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Birger Mathiassen Kjell K Johansen



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2010/1 Søknad om dispensasjon fra PB § 1-8 for 
oppføring av naust 1943/33/43

2009/8679

PS 2010/2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealde for bruksendring av butikk til 
overnattningshytte.

2009/8217

PS 2010/3 Søknad om dispensasjon fra PB § 1-8 for 
oppføring avfellesnaust 1943/36/18

2009/7195

PS 2010/4 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2010/357

PS 2010/5 Søknad om landingstillatelse med helikopter ifbm 
fangst og merking av gaupe

2010/359

PS 2010/6 Søknom dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - § 6

2010/371

PS 2010/7 Referatsaker

RS 2010/1 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/18 Låvan 2009/1239
RS 2010/2 Motorferdsel på barmark ihht 

motorferdselslovens § 2, 3. ledd.
2010/390



PS 2010/1 Søknad om dispensasjon fra PB § 1-8 for oppføring av naust 
1943/33/43

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i arealdelen til kommuneplanen samt plan- og bygningsloven § 1-8 og 93 avslås 
søknaden om oppføring av naust på gnr 33 bnr 43. 

Avslaget begrunnes med at område ikke bebos ihht arealdelen til kommuneplanen og plan og 
bygningsloven § 93 punkt c.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Siste setning tilføyes ”samt hensyn til å unngå bygging i 
strandsonen.”
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i arealdelen til kommuneplanen samt plan- og bygningsloven § 1-8 og 93 avslås 
søknaden om oppføring av naust på gnr 33 bnr 43. 

Avslaget begrunnes med at område ikke bebos ihht arealdelen til kommuneplanen og plan og 
bygningsloven § 93 punkt c. samt hensyn til å unngå bygging i strandsonen.

PS 2010/2 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealde for 
bruksendring av butikk til overnattningshytte.

1 Søknad.PDF

2 Kartskisse Butikk Alteidet

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel avslås søknaden fra Alteidet Camping om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av butikk til overnattingshytte.

Søknaden avslås da kommunen ikke ser at det er forenlig med overnattningshytte i området som 
er lagt ut til industri/senterfunksjoner.  



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i kommuneplanens arealdel avslås søknaden fra Alteidet Camping om 
dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bruksendring av butikk til overnattingshytte.

Søknaden avslås da kommunen ikke ser at det er forenlig med overnattningshytte i området som 
er lagt ut til industri/senterfunksjoner.  

PS 2010/3 Søknad om dispensasjon fra PB § 1-8 for oppføring avfellesnaust 
1943/36/18

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8 samt arealdelen av kommuneplanen LNF-A område for oppføring 
av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira. 

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven)§ 8 annet ledd.

Klagen fra nabo Rolf Magne Larsen tas ikke til følge da kommunen anser de anførte momenter 
som privatrettslige.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:
Endringsforslag fra teknisk utvalg: Siste avsnitt i innstillingen strykes.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra 
plan- og bygningsloven § 1-8 samt arealdelen av kommuneplanen LNF-A område for oppføring 
av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira. 

Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes kulturminnevernet ved Sametinget og
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kulturminneloven)§ 8 annet ledd.

PS 2010/4 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og forskrift for bruk av motorkjøretøyer på islagte 
vassdrag § 6, innvilges søknaden til ”Leve i Naturen”. Med hjemmel i forskriftens § 7 settes 
følgende vilkår:

• Kjøring kan ikke skje i perioden 5. mai – 30. juni, dette gjelder både for scooter og ATV.
• Dispensasjonen gjelder for perioden 5.2.2010 – 31.12.2012.
• Det forutsettes at grunneiere gir tillatelse til kjøringen.
• Det forutsettes at kommunen i god tid før kjøringen skal skje blir informert om ”årets” 

aktiviteter som berører motorferdsel.
• Kjøring med ATV skal kun skje etter eksisterende vei og kjørespor.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og forskrift for bruk av motorkjøretøyer på islagte 
vassdrag § 6, innvilges søknaden til ”Leve i Naturen”. Med hjemmel i forskriftens § 7 settes 
følgende vilkår:

• Kjøring kan ikke skje i perioden 5. mai – 30. juni, dette gjelder både for scooter og ATV.
• Dispensasjonen gjelder for perioden 5.2.2010 – 31.12.2012.
• Det forutsettes at grunneiere gir tillatelse til kjøringen.
• Det forutsettes at kommunen i god tid før kjøringen skal skje blir informert om ”årets” 

aktiviteter som berører motorferdsel.
• Kjøring med ATV skal kun skje etter eksisterende vei og kjørespor.



PS 2010/5 Søknad om landingstillatelse med helikopter ifbm fangst og 
merking av gaupe

1 søknad_landing_helikopter_2010

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark.

PS 2010/6 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Badderen vann- og elveforening om dispensasjon for kjøring 
med scooter i forbindelse med rusefiske på Fuglevannet. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes
følgende vilkår for dispensasjonen:

• Dispensasjonen gjelder fra parkeringsplassen på Baddereidet langs lia ned til kjerreveien 
ut mot Fuglevannet og langs denne, jfr kart.

• Dispensasjonen gjelder for 2 snøscootere som kan benyttes av Kjetil Haug og Hans Eirik 
Isaksen.

• Dispensasjonen gjelder i perioden 5. februar – 4. mai 2010. 
• Dispensasjonen gjelder for inntil 18 turer pr scooter.
• Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal leveres inn til kommunen etter endt sesong.
• Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneierne foreligger.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 



Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Badderen vann- og elveforening om dispensasjon for kjøring 
med scooter i forbindelse med rusefiske på Fuglevannet. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes 
følgende vilkår for dispensasjonen:

• Dispensasjonen gjelder fra parkeringsplassen på Baddereidet langs lia ned til kjerreveien 
ut mot Fuglevannet og langs denne, jfr kart.

• Dispensasjonen gjelder for 2 snøscootere som kan benyttes av Kjetil Haug og Hans Eirik 
Isaksen.

• Dispensasjonen gjelder i perioden 5. februar – 4. mai 2010. 
• Dispensasjonen gjelder for inntil 18 turer pr scooter.
• Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal leveres inn til kommunen etter endt sesong.
• Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneierne foreligger.

PS 2010/7 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 02.02.2010 

Behandling:

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2010/1 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/18 Låvan

RS 2010/2 Motorferdsel på barmark ihht motorferdselslovens § 2, 3. ledd.


