
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 27.04.2010
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 19.04.10

Birger Mathiassen
leder
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PS 2010/20 Klage på vedtak i sak Teknisk utvalg 2010/3 ang. 
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1943/35/47
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RS 2010/11 Ferdigattest 1943/35/47. 2009/9629

RS 2010/12 Trafikkfarlig skoleveg 2010/899

RS 2010/13 Søknad om oppføring av fritidsbolig samt 
dispensasjon om raftehøyde 1943/12/52

2009/7657

RS 2010/14 Melding om oppføring av åpen hytte 1943/46/2 
Meiland.

2010/1328

RS 2010/15 Melding om oppføring av tilbygg 1943/36/63 2010/29

RS 2010/16 Melding om oppføring av Trafokiosk på gnr 38 
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RS 2010/17 Søknad om oppføring av tilbygg 1943/13/160. 2009/7216

RS 2010/18 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark X 2010/556

RS 2010/19 Melding om oppføring av garasje 1943/1/11 2010/95



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/21 -2

Arkiv: 1943/8/41

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 06.04.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/19 Kvænangen Teknisk utvalg 27.04.2010

Søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 for takoppløft og 
fasadeendring 1943/8/41

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven m/forskrifter

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Wiggo Mathisen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av takoppløft/kvist samt fasadeendring på gnr 8 bnr 41 
Jøkelfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Wiggo Mathisen byggetillatelse for oppføring 
av takoppløft/kvist samt fasadeendring på gnr 8 bnr 41 Jøkelfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven gis Sigmunn Mathiassen lokal godkjenning som foretak 
samt i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 tømrerarbeid.

Saksopplysninger

Tomten som Mathiassen har ble først utskilt til fiskerinæring, og det ble oppført en grunnmur 
som skulle danne grunnlaget for et naust. Mathiassen søkte kommunen om bruksendring av 
tomten til fritidsformål i sak Teknisk utvalg 0018/03 datert 28.03.03 og fikk denne innvilget.

Høringsinstansene hadde innsigelser i saken da de hevdet at dette ville privatisere område og 
legge føringer for fremtidige saker i området. Høringsinstansene fikk vedtaket tilsendt for 
eventuell påklaging, dette ble ikke gjort slik at vedtaket av 28.03.03 ble effektuert 05.05.03.

Mathisen søker nå om tillatelse for takoppløft/kvist på loftet for å utnytte arealet bedre.



Sigmunn Mathiassen søker om lokal godkjenning som foretak samt i følgende kategorier SØK, 
PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 tømrerarbeid.

Vurdering

Tomten til Mathisen er 160m2 og bebygd med 84m2, dette vill si at det ikke er mye igjen for 
rekreasjon på denne eiendommen. Høringsinstansene hadde anført innsigelse til søknaden av 
28.03.03, grunnet privatisering og fremtidige føringer i lignende saker i fremtiden. 
Saksbehandler mener at disse punkt taler imot en dispensasjon og byggetillatelse. 

Kommunen har allerede gitt byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på denne tomten, 
Mathiassen er en stor familie og ønsker derfor å utvide boarealet slik at de kan huse alle.   

Sigmunn Mathiassen har hatt lokal godkjenning i kommunen før og er kvalifisert for 
ombyggingen av hytten.

Ut fra ovenstående går kommunen inn for at Wiggo Mathiassen får innvilget søknaden.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/7195 -14

Arkiv: 1943/36/18

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 07.04.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/20 Kvænangen Teknisk utvalg 27.04.2010

Klage på vedtak i sak Teknisk utvalg 2010/3 ang. oppføring av naust på 
1943/36/18

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven m/forskrifter.

Rådmannens innstilling

Vedtaket i sak Teknisk utvalg 2010/3 opprettholdes.

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.

Saksopplysninger

Sitat, klage fra Rolf Magne Larsen 

Vedr. bygginga v fellesnaust på 36/18 i Kvænangen
10.03.10

Jeg påklager herved vedtak, ref. 2009/7195-9 i teknisk utvalg til fylkesmannen i Troms, og
klagen begrunnes med følgende forhold:



Vedtaket medfører et dyptgripende inngrep på min eiendom Leira 36/10 som en adkomst ned
ti1 naustet vil medføre, og dette vil representere en betydelig verdireduksjon for eiendommen
ved en eventuell framtidig salg.

Det vil uten en nærmere regulering gi grunnlag for fremtidige konflikter, og dette har jeg
beskrevet i min tidligere klage til kommunen.
Ved en eventuell senere salg av disse tomtene og hyttene kan jeg risikere å få en uønsket og
uregulert gjennomgangstrafikk på min eiendom, og dette vil være en stor naborettslig ulempe
for meg som nabo og eier av den grunnen som vegen går over.
Dersom vi tenker oss en hypotetisk problemstilling, om hvordan min motpart i denne saka
ville ha reagert dersom de var i den situasjonen at jeg kunne ta meg til rette på deres eiendom,
og de kunne ikke gjøre noe for å stoppe meg.

Hva ville de da ha gjort?
Det er viktig å tenke reversibel, og sette seg inni den situasjonen som motparten befinner seg
Jeg mener at dette vedtaket medfører et dyptgripende rådighetsbegrensning på min eiendom at
dette kvalifiserer til et vesentlig inngrep i min eiendomsrett og min rett til å bestemme over
som det som jeg har kjøpt og betalt en overpris for.

Jeg har i min tidligere klage skissert løsninger for hvor dette fellesnaustet kunne p1asseres og
hvor vegretten ble løst på en god måte og som ikke inviterer til fremtidige konflikter.
Dette har kommunen overhodet ikke vurdert, og det oppfatter jeg som et brudd på prinsippene
om forsvarlig og god saksbehandling.

Etter plan — og bygningsloven av 14.06 — 1985 nr. 77 § 66 så kan bare ei byggetomt bebygges
dersom den er sikret lovlig adkomst, og i denne saka så er det ikke noe hjemmelsgrunnlag for
dette i stiftelsesdokumentet som er skylddelingsforretninga avholdt 16. mai 1947, tinglyst 2.
februar 1948.

Selv om denne klagen er av privatrettslig karakter så er kommunen som offentlig instans
forpliktet til å vurdere "løsningens godhet", og spesielt må det gjelde her siden at dette er en
vesentlig inngrep i min eiendomsrett.

En god og forsvarlig vurdering av hva som vil være den beste løsninga, vil måtte medføre en
vurdering av alternative løsninger som kunne ta utgangspunkt i de løsningene som jeg har
skissert i mitt tidligere klage.

Jeg ber fylkesmannen omgjøre vedtaket i teknisk utvalg i Kvænangen og sende det tilbake for
en mer grundig saksbehandling, og hvor alle alternativene og konsekvensene blir nærmere
vurdert. Sitat slutt.

Denne klagen er sendt til Fylkesmannen m/kopi til kommunen. Klagen må sies å ha kommet inn i 
rett tid.

Vurdering

Kommunen kan ikke se at det fremkommet nye opplysninger i klagen til Rolf Magne Larsen.

Kommunen fastholder at de argumenter som fremkommer i klagene er av privatrettslig karakter, 
og har ikke noe med byggesaken å gjøre.



PS 2010/21 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

Roald Sveiseservice AS

9192  ARNØYHAMN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 13/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9629-3 11196/2010 1943/35/47 26.03.2010

Søknad om bytte av ansvarshavende rør, tiltak 1943/35/47

Saksopplysninger/Vurderinger:
Bjørn Michalsen fikk i sak del Teknisk 0012/07 byggetillatelse for oppføring av fritidsbilig.

Foretaket Roalds Sveiseservice fikk med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93 b, 97 og 98 
ansvarsrett/lokal godkenning i kategori PRO, KPR, UTF og KUT sanitærarbeid i tiltaksklasse 1.
Foretaket har frasakt seg denne ansvarsretten.

Foretaket Nord Troms Rør AS søker nå om ansvarsrett i følgende kategorier PRO, KPR, UTF og 
KUT sanitærarbeid i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93 b, 97 og 98 gis Nord Troms Rør AS
Ansvarsrett i kategori PRO, KPR, UTF og KUT sanitærarbeid i tiltaksklasse 1, for oppføring av 
fritidsbolig gnr 35 bnr 47 Toppelbukt.

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

Byggteam Body AS v/ Ørjan Lyng
Gamle Riksv. 7, postboks 4173
8008  BODØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/9629-4 11212/2010 1943/35/47 26.03.2010

Ferdigattest 1943/35/47.

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 99 nr. 1

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 49/1996.

Saksnr: Behandlet i:
14/10 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Toppelbukt Gnr/Bnr: 35/47
Tiltakshaver: Bjørn Michalsen Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Byggteam Bodø AS Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 m² Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 99 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding datert 
05.11.09 fra ansvarlig søker registrert i Kvænangen kommune

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker §§ 33 og 34.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/9629.

Med hilsen
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Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Roald Sveiseservice AS 9192 ARNØYHAMN
Nord Troms Rør AS 9180 SKJERVØY
Rusånes Fabrikker AS Rusånes 8255 RØKLAND
Byggteam Body AS v/ Ørjan Lyng Gamle Riksv. 7, postboks 4173 8008 BODØ
Sørensen og Sønn 9192 ARNØYHAMN



Kvænangen barne- og ungdomsskole E-post: kjetil.tunset@kvanangen.kommune.no

Postadresse: Postboks 132, 9169 Burfjord

Telefon: 77 778900 Telefaks: 77 778915

Journalnr.:20/ 10 Dato: 11.03.10
Arkiv:mp

Særutskrift fra møte i Samarbeidsutvalget ved Kvænangen barne- og
ungdomsskole onsdag 10. mars 2010.

Sak 11 09/10

9161 Burfjord

Trafikkfarlig skolevei  /  bru.
Samarbeidsutvalget  er svært bekymret for skoleveien til barna som
ferdes på brua over Burfjordelva. Ut fra mosjon og fysisk fostring,
er det i kommunen vedtatt at elevene skal gå til og fra skolen. Dette
gjelder også de minste elevene. Det er tidligere kommet
bekymringer fra skolen når det gleder trafikksikkerheten til
elevene på deres skolevei, (Vedtak i FAU nov 08.).
Etter at nytt rekkverk ble montert på brua, er den blitt smalere og
mer trafikkfarlig for barna som ferders på den.
I møte ble det enstemmig vedtatt å gi rektor fullmakt til å forfatte
et skriv til Teknisk hovedutvalg.
Ut fra føringer som ble gitt rektor til utarbeidelse av dette skrivet,
vil jeg formulere følgende:
Samarbeidsutvalget ved Kvænangen barne- og ungdomsskole syns
det er påtvingende at gangbru blir satt opp over Burfjordelva for å
gjøre skoleveien sikrere for barna som ferdes der.

\-179"«
P3-Cc..L-6-r-accrA

Kjetil Tunset, Øyvind Blixgaard
rektor leder SU og SMU



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

Finnmark Byggeservice AS
Postboks 1203
9504  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 11/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7657-4 9258/2010 1943/12/52 15.03.2010

Søknad om oppføring av fritidsbolig samt dispensasjon om raftehøyde 
1943/12/52

Saksopplysninger/Vurderinger:
Marit Ellen A Gaup og Nils Kristian Nyvoll søkte om dispensasjon fra kravet om tillatt 
mønehøyde fra 4,5 meter til 4,73 meter(og fikk den innvilget) i sak Teknisk utvalg 60/09 datert 
19.08.2009. 

Gaup og Nyvoll søker nå om dispensasjon fra raftehøyden fra 2,5 meter til 2,85 meter fra mark 
samt byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på Storeng gnr 12 bnr 52.

Kommunen kan ikke se at planen får konsekvenser av å bli endret av denne dispensasjonen, den 
vil ikke ha noen innvirkning på omkringliggende boliger/fritidsboliger.

Finnmark Byggeservice AS søker om lokal godkjenning som foretak samt i følgende kategorier 
SØK, PRO og KUT klasse 1 Fritidsbolig 

Med hjemmel gis Nils Kristian Nyvoll søker om ansvarsrett etter i plan- og bygningsloven 
v/forskrift godkjenning av foretak for ansvarsrett § 17 punkt 2 i kategoriene UTF og KUT klasse 
1 mur og tømrerarbeid samt oppføring av stålpipe. 

Saksbehandler vil gjøre oppmerksom på nye arealregler som er iverksatt. Dette gjelder bebygd 
areal, viser til veileder ”grad av utnytting”
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Marit Ellen A Gaup og Nils Kristian Nyvoll 
dispensasjon fra reguleringsplan ”Simonsen gårdsferie/hytteområde” for øking av raftehøyde fra 
2,5 m til 2,85m.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Marit Ellen A Gaup og Nils Kristian Nyvoll 
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på gnr 12 bnr 52 Storeng.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b og 97 gis Finnmark Byggeservice AS lokal 
godkjenning som foretak samt i følgende kategorier SØK, PRO og KUT klasse 1 Fritidsbolig

Med hjemmel i plan- og bygningsloven v/forskrift godkjenning av foretak for ansvarsrett § 17 
punkt 2 gis Nils Kristian Nyvoll ansvarsrett i kategoriene UTF og KUT klasse 1 mur og 
tømrerarbeid samt oppføring av stålpipe. 

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

Oddvar Kiærbech Kjell Ove Lehne
Rådgiver avd.ing bygg



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

Karstein Henriksen
Fjellveien 2
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 16/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1328-2 11671/2010 1943/46/2 30.03.2010

Melding om oppføring av åpen hytte 1943/46/2 Meiland.

Saksopplysninger/Vurderinger:

Karstein Henriksen søker om oppføring av hytte på gnr 42 bnr 2 Meiland. Hytten skal være en 
såkalt jakthytte og skal være åpen for allmenn bruk. Hytten er på 8m².

Saken har ikke vært på høring til involverte parter da hytten skal kunne brukes av allmenne og 
kommer da til nytte for alle. Hytten vil derfor ikke komme i konflikt med omkringliggende 
brukere av område..

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Karstein Henriksen byggetillatelse for oppføring 
åpen hytte på 8 m² gnr 42 bnr 2 Meiland. En forutsetning for byggetillatelsen er at hytten er åpen 
for allmenn bruk samt at hytten ikke skal brukes til overnatting.

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

Paul Reiersen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 17/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/29-3 12001/2010 1943/36/63 06.04.2010

Melding om oppføring av tilbygg 1943/36/63

Saksopplysninger/Vurderinger:
Paul Reiersen har sendt melding om oppføring av tilbygg til eksisterende bolig på Naviteidet gnr 
36 bnr 63. Tilbygget skal inneholde stue.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 86a gi Paul Reiersen byggetillatelse for oppføring av 
tilbygg på gnr 36 bnr 63 Naviteidet.

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
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

Alta Kraftlag V/Knut Jørgensen
Markveien 46
9510  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 10/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1326-2 8795/2010 1943/38/3 11.03.2010

Melding om oppføring av Trafokiosk på gnr 38 bnr 3 Rakkenes

Saksopplysninger/Vurderinger:

Alta Kraftlag søker om oppføring av trafokiosk på gnr 38 bnr 3 Rakkenes. Trafokiosken oppføres 
i anledningen Jøkelfjord Laks AS må ha strømforsyning til forflåten de har anskaffet i 
oppdrettsøyemed. 

Området/tomten som trafokiosken skal oppføres i ble fradelt i 2000, det ble da sendt 
byggesøknad til kommunen om oppføring av molo og parkeringsplass. Denne saken ble da sendt 
på høring til impliserte parter der ingen av disse hadde merknader til søknaden. Saksbehandler 
velger derfor å ikke sende denne søknaden på ny høring.

Det er søkt om dispensasjon fra byggegrense til Statens vegvesen, denne har gitt sin tilslutning til 
tiltaket.

Kraftlinjer er ikke søknadspliktige ihht. plan og bygningsloven. Kommunen vil likevel minne 
utførende på at denne tillatelsen ikke gjelder selve linjeføringen av kabelen og at utførende må 
forsikre seg om at kabelen som ligger i sjø og arbeidet i sjø er avklart med Troms museum 
(ansvar for kulturminner under sjø) samt Kystverket som avmerket sjøkabler på kart.
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Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og kommuneplanens arealdel gis Alta Kraftlag 
dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 1-8 (forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) samt 
kommuneplanens LNF område A for oppføring av trafokiosk på gnr 38 bnr 3 Rakkenes.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 86a gis Alta Kraftlag byggetillatelse for oppføring av 
trafokiosk på gnr 38 bnr 3 Rakkenes.

Alta kraftlag må få en avtale med grunneier om rettigheter ang. plassering av trafokiosken.

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

Kopi til:
Jøkelfjord Laks AS 9163 JØKELFJORD



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

Roy-Iver Isaksen
Dunvik
9185  SPILDRA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 12/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7216-4 9744/2010 1943/13/160 17.03.2010

Søknad om oppføring av tilbygg 1943/13/160.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Burfjord Autosenter har sendt søknad om oppføring av tilbygg som skal inneholde fryseri. Saken 
er sendt på høring til Arbeidstilsynet som har gitt sinn tilslutning til tiltaket.

Foretaket Roy Ivar Isaksen søker om lokal godkjenning som foretak samt i følgende kategorier 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og tømrerarbeid. Det opplyses om at foretaket Nors 
Kulde AS Alta skal stå for levering og montering av fryseriet.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Burfjord Autosenter byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på gnr 13 bnr 180 Burfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93b, 97 og 98 gis Roy Ivar Isaksen lokal godkjenning 
som foretak samt i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og 
tømrerarbeid. 

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
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

Johan Alvin Johnsen
Bekkefaret 15
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 18/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/95-3 13638/2010 1943/1/11 15.04.2010

Melding om oppføring av garasje 1943/1/11

Saksopplysninger/Vurderinger:
Johan Alvin Johansen melder om at han skal sette opp en garasje/båthus på 35m2 for 
oppbevaring av båten.

Johansen anfører at han driver med fiske slik at å ha et båthus/opplagring for vinter er nødvendig.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 86a gis Johan Alvin Johansen byggetillatelse for 
oppføring av garasje/båthus på gnr 1 bnr 11 Segelvik.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
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