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PS 2009/54 Økning av egenandel på hjemmebaserte tjenester

Rådmannens innstilling
Egenandelen på hjemmebaserte tjenester øker fra 01.01.2010:

Hjemmehjelp:
Inntekt Timesats Abonnement/måned Pristak
Under 2 G 155
2-3 G 100 600 6 timer
3-4 G 130 1040 8 timer
4-5 G 160 1280 8 timer
Over 5 G 190 1520 8 timer

Trygghetsalarmer:
Månedsleie pr. alarm er kr. 100

Matsalg:
Samme priser som i 2009

Vaktmestertjeneste:
Følger samme satser som for hjemmehjelp og med samme pristak.

Vanlig prisøkning kommer i tillegg med unntak for hjemmehjelp i 2010. 
Fra 2011 vanlig prisøkning på alle tjenester. 

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 05.11.2009 

Behandling:
Forslag fra utvalget:
Saken avvises og oversendes formannskapet for behandling.

Utvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken avvises og oversendes formannskapet for behandling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:
Formannskapet strøk følgende setninger:

”Vanlig prisøkning kommer i tillegg med unntak for hjemmehjelp i 2010. 



Fra 2011 vanlig prisøkning på alle tjenester. ”
Forslag fra formannskapet:
Formannskapets innstiller til kommunestyret å vedta følgende gebyrer:
Egenandelen på hjemmebaserte tjenester øker fra 01.01.2010:

Hjemmehjelp:
Inntekt Timesats Abonnement/måned Pristak
Under 2 G 155
2-3 G 100 600 6 timer
3-4 G 130 1040 8 timer
4-5 G 160 1280 8 timer
Over 5 G 190 1520 8 timer

Trygghetsalarmer:
Månedsleie pr. alarm er kr. 100

Matsalg:
Samme priser som i 2009

Vaktmestertjeneste:
Følger samme satser som for hjemmehjelp og med samme pristak.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapets innstiller til kommunestyret å vedta følgende gebyrer:

Egenandelen på hjemmebaserte tjenester øker fra 01.01.2010:

Hjemmehjelp:
Inntekt Timesats Abonnement/måned Pristak
Under 2 G 155
2-3 G 100 600 6 timer
3-4 G 130 1040 8 timer
4-5 G 160 1280 8 timer
Over 5 G 190 1520 8 timer

Trygghetsalarmer:
Månedsleie pr. alarm er kr. 100

Matsalg:
Samme priser som i 2009

Vaktmestertjeneste:
Følger samme satser som for hjemmehjelp og med samme pristak.



PS 2009/55 Møteplan 2010

Rådmannens innstilling
Møteplan for 2010 vedtas slik:
Kommunestyret: 10. februar, 21. april, 30. juni, 6. oktober, 15. desember.

Formannskap: 27. januar, 24. februar, 31. mars, 5. mai, 16. juni, 25. august, 22. september, 20. 
oktober, 10. november, 17. november, 18. november.

Teknisk utvalg: 2. februar, 16. mars, 27. april, 8. juni, 17. august, 26. september, 30. november.

Oppvekst & omsorg: 4. februar, 8. april, 10. juni, 16. september, 28. oktober, 9. desember.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Kommunestyret vedtar følgende møteplan for 2010:
Kommunestyret: 10. februar, 21. april, 23. juni, 22.september, 3.november, 15. desember.

Formannskap: 27. januar, 24. februar, 31. mars, 5. mai, 9. juni, 8.september, 20. oktober, 10. 
november, 17. november, 22. november, 1.desember.

Teknisk utvalg: 2. februar, 16. mars, 27. april, 17. august, 28. september, 30. november.

Oppvekst & omsorg: 4. februar, 8. april, 3. juni, 16. september, 28. oktober, 9. desember.

Formannskapets vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende møteplan for 2010:
Kommunestyret: 10. februar, 21. april, 23. juni, 22.september, 3.november, 15. desember.

Formannskap: 27. januar, 24. februar, 31. mars, 5. mai, 9. juni, 8.september, 20. oktober, 10. 
november, 17. november, 22. november, 1.desember.

Teknisk utvalg: 2. februar, 16. mars, 27. april, 17. august, 28. september, 30. november.

Oppvekst & omsorg: 4. februar, 8. april, 3. juni, 16. september, 28. oktober, 9. desember.



PS 2009/56 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 



Behandling:
Formannskapets innstilling: ”Kommunestyret å godkjenner…”

Korreksjoner i saksfremlegg fra administrasjon i møtet som ikke var kommet med fra teknisk 
utvalg: 
§ 17 ikrafttreden :01.01.2010
Reglement:
Pkt 1.2 kulepunkt 3: ….av kommunestyret.”
Pkt 1.4 reglement: Avdelingsingeniør anlegg avgjør alle….
Pkt. 2.2  siste linje”…årlig av kommunestyret”
Pkt 4.2 mangler – korrigert: punkt nr. mangler
Pkt. 7.1 …og hva utstyr…
Pkt. 15.1 …kommunens klageutvalg erstattes med teknisk utvalg…

Gebyrregulativet:
4. Vannmåler
Driftsgebyr vannmåler har falt ut, rådmannens forslag er kr.1000 per år/inkl.mva

Formale feil og skrivefeil rettes opp frem mot kommunestyret og forutsettes delt ut på 
kommunestyremøtet.

Endringsforslag fra formannskapet:

3.1 Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr: Vann Vann Avløp Avløp
Hytte/fritidsbolig

kr inkl/mva kr eks.mva kr inkl/mva kr eks.mva
Bolig 1500 1200 1500 1200
Forsamlingshus mv/10% av 
bolig 1500 1200 1500 1200
Næring 0 - 200 m3 3000 2400 3000 2400

3.2 Forbruksgebyr inkl.3.2.2

Variabelt gebyr Enhetspris for vann Enhetspris for avløp
kr inkl/mva kr eks.mva kr inkl/mva kr eks.mva

9 7,2 9 7,2

4. Vannmåler kr inkl/mva kr eks.mva
Driftsgebyr for vannmåler 500 400

Pkt. 3.1 og 3.2 ble enstemmig vedtatt, pkt 4. vannmåler ble vedtatt med 3 mot 2 
stemmer.Rådmannens forslag falt med 2 mot 3 stemmer for H/Krfs forslag som  innebar en 
avgift på kr. 500 inkl.mva.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar forslag til ny vann- og avløpsforskrift med gebyrregulativ og reglement 
for tilknytning til det kommunale ledningsnettet med følgende endringer:



Innstillingen vedtatt med følgende endringer:
Korreksjoner i saksfremlegg fra administrasjon i møtet som ikke var kommet med fra teknisk 
utvalg: 
§ 17 ikrafttreden :01.01.2010
Reglement:
Pkt 1.2 kulepunkt 3: ….av kommunestyret.”
Pkt 1.4 reglement: Avdelingsingeniør anlegg avgjør alle….
Pkt. 2.2  siste linje”…årlig av kommunestyret”
Pkt 4.2 mangler – korrigert: punkt nr. mangler
Pkt. 7.1 …og hva utstyr…
Pkt. 15.1 …kommunens klageutvalg erstattes med teknisk utvalg…

§ 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 avløpsnett

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.

3.1 Abonnementsgebyr
Abonnementsgebyr: Vann Vann Avløp Avløp
Hytte/fritidsbolig

kr inkl/mva kr eks.mva kr inkl/mva kr eks.mva
Bolig 1500 1200 1500 1200



Forsamlingshus mv/10% av 
bolig 1500 1200 1500 1200
Næring 0 - 200 m3 3000 2400 3000 2400

3.2 Forbruksgebyr inkl.3.2.2

Variabelt gebyr Enhetspris for vann Enhetspris for avløp
kr inkl/mva kr eks.mva kr inkl/mva kr eks.mva

9 7,2 9 7,2

4. Vannmåler kr inkl/mva kr eks.mva
Driftsgebyr for vannmåler 500 400

PS 2009/57 Innspill tariff 2010

Rådmannens innstilling
Punkt nr 1 og det viktigste innspillet i tariffspørsmålet er at vi går inn for at en stor del av 
lønnsøkningen skal gis som en kraftig økning av lør-/søndagstilleggene.
Punkt nr 2 og det nest viktigste er en justering med å gi løft til høyskolegruppene og harmonere 
dem med lærerstigen, både i kroner og sette inn 16 års ansiennitet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Punkt nr 1 og det viktigste innspillet i tariffspørsmålet er at vi går inn for at en stor del av 
lønnsøkningen skal gis som en kraftig økning av lør-/søndagstilleggene.

Punkt nr 2 og det nest viktigste er en justering med å gi løft til høyskolegruppene og harmonere 
dem med lærerstigen, både i kroner og sette inn 16 års ansiennitet.

PS 2009/58 Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven

Rådmannens innstilling

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens 
§ 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:



Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn
areal fra 0 – 500 m² kr.   9640,00
areal fra 501 – 2000 m² kr. 10630,00
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr      722,00 
(Økning pr. påbegynt da. kan økes)

Gebyr oversikten fra 2009, oppmålingsgebyr pkt 2 har en skala fra 0-1500 osv. til 5000 m2. 
Som det fremgår av den nye matrikkelloven så er skalaen fra 0 – 2000 m2. med en økning pr. 
påbegynt da. 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
areal fra 0 – 500 m² kr.  9640,00
areal fra 501 – 2000 m² kr. 10630,00
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr.    722,00

  ( Økning pr. påbegynt da. kan økes)

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eierseksjon
areal fra 0 – 50 m² kr.  4820,00
areal fra 51 – 250 m² kr.  4820,00
areal fra 251 – 2000 m² kr.  4820,00
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. kr.    722,00

 ( Økning pr. påbegynt da. kan økes)

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom.
volum fra 0 – 2000 m³ kr.  10630,00
volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3. kr.      722,00

 ( Økning pr. påbegynt da. kan økes)
 

Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.    
Timesatsen er 1,2 promille av årslønn for den enkelte arbeidstaker med et 
minstegebyr på kr.1.623..

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning.
Viser til: 
Oppretting av grunneiendom og festegrunn,
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn,
Oppretting av anleggseiendom,
Registrering av jordsameie.



I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

Gebyret er det samme som for midlertidig forretning, kr.1.867,-.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering 
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke 
lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre 
grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter oppretting av 
matrikkelenhet med eller uten fullført oppmålingsforretning.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med 
inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²).  En 
eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av 
eiendommens areal før justeringen.  For grensejustering til veg- eller 
jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m² kr.  1918,00
areal fra 251 – 500 m² kr.  3280,00

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av 
anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
volum fra 0 – 250 m³ kr.  1918,00
volum fra 251 – 1000 m³ kr.  3280,00

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres.  
Arealoverføring utløser dokumentavgift.  Dette gjelder ikke arealoverføring til 
veg- og jernbaneformål.
areal fra 0 – 250 m² kr. 2795,00
areal fra 251 – 500 m² kr. 5210,00
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² 
medfører en økning av gebyret på. kr.  722,00
( Økning pr. påbegynt da. kan økes)

Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en 
annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet.  Volum kan kun 
overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede.  
Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.



volum fra 0 – 250 m³ kr. 2795,00
volum fra 251 – 500 m³ kr.  5210,00
volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ 
medfører en økning av gebyret på. kr.    722,00

 ( Økning pr. påbegynt 500 m3. kan økes)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved 
oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter kr.  1918,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr.    740,00

 (For overskytende grensepunkter, pr. punkt kan økes)

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller 
klarlegging av rettigheter

For inntil 2 punkter kr.  3280,00
For overskytende grensepunkter, pr. punkt kr.  1331,00
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

Privat grenseavtale
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde kr.  1918,00
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde kr.  1274,00
Billigste alternativ for rekvirent velges.

Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, 
og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen 
eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.

Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt 
søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Betalingstidspunkt
Kommunen vedtar at gebyret kreves inn forskuddsvis.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av 
saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider kr  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider kr  350,-
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige 
kostnadsutviklingen



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken oversendes kommunestyret uten innstilling med ønske om 
redegjørelse fra administrasjonen i kommunestyremøtet.

Vedtak:
Saken oversendes kommunestyret uten innstilling med ønske om redegjørelse fra 
administrasjonen i kommunestyremøtet.

PS 2009/59 Søknad om støtte div. lag/foreninger

Rådmannens innstilling
Søknadene avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:
Formannskapets forslag:

Stiftelsen Norsk Luftambulanse støttes med kr. 1.500,- beløpet hentes fra konto…støtte til lag 
og foreninger.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Stiftelsen Norsk Luftambulanse støttes med kr. 1.500,- beløpet hentes fra konto…støtte til lag 
og foreninger.

PS 2009/60 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 02.12.2009 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2009/31 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

RS 2009/32 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

RS 2009/33 tbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

RS 2009/34 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssamfunn 2009

RS 2009/35 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

RS 2009/36 Utbetaling av tilskudd til tros- og livssynssamfunn 2009

RS 2009/37 Skjenkebevilling enkeltanledning, Stajord bygdelag den 19.12.09.

RS 2009/38 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangensbotn Grendehus 
den 19.12.09.


