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Møtested: Kommunehuset
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Tidspunkt: 09:00 – 10:15

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen MEDL KVAP
Astrid Kvangarsnes MEDL KVSV
Birger Mathiassen Leder KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Liv Karin K Olset Kjell Kr. Johansen KVAP
Svein Erik Gausdal Astrid Kvangarsnes KVAP
Irene Mortensen Birger Mathiassen KVKRF

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Teknisk sjef
Trine Sølberg Jordbrukssjef

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.
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Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2009/10 Referatsaker
RS 2009/1 Søknad om oppføring av hytte på 1943/19/15 2009/835

RS 2009/2 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede X 2009/2937
RS 2009/3 Søknad om bruksendring samt fasadeendring 

1943/13/19
2009/2004

RS 2009/4 Melding om oppføring av tilbygg 1943/37/1/5 2009/1452

RS 2009/5 Søknad om montering av kran på kai i Reinfjord 2009/2153
RS 2009/6 Svar på søknad om avkjørsel 2009/1683

RS 2009/7 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert 
ferdsel i utmark - § 5 b

X 2009/295

RS 2009/8 Søknad om oppføring av tilbygg på 1943/31/49 
Kjækan

2009/281

RS 2009/9 Søknad om bruksendring samt byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg 1943/27/1

2009/2773

PS 2009/11 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2009/3202

PS 2009/12 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2009/3076

PS 2009/13 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2009/3146

PS 2009/14 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra 
grendeutvalg angående overdragelse av 
brannvernmateriell

2009/1003



PS 2009/10 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.03.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Delegasjonssakene tar til orientering.

RS 2009/1 Søknad om oppføring av hytte på 1943/19/15

RS 2009/2 Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

RS 2009/3 Søknad om bruksendring samt fasadeendring 1943/13/19

RS 2009/4 Melding om oppføring av tilbygg 1943/37/1/5

RS 2009/5 Søknad om montering av kran på kai i Reinfjord

RS 2009/6 Svar på søknad om avkjørsel

RS 2009/7 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i utmark - § 5 b

RS 2009/8 Søknad om oppføring av tilbygg på 1943/31/49 Kjækan

RS 2009/9 Søknad om bruksendring samt byggetillatelse for oppføring av tilbygg 
1943/27/1

PS 2009/11 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

1 Søknad.PDF

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknaden til Per-Einar Fjellstad om dispensasjon for kjøring til Meiland i forbindelse med frakt 
av bagasje og utstyr til reparasjon og vedlikeholdsarbeid på hytta.

Det legges vekt på at kommunen ikke ønsker å åpne for en praksis der det blir snakk om å gi 
mer enn 2 dispensasjoner til hver registrerte hytte på Meiland. Dette vil kunne medføre en økt 
mengde søknader der andre en nær slekt til hytteeier søker om dispensasjon.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknaden til Per-Einar Fjellstad om dispensasjon for kjøring til Meiland i forbindelse med frakt 
av bagasje og utstyr til reparasjon og vedlikeholdsarbeid på hytta.

Det legges vekt på at kommunen ikke ønsker å åpne for en praksis der det blir snakk om å gi 
mer enn 2 dispensasjoner til hver registrerte hytte på Meiland. Dette vil kunne medføre en økt 
mengde søknader der andre en nær slekt til hytteeier søker om dispensasjon.

PS 2009/12 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Nils Andersen dispensasjon for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i 
”Hyttevannet”. Dispensasjonen gjelder fra 18.03.09 til 04.05.09, og da med inntil 18 turer. 
Dispensasjonen gjelder også for en følgeskuter hvor følgende personer har tillatelse til å bruke; 
Elin Josefsen, Bjørn Are Andersen, Johan Andersen, Sven Magnus Stensvik og Valter Olsen.

Det forutsettes at en logg for kjøring og logg over fangst fylles ut for hver tur. Fangstloggen skal 
leveres inn til kommunen etter endt sesong.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Nils Andersen dispensasjon for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i 
”Hyttevannet”. Dispensasjonen gjelder fra 18.03.09 til 04.05.09, og da med inntil 18 turer. 
Dispensasjonen gjelder også for en følgeskuter hvor følgende personer har tillatelse til å bruke; 
Elin Josefsen, Bjørn Are Andersen, Johan Andersen, Sven Magnus Stensvik og Valter Olsen.

Det forutsettes at en logg for kjøring og logg over fangst fylles ut for hver tur. Fangstloggen skal 
leveres inn til kommunen etter endt sesong.



PS 2009/13 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Ole Martin Holst dispensasjon for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i 
”Varvannet” på Klubben. Dispensasjonen gjelder fra 18.03.09 til 04.05.09, og da med inntil 18 
turer. Dispensasjonen gjelder også for en følgeskuter hvor følgende personer har tillatelse til å 
bruke; Jim Hansen, Fred Einar Jørgensen og Johan Larsen.

Det forutsettes at en logg for kjøring og logg over fangst fylles ut for hver tur. Fangstloggen skal 
leveres inn til kommunen etter endt sesong.
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Behandling:
Jim Hansen fratrådte som inhabil (fvl. § 6) under denne saks behandling. Liv Karin K Olset 
tiltrådte som møteleder.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
gis Ole Martin Holst dispensasjon for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i 
”Varvannet” på Klubben. Dispensasjonen gjelder fra 18.03.09 til 04.05.09, og da med inntil 18 
turer. Dispensasjonen gjelder også for en følgeskuter hvor følgende personer har tillatelse til å 
bruke; Jim Hansen, Fred Einar Jørgensen og Johan Larsen.

Det forutsettes at en logg for kjøring og logg over fangst fylles ut for hver tur. Fangstloggen skal 
leveres inn til kommunen etter endt sesong.

PS 2009/14 Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendeutvalg 
angående overdragelse av brannvernmateriell

Rådmannens innstilling
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 


