
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: 1. etg., Kommunehuset
Dato: 28.04.2009
Tidspunkt: 09:00 – 09:50

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Astrid Kvangarsnes Medlem KVSV
Birger Mathiassen Leder KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVKRF

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ingen

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Oddvar Kiærbech
Kjell Ove Lehne
Trine Sølberg
Dag Åsmund Farstad

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.

______________________ ______________________ _______________________
Kjell Kr. Johansen Jim Hansen



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2009/16 Søknad om reduksjon av tilknyttingsavgift 

1943/13/19 Skaug
2009/3918

PS 2009/17 Søknad om deling av grunneiendom 1943/13/20 2009/4657

PS 2009/18 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2009/3486

PS 2009/19 Referatsaker
RS 2009/10 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

i utamark - § 5 b
X 2009/893

RS 2009/11 Tillatelse til deling av 1943/27/7 2009/3905

RS 2009/12 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/19 2009/2004
RS 2009/13 Søknad om utslipstillatelse for hyttefelt inntil 

75PE 1943/12/7
2009/417



PS 2009/16 Søknad om reduksjon av tilknyttingsavgift 1943/13/19 Skaug

Rådmannens innstilling

Avtalen mellom Kommunen og Espen Vidjeland og Merethe Bjerk godkjennes.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.04.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Avtalen mellom Kommunen og Espen Vidjeland og Merethe Bjerk godkjennes.

PS 2009/17 Søknad om deling av grunneiendom 1943/13/20

1 Søknad om deling

2 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningslovens § 63 avslås søknaden 
til Kine Myhre om fradeling av to parseller på eiendommen gnr 13 bnr 20.

Det er lagt vekt på at fradelingen fører til ugunstig arealutnyttelse for resten av eiendommen og 
at området i kommuneplanen er avsatt til senterfunksjon. Det er knapphet på areal i Burfjord 
sentrum til slike funksjoner og kommunen ønsker derfor å holde en restriktiv holdning til 
fradeling til andre formål i dette området.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel samt plan- og bygningslovens § 63 avslås søknaden 
til Kine Myhre om fradeling av to parseller på eiendommen gnr 13 bnr 20.



Det er lagt vekt på at fradelingen fører til ugunstig arealutnyttelse for resten av eiendommen og 
at området i kommuneplanen er avsatt til senterfunksjon. Det er knapphet på areal i Burfjord 
sentrum til slike funksjoner og kommunen ønsker derfor å holde en restriktiv holdning til 
fradeling til andre formål i dette området.

PS 2009/18 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 356, § 
6, innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik.

Det tillates bruk av 1 ATV i tidsrommet 01.07.2009 til 01.10.2009 og i samme tidsrom i 2010 
for transport av materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytta ved Øvre Gamvann. 
Det tillates 1 tur hver sesong.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende 
kjørespor fra Kjækan til hytta ved Øvre Gamvann.

• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr 82 og nasjonal 
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15. mai 1988 nr 356, § 
6, innvilges søknaden til Tor Johan Stensvik.

Det tillates bruk av 1 ATV i tidsrommet 01.07.2009 til 01.10.2009 og i samme tidsrom i 2010 
for transport av materialer og utstyr i forbindelse med vedlikehold av hytta ved Øvre Gamvann. 
Det tillates 1 tur hver sesong.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag 
av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

• Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende 
kjørespor fra Kjækan til hytta ved Øvre Gamvann.

• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.



PS 2009/19 Referatsaker
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Behandling:

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/10 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utamark - § 5 b

RS 2009/11 Tillatelse til deling av 1943/27/7

RS 2009/12 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/19

RS 2009/13 Søknad om utslipstillatelse for hyttefelt inntil 75PE 1943/12/7


