som tilsvarer ca 10 millioner kroner. Disse midlene kan brukes til behov som dukker opp 

gjennom politiske prioriteringer i løpet av budsjettåret. På grunn av trange budsjetter de siste 

årene har dette ikke vært mulig. Ufortutsatte hendelser i løpet av året medfører derfor 

budsjettoverskridelser.  

 

Administrasjonen har iverksatt følgende tiltak for å redusere driftsutgiftene eller øke inntektene:  

- Tettere oppfølging av sykemeldte herunder styrket ledelse hvor sykefravær er høyest.  

- Utarbeidet / forbedret rutiner for oppfølging av sykemeldte. 

- Lik fordeling av klassedelinger på alle skolene. 

- Effektivisering av timetall i skole, flere timer pr elev uten å øke ressursene. 

- Reforhandlet de mest kostbare bilavtalene. 

- Redusert administrative stillinger. 

- Søkt fylkesmannen og kommunal- og regionaldepartementet om ekstra skjønnsmidler til 

ressurskrevende tjenester. 

- Startet prosessen med å optimalisere / effektivisere ressursene innenfor helse og omsorg. 

- Gjennomført tiltak for å heve kompetansenivået hos ledere innenfor budsjett, økonomi 

og regnskap. 

 

Det er behov for gjennomføring av større langsiktige og konkrete tiltak i drifta for å sikre et 

bærekraftig nivå på kommunens økonomi fremover. Det bør derfor gjennomføres enn reduksjon 

i utgiftsnivået gjennom å redusere konkrete tjenester, eller ved å øke inntektssiden betraktelig. 
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

6/09 Nordreisa valgnemnd 18.09.2009 
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Søknad om fritak fra verv i forliksrådet 

Henvisning til lovverk: 

 

Lov om domstolene 1915-08-13 nr 05 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Valgnemndas innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet. 

 

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges 

Morten Fredriksen. 

 

Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 

Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen 

 

 

 

Saksprotokoll i Nordreisa Valgnemnd - 18.09.2009  

 

Behandling: 

 



Vedtak: 

Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet. 

 

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges 

Morten Fredriksen. 

 

Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 

Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen. 

 

 

 

(domstolloven)  

Valgnemndas innstilling 

Lisbeth Berg gis fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet. 

 

Som medlem i forliksrådet i perioden 24.09.2009 – 01.01.2013 velges 

Morten Fredriksen. 

 

Med hensyn til kjønnsfordelingen i forliksrådet endres rekkefølgen på varamedlemmer med at 

Ann-Mari Nøkleby rykker øverst opp på listen. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Forliksrådets medlemmer, formann og varamedlemmer ble oppnevnt i kommunestyre 

20.12.2007, sak 62/07. Forliksrådet i perioden 01.05.2008 – 01.01.2013 består av følgende 

medlemmer, formann og varamedlemmer: 

 

Medlemmer    Varamedlemmer 

Ole Martin Strøm   Kai Øystein Olsen 

Erna Ag    Jan Åssvein Tørrfoss 

Lisbeth Berg    Ann-Mari Nøkleby 

 

Formann: Ole Martin Strøm 

 

Lisbeth Berg søker fritak fra sitt verv som medlem i forliksrådet pga. helsemessige årsaker.  

Vurdering 

Når det gjelder rett til fritak åpner domstollovens § 74 for det ”dersom helsetilstand eller andre 

særlige grunner tilsier det”. Lisbeth Bergs søknad om varig fritak kommer inn under denne 

lovteksten, og søknaden bør derfor innvilges.  

 

Domstolloven § 27 sier at forliksrådet skal ha tre medlemmer og like mange varamedlemmer, og 

at det blant disse skal være både kvinner og menn.  

 

På bakgrunn av dette velges nytt medlem til forliksrådet frem til 01.01.2013 etter regler fastsatt i 

domstolloven. 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/6090 -6 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Ellinor Evensen 

 Dato:                 16.09.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

62/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Søknad om skjenkebevilling - Hansabakken Invest AS 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

 

Saksdokumenter: 

Søknad med vedlegg. 

 

Vedlegg 

1 Søknad om skjenkebevilling - sladdet variant 

2 Tegning over skjenkeareal 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt  

Vedtak: 

1. Hansabakken Invest AS v/Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad 

m/vedlegg. 

2. Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 

beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Avstand til gang 

og sykkelsti skal være minimum 2 meter. 

3. Brennevinsbevillinga er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud. 

4. Skjenkebevillinga gjelder fra 25. september 2009 til 31.03.2011. 

5. Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.  På 

fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til kl 

02.00.  Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30.  På fredager og lørdager, på 

dager foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01., kan 

skjenking foregå til kl 02.00.  I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking 

foregå alle ukedager til kl 01.00. 



6. Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Karine 

Thorheim Nilsen. 

7. For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune. 

8. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

9. Hansabakken Invest AS v/Bjørn Arne Olsen gis skjenkebevilling for øl, vin og 

brennevin fra Minibar 1, Sentrum 15, 9151 Storslett, i lokalene som beskrevet i søknad 

m/vedlegg. 

10. Hansabakken Invest AS gis bevilling for skjenking av øl og vin utendørs på område som 

beskrevet i søknad m/vedlegg.  Serveringsområde skal adskilles fysisk.  Avstand til gang 

og sykkelsti skal være minimum 2 meter. 

11. Brennevinsbevillinga er knyttet opp mot at Minibar 1 har et fullverdig mat/menytilbud. 

12. Skjenkebevillinga gjelder fra 25. september 2009 til 31.03.2011. 

13. Serveringssteder med skjenkebevilling kan skjenke øl og vin fra kl 11.00 til kl 23.30.  På 

fredager og lørdager og på dager foran bevegelige helligdager kan skjenking foregå til kl 

02.00.  Det kan skjenkes brennevin fra kl 13.00 til kl 23.30.  På fredager og lørdager, på 

dager foran bevegelige helligdager og i romjula, fra og med 26.12. til og med 01.01., kan 

skjenking foregå til kl 02.00.  I sommermånedene juni, juli og august kan skjenking 

foregå alle ukedager til kl 01.00. 

14. Bjørn Arne Olsen godkjennes som styrer, som stedfortreder godkjennes Karine 

Thorheim Nilsen. 

15. For øvrig vises det til bestemmelsene i:  Forskrift om salgs- og serveringsbevilling for 

alkohol i Nordreisa kommune. 

16. Innehavere av skjenkebevilling har et formelt, lovfestet ansvar for at skjenking foregår 

etter de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder. 

   
Vedtaket er fattet i henhold til kapitler i alkoholloven som er gitt begrenset klageadgang, vedtaket kan derfor 

påklages.  Klageinstans er fylkesmannen.  Eventuell klage sendes Nordreisa kommune.  Klagefristen er 3 uker 

etter at melding om dette vedtaket er mottatt.    

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Hansabakken Invest AS v/Bjørn Arne Olsen søker om skjenkebevilling for øl, vin og brennevin 

fra Minibar 1, (tidligere Lillebar 1) Sentrum 15, 9151  Storslett.  Minibar 1 er på 60 m2 og har 

ca 60 gjesteplasser. 

De søker om bevilling for skjenking av øl og vin utendørs.  Uteområdet  er på sørveggen og er 

på 19 m2.  Området er  avsperret med levegger. 

 

Hansabakken Invest AS er den 4. juni -09 gitt tillatelse til å drive på tidligere eiers bevilling i en 

overgansperiode avgrenset til 3 måneder,  det vil si til 5. sept. -09. 

Rådmannen har i brev av 16. september utvidet denne tillatelsen fram til 25. september -09 i 

påvente av kommunestyrets behandling.  Dette i henhold til alkohollovens § 1-10. 



 

I beskrivelsen av skjenkestedets driftskonsept opplyses det at målgruppen er voksne mennesker 

som vil kose seg med drikke.  Aldersgrensen vil være 20 år. 

Torsdagskvelder vil være for studenter og da er aldersgrensen 18 år. 

I søknad om serveringsbevilling opplyses det at menyen vil være variert med bl.a pizza og 

middagsretter. 

Skjenkestedets åpningstid vil være: Mandag – torsdag fra kl 17.00 – kl 23.30, fredag og lørdag 

fra kl 15.00 – 02.00 og søndag/helligdag fra kl 15.00 – kl 24.00. 

 

Bjørn Arne Olsen søkes godkjent som styrer med Karine Thorheim Nilsen som stedfortreder. 

Styrer og stedfortreder har avlagt og bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. 

 

Lensmannen, som uttaler seg om de involverte personer vandel og andre politimessige forhold, 

har ingen merknader. 

 

 



 

 

Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/2292 -14 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Maylill Henriksen 

 Dato:                 16.09.2009 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

63/09 Nordreisa kommunestyre 01.10.2009 

 

Godkjenning av ny stedsfortreder for skjenke- og serveringsbevilling ved 

Reisafjord Hotel 

Henvisning til lovverk: 

Alkoholloven 

Saksprotokoll i Nordreisa kommunestyre - 01.10.2009  

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Som ny stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord Hotell, godkjennes 

Olga Polezhaeva. 

 

 

 

 

Rådmannens innstilling 

Som ny stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling ved Reisafjord Hotell, godkjennes 

Olga Polezhaeva. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reisafjord Hotel AS v/ daglig leder Trond Eldor Martin Nilsen søker om godkjenning av ny 

stedfortreder for skjenke- og serveringsbevilling. 

Ny stedfortreder er Olga Polezhaeva.  Hun har avlagt og bestått kunnskapsprøven om 

alkoholloven og serveringsloven. 



 

Vurdering 

Reisafjord Hotell har fått skjenkebevilling i kst sak 0048/08. 

Denne søknad gjelder godkjenning av ny stedfortreder. 

Lensmannen som uttaler seg om de involverte personers vandel og andre politimessige forhold, 

har ingen merknader. 

Rådmannens innstilling er positiv. 

 

 

 

 


