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                                        Saksliste 
 
Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 53/20 Referatsaker   
RS 75/20 2. Terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2020, 

uten vedlegg 
 2020/510 

RS 76/20 Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger 17-20 
år - 2. terminutbetaling 2020 - sladdet verson 

 2020/510 

RS 77/20 Utbetalingsbrev for norsktilskudd utbetalt 21.08.2020  2016/360 

RS 78/20 Informasjon om redusert behov for bosetting av flyktninger 
som følge av koronapandemien 

 2019/1234 

RS 79/20 Delvis innvilgelse av søknad fra Nordreisa kommune om 
tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende 
behandling og omsorg ved livets slutt 

 2020/704 

RS 80/20 Ekstraordinære midler Kommunalt næringsfond  2020/229 

RS 81/20 Fordeling av tilskudd til den kulturelle spaserstokken 2020  2020/663 

RS 82/20 Innvilget Kompetanse- og innovasjonstilskudd for 2020  2017/557 

RS 83/20 Innvilget tilskudd - innføring av velferdsteknologiske 
løsninger - Helseteknologi i Nord-Troms 

 2019/32 

RS 84/20 Ny krisepakke for frivillige lag og organisasjonar  2020/110 

RS 85/20 Prioritering av skisse for midler til tømmerkai/terminal i 
Sørkjosen 

 2015/1300 

RS 86/20 Protokoll fra møte i regionrådet 23.06.20  2019/1270 

RS 87/20 På vegne av Tv aksjon - Bidrag til TV-Aksjonen NRK 2020  2020/571 

RS 88/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 23.03.20  2020/83 

RS 89/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 05.05.20  2020/83 

RS 90/20 Referat fra møte i ungdomsrådet 22.06.20  2020/83 

RS 91/20 Svar på søknad om støtte fra næringsfondet - 
ekstraordinære midler til kampanje for turistbedrifter i 
Nord-Troms 

 2020/229 

RS 92/20 Svar på søknad om tilskuddsmidler 2020 til etablering av 
kommunale frisklivs- lærings- og mestringstilbud - Tilsagn 

 2015/1421 

RS 93/20 Tildeling startlån 2. gang 2020  2020/85 

RS 94/20 Tilsagn om OU-midler - Nordreisa kommune - på vegne av 
de 6 Nord-Troms kommunene 

 2018/916 

RS 95/20 Tilskuddsbrev for 2020 – tiltak rettet mot sårbare barn og 
unge, Nordreisa kommune 

 2020/783 

RS 96/20 Utvikling av økonomiske nøkkeltall for Troms og Finnmark 
2019 

 2019/1394 

PS 54/20 Kvartalsrapport 2.kvartal 2020  2020/337 
PS 55/20 Revidering av Nordreisa kommunes 

politivedtekter 
 2019/1043 

PS 56/20 Uttalelse fra Midt-Tromsrådet om igangsatte 
prosesser av Politimesteren i Troms uten 
involvering av kommunene 

 2020/111 
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PS 57/20 Forespørsel om leie av Sørkjosen skole  2016/228 
PS 58/20 Søknad om permisjon fra verv - Ragnhild 

Sellevoll Dyrstad (Sp) 
 2020/852 

PS 59/20 Søknad fra Norlandia Eiendom om 
midlertidig/permanent endring av bruken av 
Storslett hotell 

 2020/855 

PS 60/20 Næringsarealer i Sørkjosen  2015/192 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/855-3 

Arkiv:                  

Saksbehandler:  Birger 
Storaas 

 Dato:                 08.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
59/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

 

Søknad fra Norlandia Eiendom om midlertidig/permanent endring av bruken 
av Storslett hotell 

Henvisning til lovverk: 
 
Vedlegg 
1 Epost 17.08.2020 
2 Brev av 17.08.2020 
3 Brev av 08.09.2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
Nordreisa kommune stiller seg positivt til alle de skisserte mulighetene for framtidig drift av 
hotellet, men kan ikke gi noen forhåndsgodkjenning. Men kommunen er innstilt på å behandle 
en spesifikk dispensasjonssøknad i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 og har i 
utgangspunktet en positiv holdning til at en midlertidig dispensasjon gis i inntil 3 år i første 
omgang. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har mottatt to henvendelser fra Norlandia Eiendom AS om bruk av Storslett hotell 
til annet enn hotelldrift: 
Henvendelse 1 datert 17.08.2020 – midlertidig asylmottak 
Henvendelse 2 datert 08.09.2020 – midlertidig bruk for 6 år som institusjon for tilbud til 
rusomsorg/mestring for inntil 30-40 personer eller ordinært asylmottak. 
 
Kommunen har gitt tilbakemelding om at saken vil bli behandlet i uke 38. 
 
Henvendelse1– midlertidig asylmottak eller permanent asylmottak 
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Den 8.september mottok kommunen en ny søknad om bruk til rusomsorg. 
Henvendelse 2 - midlertidig bruk som institusjon for tilbud til rusomsorg/mestring eller 
fast/midlertidig asylmottak: 

 
Hele brevet ligger vedlagt saken. 
 
Tidligere sak 
I 2015 søkte Norlandia Eiendom om dispensasjon fra reguleringsplan for oppretting av 
asylmottak. Kommunen avslo søknaden, men vedtaket ble klaget til Fylkesmannen i Troms. I 
vedtak derfra ble kommunens vedtak opphevet. Kommunen gjorde så nytt vedtak der det ble gitt 
dispensasjon. 
 

Vurdering 
Omsøkte to saker er ikke søknad om dispensasjon, men forhåndsgodkjenning fra kommunen om 
at Norlandia Eiendom AS kan svare på UDI sin forespørsel om rammeavtale for 
akuttinnkvartering og asylmottak. 
 
Spørsmålet nå er om en slik tillatelse underforstått kan tolkes som et ja også til en evt. søknad 
om dispensasjon hvis Norlandia får et slik anbud, er etter vår mening det springende poeng her. 
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Kommunen har helt siden Norlandia fikk kjøpe denne tomta ønsket at det skulle drives hotell. 
De siste åra har det ikke vært hotelldrift og Norlandia har aktivt prøvd å selge hotellet, men har 
ikke funnet nye eiere.  
 
Det primære ønsket fra eiers side er å etablere en institusjon for rusomsorg/mestring i dagens 
lokaler, Storslett hotell. Dette under forutsetning at Mestringshusene AS får en avtale med Helse 
Nord gjennom anbudsrunden. 
 
Dernest kan det være aktuelt å bruke hotellbygningen som asylmottak – midlertidig eller 
ordinært. Dette er også avhengig av utfall av anbud. 
 
Storslett Hotell ligger på eiendommen 15/157 som er regulert til hotellformål. Det fordrer derfor 
en reguleringsendring eller dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for å etablere en 
institusjon for rusomsorg/mestring i hotellet. Dette vil kreve en behandling etter plan- og 
bygningslovens (PBL) bestemmelser. Endring av gjeldende reguleringsplan kan skje gjennom 
en mindre reguleringsendring fra formålet Hotell/overnatting (SOSI-kode 320) til formålet 
Helse-/omsorgsinstitusjon (SOSI-kode 1168). En mindre reguleringsendring vil normalt ha en 
raskere prosess fra start til godkjenning sammenlignet med en vanlig planprosess. 
 
Dispensasjon kan gis midlertidig eller varig, jf. kap. 19 i PBL. En dispensasjonssak vil som 
oftest ha en vesentlig raskere behandlingstid enn en reguleringsendring. Normalt skal 
kommunen være restriktiv i bruken av dispensasjoner. Men i denne saken hvor tidsaspektet er av 
stor viktighet, vil tilsi at dispensasjon bør brukes. 
 
Det vil være vanskelig for kommunen å forskuttere utfallet av en søknad om dispensasjon. Før 
vedtak treffes skal naboer varsles i henhold til § 21-3 i PBL, og direkte berørte statlige og 
regionale myndigheter skal få mulighet for å uttale seg. Disse uttalelsene kan påvirke 
kommunens vedtak. 
 
Eier er innforstått med at bygget må oppfylle alle krav til sikker og hensiktsmessig drift i 
forhold til forskrifter, men varsler allerede at det vil bli søkt om unntak i forhold til full 
oppgradering i henhold til TEK 17 som ikke anses som kostnadsmessig forsvarlig. Dette vil 
kommunen måtte behandle i egen sak seinere når søknaden om dette foreligger. 
 
Det vil derfor være naturlig på dette tidspunktet at kommunen signaliserer sin holdning til de 
forskjellige mulighetene for bruk av hotellet. De 3 ulike mulighetene er altså oppsummert: 
 

1. Rusomsorg/mestring med 30 – 40 plasser. Antydet at det vil kreve 35 faste stillinger og i 
tillegg vil komme innleid personell. 

2. Ordinært asylmottak med antydet 150 + 20 plasser som vil kreve en døgndrift på 20 
årsverk. 

3. Midlertidig asylmottak hvor det ikke er nevnt noe særlig spesifikt utover at det er 
akuttinnkvartering for inntil 180 plasser avhengig av rammeavtale med UDI. 

 
For kommunen vil det utvilsomt være av stor viktighet at hotellbygget igjen kan tas i bruk på en 
måte som skaper flest mulige og helst varige arbeidsplasser. Alle 3 alternativene vil skape 
arbeidsplasser, men alternativ 1 vil sannsynligvis gi flest arbeidsplasser og ha muligheten for et 
mer varig arbeidssted. Asylmottak er nok mer usikkert i et lengre tidsperspektiv. Det har 
kommunen allerede erfaring med, jf. tidligere drift av asylmottak i de samme lokalene. 
 
Nordreisa kommune har ingen erfaring fra tidligere med privat institusjonsdrift i rusomsorg 
plassert i kommunen. Men det henvises i brevet til lignende institusjoner som Mestringshusene 
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driver på Notodden og Tysnes kommune som kan brukes som referanser. Det er i brevet av 
08.09.oppgitt kommunale referansepersoner som kan kontaktes. Nordreisa kommune forutsetter 
at Mestringshusene AS har vurdert driftsmodellens egnethet i et sentrumsområde og stiller med 
nok ressurser til at institusjonsdriften ikke gir noen negative følger i lokalsamfunnet.  
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Fra: Johnny Sundal (johnny.sundal@norlandia.no)
Sendt: 17.08.2020 14:13:23
Til: Dag Funderud; Nordreisa kommune
Kopi: 

Emne: Storslett Hotell - søknad om godkjenning
Vedlegg: Storslett - søkndad om godkjenning 17.08.20.pdf
Hei !
 
Viser til dagens samtale vedr. Storslett Hotell.
 
Til orientering har vi i lengre tid jobbet med flere interessenter i fht.  salg, utleie samt ulike typer samarbeid med
aktører bl.a. i fht. mulighet for ombygging til annen type virksomhet. Dette arbeidet har ennå ikke resultert i noen
konkret men vi jobber uansett videre med dette.
 
Som nevnt pr. tlf. har vi fått en henvendelse fra Hero Norge om mulighet for Storslett Hotell kan inkluderes i en
rammeavtale for akuttinnkvartering  dersom behov skulle oppstå i fremtiden, se vedlagte henvendelse der dette
er beskrevet nærmere.
 
Vi erkjenner at vi er litt sent ute da anbudsfrist hos UDI 31.08.20,  slik at vi hadde satt stor pris på en rask
behandling !
 
På forhånd takk for velvillig  behandling !
 

Med vennlig hilsen / Best Regards 
Johnny R. Sundal
Daglig leder 
E-post: johnny@norlandia.no
Mob: +47 98 22 25 09
www.adolfsen.com

 

Norlandia Eiendom AS
Rådhusgt. 23
0158 Oslo - Norway
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2015/192-2 

Arkiv:                L83  

Saksbehandler:  Dag 
Funderud 

 Dato:                 11.09.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
60/20 Nordreisa formannskap 17.09.2020 

 

Næringsarealer i Sørkjosen 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
Formannskapet stiller seg positiv til at regulert areal for industri i Sørkjosen havn selges til 
interesserte kjøpere. Området deles opp i 3-4 parseller.  
 
Pris fastsettes til 305 kr pr m2. 
 
For å redusere støy mot Nesseveien settes det opp støyskjerm eller støyvoll. Arbeidet gjøres før 
etablering og dekkes inn med midler fra salget av tomter. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kommunen har over flere 10 år hatt næringsareal til industri i Sørkjosen for salg. Arealene ble 
regulert i 1979 og er solgt etter det. I de siste 2-3 år har ønske om kjøp av areal økt og det er 
etablert nye bedrifter i området.  
 
Pr i dag er det ikke næringsareal til industri igjen langs industriveien. Det er et areal regulert til 
forretning i kryss flyplassveien/industriveien. Der foreligger den en opsjon. 
 
Det eneste området regulert for industri i havna i Sørkjosen. 
 
Kommunen har nå forespørsel fra en entreprenør om kjøp av næringsareal i havna og må 
vurdere om hvordan vi skal kunne utnytte arealene best mulig og samtidig ta hensyn til 
boligområdet på Nesset og annen bebyggelse i havna. I tillegg en henvendelse fra NVE. 
 
Den vestlige delen av havna er avsatt til havn/havnerelaterte aktiviteter og utgjør ca 1/3 del av 
fyllinga. Resterende areal øst for Kaiveien er avsatt til forretning/industri. Nordreisa kommune 
har sitt renseanlegg ytterst og her må det avsettes et romslig areal til eventuelle framtidige tiltak.  
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Samtidig må man ta hensyn til boligrekka på Nesseveien slik at de til en viss grad blir skjermet 
mot støv, støy og «skjemmende» aktiviteter som f.eks anleggsvirksomhet ofte fører med seg. 
Det må vurderes om det bygges en støyvegg eller anlegges en støyvoll. En støyvoll vil antakelig 
være det rimeligste og beste alternativet. Vi ønsker også å beholde skogen som stedvis er vokst 
opp mot boligrekka. I reguleringsplan fra 1979 er dette området avsatt til vei, noe som ikke 
kommer til å bli realisert. Eventuell støyskjerming må plasseres her.  
Resten av arealet kan selges til næringsformål. 
 
 
Industriområde Sørkjosen havn 
 

 
På kartet er innregulert vei foreslått som buffersone mot bebyggelse i Nesseveien. Området ved 
renseanlegget er foreslått avsatt til kommunen for eget bruk. Det resterende arealet foreslås solgt.  
 
 

Vurdering 
Næringsareal er viktig for næringsutvikling og etablering. Kommunen har hatt en reserve av 
industriareal i Sørkjosen i flere 10 år, men nå er det slutt. Nå gjenstår bare området i havna. 
 
I arealplanen fra 2014 er det satt av et areal på Storslett, men det er ikke detaljregulert. 
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Pr nå har kommunen fått en henvendelse om kjøp fra et maskinfirma og en henvendelse om 
makebytte fra NVE anlegg. Det er derfor behov for avklaring om kommunen skal selge det 
resterende området i havna til interesserte. Firmaers behov er forskjellig, men vi vil anslå at det 
er plass til 3-4 etableringer innenfor det aktuelle arealet. 
 
For å redusere støy mot Nesseveien anbefales det at det settes opp støyskjerm eller støyvoll. 
Arbeidet bør gjøres før etablering og dekkes inn med midler fra salget av tomter. 
 
Administrasjonen mener næringsarealer er viktig for etableringer og innstiller på at det 
avmerkede arealet på 11.000 m2 kan selges til interesserte kjøpere. Prisen foreslås til kr 305 pr 
m2 siden dette området er opparbeidet og ferdig til utbygging.  
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