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PS 20/1 Gohččuma dohkkeheapmi/Godkjenning av innkalling
Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Ingen merknader til innkalling.

Mearrádus/Vedtak:
Møteinnkalling enstemmig godkjent

PS 20/2 Áššelistta dohkkeheapmi/Godkjenning av saksliste
Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Ingen merknader til sakslista

Mearrádus/Vedtak:
Saksliste enstemmig godkjent

PS 20/3 Boazodoallolávdegoddi 2019 - 2023 - nubbinjođiheadji váljen Reindriftsutvalget
2019 - 2023 - valg av nestleder
Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Forslag fra leder, John Tor Gaup,:
Som nestleder velges Marit Kirsten Anti Gaup
Forslag fra leder enstemmig vedtatt

Mearrádus/Vedtak:
Boazodoallolávdegotti nubbinjođiheaddjin áidodagas 2019 – 2023 váljejuvvo:
Som nestleder i reindriftsutvalget for valgperioden 2019 – 2023 velges:

Marit Kirsten Anti Gaup

PS 20/4 Čoahkkinplána 2020 Møteplan 2020
Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Forslag til vedtak fra reindriftsutvalget
Reindriftsutvalget holder møter ca 14 dager før møtene i hovedutvalg for miljø, plan og
samfunnsutvikling. Møtedag er fredag. Det forutsettes at det er meldt opp saker til
reindriftsutvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Mearrádus/Vedtak:
Reindriftsutvalget holder møter ca 14 dager før møtene i hovedutvalg for miljø, plan og
samfunnsutvikling. Møtedag er fredag. Det forutsettes at det er meldt opp saker til
reindriftsutvalget.

PS 20/7 Telenor: Ohcama juohkit čuoggeláigu basestašuvdna Finnmárkkuopmodaga
nuottabeal ŠuoššjávrrisSøknad om disp for punktfeste til basestasjon for mobil øst for
Suossjavri
Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt

Mearrádus/Vedtak:
Plána- ja huksenlága § 19-2 lágaásahusa vuoðul juolludat ohcama Telenorai 30.10.2019
bissovaš sierralohpi spiehkastit Kárášjoga gieldda areálplána § 3.1. Plána- ja huksenlága § 20-1
m) juolluduvvo juohkinlohpi ohcan juohkit čuoggeláigu Finnmárkkuopmodagas dánr 16 donr 1
nourttabeal Šuoššjávris Benn-Ánde váris.
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilges søknad fra Telenor 30.10.2019 om
varig dispensasjon for å avvike Karasjok kommunes arealplan § 3.1’s generelle LNFbestemmelser. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1 m) innvilges delingstillatelse til
punktfeste fra Finnmarkseiendommen gnr 16 bnr 1 til basestasjon for Telenor øst for Šuoššjávri
på Benn-Ánde várri.

PS 20/6 Statneahtta/Statnett: Sierralobi ohcan ođđa doaibmabartta čuoggáláigu dán 15
doanr 1 gaskal Atnejávri jag Giellánjávrrit Søknad om dispensasjon til punktfeste på gnr
15 bnr 1 for ny driftshytte mellom ved Atnejávri og Giellánjávvrit

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 14.10.2019
Meannudeapmi/Behandling:
Felles forslag fra hovedutvalget:
Saken sendes til reindriftsutvalget til behandling. Som vedlegg legges også ved de
høringsuttalelser som er kommet i saken.
Votering:
Rådmannens innstilling og fellesforslag fra hovedutvalget ble satt opp mot hverandre.
Fellesforslag fra hovedutvalget ble enstemmig vedtatt

Mearrádus/Vedtak:
Saken sendes til reindriftsutvalget til behandling. Som vedlegg legges også ved de
høringsuttalelser som er kommet i saken.

Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Forslag til vedtak fra reindriftutvalget:
Den gamle driftshytta på gnr. 15 bnr 1 ved Atnejávri og Giellánjávvrit rives og ny hytte oppføres på
samme plass. Hytta er oppført på sommersiida Vuorji, distrikt 16, og siidaen har ikke flere arealer å gi til
utbygging.
Forøvrig støttes siste setning fra Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest som uttaler følgende 02.02.2017:
Styret vil bemerke at dersom det gis tillatelse til oppføring bør det avtales med reindrifta for tilgang til
hytta som et HMS tiltak i reindrifta.
Forslag til vedtak fra reindriftsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Mearrádus/Vedtak:
Den gamle driftshytta på gnr. 15 bnr 1 ved Atnejávri og Giellánjávvrit rives og ny hytte oppføres på
samme plass. Hytta er oppført på sommersiida Vuorji, distrikt 16, og siidaen har ikke flere arealer å gi til
utbygging.
Forøvrig støttes siste setning fra Reinbeitedistrikt 16 Karasjok vest som uttaler følgende 02.02.2017:

Styret vil bemerke at dersom det gis tillatelse til oppføring bør det avtales med reindrifta for tilgang til
hytta som et HMS tiltak i reindrifta.

PS 20/5 Nystad/ Eira: Sierralpohpeohcamuš Niitoguolbana valáštallanšillju muddenpánas
hukset ássanvistti opmodahkii dán 9 doanr 294
Søknad om dispensasjon fra
reguleringsplanen for Niitoguolba idrettspark for bygging av bolig på 9/294

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 14.10.2019
Meannudeapmi/Behandling:
Utvalgsleder Hans F. Nystad erklærte seg inhabil i saken og forlot møtet. Olav Sara Nikkinen
tiltrådte som varamedlem.
Valg av setteleder:
Håkon Bysheim ble enstemmig valgt som setteleder under sak 19/78
Felles forslag fra hovedutvalget:
Saken sendes til reindriftsutvalget til behandling. Som vedlegg legges også ved de høringsuttalelser som
er kommet i saken.
Votering:

Rådmannens innstilling falt med 5 stemmer
Fellesforslag fra hovedutvalget enstemmig vedtatt

Mearrádus/Vedtak:
Saken sendes til reindriftsutvalget til behandling. Som vedlegg legges også ved de høringsuttalelser som
er kommet i saken.

Saksprotokoll i Reindriftsutvalg - 05.02.2020

Meannudeapmi/Behandling:
Forslag til vedtak fra reindriftsutvalget:
Reindriftsutvalget støtter høringsuttalelsene fra distriktstyret for Rbd 17 og Fylkesmannen i
Troms og Finnmark:
Distriktsstyret for Rbd 17 går helt imot søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for
Niitoguolban idrettspark for bygging av bolig på gnr 9 bnr 294.
Begrunnelse: Dersom idrettsparken i fremtiden skal utvides med nye baner eller anlegg, og
eksisterende arealer innskrenkes bit for bit, så vil det på sikt oppstå behov for nye arealer til

idrettsformål. I en slik situasjon vil idretten måtte søke nye tomter i utmark, og dermed vil
reindriften kunne miste beitearealer.
Fylkesmannen i Troms og Finnmarks uttalelse av 01.07.19:
Området er avsatt til friluftsområde på land. Så lang vi kan se av kart og flyfoto fra området er
dette en del av et sammenhengende ubebygd område. Det er en del av et område regulert til
idrettspark. Oppføring av bolig inne i dette området vil punktere dette sammenhengende
friluftsområdet. Kommune bør nøye vurdere om ikke dette er i strid med hele formålet bak
reguleringsplan for Niitoguolbba idrettspark.
Forslag til vedtak fra utvalget ble enstemmig vedtatt.

Mearrádus/Vedtak:
Reindriftsutvalget støtter høringsuttalelsene fra distriktstyret for Rbd 17 og Fylkesmannen:
Distriktsstyret for Rbd 17 går helt imot søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for
Niitoguolban idrettspark for bygging av bolig på gnr 9 bnr 294.
Begrunnelse: Dersom idrettsparken i fremtiden skal utvides med nye baner eller anlegg, og
eksisterende arealer innskrenkes bit for bit, så vil det på sikt oppstå behov for nye arealer til
idrettsformål. I en slik situasjon vil idretten måtte søke nye tomter i utmark, og dermed vil
reindriften kunne miste beitearealer.
Fylkesmannen i Troms og Finnmarks uttalelse av 01.07.19:
Området er avsatt til friluftsområde på land. Så lang vi kan se av kart og flyfoto fra området er
dette en del av et sammenhengende ubebygd område. Det er en del av et område regulert til
idrettspark. Oppføring av bolig inne i dette området vil punktere dette sammenhengende
friluftsområdet. Kommune bør nøye vurdere om ikke dette er i strid med hele formålet bak
reguleringsplan for Niitoguolbba idrettspark.

