
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 17.03.2009
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Orientering om plan- og investeringstiltak.

9161 Burfjord

Birger Mathiassen
leder
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PS 2009/10 Referatsaker



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Eidar J. Solhaug
Marcus Thranes vei 3b
1470  Lørenskog

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 4/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/835-4 1943/19/15 23.02.2009

Søknad om oppføring av hytte på 1943/19/15

Saksopplysninge/Vurderinger:

Eldar Solhaug fikk i sak del teknisk 0068/08 byggetillatelse for oppføring av hytte på gnr 19 bnr 
15 Kviteberg. Vedtaket ble forelagt Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark og Troms 
fylkeskommune v/kulturetaten. Kulturetaten påklaget vedtaket.

Reindriften hadde signalisert at de gikk mot søknaden om oppføring av hytte på gnr 19 bnr 15 
grunnet hytten lå i trekkveien til reinen. Vedtaket i sak 0068/08 ble sendt reindriften, denne ble 
ikke påklaget av dem. Kommunen vurderer dette dit hen at reindriften samtykker i oppføring av 
hytten på gnr 19 bnr 15. 

Flyttingen av hytten er derfor ikke forelagt reindriften da hytten det nå søkes om er innenfor 
samme område ca 20 meter fra den andre plassering. 

Solhaug har endret plasseringen av hytten på tomten for å imøtekomme kravene til kulturetaten.
Kulturetaten har kommet med følgende uttalelse: ·
Vi viser til Deres brev av 26.01.09 og befaring på stedet i juni 08.
Den nye plasseringen vil ikke berøre eller skjemme automatisk freda kulturminner. I forhold
til landskap og gjenreisningsbebyggelsen på gårdstunet er dette et langt bedre alternativ. Det
samme gjelder den endrede utformingen. Vi har ingen innvendinger til byggesøknaden, men
ber om at tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd framgår i endelig
vedtak.

Saken trenger dispensasjon fra kommuneplanens LNF-B område (landbruksmessig betydning, 
men har også verdier ut fra miljøhensyn) Tomten har et areal på 969m2, og er klarert ut fra 
landbrukshensyn. 
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I sak del Teknisk 0068/07 fikk foretaket Magnus Skum godkjenning i følgende kategorier SØK, 
PRO, KPR, UTF og KUT mur og tømrerarbeid klasse 1. Dersom Skum søker om godkjenning for 
denne hytten kan det påregnes at han vil få godkjenning for dette.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Eidar J Solhaug dispensasjon fra 
kommuneplanens LNF-B område.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Eidar J. Solhaug byggetillatelse for oppføring av 
hytte på gnr 19 bnr 15 Kviteberg.

Kommer det frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet må arbeidet stoppes og 
melding sendes Troms fylkeskommune og Sametinget omgående. 

Før byggingen tar til må det søkes om ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og 
KUT mur og tømrerarbeid klasse 1. samt sende ut nabovarsel til gnr 19 bnr 1 og 6 
(vedlegg naboliste) og at det ikke foreligger protester fra disse.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør





Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sverre og Magny Hanssen
Planetveien 595
9024  Tomasjord

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 5/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/1452-5 1943/37/1/5 23.02.2009

Melding om oppføring av tilbygg 1943/37/1/5

Saksopplysninger/Vurderinger:
Sverre og Magny Hansen søker om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-2 og 
kommuneplanens LNF-B område samt byggetillatelse for oppføring av tilbygg på gnr 37 bnr 1 
fnr 5 Tømmerbukt.

Eksisterende bygg som det ønskes tilbygg til er på 12 m2, tilbygget er på 49m2 til sammen 61m2 
bebygd areal. Bygget skal ikke ha innlagt vann/kloakk.

Saken har vært på høring til impliserte parter, det fremkommer ingen innsigelse/anmerkninger til 
tiltaket. Tiltaket vil ikke være til hinder for ferdselen i område.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Sverre og Magny Hansen dispensasjon fra plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens LNF-B område for oppføring av tilbygg på gnr 37 
bnr 1 fnr 5 Tømmerbukt

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Sverre og Magny Hansen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på gnr 37 bnr 1 fnr 5 Tømmerbukt

Kommer det frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet må arbeidet stoppes 
og melding sendes Troms fylkeskommune og sametinget omgående
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Leif Hansen

9184  REINFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 7/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/2153-2 P24 25.02.2009

Søknad om montering av kran på kai i Reinfjord

Saksopplysninger: 

Det vises til søknad om oppsett av privat kran på kai i Reinfjord.  Krana skal bl.a. brukes til 
å ta opp fender som er falt ned. 

Vurderinger:

I utgangspunktet tillates det ikke å ha private kraner på ei kommunal kai.  I dette tilfelle er det 
behov for kran for at ekspeditøren lettere skal kunne vedlikeholde kaia med fenderverk.   
Utfordringen for kommunen ved en innvilgelse av søknaden, er å hindre at vi blir 
erstatningspliktig ved eventuell skade i forbindelse med bruk av krana. 
For å kunne tillate oppsett av krana er det derfor en forutsetning at den blir godkjent, 
vedlikeholdt og brukt etter gjeldende regler. I tillegg bør den også kunne dekke annet privat eller 
offentlig behov, da etter avtale med eier. Det forutsettes også at eier dekker alle utgifter til drift 
og vedlikehold av krana og skader som måtte oppstå i forbindelse med bruk av den.   

Vedtak:

Leif Hansen tillates oppsett av privat kran på kaia i Reinfjord under følgende forutsetninger:
Krana må sertifiseres og vedlikeholdes etter gjeldende regler og brukes av kvalifisert personell.
Alle skader som måtte oppstå i forbindelse med montering, bruk og demontering må dekkes av 
eier av krana.
Etter avtale med eier/ekspeditør kan den dekke annet privat eller offentlig behov. 
Det forutsettes at kommunen ikke har noe praktisk eller økonomisk ansvar for krana eller skade 
som måtte oppstå i forbindelse med bruk av den.  
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Oddvar Kiærbech
rådgiver



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Roger Nilsen m/fl.
Kviteberg
9161  Burfjord

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 2/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/1683-2 Q01 30.01.2009

Svar på søknad om avkjørsel

Saksopplysninger: 
Roger Nilsen m/fl. søker om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal vei 
Kvitebergveien til eiendommen gnr. 19 bnr. 1 i Kvænangen. 
Eksisterende avkjørsel brukes nå til jordbruk/skogbruk. Omsøkte avkjørsel skal utover dagens 
bruk også gjelde atkomst til påtenkt hytte.

Vurderinger:
Omsøkte avkjøring brukes i dag som atkomst til område for jorbruk/skogbruk og tenkes også 
brukt som atkomst til påtenkt hytte. Avkjøringen er ikke i samsvar med retningslinjer og 
utforming som vist i håndbok-017  ”Veg og gateutforming”
Da dette er en søknad om utvidet bruk til også å omfatte atkomst til kun 1 hytte, så ser en ikke at 
dette skal skape nevneverdig økning av trafikk i området.

Vedtak:
Tillatelse gis på følgende vilkår:

1. Avkjørselen gis som utvidet bruk for atkomst til en hytte og kan ikke uten særskilt 
tillatelse benyttes til næringsformål.

2. Tillatelsen gjelder plassering som vist på vedlagte kart.
3. Avkjørselen skal vedlikeholdes etter vedlagte retningslinjer/skisse for bygging og 

vedlikehold av private avkjørsler.
4. Sikthindrende skog/kratt skal til enhver tid ryddes bort.
5. Tillatelsen til utvidet bruk bortfaller dersom tillatelsen ikke er benyttet i løpet av 3 år.

Tillatelsen gis i henhold til bestemmelsene om avkjørsel i vegloven av 21. juni 1963 og 
Vegdirektoratets regler av 16. juli 1964 om bygging og vedlikehold av avkjørsler.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommunestyre.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom 
fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad
avd.ing anlegg

Vedlegg
1 Retningslinjer for avkjørsel





Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen
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Skjervøy Byggeservice
Postboks 187
9189  Skjervøy

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 1/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/281-4 1943/31/49 19.01.2009

Søknad om oppføring av tilbygg på 1943/31/49 Kjækan

Saksopplysninger: 
Ingolf Skallebø fikk i sak del-teknisk 0035/04 den 26.05.04 byggetillatelse for oppføring av hytte 
på gnr 31 bnr 49 Kjækan. Hytten skulle ha en grunnflate på 80m2. 
Skjervøy byggeservice fikk ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT
bygninger og installasjoner klasse 1. Skallebø fikk ferdigattest for prosjektet den 16.01.08.

Skallebø søker nå om byggetillatelse for oppføring av tilbygg samt endringer av byggetillatelsen
gitt i sak tek- 0035/04. Tilbygget skal være på 25m2. Endringene ihht byggetegningene av 
26.05.04 er:

Hele bygget føres opp på pæler. (søkt om plate på mark)
Oppføring 2 utvendige piper. (søkt om 1 innvendig pipe)

Skjervøy byggeservice søker om ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og 
KUT bygninger og installasjoner klasse 1.  

Vurderinger:
Kommunen ser på innkommet sak som et alvorlig overtramp av gitt byggetillatelse den 26.05.04 
og ferdigattest 16.01.08 der ansvarlig SØK og KUT har skrevet under på at hytten er oppført som 
omsøkt. Ansvarlig SØK og KUT har beklaget dette med at det ble søkt om ferdigattest for feil 
bygg.
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Det er nå søkt om byggetillatelse for tilbygget og endringer som omsøkt og kommunen ser seg 
fornøyd med dette, men vil minne ansvarlig foretak om at dette ikke vil bli tolerert i ettertid og 
kommunen vil følge opp foretaket i fremtidige saker.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Ingolf Skallebø bygetillatelse for tilbygg og de 
endringer som er omsøkt på gnr 31 bnr 49.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 98 jf.§98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkt 
tiltak til følgende foretak med sentral godkjenning:
Skjervøy byggeservice ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT 
bygninger og installasjoner klasse 1, for oppføring av tilbygg samt endringer som omsøkt.  

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg

Kopi til:
Ingolf Skallebø Mellomveien 31 9180 Skjervøy
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Tor Johnny Josefsen
Badderen
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 6/09

Deres ref:  Vår ref Arkivkode Dato
2009/2773-3 1943/27/1 24.02.2009

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

Saksopplysninger/Vurderinger:
Badderen Servicestasjon fikk den 16.08.04 i sak del teknisk 0062/04 byggetillatelse for 
oppføring av lagerhall til bruk av yrkesfiskere. Lagerhallen står i Badderen Båthavn og er på 
450m2. Område hallen står på er regulert til industri/lager og tiltaket er således i tråd med 
reguleringsplanen for ”Badderen småbåthavn”. Lagerhallen skulle ikke ha innlagt vann.

Tor Johnny Josefsen fikk tildel tomt til verksted i sak Planutvalget 00078/07 med følgende 
vedtak sitat:

Tor Johnny Josefsen får tildelt tomt til båt/bilverkstedsdrift ihht situasjonsplanen. Tomten 
tildeles som festetomt (oppmålt) for der bygget skal plasseres. For utearealet (område for 
kundeparkering, lagring med mer) må det utarbeides en avtale mellom Kvænangen 
kommunen, Tor Johnny Josefsen og Badderen servicestasjon slik at en sikrer sikker drift 
av anlegget. 

Kommunen hadde møte med Tor Johnny Josefsen og Representanter for Badderen Servicestasjon 
der en gikk gjennom ute området som Josefsen og Badderen Servicestrasjon kunne disponere. 
Skriftlig avtale om disponering av ute området vil bli skrevet når tomten til Josefsen skal 
utmåles.

Tor Johnny Josefsen søker den 20.10.08 om bruksendring av 4 båser i lagerhallen til 
verkstedsdrift samt byggetillatelse for oppføring av et tilbygg på 134 m2 det søkes i den 
sammenheng på utslipstillatelse verkstedsdrift som innebærer en oljeavskiller. Josefsen søker 
også om utslipstillatelse samt innlegging av vann.
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Ihht reguleringsplan Badderen småbåthavn ”område for industri/lager” sier denne sitat:

Innefor byggeområdene tillates oppført bebyggelse som har direkte tilknytting til 
fiskerivirksomhet. Det kan ved behov oppføres bebyggelse i tilknytting til bruk av 
fritidsbåter.
Bebyggelsen skal være i 1 etasje med sadeltak, og takvinkel mellom 15 og 25 grader.
Bebyggelsen skal plasseres innefor gitte byggelinjer.
Utnyttelsen skal ikke overstige 25% BYA
Utearealet skal opparbeides.  Sitat slutt.

Ihht planen kan det oppføres bebyggelse i tilknytting til fritidsbåter. Josefsen søker om 
verkstedsdrift i tilknytting fritidsbåter og verkstedsdrift generelt. Saksbehandler velger å tolke 
planen at det i verkstedsdriften knyttet opp mot fritidsbåter også kan gjelde for andre former for 
verksstedsdrift. Det trenges ikke således dispensasjon fra plan for å tillate generell verkstedsdrift 
i område. Saksbehandler velger også å se bruksendringen av eksisterende egnebu som ikke en 
dispensasjonssak.

Saken har vært på høring/godkjenning til mattilsynet og arbeidstilsynet de hadde ingen 
anmerkninger til tiltaket.

Kommunen disponerer en moelvenbrakke på 34 m2, denne brakken brukes av fiskere og andre 
som er i tilknytting til båthavna. Brakken har innlagt vann/kloakk. Josefsen ønsker å ta vann samt 
koble seg til brakkens vann/kloakkanlegg.

Kommunen har tilkoblet vann fra brønnen som er tilknyttet ridesenteret, skal kommunen gi lov 
til påkobling av vannet på brakken til Josefsen må det gis en tinglyst avtale/godkjennelse fra 
ridesenteret til dette. Kommunen eier septiktanken og kan gi tillatelse til Josefsen for tilkobling. 
Det må imidlertid inngås en tinglyst kontrakt med Josefsen ang. bruken av septiktanken og da 
med tanke på vedlikehold, tømming med mer. 

Snekker Solheim søker om godkjenning som foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier SØK, 
PRO, KPR, UTF og KUT mur, trearbeider klasse 2

Alf Karstein Johansen søker om godkjenning som foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT vann/avløp inkludert oljeavskiller klasse 2.

Total Brannsikring AS søker om ansvarsrett i følgende kategorier PRO og KPR 
brannprosjektering klasse2. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte kategorier.

Luftmengdeberegning med kravspesifikasjoner er utført av Norconsult og utføres i praksis av 
foretaket Snekker Solheim.
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Tor Johnny Josefsen bruksendring av 4 båser i 
egnebuen for bruk til verksted samt byggetillatelse for oppføring av tilbygg i tilknytting til 
egnebuen/verkstedet på gnr 27 bnr 1 Badderen småbåthavn.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis Snekker Solheim godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT mur, trearbeider 
klasse 2 Denne omfatter og luftbehandlingsanlegget.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis Alf Karstein Johansen godkjenning 
som foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT vann/avløp 
inkludert olje avskiller klasse 2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b og 98 gis Total Brannsikring AS ansvarsrett i 
følgende kategorier PRO og KPR brannprosjektering klasse2

Luftmengdeberegning med kravspesifikasjoner er utført av Norconsult og utføres i praksis av 
foretaket Snekker Solheim.

Det er en forutsetning for byggetillatelse at Josefsen inngår avtale med kommunen og 
ridesenteret ang vann/kloakk forhold.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg

Kopi til:
Total Brannsikring AS Boks 1189 9504 ALTA
Snekker Solheim Dorras 9162 SØRSTRAUMEN
Alf Karstein Johansen Burfjord 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3202 -3

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 06.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/11 Kvænangen Teknisk utvalg 17.03.2009

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356.

Vedlegg

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.

Saksopplysninger

Per-Einar Fjellstad søker om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med at 
han har behov for å frakte både bagasje og utstyr til reparasjons- og vedlikeholdsarbeid på hytta 
på gnr 46 bnr 25. Søker har i utgangspunktet søkt dispensasjon etter forskriftens § 5 c (transport 
av bagasje/utstyr til privat hytte mer enn 2,5 km fra brøyta bilveg). I henhold til rundskriv MD –
T-1/96 kan det gis dispensasjon til hytteeier. Begrepet hytteeier må her anses å omfatte også 
eierens nærmeste familie, som ektefelle og barn. Andre enn disse, også slektninger, må i tilfelle 
søke om dispensasjon etter forskriftens § 6.



Saken behandles i forhold til § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. Det kreves at det skal foreligge en særskilt grunn for å kunne dispensere fra 
lovverket, og at det bør knyttes til nytteformål.

For at tillatelse i forhold til forskriftens § 6 skal kunne gis må søkeren; påvise et særlig behov, 
behovet må ikke knytte seg til turkjøring og må ikke kunne dekkes på annen måte. Før 
dispensasjon kan gis må behovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å 
redusere motorferdselen til et minimum.”

Vurdering

Kommunen bør innta en streng praksis i forhold til å gi mer enn 2 dispensasjoner til hver 
registrerte hytte på Meiland/Valan. Dette kan gi en økt mengde søknader og dermed vil man 
ikke oppnå målet om å redusere motorferdselen til et minimum.



0 1 snin er om/fra søker:
Navn:

Adresse:

Telefon:

Type kjøretøy/fartøy:

SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA

LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

Søknaden gjelder  /  formål:
Jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark o vassdra o forskrift av 15.05.88

Forskriftens § 5 b Funksjons-/bevegelseshemmede (Legeattest må vedlegges)

Forskriftens § 5 c Transport av bagasje/utstyr til privat hytte mer ebb 2,5 km fra vei
OBS! Oppgi:
Gårds-, bruks- o festenummer:

Forskriftens 5 d Utmarksnærin for fastboende
Forskriftens 5 e Trans ort av ved
Forskriftens 6 Trans ort til annet formål —Særskilt runn må o is

Nærmere beskrivelse av for ål/behov/særskilt runn:

Andre opplysninger:

Kjørerute:

(Kart må vedle es)
Tidsrom for transporten

Eventuelt antall turer

Sted:

Postadresse:
9161 Burfjord

Tydelig lesbar kopi av kart i maks målestokk 1:50.000 med inntegnet trase skal legges ved
søknaden, samt evt legeattest og evt annen relevant dokumentasjon.

Send inn søknaden i god tid. Saker som skal behandles etter § 6 må senes være innlevert 15
dager før neste møte i Teknisk utvalg.

Dato: Underskrift:

Telefon Telefax www.kvanangen.kommune.no
77778800 77778807 postmottak@kvanangenicomrnune.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3076 -2

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 04.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/12 Kvænangen Teknisk utvalg 17.03.2009

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356.

Vedlegg:
1 Søknad.PDF
2 Dispensasjonskart

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.

Saksopplysninger

Nils Andersen m/fl søker om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring med 
snøskuter for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”. Det har drevet med 
dette i flere år og ønsker å fortsette. Det søkes om dispensasjon fra 17. mars til 4. mai, og det 
søkes om dispensasjon for 2 snøskutere.

Saken behandles i forhold til § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. Det kreves at det skal foreligge en særskilt grunn for å kunne dispensere fra 
lovverket, og at det bør knyttes til nytteformål.



For at tillatelse i forhold til forskriftens § 6 skal kunne gis må søkeren; påvise et særlig behov, 
behovet må ikke knytte seg til turkjøring og må ikke kunne dekkes på annen måte. Før 
dispensasjon kan gis må behovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å 
redusere motorferdselen til et minimum.”

Det er også tidligere gitt dispensasjon i forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”. Søker fikk i 
sesongene 2002 til 2007 dispensasjon til samme formål. 2007 sesongen ble amputeret på grunn 
av at det ble store problemer med utstyret. Derfor foreligger det heller ikke gode registreringer 
av antall fanget fisk for 2007 sesongen. I 2008 ble det tatt opp rundt 1.225 fisk med en snittvekt 
på ca 45 gram.

Vurdering

Formålet med kjøringen anses som et nytteformål. Hyttevannet er et vann som er ”overbefolket” 
med røye og kommunen anser det som positivt at enkelte ønsker å kultivere et fiskevann i 
nærmiljøet. Rusefiske krever en del utstyr og tilsyn. I dette tilfellet ligger vannet ca 8 km fra 
bygda og man kan derfor si at det foreligger et transportbehov. Dispensasjonen vil gå fra løype 4 
ved Badderelva og ha en total lengde på ca 4 km. Det er ingen registrerte vilt eller 
miljøinteresser i området, og da det allerede finnes en offentlig skuterløype i området vil 
kjøringen trolig ikke føre til noen nye konflikter med det umotoriserte friluftslivet.

Rusefiske krever et visst tilsyn og man må påregne et gjennomsnitt på rundt to turer i uka. I 
tillegg til søker søkes det om dispensasjon for Elin Josefsen, Bjørn Are Andersen, Johan 
Andersen, Sven Magnus Stensvik og Valter Olsen.

Det foreslås at det kan gis dispensasjon som gjelder fra 18. mars og fram til 04.05.09 for to 
snøskutere på grunn av arbeidsmessige og sikkerhetsmessige grunner.

Før hver tur starter bør det settes som krav at et loggskjema føres. En fangstlogg skal også fylles 
ut etter hver tur og leveres kommunen etter endt sesong. Det bør også kreves at det vises 
varsomhet dersom det er rein i området i slutten av perioden.



SØKNAD OM DISPENSASJON

LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

0 1 snin er om/fra søker:
Navn:

Adresse:

Telefon:

Type kjøretøy/fartøy:

Søknaden gjelder  /  formål:
(Jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark o vassdra o forskrift av 15.05.88

Forskriftens § 5 b Funksjons-/bevegelseshemmede (Legeattest må vedlegges)

Forskriftens § 5 c Transport av bagasje/utstyr til privat hytte mer enn 2,5 km fra vei
OBS! Oppgi:
Gårds-, bruks- o festenummer:

Forskriftens 5 d Utmarksnæring for fastboende
Forskriftens 5 e Transport av ved
Forskriftens 6 Transport til annet formål Særskilt runn må o is

Nærmere beskrivelse av formål/behov/særskilt

kdseik tYk'c( /1.!J{fr5/-t'A

42k/ucil  /7c.(;/;7727 /

Andre opplysninger:

Kjørerute:

(Kart må vedle es)
Tidsrom for transporten

Eventuelt antall turer

Tydelig lesbar kopi av kart i maks målestokk 1:50.000 med inntegnet trase skal legges ved
søknaden, samt evt legeattest og evt annen relevant dokumentasjon.

Send inn søknaden i god tid. Saker som skal behandles etter § 6 må senes være innlevert 15
dager før neste møte i Teknisk utvalg.

Sted:

Postadresse: Telefon
9161 Burfjord 77778800

Dato: Underskrift:

Telefax
77778807

runn:
fl

/c7cy/V

F.o.m.

/ 7

T.o.m.

c;v:c

www.kvanangen.kommune.no
postmottak@kvanangen.konanmne.no





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/3146 -2

Arkiv: K01

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 05.03.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/13 Kvænangen Teknisk utvalg 17.03.2009

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82.
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356.

Vedlegg
1 Søknad.PDF
2 Kart.PDF

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.

Ole Martin Holst m/fl søker om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for kjøring med 
snøskuter for transport og tilsyn i forbindelse med rusefiske i ”Varvannet” på Klubben. Det er 
drevet med rusefiske i flere år og man ønsker å fortsette. Det er ikke oppgitt noen spesiell 
dispensasjonsperiode og det søkes om dispensasjon for 2 snøskutere.

Saken behandles i forhold til § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. Det kreves at det skal foreligge en særskilt grunn for å kunne dispensere fra 
lovverket, og at det bør knyttes til nytteformål.

For at tillatelse i forhold til forskriftens § 6 skal kunne gis må søkeren; påvise et særlig behov, 
behovet må ikke knytte seg til turkjøring og må ikke kunne dekkes på annen måte. Før 



dispensasjon kan gis må behovet vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å 
redusere motorferdselen til et minimum.”

Det er også tidligere gitt dispensasjon i forbindelse med rusefiske i ”Varvannet”. Det er 
imidlertid en del år siden det er blitt drevet med aktivt rusefiske på vannet og kommunen har i så 
måte ingen fangstlogg å forholde seg til. Søker opplyser at det fortsatt er mye småfisk i vannet 
og de ønsker å fortsette kultiveringen.

Vurdering

Formålet med kjøringen anses som et nytteformål. Varvannet er et vann som er ”overbefolket” 
med småfisk og kommunen anser det som positivt at enkelte ønsker å kultivere et fiskevann i 
nærmiljøet. Rusefiske krever en del utstyr og tilsyn. Det er ingen registrerte vilt eller 
miljøinteresser i området..

Rusefiske krever et visst tilsyn og man må påregne et gjennomsnitt på rundt to turer i uka. I 
tillegg til søker søkes det om dispensasjon for Jim Hansen, Fred Einar Jørgensen og Johan 
Larsen.

Det foreslås at det kan gis dispensasjon som gjelder fra 18. mars og fram til 04.05.09 for to 
snøskutere på grunn av arbeidsmessige og sikkerhetsmessige grunner.

Før hver tur starter bør det settes som krav at et loggskjema føres. En fangstlogg skal også fylles 
ut etter hver tur og leveres kommunen etter endt sesong. Det bør også kreves at det vises 
varsomhet dersom det er rein i området i slutten av perioden.



Søknaden gjelder / formål:
(Jfr Lov om motorisert ferdsel i utmark o vassdra ou forskrift av 15.05.88)

Forskriftenes § 5 b Funksjons-/beve elseshemmede (le eattest må vedle es)
Forskriftenes § 5 c Transport av bagasje/utstyr til privat hytte mer enn 2,5 km fra vei
Gårds-, bruks- ou festenummer:
Forskriftenes § 5 d Utmarksnærin for fastboende
Forskriftenes § 5 e Trans ort av ved
Forskriftenes § 6 Trans ort til annet formål — Særskilt grunn må o pais.

Nærmere beskrivelse av formål / behov:
V

-kcj(ri c"1-- r(4‘

1,"(‘ e eln

C.,1\ V

1rd

o I snin er om/fra søker:
Navn:
Adresse:
Telefon:
T e kjøretøy/fartøy:

Andre o lysnin er:
Kjørerute
(Kart må vedlegges)

Kvænangen kommune

Tidsrom for transporten

Evnt antall turer

SØKNAD OM DISPENSASJON
FRA

LOV OM MOTORISERT FE

F.o.m.

Tydelig lesbar kopi av kart i maks målestokk 1:50 000 med inntegnet trase skal legges ved
søknaden, samt evt legeattest og evt. annen relevant dokumentasjon.

Send inn soknaden i god tid. Saker som skal behandles etter § 6 må være innlevert 14 dager
jår neste mote i Teknisk utvalg

Ste  .
(A-

Postadresse
9169  Burljord

Dato ___()9

SEL I UTMARK

1.1 -1-77—‘a

s-(4_

T.o.i

Vu-LAL

Unde Nift:
let--14/£0, (

Telefon Telefax E-post
77778 100 77778107 postmottak@kvanangen.kommune.nW
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1003 -2

Arkiv: M70

Saksbehandler:  Terje Soleng

Dato:                 01.02.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2009/14 Kvænangen Teknisk utvalg 17.03.2009
2009/12 Kvænangen kommunestyre 22.04.2009

Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendeutvalg angående 
overdragelse av brannvernmateriell

Rådmannens innstilling

Avtale mellom Kvænangen kommune og Spildra grendelag godkjennes. 

Saksopplysninger

Viser til vedlagte avtale og kommunestyrets vedtak i sak 39/08 den 25.06.2008

Vurdering
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