
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset 
Dato: 22.04.2021 
Tidspunkt: 09:00-15.00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Tore Yttregaard Leder H 
Lise Beate Brekmoe Nestleder AP 
Gunn Merete Mandal Medlem AP 
Hermann Olaussen Hermansen Medlem H 
Ola Dyrstad Medlem SP 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 

    Mathilde Stabel            Medlem       UNG  
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jonny Henriksen MEDL FRP 
   

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anne Kirstin Korsfur Jonny Henriksen FRP til kl 12.00 
   

 
Merknader  
Ingen 

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

 
Underskrift: 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 
 
______________________  _______________________ 
Lise Brekmoe  Herman O Hermansen 
 
______________________  _______________________ 
Leder Tore Yttregaard     Utvalgssekretær Dag Funderud  
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PS 28/21 Referatsaker   
RS 90/21 Tillatelse til tiltak 5428/29/107  2021/56 
RS 91/21 Tillatelse til tiltak 5428/42/10  2020/1189 
RS 92/21 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 5428/52/56  2020/1370 
RS 93/21 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 5428/49/4  2021/249 
RS 94/21 Tillatelse til rivning etter brann 5428/70/37  2021/235 
RS 95/21 Ferdigattest 5428/39/16  2015/1899 
RS 96/21 Ferdigattest 5428/39/19  2020/1220 
RS 97/21 Ferdigattest på 5428/10/5  2020/535 
RS 98/21 Ferdigattest på gnr. 5428/2/11  2020/617 
RS 99/21 Ferdigattest 5428/77/94  2020/824 
RS 100/21 Ferdigattest 5428/13/163  2020/733 
RS 101/21 Bruksendring på 5428/14/55  2021/54 
RS 102/21 Midlertidig brukstillatelse 5428/49/61  2020/581 
RS 103/21 Bruksendring/endring matrikkel 5428/15/165  2021/153 
RS 104/21 Ferdigattest bruksendring 5428/81/82  2020/1020 
RS 105/21 Bruksendring av kjeller 5428/12/15  2021/283 
RS 106/21 Midlertidig brukstillatelse 5428/52/40  2020/315 
RS 107/21 Igangsettingstillatelse bygg 6, Hansvoll 

5428/12/36 
 2018/760 

RS 108/21 Igangsettingstillatelse på bygg 5, 5428/12/36  2018/760 
RS 109/21 Svar på manglende nabovarsling 5428/42/10  2020/1135 
RS 110/21 Byggeplasstilsyn 5428/49/61  2020/581 
RS 111/21 Tillatelse til tiltak 5428/11/1 ,Gravlund  2021/196 
RS 112/21 Merknader til nabovarsel utvidelse av bru Saga 

skistadion 5428/42/10 
 2020/1189 

RS 113/21 Midlertidig brukstillatelse, forlenget 5428/47/488 
Drivstoffanlegg Sørkjosen 

 2016/801 

RS 114/21 Ferdigattest, deltiltak drivstoffanlegg 
5428/47/488 

 2016/801 

RS 115/21 5428/25/63 Fyringsforbud  2019/27 
RS 116/21 Revidert nasjonal plan - beredskap mot akutt 

forurensning -til informasjon og fordeling 
 2021/310 

RS 117/21 Administrativt delegert vedtak- søknad om 
godkjenning av plan for nydyrking 5428-61/1 

 2019/642 



RS 118/21 Administrativt delegert vedtak- søknad om 
godkjenning av plan for nydyrking 5428-23/2 

 2019/463 

RS 119/21 Administrativt delegert vedtak- søknad om 
godkjenning av plan for nydyrking 5428-28/1 

 2021/93 

RS 120/21 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 
77, bnr 24 

 2021/130 

RS 121/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 29, 
bnr 28 

 2020/1005 

RS 122/21 Administrativt vedtak - søknad om deling av gnr 
18, bnr 11 

 2021/129 

RS 123/21 Administrativt vedtak - søknad om deling - 
fornyet vedtak 

 2020/1094 

RS 124/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 29, 
bnr 16 

 2020/1363 

RS 125/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 73, 
bnr 8 

 2020/1013 

RS 126/21 Administrativt vedtak - punktfeste på gnr 66, bnr 
27 

 2020/848 

RS 127/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 67, 
bnr 2 

 2020/1268 

RS 128/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 55, 
bnr 1 

 2020/1085 

RS 129/21 Administrativt vedtak - søknad om deling gnr 83, 
bnr 6 

 2021/18 

RS 130/21 Til sak om fradeling av hyttetomt på gnr. 83/1  2019/725 
RS 131/21 Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021  2021/322 
RS 132/21 Fordeling av prosjektskjønnsmidler 2021  2021/29 
RS 133/21 Tillatelse etter forurensningsloven-farlig avfall -

Avfallsservice AS 
 2021/299 

RS 134/21 Klagebehandling - dispensasjon fra arealformål i 
kommuneplanens arealdel og fra forbudet mot 
tiltak i strandsonen - deling - gnr/bnr 83/1 - 
Nordreisa kommune 

 2019/725 

RS 135/21 Tilskuddsordninger plannettverk og klimatiltak  2021/140 
RS 136/21 Oversendelse til alle kommuner - 

Ombudsmannens rapporter om dispensasjoner i 
strandsonen 

 2021/149 

RS 137/21 Rapport avløpsdata 2020 Nordkjosen renseanlegg  2015/2318 
RS 138/21 Rapport avløpsdata 2020 Sørkjosen renseanlegg  2015/2318 
RS 139/21 Oppfølging av fettavskillere  2018/153 
RS 140/21 Utslippstillatelse 5428/29/107  2021/47 
RS 141/21 Utslippstillatelse 5428/29/28  2021/131 



RS 142/21 Utslippstillatelse 5428/31/24  2021/119 
RS 143/21 Utslippstillatelse 5428/81/36  2021/120 
RS 144/21 Innvilget midlertidig fritak for kommunale 

avgifter for eiendom gnr 55 bnr 12 
 2020/47 

RS 145/21 Innvilget midlertidig fritak for vannavgift for 
eiendom  5428/41/2 

 2020/47 

RS 146/21 Svar på vannavgift og feieavgift  2019/27 
RS 147/21 Svar -grus til kommunale veier  2020/1067 
RS 148/21 Avslag søknad på trafikksikkerhetsmidler for 

2021 
 2020/1059 

RS 149/21 Oversikt over kommunenes oppgaver på 
landbruksområdet, og belastningsfullmakter for 
2021 

 2021/295 

RS 150/21 Informasjon til kommunene i Finnmark og Nord-
Troms om motorferdselforbud 5. mai - 30. juni og 
søknad om forlenget åpning av utvalgte 
snøskuterløyper 

 2020/599 

RS 151/21 Vurdering av stengsel etter friluftsloven  2020/971 
RS 152/21 Politiske verv  2021/375 
RS 153/21 Protokoll fra Teams-møte i rovviltnemnda for 

region 8 den 3.3.2021 
 2015/612 

RS 154/21 Protokoll fra møtet i rovviltnemnda for region 8 – 
21. januar 2021 
 

 2015/612 

PS 29/21 Søknad om deling gnr 18, bnr 14  2020/1048 
PS 30/21 Søknad om deling av gnr 62, bnr 20 - klage  2020/1119 
PS 31/21 Søknad om konsesjon gnr 75, bnr 1  2021/320 
PS 32/21 Retningslinjer for behandling av 

dispensasjonssøknader om bruk av 
vannjetaggregat i Reisavassdraget etter 
motorferdsellovens § 6 

 2021/51 

PS 33/21 Salg av friareal  2021/286 
PS 34/21 Revisjon vedlikeholdsplan kommunale veier 

2020 - 2030 
 2019/974 

PS 35/21 Asfaltering 2021 - ny behandling  2020/8 
PS 36/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - 

sluttbehandling 
 2015/904 

PS 37/21 Klage - søknad om fritak kommunale avgifter  2020/47 
 
 



PS 28/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 

PS 29/21 Søknad om deling gnr 18, bnr 14 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Forslag fra Ola Dyrstad Sp: 
Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 2 daa bebygd areal fra gnr 18, bnr 14 i 
Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling avslås  jfr jordlovens § 12  
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6 
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens 19-2.  
 
Dette begrunnes med at fradeling vil få negative følger for gårdsdriften. 
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et 
potensiale for framtidig og lønnsom drift. En selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt 
skape konflikter i forhold til framtidig drift. Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt 
område for å etablere seg.  
En slik fradeling vil også skape presedens for lignende saker seinere. 
 
Forslaget fra Ola Dyrstad ble satt opp mot kommunedirektørens innstilling. Forslaget fikk 6 
stemmer en stemte for innstillinga. 

Vedtak: 
Nordreisa kommune avslår søknad om fradeling av ca 2 daa bebygd areal fra gnr 18, bnr 14 i 
Nordreisa kommune til bo- og næringsformål.  
 
Dette gjøres jfr følgende regelverk: 
 Deling avslås  jfr jordlovens § 12  
 Deling avslås jfr matrikkellovens § 6 
 Deling avslås jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 
 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel avslås jfr plan- og bygningslovens 19-2.  



 
Dette begrunnes med at fradeling vil få negative følger for gårdsdriften. 
 
Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for 
landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  
 
Selv om bygget, som søkes delt på egen tomt, ikke er i bruk i dagens drift, har denne gården et 
potensiale for framtidig og lønnsom drift. En selvstendig tomt, nært inntil tunet kan på sikt 
skape konflikter i forhold til framtidig drift. Eiendommen ligger sentrumsnært og i attraktivt 
område for å etablere seg.  
En slik fradeling vil også skape presedens for lignende saker seinere. 
 
 

PS 30/21 Søknad om deling av gnr 62, bnr 20 - klage 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Innstillinga vedtatt mot en stemme 

Vedtak: 
Nordreisa kommune avslår klagen og opprettholder vedtaket av 11.2.21.  
Jfr jordlovens § 1 og 12 avslår Nordreisa kommune søknad om deling av ca 216 daa fra gnr 
62, bnr 20 som er en del av driftsenheten gnr 60, bnr 5 og 9 og gnr 62, bnr 20. 
 
Begrunnelse: Vi kan ikke se at det i klagen framkommer vesentlige momenter i forhold til 
det som allerede var opplyst i søknaden.  
 
Videre begrunnes avslaget med at delingen fører til en reduksjon i totalarealet på 
driftsenheten med ca 40 %, samt at de totale jakt- og fiskerettighetene på eiendommen 
svekkes. Samlet kan en deling som omsøkt bidra til en vesentlig reduksjon av 
landbrukseiendommens totale arealressurser. Kommunen ser ikke at samfunnsinteressene er 
av slik vekt at deling er forsvarlig og delingen strider i mot punktene om vern av 
arealressursene jfr jordlovens § 1 og 12. Deling av eiendom hvor formålet er å dele jakt- og 
fiskerettigheter kan også skape en uheldig presedens for senere saker.  
 

PS 31/21 Søknad om konsesjon gnr 75, bnr 1 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen vedtatt med 6 mot en stemme. 



Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Lisbeth Marianne 
Birkelund og Arnt Jostein Berg konsesjon for erverv av fast eiendom gnr 75, bnr 1 i Nordreisa 
kommune. Kjøpesummen aksepteres.  
 
Det settes følgende vilkår jfr. konsesjonsloven § 11:  
 Skogen skal drives i samråd med kommunens skogbruksansvarlig.  
 
 

PS 32/21 Retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknader om bruk av 
vannjetaggregat i Reisavassdraget etter motorferdsellovens § 6 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Fellesforslag fra utvalget: 
I påvente av ny forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget fra 2022 ber driftsutvalget 
kommunestyret gjøre følgende endring i forskriften for 2021 som åpner for 
dispensasjonssøknader for de som driver næring. 
Forskriftens § 2, ordet totalforbud fjernes og erstattes med forbud 
Nytt punkt 3, For sesongen 2021, i påvente av ny forskrift gjeldene fra 2022 sesongen, gis det 
mulighet for inntil 6 bedrifter å søke dispensasjon for inntil 2 vannjetaggregat. Vilkår for bruk 
skal være lik vilkårene for 2020-sesongen. 
 
Forslaget fra utvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I påvente av ny forskrift for motorferdsel i Reisavassdraget fra 2022 ber driftsutvalget 
kommunestyret gjøre følgende endring i forskriften for 2021 som åpner for 
dispensasjonssøknader for de som driver næring. 
Forskriftens § 2, ordet totalforbud fjernes og erstattes med forbud 
Nytt punkt 3, For sesongen 2021, i påvente av ny forskrift gjeldene fra 2022 sesongen, gis det 
mulighet for inntil 6 bedrifter å søke dispensasjon for inntil 2 vannjetaggregat. Vilkår for bruk 
skal være lik vilkårene for 2020-sesongen. 
 

PS 33/21 Salg av friareal 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser søknad om kjøp av del av friareal på gnr 43, bnr 81 og innvilger 
deling av ca 90 m2 som tilleggsareal til gnr 43, bnr 56 jfr plan og bygningslovens § 20-1 og 26-
1.  



 
Det omsøkte arealet er i reguleringsplan id 19421992_01 avsatt til friareal/lekeområde og jfr 
plan og bygningslovens § 19-2 innvilges det også dispensasjon fra planformålet på samme areal 
til boligformål. Vi kan ikke se at det i dette tilfelle fører til vesentlige ulemper da friarealet ikke 
er tatt i bruk til lek og gjenstående arealet til lek fortsatt er stort. Omdisponeringen av arealet er 
ikke til hinder for senere tilrettelegging på arealet.  
 
Pris for tilleggsareal settes til kr 100 pr m2. Kjøper betaler kostnader til oppmåling tinglysning. 
 
Nabovarsling må være gjennomført og uten vesentlige merknader før tiltaket kan settes i gang. 
 

PS 34/21 Revisjon vedlikeholdsplan kommunale veier 2020 - 2030 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Revidert vedlikeholdsplan kommunale veier 2020-2030 godkjennes. 
Prioriterte tiltak innarbeides i budsjett og økonomiplan. 
 

PS 35/21 Asfaltering 2021 - ny behandling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Endringforslag fra Johanne Sommersæter Sp: 
Nytt punkt 3: 
Myrslettveien, Loppevollveien og Tretten 
 
Innstilling med endringsforslag, enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Asfaltering av kommunale veier 2021 skjer etter følgende prioritering  

1. Svartfossveien til kryss Biltoveien 
2. Svartfossveien fra kryss Biltoveien til snuplass 
3. Myrslettveien, Loppevollveien og Tretten 

 

PS 36/21 Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 - sluttbehandling 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 



Behandling: 
Tilleggforslag fra Johanne Sommersæter Sp: 
Tillegg under delmål 4 
Skoleveier, bør skilles bedre, feks der barn krysser veier til skolen 
 
Innstilingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune vedtar Trafikksikkerhetsplan for Nordreisa 2021-2024 med tilhørende 
tiltaksliste. 
Tillegg under delmål 4 
Skoleveier, bør skilles bedre, feks der barn krysser veier til skolen 
 

PS 37/21 Klage - søknad om fritak kommunale avgifter 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 22.04.2021  
 

Behandling: 
Anne Kirsten Korfur Frp fratrådte møtet under behandling av saken, jf. Fvl §6, bokstav a. 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget viser til klage fra Henriksen Gjestestue og tar klagen delvis til følge. Det gis 
midlertidig fritak for vann- og avløpsgebyr fra kommunen mottok søknaden 3.november 2020 
for byggene 3A og 3B jf forskrift for vann- og kloakkgebyr for Nordreisa kommune § 15. 
Fritaket gjelder fram til 2.november 2021.Vanninntaket skal plomberes. Arbeidet utføres av 
kommunen. Det settes en frist for plomberingen til to uker etter at vedtaket er gjort kjent. 
Henriksens Gjestestue bes kontakte kommunen ved virksomheten Anleggsdrift for å avtale 
tidspunkt for plombering.   
 
Søknaden om fritak fra kommunale avgifter for modulbygget 3B fra februar 2018 til november 
2020 avslås. Dette begrunnes i at bygningen har vært tilknyttet kommunalt vann og avløp og 
derfor skal betale kommunale avgifter.  
 
Søknaden om fritak fra kommunale avgifter for det gule bygget 3A fra 2010 til november 2020 
avslås. Dette begrunnes i at bygningen har vært tilknyttet kommunalt vann og avløp og derfor 
skal betale kommunale avgifter.  
 


