
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 27.01.2010
Tidspunkt: 13:15 – 14:45.

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
Ingen.

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Ingen.

Merknader:
Alt for mange saker ettersendes til møter, og dette er ikke holdbart. Det må tilstrebes at fristene 
overholdes og at sakene er klare til den ordinære utsendingen. 

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Bjørn Ellefsæter Kontorsjef

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.

______________________ _______________________
John Helland, ordfører Ivar Henning Boberg



  Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2010/1 Uravstemning ny Hovedavtale for perioden 

01.01.10 - 31.12.13.
2010/284

PS 2010/2 Referatsaker

RS 2010/1 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 30.12.09.

2009/10276

RS 2010/2 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen 
grendehus den 26.12.09.

2009/10335

RS 2010/3 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 
grendehus den 20.02.10.

2010/164

RS 2010/4 Søknad om tilskudd til bygging av utleieleilighet. 2009/7570
RS 2010/5 Søknad om tilskudd til bygging av 

utleieleiligheter
2009/7570

PS 2010/3 Søknad om disponering av Kjøllefjord Molo gnr 
29 bnr 9

2009/5987

PS 2010/4 Anke på  avslag om tilskudd til bygging av 
utleieleilighet

2009/7570

PS 2010/5 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
Burfjord Sentrum 1943/13/184

2009/9279

PS 2010/6 Finansiering tyverisikring av Kvænangen barne-
og ungdomskole

X 2009/9653

PS 2010/1 Uravstemning ny Hovedavtale for perioden 01.01.10 - 31.12.13.

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune stemmer JA til det foreliggende forslaget til ny Hovedavtale for perioden 
01.01.10 - 31.12.13
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune stemmer JA til det foreliggende forslaget til ny Hovedavtale for perioden 
01.01.10 - 31.12.13



PS 2010/2 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2010/1 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
30.12.09.

RS 2010/2 Skjenkebevilling enkeltanledning, Sørstraumen grendehus den 
26.12.09.

RS 2010/3 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen grendehus den 
20.02.10.

RS 2010/4 Søknad om tilskudd til bygging av utleieleilighet.

RS 2010/5 Søknad om tilskudd til bygging av utleieleiligheter

PS 2010/3 Søknad om disponering av Kjøllefjord Molo gnr 29 bnr 9

1 kart

2 Søknaden gjelder moloen i Kjøllefjord

3 00001H.PDF

Rådmannens innstilling
Iverbakken hytteområde V/Pål Jørgensen kan få disponere Kjøllefjord molo for utsett av 
flytebrygge for inntil 12 båtplasser, samt disponere et område for oppføring av naust/lagerbygg 
inntil 15 m2.

Tillatelsen er gitt med følgende forbehold:
Fiskerne i Kvænangen må få bruke moloen som før. Flytebryggen og lagerbygget må ikke være 
til hinder for eventuelle fiskere og bruken av denne som nødhavn.

Det må tilrettelegges for gjesteplass(er) i havnen.

Det gjøres oppmerksom på at det må søkes om byggetillatelse for oppføring av naust og 
flytebrygge.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Iverbakken hytteområde V/Pål Jørgensen kan få disponere Kjøllefjord molo for utsett av 
flytebrygge for inntil 12 båtplasser, samt disponere et område for oppføring av naust/lagerbygg 
inntil 15 m2.

Tillatelsen er gitt med følgende forbehold:
Fiskerne i Kvænangen må få bruke moloen som før. Flytebryggen og lagerbygget må ikke være 
til hinder for eventuelle fiskere og bruken av denne som nødhavn.

Det må tilrettelegges for gjesteplass(er) i havnen.

Det gjøres oppmerksom på at det må søkes om byggetillatelse for oppføring av naust og 
flytebrygge.

PS 2010/4 Anke på  avslag om tilskudd til bygging av utleieleilighet

Rådmannens innstilling
Anken tas ikke til følge.
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Behandling:
Forslag fra formannskapet: Formannskapet som klageinstans har vurdert alle sider av saken på 
nytt, og vil med dette stadfeste administrasjonens vedtak. Begrunnelsen er at den omsøkte 
leiligheten ikke faller inn under retningslinjene kommunestyret har fastsatt for tildeling av 
tilskudd, da leiligheten ikke ligger i kommunalt boligfelt. Formannskapet vil likevel be om at 
saken om tilskudd til bygging av leiligheter tas opp igjen i kommunestyret for ny vurdering. 
Dette for å sikre at målet om økt tilgang på leiligheter kan nås innenfor de avsatte midler. Den 
aktuelle søknaden blir da lagt fram for ny behandling etter at retningslinjene eventuelt blir 
endret.

Vedtak:
Formannskapet som klageinstans har vurdert alle sider av saken på nytt, og vil med dette 
stadfeste administrasjonens vedtak. Begrunnelsen er at den omsøkte leiligheten ikke faller inn 
under retningslinjene kommunestyret har fastsatt for tildeling av tilskudd, da leiligheten ikke 



ligger i kommunalt boligfelt. Formannskapet vil likevel be om at saken om tilskudd til bygging 
av leiligheter tas opp igjen i kommunestyret for ny vurdering. Dette for å sikre at målet om økt 
tilgang på leiligheter kan nås innenfor de avsatte midler. Den aktuelle søknaden blir da lagt fram 
for ny behandling etter at retningslinjene eventuelt blir endret.

PS 2010/5 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Burfjord Sentrum 
1943/13/184

1 00001H.PDF

2 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsplan Burfjord Sentrum avslås søknaden om dispensasjon fra 
forretningsområde (Fo1) til fritidsformål for bruksendring av butikklokaler til fritidsbolig.

Søknaden avslås på bakgrunn av det ikke er forenlig med fritidshus i et foretningsområde.
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Behandling:
Forslag fra Kp og Ap: Søknad fra Anne Borkenhagen og Arnt Erik Rørnes om dispensasjon fra 
forretningsområde (Fo1) til fritidsformål for bruksendring av butikklokaler til fritidsbolig 
innvilges. Ut fra de dispensasjoner som er gjort i samme område jfr sak i planutvalget 07/04 og i 
sak i samme område 01.04.09 skal dispensasjon kunne gis. Videre må dette initiativet til 
oppussing ses på som en etterlengtet mulighet for oppgradering av bygget. Dete vil også være 
med på å gjøre hele området mer innbydende og attraktivt.

Forslaget fra Kp og Ap ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for rådmannens innstilling.

Vedtak:
Søknad fra Anne Borkenhagen og Arnt Erik Rørnes om dispensasjon fra forretningsområde 
(Fo1) til fritidsformål for bruksendring av butikklokaler til fritidsbolig innvilges. Ut fra de 
dispensasjoner som er gjort i samme område jfr sak i planutvalget 07/04 og i sak i samme 
område 01.04.09 skal dispensasjon kunne gis. Videre må dette initiativet til oppussing ses på 
som en etterlengtet mulighet for oppgradering av bygget. Dete vil også være med på å gjøre hele 
området mer innbydende og attraktivt.

PS 2010/6 Finansiering tyverisikring av Kvænangen barne- og ungdomskole


