
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: 1. etg., Kommunehuset
Dato: 28.10.2009
Tidspunkt: 11:30-13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland LEDER KVH
Ivar Henning Boberg MEDL KVAP
Ann Sissel Emaus MEDL KVAP
Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP
Jan Helge Jensen MEDL KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer

Merknader
Ingen. Ordfører orienterte fra Regionrådsmøte 27.10.09 om utdanningstilbud videregående 
skole i Nord-Troms, situasjonen rundt kontanthåndtering i bank, mottakssituasjon for fisk i 
regionen, energi- og klimaplanen, konferanse om samferdsel ved Nord-Troms næringsforum 
2.nov 2009 i Nordreisa, arbeide ved Nord-Troms ungdomskontakt, potensiell innkjøperstilling i 
regionen, samarbeidet om brann i Nord-Troms regionen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith rådmann
Oddvar Kiærbech rådgiver

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.

______________________ ______________________ _______________________
Ann Sissel Emaus John Helland
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PS 2009/43 Hovedplan vann 2009 - 2018

Rådmannens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner Hovedplan for vann 2009 – 2018.

Planens tiltaksdel innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 20.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Teknisk utvalg godkjenner Hovedplan for vann 2009 – 2018.

Planens tiltaksdel innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet godkjenner Hovedplan for vann 2009 – 2018.

Planens tiltaksdel innarbeides i kommunens økonomiplan og budsjett.

PS 2009/44 Ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling
Teknisk utvalg godkjenner forslag til ny vann- og avløpsforskrift med gebyrregulativ og 
reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 20.10.2009 

Behandling:
Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune



Innstillingen vedtatt med følgende endringer:

§ 3 Definisjoner

 Fritidsbolig/hytte: Andre setning strykes

 Næringsvirksomhet: Andre setning strykes og erstattes med følgende: Det gis en 
overgangstid på 1 år til å installere vannmåler.

§ 8 Forbruksgebyr: 

 ”og offentlig virksomhet” i første setning strykes.
 

 Nytt avsnitt om Offentlige virksomheter:
 Offentlig virksomhet betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av 

stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløsnett

Innstillingen vedtatt med følgende korrigering:
Administrasjonen foretar nødvendige korrekturmessige endringer.

Gebyrregulativet

Innstillingen vedtatt med følgende endring av pkt.2 Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning: kr. 7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning: kr.7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.

Vedtak:
Teknisk utvalg godkjenner forslag til ny vann- og avløpsforskrift med gebyrregulativ og 
reglement for tilknytning til det kommunale ledningsnettet med følgende endringer:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune

Innstillingen vedtatt med følgende endringer:

§ 3 Definisjoner

 Fritidsbolig/hytte: Andre setning strykes

 Næringsvirksomhet: Andre setning strykes og erstattes med følgende: Det gis en 
overgangstid på 1 år til å installere vannmåler.

§ 8 Forbruksgebyr: 

 ”og offentlig virksomhet” i første setning strykes.
 

 Nytt avsnitt om Offentlige virksomheter:



 Offentlig virksomhet betaler enten etter faktisk (målt) vannforbruk eller som en andel av 
stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Reglement for tilknytning til Kvænangen kommunes vann- og avløsnett

Innstillingen vedtatt med følgende korrigering:
Administrasjonen foretar nødvendige korrekturmessige endringer.

Gebyrregulativet

Innstillingen vedtatt med følgende endring av pkt.2 Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr for tilknytning til kommunal vannledning: kr. 7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.
Engangsgebyr for tilknytning til kommunal avløpsledning: kr.7.500 eks. mva./ kr.9.375 inkl. 
mva.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes i påvente av behandling av økonomiplan 2009 – 2013 
og budsjett 2010.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes i påvente av behandling av økonomiplan 2009 – 2013 og budsjett 2010.

PS 2009/45 Vurdering av inntektssystemet til kommunene fram mot 2011

Rådmannens innstilling
Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar å delta i prosjektet "Kommunenes 
inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet" og 
bevilger kr 7500 til bankkonto nr 8200 01 65189. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Formannskapet i Kvænangen kommune vedtar å delta i prosjektet ”Kommunenes 
inntektssystem, samarbeid med LU om utredning av utgiftsutjamningstilskuddet” og 
bevilger kr 7500,- til bankkonto nr 8200 01 65189.

PS 2009/46 Reguleringsplan av Perten hyttefelt på eiendommen gbnr 
1943/31/4 i Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 6.10..2008

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom kommunen og reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark slik det er anledning 
til. Meklingen må ha som formål å komme fram til en omforent løsning slik at behandlingen i 
Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen 

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken. 

Formannskapet fremmer følgende forslag på meklingsutvalg: 2 – 4 stk

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Tilleggsforslag fra formannskapet: Ordfører John Helland og formannskapsmedlem Ann Sissel 
Emaus inngår i meklingsutvalget.

Rådmannens innstilling med formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 06.10.2008.

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom kommunen og reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark slik det er anledning 
til. Meklingen må ha som formål å komme fram til en omforent løsning slik at behandlingen i 
Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen.

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møtes på en 
eventuell mekling som parter i saken.

Formannskapet fremmer følgende forslag på meklingsutvalg: 2 – 4 stk.

Ordfører John Helland og formannskapsmedlem Ann Sissel Emaus inngår i meklingsutvalget.



PS 2009/47 Tildeling av KS-hedersmerker 2009

Rådmannens innstilling
KS-hedersmerke tildeles Lillian Skognes, Sigrun Henriksen, Bente Karlsen og Inger-Brith 
Larsen.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
KS-hedersmerke tildeles Lillian Skognes, Sigrun Henriksen, Bente Karlsen og Inger-Brith 
Larsen.

PS 2009/48 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 28.10.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/25 Søknad om godkjenning av ny skjenkestyrer.

RS 2009/26 Skjenkebevilling enkeltanledning, Flerbrukshuset den 12.12.09.

RS 2009/27 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
31.10.09.

RS 2009/28 Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord Bygdelag den 03.10.09.

RS 2009/29 Søknad om sjenkebevilgning

RS 2009/30 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord Samfunnshus den 
24.10.09.


