
 
Møteprotokoll 

 
 
Utvalg: Storfjord plan- og driftsstyre 
Møtested: Otertind, Rådhuset 
Dato: 28.06.2019 
Tidspunkt: 09:00 – 11:00 

 
Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Maar Stangeland Leder SP 
Dagfinn Rydningen Nestleder FRP 
Solveig Sommerseth Medlem TPL 
Øistein Nilsen Medlem AP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Lene Bakke MEDL TPL 
Gaute Østeggen MEDL H 
Kasper Holmen MEDL MDG 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Marie Angelsen Kasper Holmen MDG 
   

 
Merknader 
Sak 39/19 fra møtet 24.mai 19 – rettelse av dato i forslaget fra FRP fra 01.07.19-01.08.19 

 
Fra administrasjonen/andre møtte: 
Navn Stilling 
Trond Arne Hoe Plan- og driftssjef 
Charlotte 
Heimland 

Utvalgssekretær 

Joakim S. Nilsen Planlegger 
Hilde Kibsgaard Ingeniør 
Ilmar Monlund Råd for eldre og funksjonhemmende 

      
Underskrift:  
 
Vi bekrefter med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som ble vedtatt på 
møtet.  
 
Hatteng, 28.06.19 
 
Solveig Sommerseth      Dagfinn Rydningen 
 



                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 45/19 Referatsaker 28. juni 2019  2019/67 
PS 46/19 Høringssvar planprogram og hovedutfordringer i 

vannregionen i Troms 2022-2027 
 2019/319 

PS 47/19 Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde 
Merknadsbehandling etter 1.gangs høring 

 2015/44 

 
  



 

PS 45/19 Referatsaker 28. juni 2019 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.06.2019  
 

Behandling: 
Sakene ble referert. 

Vedtak: 
Saker til orientering  
 

1. Bolig nr. 9 – Oldersletta 
2. Statnett – terrenginngrep i høyspenttrase 
3. Status bemanning plan- og driftsetaten 
4. Tippemidler for Basseng og pumptrack bane 
5. Dispensasjon elvestrand i Steinsdalen – utetoalett 
6. Dispensasjonssak i Paras, 3 hyttetomter 

 
 
 

PS 46/19 Høringssvar planprogram og hovedutfordringer i vannregionen i 
Troms 2022-2027 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag fra administrasjon på rådmanns innstilling. 
Punkt 5.  tiltak fra statlige sektormyndigheter skal ikke overføres til kommunen. De tiltak som er 
overført så langt skal overføres tilbake. 
 
Forslag fra Plan- og driftsstyret. 
Punkt 6. Dersom tiltak likevel overføres til kommunen, vil Plan- og driftsstyret understrek 
følgende:  

 Dette er et stort og krevende arbeidsområde både med hensyn til kompetanse, kapasitet 
og økonomi. Det vil kreve betydelig tilføring av statlige tilsynsmidler.  

 For at dette skal fungere, må det etableres godt og varig samarbeid mellom de 3 
offentlige nivå. 

 
Rådmannens innstilling, endringsforslag fra administrasjonen på rådmannens innstilling og 
forslag fra Plan- og driftsstyret ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Storfjord kommune har følgende innspill til høring av planprogram og hovedutfordringer i 
vannregionen i Troms 2022-2027.  

1. Kommunen har ingen innspill til planprogrammet. 



2. Tiltak som ble meldt inn i forrige runde vedørende oppdeling og navngiving av 
vannforekomster bes vurdert på nytt. Skjema er sendt inn i forrige runde og legges 
dermed ikke med på nytt. Oppdelingen i vann-nett er for grovmasket. De tiltakene med 
oppdeling og navneendring bør utføres.  

3. Vannforekomster som har kraftverk/småkraftverk bør vurderes til å settes som kandidat 
til sterkt modifisert vannforekomst (kSMVF). 

4. En av hovedutfordringene som det bør arbeides med er kartlegging av private vann- og 
avløpsanlegg.  

5. Tiltak fra statlige sektormyndigheter skal ikke overføres til kommunen. De tiltak som er 
overført så langt skal overføres tilbake. 

6. Dersom tiltak likevel overføres til kommunen, vil Plan- og driftsstyret understrek 
følgende:  

 Dette er et stort og krevende arbeidsområde både med hensyn til kompetanse, 
kapasitet og økonomi. Det vil kreve betydelig tilføring av statlige tilsynsmidler.  

 For at dette skal fungere, må det etableres godt og varig samarbeid mellom de 3 
offentlige nivå. 

 
 
 
 

PS 47/19 Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde 
Merknadsbehandling etter 1.gangs høring 

Saksprotokoll i Storfjord plan- og driftsstyre - 28.06.2019  
 

Behandling: 
Endringsforslag rådmannens innstilling fra administasjon. 
Så snart redigert planforslag foreligger, legges dette ut til 2.gangs offentlig ettersyn. 
 
Rådmannens innstilling og endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Forslag til Reguleringsplan for Nállovuopio reiselivsområde sendes forslaggstiller for 
justeringer og avklaringer i henhold til saksutredningas vedlegg nr 1. Merknadsbehandling og 
vedtak 24/19 i Storfjord Plan og driftsstyre. 
 
Så snart redigert planforslag foreligger, legges dette ut til 2.gangs offentlig ettersyn. 
 
 
 


