
 
 

Møteprotokoll 
 
 
 

Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre 
Møtested: E-post 
Dato: 21.08.2021 
Tidspunkt:  

 
 
Følgende faste medlemmer møtte: 
 

Navn Funksjon 

Mikkel O. Nilut Leder 
Herborg Ringstad Nestleder 
Máret Láila Logje Medlem 
Line Fusdahl Medlem 
Tom Vegar Kiil Medlem 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
 

Navn Funksjon 

  
Følgende varamedlemmer møtte: 
 

Navn Møtte for 

  
 

Merknader 

Det er bare behandlet en sak i dette møtet pr e-post. 
Saken har tidligere vært til behandling i to møter 24.3.2021 
og 21.6.2021, som sak 10/21 og 24/21. 

 
 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Asgeir Kvalvåg 
Blixgård 

Nasjonalparkforvalter 

 
 
Underskrift: 
 
Protokollen fra møtet godkjennes elektronisk i neste møte. Det er derfor ingen signaturer. 
 
 
 



Saksliste 

Utvalgs- 

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 

saksnr 

 Styresak   

ST 27/21 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for 
Reisa nasjonalpark til oppføring av gapahuk 
ved Naustihytta 

 2021/7922 

 
 
 

Styresak 

ST 27/21 Innvilget dispensasjon fra verneforskriften for Reisa nasjonalpark til oppføring 

av gapahuk ved Naustihytta 20. aug 2021 00.00.00 

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 21.08.2021  

 
 

Vedtak 

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 8 jf. § 48 i 

naturmangfoldloven innvilges Nordreisa scooter- og båtforening dispensasjon til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta i Reisa nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

 

1. Gapahuken skal oppføres i tråd med tegninger, bilder og beskrivelser som følger 
av saken. 

2. Byggetillatelsen varer i 3 år fra 21.8.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

3. Før byggingen kan påbegynnes skal det foreligge tillatelse fra grunneier og 
Nordreisa kommune. 

4. Byggeplassen skal holdes ryddig og bygget skal plassers rett sør for 
eksisterende bålplass. 

 
Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker. Klagen sendes til Reisa 

nasjonalparkstyre. 

 
 
 



 

 

 

Forvalters innstilling 

Med hjemmel i verneforskriften for Reisa nasjonalpark kap. 4 pkt. 8 jf. § 48 i 

naturmangfoldloven innvilges Nordreisa scooter- og båtforening dispensasjon til oppføring av 

gapahuk ved Naustihytta i Reisa nasjonalpark. Dispensasjonen innvilges med følgende vilkår: 

 

1. Gapahuken skal oppføres i tråd med tegninger, bilder og beskrivelser som følger 
av saken. 

2. Byggetillatelsen varer i 3 år fra 21.8.2021. Dersom bygget ikke er påbegynt i 
denne perioden må det søkes på nytt. 

3. Før byggingen kan påbegynnes skal det foreligge tillatelse fra grunneier og 
Nordreisa kommune. 

4. Byggeplassen skal holdes ryddig og bygget skal plassers rett sør for 
eksisterende bålplass. 

 
Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker. Klagen sendes til Reisa 

nasjonalparkstyre. 

 
 
 

 


