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i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Ivar Henning Boberg John Helland



 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2010/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

"Rekbukta hytteområde" innlegging av vann og 
utslipp av gråvann 1943/35/42

2009/8415

PS 2010/18 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelser i reguleringsplan 
"Løkviknesset" 1943/35/2/2

2009/10382

PS 2010/19 Interkommunalt plansamarbeid 2010/2147

PS 2010/20 Vedtektsendring Alta Kraftlag 2009/8140
PS 2010/21 Reguleringsplan av Gåsnes hyttefelt på 

eiendommen gbnr 1943/28/31 i Kvænangen 
kommune

2009/386

PS 2010/22 Forslag til landskapsverneområder i Kvænangen 2010/1659
PS 2010/23 Søknad om tilleggsbevilgning nødstrøm Gargo 

sykehjem.
2010/1855

RS 2010/10 Skjenkebevilling enkeltanledning Valan Vel den 
17.07.10.

2010/2027

RS 2010/11 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 
samfunnshus den 24.04.10.

2010/1787

PS 2010/17 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan "Rekbukta 
hytteområde" innlegging av vann og utslipp av gråvann 1943/35/42

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsplan ”Rekbukta hytteområde” avslås søknaden om innlegging av 
vann samt utslipp av gråvann.

Utvalget oppfordrer søker til å ta kontakt med hyttevelforeningen for å få utarbeidet en helhetlig 
plan for hele feltet ang utslipp av gråvann/tett tank og innlegging av vann i hyttene.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i reguleringsplan ”Rekbukta hytteområde” avslås søknaden om innlegging av 
vann samt utslipp av gråvann.



Utvalget oppfordrer søker til å ta kontakt med hyttevelforeningen for å få utarbeidet en helhetlig 
plan for hele feltet ang utslipp av gråvann/tett tank og innlegging av vann i hyttene.

PS 2010/18 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser i 
reguleringsplan "Løkviknesset" 1943/35/2/2

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Omma dispensasjon fra ”Løkviknesset 
reguleringsplan for utvidelse av bebygd areal fra 80 m2 til 88,4m2og gesimshøyde fra 2.7meter 
til 2,9 meter for oppføring av hytte på gnr 35 bnr 2 fnr 2 Løkviknesset.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Ordfører John Helland fratrer møtet som inhabil ihenhold til forvaltningsloven paragraf 6 2 ledd.
Varaordfører overtok møteledelse.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Omma dispensasjon fra ”Løkviknesset 
reguleringsplan for utvidelse av bebygd areal fra 80 m2 til 88,4m2og gesimshøyde fra 2.7meter 
til 2,9 meter for oppføring av hytte på gnr 35 bnr 2 fnr 2 Løkviknesset.

PS 2010/19 Interkommunalt plansamarbeid

Rådmannens innstilling
Under forutsetning av finansiering av prosjektet anbefaler rådmannen å inngå et interkommunalt 
samarbeid etter vedlagt modell. Det forutsettes minimum 25 % ekstern finansiering av 
plansamarbeidet. Dersom vi ikke oppnår denne finansieringen vil saken eventuelt fremmes for 
ny behandling i kommunene.

Samarbeidsløsning vil øke effekten, heve kompetansen, heve tjenestetilbudet og gi kommunene 
et godt strategisk verktøy til å drive lokal og regional utvikling. Konsekvensene ved ikke å 
etablere et samarbeid kan bli store. Kostnaden ved å etablere samarbeidet er relativt liten.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 



Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Under forutsetning av finansiering av prosjektet anbefaler rådmannen å inngå et interkommunalt 
samarbeid etter vedlagt modell. Det forutsettes minimum 25 % ekstern finansiering av 
plansamarbeidet. Dersom vi ikke oppnår denne finansieringen vil saken eventuelt fremmes for 
ny behandling i kommunene.
Samarbeidsløsning vil øke effekten, heve kompetansen, heve tjenestetilbudet og gi kommunene 
et godt strategisk verktøy til å drive lokal og regional utvikling. Konsekvensene ved ikke å 
etablere et samarbeid kan bli store. Kostnaden ved å etablere samarbeidet er relativt liten.

PS 2010/20 Vedtektsendring Alta Kraftlag

Rådmannens innstilling
1.   Kommunestyret gjør følgende foreløpige vedtak:

Kommunestyret slutter seg til vedtektsforslaget fra Alta Kraftlags representantskap i møte 
12.12 2008 med flg. endringer:

o Ny § 4 om disponering av årsoverskudd: 
”Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.” 

o Ny § 6 om valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet nytt tredje og fjerde 
ledd:
”Årsmøtets sammensetning skal være som følger: 
§ Alta 10 
§ Kvænangen 2 
§ Loppa  2 

Utsendingene velges på valgkretsmøter som avholdes i hver av kommunene hvert 2. år 
og slik at halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune 
velges hver gang. Utsendingene velges for en periode på 4 år. Av de 10 utsendingene 
som skal velges i Alta utpeker kommunestyret i Alta kommune 3 utsendinger som 
velges på første kommunestyremøte etter hvert kommunevalg, og for en periode på 
4 år. Tilsvarende utpeker Kvænangen kommune og Loppa kommune på samme 
måte hver én av utsendingene som skal velges i henholdsvis Kvænangen og Loppa. 
Kommunene har ikke stemmerett ved valg av de øvrige utsendinger til årsmøtet. 
Hvert medlem har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som 
avholdes i den kommune hvor medlemmet har sitt kundeforhold. Medlemmer med 
kundeforhold i flere av kommunene Alta, Loppa og Kvænangen kan kun delta på 
valgkretsmøter, stemmer over utsendinger og selv stille til valg i én av de kommunene 
hvor medlemmet har sitt kundeforhold.” 

o § 7 nr. 1 i, endres slik: 
”Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen”.

o Ny § 16 om endring av vedtektene:
”Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. 



En vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og 
vedtatt av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte 
årsmøter. 
Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må være 
forelagt samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i 
årsmøtet og fått tilslutning fra et flertall av disse.”

o Ny § 17 om oppløsning av laget: 
Til erstatning for siste ledd i § 17: 
 ”Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller  
 allmennyttige formål”.

2.   Før kommunestyret gjør endelig vedtak, ønsker en å følge det juridiske rådet om å 
 forelegge saken for Justisdepartementets lovavdeling til uttalelse før endelig vedtak fattes.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Ordfører John Helland fratrådte møtet som inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6 1.ledd 
bokstav e. Varaordfører Jan Helge Jensen overtok som møteleder.
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt

Vedtak:
1.   Kommunestyret gjør følgende foreløpige vedtak:

Kommunestyret slutter seg til vedtektsforslaget fra Alta Kraftlags representantskap i møte 
12.12 2008 med flg. endringer:

o Ny § 4 om disponering av årsoverskudd: 
”Årsoverskudd skal godskrives lagets egenkapital.” 

o Ny § 6 om valg av utsendinger og varamedlemmer til årsmøtet nytt tredje og fjerde 
ledd:
”Årsmøtets sammensetning skal være som følger: 
§ Alta 10 
§ Kvænangen 2 
§ Loppa  2 

Utsendingene velges på valgkretsmøter som avholdes i hver av kommunene hvert 2. år 
og slik at halvparten av det totale antall utsendinger som tilfaller den enkelte kommune 
velges hver gang. Utsendingene velges for en periode på 4 år. Av de 10 utsendingene 
som skal velges i Alta utpeker kommunestyret i Alta kommune 3 utsendinger som 
velges på første kommunestyremøte etter hvert kommunevalg, og for en periode på 
4 år. Tilsvarende utpeker Kvænangen kommune og Loppa kommune på samme 
måte hver én av utsendingene som skal velges i henholdsvis Kvænangen og Loppa. 
Kommunene har ikke stemmerett ved valg av de øvrige utsendinger til årsmøtet. 
Hvert medlem har én stemme, og vedkommende stemmer på det valgkretsmøtet som 
avholdes i den kommune hvor medlemmet har sitt kundeforhold. Medlemmer med 
kundeforhold i flere av kommunene Alta, Loppa og Kvænangen kan kun delta på 



valgkretsmøter, stemmer over utsendinger og selv stille til valg i én av de kommunene 
hvor medlemmet har sitt kundeforhold.” 

o § 7 nr. 1 i, endres slik: 
”Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen”.

o Ny § 16 om endring av vedtektene:
”Årsmøtet kan vedta å endre vedtektene med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. 
En vedtektsendring kan bare gjennomføres dersom endringsforslaget er forelagt og 
vedtatt av årsmøtet med det nødvendige flertall i to påfølgende etter vedtektene pålagte 
årsmøter. 
Forslaget om endring av vedtektene og forslag om oppløsning av laget må være 
forelagt samtlige tilsluttede kommuner minst tre måneder før behandling i 
årsmøtet og fått tilslutning fra et flertall av disse.”

o Ny § 17 om oppløsning av laget: 
Til erstatning for siste ledd i § 17: 
 ”Gjenværende midler ved oppløsning av laget skal gå til samvirkeformål eller  

  allmennyttige formål”.

2.   Før kommunestyret gjør endelig vedtak, ønsker en å følge det juridiske rådet om å 
 forelegge saken for Justisdepartementets lovavdeling til uttalelse før endelig vedtak fattes.

PS 2010/21 Reguleringsplan av Gåsnes hyttefelt på eiendommen gbnr 
1943/28/31 i Kvænangen kommune

Rådmannens innstilling
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 31.10.2008

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom Kommunen og Fylkesmannen i Troms slik det er anledning til. Meklingen 
må ha som formål å komme fram til en omforent løsning slik at behandlingen i 
Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen 

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken. 

Formannskapet fremmer følgende forslag på meklingsutvalg: 2 – 3 stk

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 31.10.2008

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom Kommunen og Fylkesmannen i Troms slik det er anledning til. Meklingen 
må ha som formål å komme fram til en omforent løsning slik at behandlingen i 
Miljøverndepartementet blir unødvendig.
Merknader innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen 

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken. 

Formannskapet fremmer følgende forslag på meklingsutvalg: 2 – 3 stk

PS 2010/22 Forslag til landskapsverneområder i Kvænangen

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune går prinsipielt imot de foreslåtte landskapsverneområdene i 
Kvænangsbotn og Navitdalen.

Vi er en særlig næringssvak kommune hvor det offentlige står for største del av sysselsettingen.
Økt privat sysselsetting er derfor meget viktig for framtidig overlevelse som samfunn.    
Kommunen har derfor prioritert næringsutvikling høyt og et vern vil komme i direkte konflikt  
med denne prioritering. Vi har sluttet oss til Tromsøregionens næringsplan som blant annet har  
energi, reiseliv, kultur og opplevelsesnæringer som sentrale satsingsområder.  Tilrettelagt 
infrastruktur er en forutsetning for satsing på de to siste av disse næringer.   

Et eventuelt vern vil legge for store begrensninger på;
- Næringsutvikling, lokal sysselsetting og videreføring av lokale tradisjoner bl.a. innenfor 
 skogbruk og tjæremilebrenning.

- Oppgradering av veier og stier for å bedre tilgjengeligheten for utnyttelse av området til  
 næringsvirksomhet.

- Tilrettelegging av skogsvei for nødvendig transport av funksjonshemmede og andre til   
 Dalstuene, Gærbet og Navitdalen.  

- Oppføring av gapahuker/gammer/tømmerkoier og annen nødvendig fysisk tilrettelegging for     
 friluftsliv og turisme.  

- Mineralleting. 
- Muting.
- Vannkraftutbygging.  

Området har et stort potensial for reiseliv, og et vern av området vil legge for store begrensinger 
på å kunne utnytte dette i forhold til nødvendig fysisk tilrettelegging.   

Eksisterende vassdragsvern, status som LNF område i kommuneplanen, beliggenheten og at 
Statskog er grunneier i Kvænangsbotn og største del av Navitdalen, gjør at ytterligere vern i 
form av landskapsverneområder fremstår som unødvendig for å bevare områdets egenart.  
Områdets tidligere bruk har ikke forringet men heller forsterket naturverdiene og et vern vil 



legge store begrensninger på vedlikehold av disse verdiene og føre til endring av landskapet på 
sikt.
 

For framtida ønsker kommunen å være med så tidlig som mulig når aktuelle verneområder skal 
vurderes, slik at alternative og mindre konfliktfylte områder kan foreslås.

Subsidiært må de alternative foreslåtte grenser (alternativ 2) for Kvænangsbotn og 
Navitdalen følges og innenfor verneområdet må følgende kunne tillates:

Skogbruk:
-  Det må forskriftsfestes at hogst tillates som frøtrestilling og må kunne utføres med moderne  
 skogsmaskiner.

-  Forvaltningsplanen må gi mulighet for hogst av alle typer skogvirke.
- Annet skogvirke må sidestilles med tømmer når det gjelder adgang til tilrettelegging for     
 vinterveger eller barmarkstransport.  I motsatt fall vil det ikke være mulighet for   
 næringsmessig utnytting av lauvskogen og i tillegg begrense lokalbefolkningens nåværende  
 muligheter til uttak av skog til brendsel.  Det må presiseres at det også innenfor de foreslåtte 
 grenser alternativ 2 for Kvænangsbotn finnes betydelige områder med drivverdig skog,
 fagvurderingen over områder som er økonomisk drivverdig er ufullstendig.    

Friluftsliv og turisme:
-  Det må gis hjemmel for å tillate nødvendig fysisk tilrettelegging for turisme og friluftsliv; 
 merking og oppgradering av stier og veier, bygging av gapahuker, gammer og tømmerkoier.   

Motorferdsel:
-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate eventuell omlegging av eksisterende snøskuterløype 
 (nr.5) på fjellet og oppretting av planlagt alternativ løype fra Bjørkenes til kraftverket via  
 Rundvannet på grunn av usikker sjøis på eksisterende løype      

-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate vedlikehold og nødvendig oppgradering av   
 vei/kjørespor til Dalstuene, Gærbet og Navitdalen og hjemmel for å kunne tillate nødvendig 
 motorisert ferdsel på bar mark på disse veiene.  Behovet er størst til Dalstuene og gjelder  
 spesielt for transport av skoleklasser og funksjonshemmede. 

-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate transport av utstyr til hytter og gammer også på bar 
 mark.

-  Det må gis samme hjemmel for å kunne tillate transport av jaktutbytte av elg innenfor som 
 utenfor verneområdet, det vil si transport ved hjelp av ATV eller traktor.

Lokal forvaltning:
I tilfelle vern ønsker kommunen lokal forvaltning av området.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune går prinsipielt imot de foreslåtte landskapsverneområdene i 
Kvænangsbotn og Navitdalen.



Vi er en særlig næringssvak kommune hvor det offentlige står for største del av sysselsettingen.
Økt privat sysselsetting er derfor meget viktig for framtidig overlevelse som samfunn.    
Kommunen har derfor prioritert næringsutvikling høyt og et vern vil komme i direkte konflikt  
med denne prioritering. Vi har sluttet oss til Tromsøregionens næringsplan som blant annet har  
energi, reiseliv, kultur og opplevelsesnæringer som sentrale satsingsområder.  Tilrettelagt 
infrastruktur er en forutsetning for satsing på de to siste av disse næringer.   

Et eventuelt vern vil legge for store begrensninger på;
- Næringsutvikling, lokal sysselsetting og videreføring av lokale tradisjoner bl.a. innenfor 
 skogbruk og tjæremilebrenning.

- Oppgradering av veier og stier for å bedre tilgjengeligheten for utnyttelse av området til  
 næringsvirksomhet.

- Tilrettelegging av skogsvei for nødvendig transport av funksjonshemmede og andre til   
 Dalstuene, Gærbet og Navitdalen.  

- Oppføring av gapahuker/gammer/tømmerkoier og annen nødvendig fysisk tilrettelegging for     
 friluftsliv og turisme.  

- Mineralleting. 
- Muting.
- Vannkraftutbygging.  

Området har et stort potensial for reiseliv, og et vern av området vil legge for store begrensinger 
på å kunne utnytte dette i forhold til nødvendig fysisk tilrettelegging.   

Eksisterende vassdragsvern, status som LNF område i kommuneplanen, beliggenheten og at 
Statskog er grunneier i Kvænangsbotn og største del av Navitdalen, gjør at ytterligere vern i 
form av landskapsverneområder fremstår som unødvendig for å bevare områdets egenart.  
Områdets tidligere bruk har ikke forringet men heller forsterket naturverdiene og et vern vil 
legge store begrensninger på vedlikehold av disse verdiene og føre til endring av landskapet på 
sikt.
 

For framtida ønsker kommunen å være med så tidlig som mulig når aktuelle verneområder skal 
vurderes, slik at alternative og mindre konfliktfylte områder kan foreslås.

Subsidiært må de alternative foreslåtte grenser (alternativ 2) for Kvænangsbotn og 
Navitdalen følges og innenfor verneområdet må følgende kunne tillates:

Skogbruk:
-  Det må forskriftsfestes at hogst tillates som frøtrestilling og må kunne utføres med moderne  
 skogsmaskiner.

-  Forvaltningsplanen må gi mulighet for hogst av alle typer skogvirke.
- Annet skogvirke må sidestilles med tømmer når det gjelder adgang til tilrettelegging for     
 vinterveger eller barmarkstransport.  I motsatt fall vil det ikke være mulighet for   
 næringsmessig utnytting av lauvskogen og i tillegg begrense lokalbefolkningens nåværende  
 muligheter til uttak av skog til brendsel.  Det må presiseres at det også innenfor de foreslåtte 
 grenser alternativ 2 for Kvænangsbotn finnes betydelige områder med drivverdig skog,
 fagvurderingen over områder som er økonomisk drivverdig er ufullstendig.    

Friluftsliv og turisme:
-  Det må gis hjemmel for å tillate nødvendig fysisk tilrettelegging for turisme og friluftsliv; 
 merking og oppgradering av stier og veier, bygging av gapahuker, gammer og tømmerkoier.   

Motorferdsel:



-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate eventuell omlegging av eksisterende snøskuterløype 
 (nr.5) på fjellet og oppretting av planlagt alternativ løype fra Bjørkenes til kraftverket via  
 Rundvannet på grunn av usikker sjøis på eksisterende løype      

-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate vedlikehold og nødvendig oppgradering av   
 vei/kjørespor til Dalstuene, Gærbet og Navitdalen og hjemmel for å kunne tillate nødvendig 
 motorisert ferdsel på bar mark på disse veiene.  Behovet er størst til Dalstuene og gjelder  
 spesielt for transport av skoleklasser og funksjonshemmede. 

-  Det må gis hjemmel for å kunne tillate transport av utstyr til hytter og gammer også på bar 
 mark.

-  Det må gis samme hjemmel for å kunne tillate transport av jaktutbytte av elg innenfor som 
 utenfor verneområdet, det vil si transport ved hjelp av ATV eller traktor.

Lokal forvaltning:
I tilfelle vern ønsker kommunen lokal forvaltning av området.

PS 2010/23 Søknad om tilleggsbevilgning nødstrøm Gargo sykehjem.

Rådmannens innstilling
Restfinansiering av prosjekt ”Nødstrøm Gargo” gjøres med låneopptak på kr. 300.000,-
over 10 år. Renter og avdrag overføres fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Restfinansiering av prosjekt ”Nødstrøm Gargo” gjøres med låneopptak på kr. 300.000,-
over 10 år. Renter og avdrag overføres fra reserverte tilleggsbevilgninger.

RS 2010/10 Skjenkebevilling enkeltanledning Valan Vel den 17.07.10.

RS 2010/11 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 
24.04.10.


