
       

Møteprotokoll  
 
Utvalg: Driftsutvalget 
Møtested: Ishavsstudio, Halti 
Dato: 10.06.2021 
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 
Johanne E Sommersæter Medlem SP 

    Mathilde Stabel            Medlem       UNG til kl 12.00 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jonny Henriksen MEDL FRP 
Ola Dyrstad MEDL SP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Anne Kirstin Korsfur Jonny Henriksen FRP 
Ola Dyrstad Ingen kunne møte SP 

 
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. 
 
______________________  _______________________ 
Hermann Olaussen Hermansen  Johanne E Sommersæter 
 
______________________  _______________________ 
Leder Tore Yttregaard            Utvalgssekretær Dag Funderud  



                                        Saksliste 
Møtet startet med befaring til Rovdas gravlund og renseanlegg i Nordkjosen 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 48/21 Referatsaker   
RS 186/21 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på 5428/66/12  2021/536 
RS 187/21 Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett på gnr. 

5428/68/21 
 2021/480 

RS 188/21 Tillatelse til tiltak 5428/13/46 , fasader Bohus  2021/584 
RS 189/21 Tillatelse til tiltak, bruksendring 5428/65/32  2021/444 
RS 190/21 Ferdigattest, kjeller 5428/21/283  2021/283 
RS 191/21 Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt 

søknadsplikt, 5428/14/126 
 2021/540 

RS 192/21 Ferdigattest garasje 5428-13/68  2016/551 
RS 193/21 Svar på søknad om personlig ansvarsrett som 

selvbygger av egen fritidsbolig 5428/1/23 
 2021/551 

RS 194/21 Dispensasjon fra krav om universell utforming  2021/393 
RS 195/21 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 

56, bnr 1 og 9 
 2021/522 

RS 196/21 Administrativt vedtak - søknad om konsesjon gnr 
48, bnr 4 

 2021/573 

RS 197/21 Befaringsnotat Rovdas  2021/556 
RS 198/21 Befaring Strandbakken 15, Oksfjorden, Nordreisa 

kommune 
 2021/560 

RS 199/21 Befaring jordskred på eiendom gbnr. 53/12 
Nyheim i Oksfjorden, Nordreisa kommune 

 2021/560 

RS 200/21 Ny start for arbeidet med forvaltningsplan for 
Reisautløpet naturreservat 

 2021/567 

RS 201/21 Klager på vedtak om dispensasjon fra 
kystsoneplanen for etablering av ny 
akvakulturlokalitet vest for Haukøya 

 2020/796 

RS 202/21 Pålegg om tilsvar fra Nord-Troms og Senja 
Tingrett 

 2015/2511 

RS 203/21 Kjellerskogen - hundekjøring  2015/2511 
RS 204/21 Oversendelse av klagesak til Statsforvalteren - 

kopi av brev 
 2020/796 

RS 205/21 Klagesak til behandling  2019/1045 
RS 206/21 Oppfølging av politiske vedtak 1.halvår 2021  2016/677 
RS 207/21 Svar på søknad om tillatelse til handel med 

pyrotekniske varer 
 2020/412 

RS 208/21 Referat fra møte i Ungdomsrådet 11. mai 2021  2020/83 



PS 49/21 Kjøp av tilleggsareal til gnr 52, bnr 85  2021/580 
PS 50/21 Kjøp av tilleggsareal til gnr 52, bnr 54  2021/365 
PS 51/21 Søknad om dispensasjon fra bestemmelse i 

kommuneplanens arealdel - 5428/13/2 
 2019/372 

PS 52/21 Dispensasjon fra reguleringsplan Sørkjosen for 
5428/47/469 

 2021/600 

PS 53/21 Anmodning om realisering av fotballhall  2021/477 
PS 54/21 Endringer i motorferdselsloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøyer på islagte vassdrag -
forslag om nedleggelse av dispensasjonsutvalget 

 2019/1409 

PS 55/21 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2021  2021/381 
PS 56/21 Mindre endring av Forskrift for motorferdsel i 

Reisavassdraget, Nordreisa kommune, Troms 
 2021/51 

PS 57/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og 
budsjettregulering nr 1/2021 

 2020/582 

PS 58/21 Foreløpig budsjettramme 2022  2021/616 
PS 59/21 
 
PS 60/21 
PS 61/21 
PS 62/21 
 
 
PS 63/21 

Leieavtale Kaiveien 12 
 
Søknad om konsesjon gnr. 60, bnr. 2   
Opprettelse av nytt brannsamarbeid i Nord Troms   
Revidert avtale om moppevask mellom Nordreisa 
kommune og Reisa vekst  
  
Søknad om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan Svartfosslia hyttefelt     
 
 

 2015/1300 
 

2021/352 
2017/1110 
2015/1130 

 
 

2021/598 
 

 
 

PS 48/21 Referatsaker 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Referatsaker tas til orientering 
 
 



PS 49/21 Kjøp av tilleggsareal til gnr 52, bnr 85 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillinga enstemmig vedtatt 
 

Vedtak: 
Nordreisa kommune avslår søknad fra Kristian Olaussen om å kjøpe del av tilleggsareal fra gnr 
52, bnr 20 som består av grøntarealet mellom gnr 52, bnr 85 og gnr 52, bnr 102 som 
tilleggsareal til hans boligtomt gnr 52, bnr 85.  
 
Det begrunnes med at arealet er avsatt til grønt/park og at kommunen ikke ønsker å selge av 
disse avsatte «grønne stripene». Et salg som omsøkt, vil kunne føre til at andre ønsker å kjøpe 
andre slike tilsvarende arealer i området. Formålet med kjøpet må kunne løses innenfor 
eksisterende eiendomsgrenser. 
 
 

PS 50/21 Kjøp av tilleggsareal til gnr 52, bnr 54 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget, pris settes til 100 kr pr m2 
 
Innstillingen med endring, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser søknad om kjøp av inntil 70 m2 og jfr plan og bygningslovens § 20-1 
og 26-1 innvilges deling og salg av tilleggsareal fra gnr 52, bnr 20 til gnr 52, bnr 54 slik som 
omsøkt.  
 
Pris for tilleggsareal settes til kr 100 pr m2. Kjøper betaler kostnader knyttet til oppmåling og 
tinglysning. 
 

PS 51/21 Søknad om dispensasjon fra bestemmelse i kommuneplanens 
arealdel - 5428/13/2 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 



Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel krav om reguleringsplan for etablering av en boligtomt som omsøkt 
med adkomst østover til eksisterende gårdsvei. 
 

PS 52/21 Dispensasjon fra reguleringsplan Sørkjosen for 5428/47/469 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes søknad om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan planid. 54282015_001 for kombinert nærings- og boligbygg. Videre godkjennes 
varig dispensasjon fra snødeponi på SAA 4 til nærings- og boligformål. 
 
Det åpne vannløpet gjennom eiendommen 47/469 må holdes åpent og kan ikke lukkes i rør. 
Dersom det skulle være behov for å flytte vannløpet noe, må dette søkes om og godkjennes av 
kommunen. 
 

PS 53/21 Anmodning om realisering av fotballhall 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Forslag fra Tore Yttregaard H 
Driftsutvalget er positiv til planer for ny fotballhall. En slik etablering er Nordreisa Idrettslags 
ansvar både når det gjelder finansiering og drift. Utvalget ber administrasjonen ta kontakt med 
Nordreisa IL, fotballgruppa for sammen å finne en løsning på finansiering og drift av ny 
fotballhall som er økonomisk overkommelig for fotballgruppa.  
Det anmodes også at det utredes for flerbruks i det videre arbeid. 
 
Innstilingen ble satt opp mot Tore Yttregaard sitt forslag, Tore Yttregaard sitt forslag enstemmig 
vedtatt. 
 

Vedtak: 
Driftsutvalget er positiv til planer for ny fotballhall. En slik etablering er Nordreisa Idrettslags 
ansvar både når det gjelder finansiering og drift. Utvalget ber administrasjonen ta kontakt med 
Nordreisa IL, fotballgruppa for sammen å finne en løsning på finansiering og drift av ny 
fotballhall som er økonomisk overkommelig for fotballgruppa.  
Det anmodes også at det utredes for flerbruks i det videre arbeid. 
 



Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

PS 54/21 Endringer i motorferdselsloven og forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer på islagte vassdrag -forslag om nedleggelse av 
dispensasjonsutvalget 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune legger ned dispensasjonsutvalget med virkning fra 1.juli 2021. Saker av 
prinsipiell betydning etter Motorferdselsloven med tilhørende forskrifter, behandles i 
driftsutvalget. 
Endringene tas inn i delegasjonsreglementet for Nordreisa kommunen fra samme tidspunkt. 
 

PS 55/21 Tildeling av elg i Nordreisa kommune 2021 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av viltlovens § 16 og tilhørende forskrift om adgang til jakt etter elg for Nordreisa 
kommune datert 29.april 04 og forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever § 14, gis det 
følgende fellingstillatelser i Nordreisa for 2021 
Minstearealet for tildeling av elg er 5.000 daa. for områdene nord/vest for Reisafjellet, Oksfjord 
og Straumfjord øst. Ut fra variasjonene i elgstammen i kommunen gis det dispensasjon fra 
minstearealet til valdene nord/vest for Reisafjellet, og i Oksfjord. 
 
Tildelingen i Nordreisa kommune jaktåret 2021 blir da:  
Ytre Oksfjord/Molvik 3 dyr, 1 kalv, 1 okse og 1 ku 
Rotsundelv 8 dyr; 4 kalv, 2 okser og 2 ku  
Bakkeby/Langslett 6 dyr; 3 kalv, 2 okser og 1 ku  
Spåkenes/Djupvik 6 dyr; 3 kalv, 2 okser 1 ku  



Havnnes; 2 dyr, 1 kalv og 1 ku 
Vest-Uløya 2 dyr, 1 kalv og 1 ku  
Ytre Bakkeby 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Hamneidet 3 dyr, 1 okse, 1 kalv og 1 ku 
Straumfjordeidet, 2 dyr, 1 kalv og 1 okse 
 
Tildeling for perioden 2018-2022 i hht bestandsplan 
Storeste/Auko elgvald 70 dyr fordelt på 14 dyr hvert år i hht. bestandsplan  
 
Tildeling for perioden 2019-2021 i hht bestandsplan 
Statskog Reisadalen elgvald 40 dyr fordelt på 13, 13 og 14 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Tildeling for perioden 2018-2022 i hht bestandsplan  
Oksfjord grunneierlag 100 dyr fordelt på 20 dyr hvert år i hht bestandsplan 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker, jfr forvaltningsloven § 28. Klagen sendes Nordreisa 
kommune. 
 
 

PS 57/21 Kvartalsrapport 1.kvartal 2021 og budsjettregulering nr 1/2021 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

1. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
2. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021:

 



Link til digital presentasjon av økonomirapport for 1.kvartal 2021: 
 
https://pub.framsikt.net/2021/nordreisa/mr-202103-kvartal/ 
 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

3. Kommunestyret tar 1.kvartalsrapport til etterretning.  
4. Det foreslås følgende budsjettreguleringer i budsjettet for 2021:

 

 



PS 58/21 Foreløpig budsjettramme 2022 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Forslag fra utvalget: 
Eierskap Halti-bygget. For å ha best mulig økonomisk kontroll bør økonomiske tall være mest 
mulig transparant. Halti har en stor andel eksterne/private leietakere og er dermed litt spesiell for 
kommunens bygningsmasse. Det registreres også at det er stort press på kommunens 
vaktmestertjeneste. Derfor ønskes det å få utredet å skille driften av Halti-bygget ut i en egen 
økonomisk enhet, f.eks. KF. 
Brøyting i kommunal regi. Kommunen driver i dag brøyting med brøytebiler som er leaset. Før 
det inngås nye kontrakter på biler ønsker vi kostnadsoversikt på roder som i dag brøytes av 
kommunen og hvor vi ved siste utlysning hadde tilbud på private. Disse rodene er det som vil gi 
det beste bilde av kostnader. Vi tenker ikke å gjøre noe med snørydding av plasser som foretas 
med hjullaster.  
Det må settes av ekstra midler i investeringsbudsjettet for å ta igjen etterslep på bygninger og 
asfaltering og reasfaltering av veier.   
 
Innstillingen og tilleggsforslag fra utvalget, enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-
2024, som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som 
ikke er gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske 
rammer i perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 

 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
 

 Eierskap Halti-bygget. For å ha best mulig økonomisk kontroll bør økonomiske tall være 
mest mulig transparant. Halti har en stor andel eksterne/private leietakere og er dermed 
litt spesiell for kommunens bygningsmasse. Det registreres også at det er stort press på 
kommunens vaktmestertjeneste. Derfor ønskes det å få utredet å skille driften av Halti-
bygget ut i en egen økonomisk enhet, f.eks. KF. 

 Brøyting i kommunal regi. Kommunen driver i dag brøyting med brøytebiler som er 
leaset. Før det inngås nye kontrakter på biler ønsker vi kostnadsoversikt på roder som i 



dag brøytes av kommunen og hvor vi ved siste utlysning hadde tilbud på private. Disse 
rodene er det som vil gi det beste bilde av kostnader. Vi tenker ikke å gjøre noe med 
snørydding av plasser som foretas med hjullaster.  

 Det må settes av ekstra midler i investeringsbudsjettet for å ta igjen etterslep på 
bygninger og asfaltering og reasfaltering av kommunale veier.   

 

Saksprotokoll i Nordreisa oppvekst- og kulturutvalg - 09.06.2021  
 

Behandling: 
 

Vedtak: 
 
 
 

Saksprotokoll i Nordreisa helse- og omsorgsutvalg - 08.06.2021  
 

Behandling: 
Kommunedirektørens innstilling vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 
Budsjettrammen tar utgangspunkt i vedtatt ramme for 2022 i økonomiplanen for 2021-2024, 
som ble vedtatt i desember 2020. Den justeres deretter for lønnsvekst, tiltak som ikke er 
gjennomført i 2021 og eventuelle nye behov. Det foreslås følgende økonomiske rammer i 
perioden 2022-2025 (inkl. innsparingskrav): 

 
 

 Det foreslås følgende innsparingstiltak i økonomiplan perioden: 
 
Innsparingskrav 2022-2025 

2022 2023 2024 2025 Kommentarer
Helse og omsorg 5 600 5 400 5 200 5 200 Forskyvning av deler av budsjettert innsparinger i 2021 til 2022. Videre rammeøkning demografi
DMS 200 200 400 600 Rammereduksjon og økte inntekter
NAV 700 700 700 1 000 Økt rammereduksjon 2021 videreføres
Oppvekst og kultur 675 800 1 300 2 200 Rammereduksjon demografi
Drift og utvikling 200 200 200 500 Rammereduksjon
Adm, politiske utvalg, interkomm.samarb. 98 424 574 Rammereduksjon

7 375 7 398 8 224 10 074  
 

 Renoveringen av Sonjatun helsesenter på kr 50 mill utsettes til 2025.  
 



PS 59/21 Leieavtale Kaiveien 12 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget godkjenner vedlagte leieavtale for Kaiveien 12 mellom Reisafjord Båtforening, 
Sørkjosen Fiskemottak og Nordreisa kommune.  
 

PS 60/21 Søknad om konsesjon gnr. 60, bnr. 1 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Nordreisa kommune viser til konsesjonsloven §§ 1, 2 og 9 og innvilger Merete Sundby 
konsesjon for erverv av ½ del av fast eiendom gnr. 60, bnr. 2 i Nordreisa kommune. 
Kjøpesummen aksepteres.  
 
Det settes følgende vilkår jfr. Konsesjonsloven § 11: 

 Skogen skal drives i samråd med kommunens skogbruksansvarlig 
 

PS 61/21 Opprettelse av nytt brannsamarbeid i Nord Troms 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

 Nordreisa kommune vedtar å opprette nytt brannsamarbeid mellom kommunene 
Skjervøy og Nordreisa med virkning fra 01.01.2022. 

 Nordreisa kommune godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale for Nord-Troms 
brann og redning. 

 Vertskommune for samarbeidet legges til Skjervøy eller Nordreisa. Endelig plassering 
avgjøres ved tilsetting av ny brannsjef og hvor vedkommende velger å bosette seg. 

 Alle ansatte i gammelt samarbeid som er bosatt i en av kommunene i det nye 
samarbeidet tilbys ansettelse i nytt samarbeid. 

 Kostnadsfordeling drøftes nærmere mellom kommunene, og kommunestyret delegerer til 
formannskapet å godkjenne endelige avtale. 



 

PS 62/21 Revidert avtale om moppevask mellom Nordreisa kommune og 
Reisa vekst 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
Driftsutvalget godkjenner vedlagte reviderte avtale om moppevask mellom ReisaVekst AS og 
Nordreisa kommune, virksomheten renhold. 
 

PS 63/21 Søknad om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Svartfosslia 
hyttefelt 

Saksprotokoll i Driftsutvalget - 10.06.2021  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt 

Vedtak: 
I medhold av plan- og bygningslovens § 19-4 godkjennes søknad om dispensasjon fra gjeldende 
reguleringsplan planid. 54282010_001. 
 
Dispensasjon gis fra planbestemmelsens § 5.1 Vei for å kunne øke veibredden til 5 meter samt at 
veiskulder kommer i tillegg. 
 
Det gis dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene gitt i planbestemmelsenes § 3.5, men de gitte 
rekkefølgebestemmelser må være oppfylt før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller 
brukstillatelse for hyttebygg. 
 
Dette begrunnes med at fordelene ved dispensasjon overgår eventuelle ulemper, jf. PBL § 19-2. 
 


