
 

 

Kvænangs- 

budstikka 
Utgitt av Kvænangen kommune             Nr. 2 -  juni 2010  

I dette nummer kan du 
blant  annet lese om: 

Søknad Kulturskolen  Side 1 

Info kommunale vann– og 
avløpsgebyrer      Side 8 og 9 

Info Kvænangsrittet    Side 3 

Småplukk fra  
Kommunestyret           Side 6 

SØKNAD OM PLASS I  
KULTURSKOLEN 2010/2011 

Skal du søke om plass i Kulturskolen for kommende skoleår, går du inn 
på kommunens hjemmesider: www.kvanangen.kommune.no  og søker 
elektronisk. Gå inn på Skjema fra A til Å, videre til K — Kulturskole—
opptak, fornyelse og utmelding. Så fyller du ut skjemaet og det blir sendt  
elektronisk til kommunens saksbehandlings-system. Dersom  du ikke finner ut av dette, 
kan du også kontakte Kulturskolen v/rektor Rita Boberg Pedersen 77778832/40405628   
Masse flott å velge i, - noe for alle og enhver: 
Barneteater, Mellomgruppe teater, Ungdomsteater, Messingundervisning på kornett/
trompet/althorn/tenorhorn/baryton/tuba, Korps samspill, Fløyteundervisning,  
Pianoundervisning, Gitarundervisning, Fiolinundervisning, Barnekor, Voksenkor,  
Musikklek (førskolebarn fra fylte 4 år), Billedverksted, Matkultur & Kokekunst. 

FRISTEN FOR OPPTAK ER 15. AUGUST 2010  

Baaskivikku Kvænangen og 
Nord-Troms              Side  10 

Info Sommermarked i  
Burfjord                     Side 11 

Info om Reinfjorddagan og 
Spildradagene            Side 12 

Hilsen fra ordføreren  Side 2 

En liten vårhilsen fra storavdelinga i Burfjord bar nehage.  
Her i barnehagen har vi begynt for alvor å glede 
oss til sommeren. 
Vi har boltret oss i snø og etter hvert søle og 
masse vann, noe vi synes er bra deilig. 
Dette barnehageåret har vi jobbet spesielt 
med fagområdet ”kunst, kultur og kreativitet” så vi har fått 
prøvd oss på litt av hvert. 
Så har vi prøvd å lage oss et leserom hvor vi kan kose oss 
med gode bøker og historier, og i den forbindelse kommer vi 
med ett lite ”hjertesukk”:  
”Er det noen som har en liten sofa til oss som de ikke bruker 
lenger, men som barnehagen så sårt trenger?” 
Dersom du skulle ha det, så kan du ringe : 77768287 
og vi vil bli kjempeglad ! 
 
Vårhilsen fra Burfjord barnehage  
(avdeling stor) 

FISKESOMMER 
Kvænangen Jeger- og Fiskerforening arrangerer 
årets fiskesommerarrangement for barn og unge  
lørdag 26 juni fra kl.11 til 14 på kaia i Burfjord.  

Alle er velkommen.  
Gratis fiskestang til nye og gamle medlemmer.  

Ta med redningsvest. 
 

Med vennlig hilsen Kvænangen Jeger- og Fiskerforening 

Info Verdde-turneringen   
                  Side 12 

Info om Baddertreffet 
Side 11 



 

 

HILSEN FRA ORDFØREREN 
Gode Kvænangsværinger!  
Det har vært veldig spennende å være  
politiker i Kvænangen  i vår, med stort  
engasjement fra folk  i mange, viktige saker 
for kommunen.  
 
I forbindelse med Verddeprosjektet som  
gjelder næringsutvikling og bygdeutvikling, så 
har vi gjennomført folkemøter med svært god 
oppslutning flere steder.  
 
Formannskapet og den administrative  
ledelsen har også vært i Kautokeino og hatt 
møte med representanter for reindrifts-
næringen for å finne frem til nye måter å 
samarbeide på. Vi har mange felles  
interesser når vår befolkning øker med over 
400 mennesker i sommerhalvåret, og mange 
av menneskene som er tilknyttet reindrifts-
næringen benytter seg av både offentlige og 
frivillige tilbud i kommunen. Vi skal heller ikke 
legge skjul på at det finnes interesse-
konflikter, spesielt innenfor arealbruken i 
kommunen. Kommunens holdning er at med 
å bli bedre kjent med hverandre, vil vi lettere 
finne felles løsninger, også i saker der vi i  
utgangspunktet er uenige. Et godt forhold 
mellom de fastboende og reindriftssamene, 
er betinget av at begge parter har rettigheter 
og plikter. Jeg vil oppfordre alle til å bidra slik 
at vi lykkes med dette svært viktige prosjektet 
i de nærmeste månedene. 
 
Det har også vært jobbet mye med planene 
om landskapsvern i Kvænangsbotn og Navit-
dalen, og med det eventuelle skogvernet i 
kommunen. Her har befolkningen i området 
vært veldig aktive for å fremme sitt syn, og 
dette blir lagt merke til også av Fylkes-
mannen og andre myndigheter.  
Som ordfører, har jeg i ulike sammenhenger 
prøvd å fremheve viktigheten av at sentrale 

styresmakter lytter til det lokale nivå i slike 
saker, rett og slett fordi at den vet best hvor 
skoen trykker, som har den på. Jeg er sikker 
på at dette på sikt vil føre til at det er lettere å 
bli hørt, og at lokaldemokratiet trenger å  
styrkes, og ikke svekkes i form av flere  
innsigelser og sentrale pålegg.  
 
I tillegg til dette, så har vi prøvd fra  
kommunens side å vinne frem med tiltak  
innenfor samferdsel. Et ustabilt båttilbud,  
dårlige fylkesveier, trafikkfarlig skolevei og 
mange stengninger av  Kvænangsfjellet viser  
viktigheten av at alle prøver å påvirke de som 
har ansvaret for dette. Vi må videreformidle 
alle slike henvendelser, og det er  helt  
avgjørende at jeg får innspill direkte fra  
innbyggerne, så fortsett med det!    
 
Når sommeren kommer, våkner vi på mange 
måter til liv i Kvænangen. En gjennomgang 
av hva som skal skje viser at de som ønsker 
det, kan delta på arrangementer nesten hver 
eneste helg de kommende månedene.  
De som sier at det ikke er noe å gjøre i 
Kvænangen, snakker rett og slett ikke sant. 
Da er det kjempeviktig at vi som innbyggere, 
hjelper oss selv ved å takke ja når de lokale 
ildsjelene ber om hjelp til dugnad og tiltak 
som kommer alle til gode. 
Vi har i vår også fått god oppmerksomhet 
rundt arbeidet i kulturskolen, gjennom delta-
gelse i UKM, og det nye tilbudet med  
matkultur. Jeg vil her også spesielt trekke 
frem det nystartede seniorlaget i fotball som 
er et godt tilbud til våre ungdommer.  
 
 Med ønske om en fantastisk sommer, håper 
jeg derfor at vi sees på noen av de flotte  
arrangementene som skal avholdes rundt 
omkring i kommunen! 

Vennlig hilsen John Helland  
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ELEKTRIKER I KVÆNANGEN  
Nå har JB-Elektro stasjonær servicebil i  

kommunen. Roy A. Reinnøk har vendt tilbake til hjemlige  
Trakter, og er klar for alle typer oppdrag innen elektro. 

Tlf.: +47 9151 4090 
Mail: roy-arnfinn@jbelektro.no 
Hjemmeside: www.jbelektro.no 



 

 

 
 
 

Vi blir med i år også på  

sommermarkedet i  

Burfjord 10-12 juni 2010☺ 
Krambua drives av Finnmarkskollektivet.  
Vårt mål er å hjelpe rusavhengige til å komme seg ut av misbruket.  
Vi tilrettelegger slik at de skal få muligheten til å leve mest mulig  

selvstendig og ha en aktiv hverdag. Sammen gjør vi det mulig for dem å mestre et liv uten 
rusmisbruk. Den faglige plattformen Finnmarkskollektivet bygger på er levefellesskapet. 
Det vil si at de ansatte velger å bo og leve sammen med beboerne.  
Behandlingstiden er i utgangspunktet ett år, men lengden på behandlingen vurderes i  
forhold til den enkelte.  
Vi flytter hundekjørerverkstedet til Alteidet skole, dette gjør at Krambua vil være åpen 
hver dag fra  mandag til lørdag i hele sommer.  Dersom dere ønsker reparasjoner eller 
kjøp av hundutstyr, ta kontakt med kollektivet  
Mandag – Fredag fra Kl:08.00 -15.30  på tlf 78 44 45 30 eller mail oss på 
info@finnmarkskollektivet.no  
Ønsker du mer informasjon, gå inn på hjemmesiden vår: www.finnmarkskollektivet.no  

Hilsen alle oss på Finnmarkskollektivet  

Kvænangs- 

budstikka 

Kvænangen kommune, 9161 Burfjord 
Tlf  77 77 88 00, Faks 77 77 88 07 
Manus og bilder sendes til 
postmottak@kvanangen.kommune.no 
 
Søk for mer informasjon på  
www.kvanangen.kommune.no 
 
Ansvarlig redaktør:  Liv-Wigdis Smith  
 
Redaktør:  Rita B. Pedersen 
 
Redaksjonskomité:  Hans Jørgen Emaus 
 Trine Sølberg 
 Lillian Soleng 
 Dagfinn Pedersen 
 Bernt Mathiassen 
 Rita B. Pedersen 
 
Utgivelse den 1. mars, 1. juni, 1. sept. og  
1. desember.  
(Forbehold om endringer.) 
Frist for innlevering av stoff er 10. måne-
den før. 

 3 Kvænangsbudstikka 

Kvænangsrittet  / Gargofjellmarsjen  
Kvænangsrittet arrangeres for sjette gang  

lørdag 3.juli 2010  kl.1500.  
Start i Burfjord for trim og turklasse. Trim kan starte kl.1400  
og traseèn er Burfjord-Kvænangsfjellet.  
Turklassen kjører via Alteidet, og da er distansen opp til Kvæn-

angsfjellet  59 km. Klarer vi ny bestetid i år? Raskere enn 1 time 45 min. og 20 sek. og det 
er rekord. De siste 3 år har distansen på Kvænangsrittet vært like lang. Statoilspurten  er 
som tidligere med for å få tempo i rittet. 

ICA ferdighetsritt for de 
yngste tidligere på dagen 
med premier til alle.  
Gratis brus og is. 
 
 

 
 
Nytt av året og noe for alle 
er ”Gargofjellmarsjen”  
som arrangeres dagen etter  
rittet.  
Her blir det familie/trim/tur/
konkurranseklasse med 
start fra kl.1000. En fin  
mulighet for å få sett bygda, 

dalen og fjorden fra toppen av Gargofjellet 471 m.o.h.  
Trekkepremier på startnummer. 
Informasjon om rittet/marsjen får du ved å kontakte Terje 
Leirbakken tlf.: 99729800  
mailadr.: terje.leirbakken@burfjord.no 

Burfjord IL-sykkel 
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TERMINLISTE FOR A-LAGET, BURFJORD IL  
MERK: Enkelte  
kamper er flyttet  
innenfor hver runde, 
eksempel: i runde 4 
ser du at Burfjord-
Tromsøysund ikke 
spilles før 21. august, 
og i runde 9 ser du at 
Burfjord– Ringvassøy 
spilles allerede 6. juni. 
Dette skyldes dato-
byttinger som er frem-
kommet etter ønske 
fra de involverte  
lagene. 
 

OBS! 
Nordreisa 2 har 
etteranmeldt et 
lag  i 
6. divisjon, og 
dermed er det 
kommet inn to 
ekstra kamper: 
 
08.06  kl. 19.15: 
Burfjord—
Nordreisa 2 
 
14.08 kl. 15.00: 
Nordreisa 2—
Burfjord 

Dato Tid Hjemmelag Bortelag Bane 

Runde 1 

Ingen  kamp  
Burfjord 

    

Runde 2 

lørdag 
15.05.2010 

15:00 Ringvassøy 2 Burfjord Hansnes grus 

Runde 3 

lørdag 
29.05.2010 

15:00 Skarp 2 Burfjord 
Skarpmarka 
Kunstgress 

Runde 4 

lørdag 
21.08.2010 

14:00 Burfjord Tromsøysund Burfjord gress 

Runde 5 

fredag 
11.06.2010 

19:15 Indre Kåfjord Burfjord 
Nordkjosbotn 
Kunstgress 

Runde 6 

lørdag 
19.06.2010 

17:00 Burfjord Stakkevollan 2 Burfjord gress 

Runde 7 

lørdag 
26.06.2010 

17:00 
Stakkevollan 3 
(7'er) 

Burfjord 
Stakkevollan 
kunstgress A 

Runde 8 

Ingen kamp 
Burfjord 

    

Runde 9 

søndag 
06.06.2010 

14:00 Burfjord Ringvassøy 2 Burfjord gress 

Runde 10 

søndag 
29.08.2010 

14:00 Burfjord Skarp 2 Burfjord gress 

Runde 11 

lørdag 
04.09.2010 

13:00 Tromsøysund Burfjord 
Stakkevollan 
kunstgress 

Runde 12 

lørdag 
11.09.2010 

15:00 Burfjord Indre Kåfjord Burfjord gress 

Runde 13 

søndag 
19.09.2010 

14:00 Stakkevollan 2 Burfjord 
Stakkevollan 
kunstgress 

Runde 14 

lørdag 
25.09.2010 

15:00 Burfjord 
Stakkevollan 3 
(7'er) 

Burfjord gress 
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INFORMASJON FRA BRANNVESENET 
Kvænangen kommune 

Ekspedisjonstid: 08:00 - 15:00 
Direkte innvalg: 77778847- Brannsjef  

 
• Det er generelt forbud mot å tenne bål i nærheten av skogmark i perioden 

15. april til 15.september . Et i utgangspunktet lite bål kan føre til skogbrann  
og få store konsekvenser. 

 
• Skogbrannfaren er høy, pass på at du ikke forårsaker skogbrann. Det skal ikke mer til 

enn glør fra sigarettstumper eller bruk av engangsgriller i naturen for å starte  
 en skogbrann. 
 
• I perioder med tørt og varmt vær skal du alltid oppføre deg slik at det ikke oppstår brann 
 
Hva gjør du hvis uhellet er ute og du som førsteman n kommer til en skogbrann? 
 
1. Varsle  brannvesenet på nødnummer 110  om brannen. Fortell hvem du er, gi beskjed 

om hvordan du kan kontaktes. Tydelig stedsangivelse er viktig å gi. Møt gjerne brann-
vesenet for og vise vei frem til brannstedet. 

2. Begynn slokkearbeidet med tilgjengelige ressurser. Brekk eller hogg et lite lauvtre på ca 
2 meter og fjern kvister nedenfra til du sitter igjen med en dusk i toppen. Børst/fei  

 flammene tilbake til brannområdet. Ikke slå, det har dårligere effekt og kan til og med 
 gjøre vondt verre. Hagekanner og bøtter kan gjøre god nytte hvis vann er tilgjengelig. 
 Du kan også bruke sand eller tepper for å forsøke å kvele flammene. 
3. Bevar fatningen og fordel tilgjengelige ressurser på hver side av ildens flanker.                 

(sider eller kanter). Treng ilden ned som mot bunnen av en trekant til den er slokket. 
4. Sørg for tilstrekkelig etterslokking og vakthold. Ved skogbrann kan det brenne i  
 jordsmonn, trestubber, maurtuer, og annet, og ved litt vind vil ilden raskt flamme opp 
 igjen. Vær derfor særlig oppmerksom om det er meldt om vind eller vindøkning. 
5. Skogbrannslokking er farlig arbeid. Vis største forsiktighet og kom deg ut av  
 området før flammene omringer deg. Ta ikke sjanser . 
Bålbrenning 
Det er ikke tillatt å brenne bygningsavfall, plast eller oljeprodukter. 
Annen brenning er strengt regulert, men det kan i helt spesielle tilfeller søkes om tillatelse. 
Søknader sendes Kvænangen kommune, 9161 Burfjord og  vil bli behandlet individuelt i 
forhold til årstid og sted. 

Med hilsen Kvænangen Brann & Redning, Brannsjefen 

JENTELAGET  
TIL BURFJORD IL  

Lerøy – turneringa i fotball ble arrangert 
på Skjervøy, 7-9 mai. Jentelaget til  
Burfjord idrettslag, tok en flott 3 plass i 
sin klasse.  
De slo Skjervøy2, 1-0 i bronsefinalen. 
GRATULERER JENTER! 
Bildet: 
De glade og slitne spillerne er fra  
venstre; Charlotte, Lotte, Andrea,  
Benedicte, Emma og Mariell. Karoline 
Jensen var ikke til stede da bilde ble 
tatt. 

Jan Inge 
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Orientering fra Kvænangen kommune, låne- og tilskud dsformidling:  
STARTLÅN  
For perioden 01.05.10 og så langt lånemidlene rekker, kan kommunen tilby Startlån til fast rente 
3,95% og bindingstid 5 år.  For de av våre lånetakere som har låneavtaler, vil avtalt betalings-
plan være gjeldene (med unntak av flytende rente).  
Vi minner om at lånemidlene er behovsprøvd, og det anbefales at før kommunen kontaktes 
ang. lån, bør det ha vært forsøkt ekstern finansiering.  
TILSKUDD TIL ETABLERING I BOLIG OG TILPASNING AV BO LIG 
Kvænangen kommune har også i år tilskuddsmidler for videretildeling. 
Bolitilskudd til etablering  er strengt behovsprøvd i forhold til økonomisk  
situasjon. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd. Tilskudd kan ytes 
til kjøp av brukt bolig, eller oppføring av ny bolig i kommunen. For å søke om boligtilskudd til 
etablering eller utbedring/tilpasning av bolig brukes skjema HB 8 .S.1. 
Boligtilskudd til utbedring innebærer å gi bygningen en høyere standard enn tidligere, 
for eksempel etterisolering, utskifting av ødelagte vinduer, eller andre former for enøk-tiltak. 
Tilpasning av bolig innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for 
eksempel funksjonshemming. Tilskudd til utbedring/tilpasning er strengt behovsprøvd.  
Kommunen kan også hjelpe til med utfylling av søknad. 
Søknad om tilskudd sendes Kvænangen kommune, kommun ekassen,  
9161 Burfjord.  Søknadsfrist 31.05.10.  
Søknadsskjema kan lastes fra internett; husbanken.no (se under lån og tilskudd) eller fås på 
kommunekassen.  Henvendelser til tlf. 77778823 

Småplukk fra Kommunestyrets møte den 10.03.10. 

Tyverisikring av Kvænangen barne– og ungdomsskole.  Det ble vedtatt å låne kr 250 000 til alarm og 
annen tyverisikring på skolen etter alle tyveriraidene i 2009. 

Opptak av Startlån på kr 8 mill  til videreutlån til boligkjøp, refinansiering og utbedringer av hus. 

Salg av tilleggsareal til Finnmarkskollektivet.  Etter at Finnmarkskollektivet kjøpte Alteidet skole fikk 
de kjøpe  tilleggsareal på nordsiden av den opprinnelige skoletomta. 

Innsparinger i henhold til kommunale vedtak.  I forbindelse med innsparing på skolesektoren ble det 
vedtatt en innsparingspakke som bl.a medførte rammekutt på alle 3 skolene, reduksjon av logoped-
stillingen og inndragning av stilling på teknisk. 

Søknad om fritak for eiendomsskatt fra Bredbåndsfyl ket  ble avslått. 

Tilsetting av prosjektingeniør.  Det ble vedtatt at det tilsettes prosjektingeniør for inntil 
3 år og at et politisk/administrativt utvalg nedsettes for å følge opp prosjektene. 

Forvaltningsrapport for ressursbruk i grunnskolen b le lagt fram.  Den inneholdt små 
avvik og kommunen skal jobbe videre med bedre rutiner for budsjettregulering og få inn systemer for  
internkontroll og for oppfølging av de nasjonale kvalitetsvurderingene. 

SMÅNYTT OG TO STORE ØNSKER FRA GULLSTIEN BARNEHAGE 
Vi i Burfjord barnehage avdeling Gullstien er en gruppe med mange flotte barn, og med masse 
fantasi. Etter en lang vinter med lange kuldeperioder er det endelig tid for mye utelek. Det er 
herlig å leke med vann, gå på tur i fjæra og grille pølser. Vi er også så heldig at vi får dra på  
besøk til Kaasen Gård, og se på dyrene. Når alle barna har fått seg en tur dit, og selv tatt bilder 
av dyrene skal vi lage en helt egen dyrebok. 

Vi vil også si at vi ønsker oss en liten gammel plastbåt, som vi 
kan leke i ute. 
Vi ønsker også en overhead slik at vi kan se på bilder, lage 
skyggefigurer og mye mer. 
Så hvis det er noen som har noe slikt så tar vi gjerne imot. 

Hilsen oss i Gullstien. 
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Ungdomsrådet/fritidsklubben og ungdomsleder inviterer,  
utfordrer og oppfordrer til 

 

OLABILKONKURRANSE 
 
Vi vil se hvem som har, eller lager den fineste, kuleste,  
tøffeste og raskeste olabilen?? 
Og dersom det viser seg å være interesse for olabil, prøver vi 

å få til visning, løp og premiering til høsten en gang.   (August – september.) 
I så fall kommer vi tilbake til saken med mer informasjon over sommeren, som for eksempel om hvor og når, klasser, regler osv. 
Så finn frem gamle hjul og kreative hjerneceller og mekk en bil !! 
Og meld så din interesse på tlf 40405625 eller 45012501 utpå sommeren en gang. 
 
Her er en pekepinn på noe å ta hensyn til under bygging… 
 

1. Bilen skal ikke ha skarpe spiker, skruer eller andre fremmedelementer stikkende ut som kan 

skade fører eller tilskuere.  

2. Bilens byggemateriale er valgfritt.  

3. Bilen bør konstrueres slik at førerens ben ikke kan komme mellom bakken og bilen, men vi 

ser også viktigheten med å kunne  sette bena ned til bakken.  

4. Bilen skal være utstyrt med effektiv og lettbetjent brems.  

5. Styresystemet skal være av slik art at bilen kan kontrolleres enkelt og trygt fra ”cockpit”.  

6. Type hjul er valgfritt men må monteres forsvarlig og bør en max ytre diameter på 50 cm.  

7. Bilen skal ha 4 hjul, og det må være nesten lik akselavstand på for- og bakaksling.  

8. Bilen bør ha en eller annen form for veltebøyle slik at nakke og hode er skjermet ved velt.  

9. Alt av bilens ”ekstrautstyr” skal være solid fastmontert. Det er ikke tillatt å lage bilen kunstig 

tung.  

10. Det anbefales også  en eller annen form for bilbelte. (Dette er det opp til bygger å         

bestemme)  

 

HVA ER FRISKLIVSRESEPT? 
Frisklivsresepten er en del av det forebyggende og helsefremmende 
arbeidet i kommunen. Tilbudet er til friske voksne som står i fare for å 
bli syke, og syke voksne som er i ferd med å bli friske. 
 
Frisklivsresepten gir deg tre måneders oppfølging på  
frisklivssentralen; her kan man få hjelp til å endre vaner innenfor  
områdene fysisk aktivitet, kosthold og røyking. 
 
Frisklivsresepten skrives ut av lege, som vil ta en helsesjekk av deg.  

Når du har fått resept, kontakter du frisklivssentralen. Her vil en veileder ha en helsesamtale med deg,    
og dere lager en plan for reseptperioden. Tilbudene i reseptperioden kan være fysisk aktivitet i gruppe, 
kostholdsveiledning, ”Bra mat”-kurs og motivasjonssamtaler.  

Reseptperioden starter og avsluttes med en kondisjonstest og helsesamtale. Legen vil få kopi av           
resultatene etter reseptperioden, og du vil få en ny helsesjekk hos lege. Har du fortsatt behov for           
oppfølging kan legen skrive ut en ny resept. 

 
Høres dette ut som det kan være noe for deg? 
 
Ta kontakt: 
Frisklivssentralen v/ Kommunefysioterapien, Kvænangen Kommune, 9161 Burfjord 
 frisklivssentralen@kvanangen.kommune.no Tlf: 77 77 90 21/ 77 77 90 29 
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Informasjon om endringer i kommunale vann- og avløp sgebyrer. 
Kvænangen kommune har vedtatt en ny forskrift for avgift på vann og avløp. 
I den forbindelse er det også laget et nytt gebyrregulativ.  
(Godkjent av Kvænangen kommunestyre 16.12.2009) 
Et utdrag av denne følger her: 
 
Engangsgebyr for tilknytning  
Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. 
 
Engangsgebyret skal være likt for alle abonnenter og skal betales ved første gangs tilknytning.  
Beløpet er på kr 7.500,- eks.mva for tilknytning til kommunal vannledning og kr 7.500,- eks.mva for 
tilknytning til kommunal avløpsledning. 
Årsgebyr  
Årsgebyret består av et abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. 
• Abonnementsgebyr (en fast sum) 
• Forbruksgebyr (stipulert forbruk eller etter målt forbruk) 
Abonnementsgebyr  
Abonnementsgebyret er årsgebyrets faste del som skal dekke kommunens faste kostnader for  
investeringer knyttet til vann- og/eller avløpstjenestene.  

 
Forbruksgebyr  
Forbruksgebyret er et variabelt gebyr og beregnes på grunnlag av målt eller stipulert vannforbruk, 
begge basert på nedenstående enhetspris: 

 
Stipulert forbruk (areal)  
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.  
Stipulert forbruk (m3) beregnes slik: 
Bruksareal (BRA) (m2) x spesifikt forbruk (m3/m2) der:  
 
• Arealet beregnes som bruksareal BRA (m2) etter NS 3940 
• Spesifikt forbruk er satt til 1,25 m3/m2 (BRA) 
 
Forbruksgebyr boliger (stipulert forbruk) 

 
Forbruksgebyr hytte/fritidshus:  

 

Abonnementsgebyr:  Vann Vann Avløp Avløp 
 kr inkl. mva kr eks. 

mva 
kr inkl. mva kr eks. 

mva 
Hytte/fritidsbolig 1500 1200 1500 1200 

Bolig 1500 1200 1500 1200 

Forsamlingshus mv. / 10% 
av bolig 

150 120 150 120 

Næring 3000 2400 3000 2400 

Forbruksgebyr          
 Enhetspris for vann: Enhetspris for avløp 

  Kr inkl. mva Kr eks. 
mva 

Kr inkl. 
mva 

Kr eks. 
mva 

 9 7,2 9 7,2 

• Vann: Enhetspris (9 kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 

• Avløp: Enhetspris (9 kr/m3) x stipulert forbruk (m3) 

• Vann: Enhetspris (9 kr/m3) x stipulert forbruk (m3)/2 

• Avløp: Enhetspris (9 kr/m3) x stipulert forbruk (m3)/2 



 

 

Målt forbruk (vannmåler)  
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik 
vannmengde. Unntak fra dette må dokumenteres av abonnenten, jfr. § 8 i Forskrift om vann- og       
kloakkgebyrer i Kvænangen kommune. 

Forbruksgebyr ved bruk av vannmåler  

 
 
Vannmåler  
Abonnenten eier vannmåleren. Alle kostnadene for installasjon, drift, avlesning m.m. dekkes av    
abonnenten.  
Den nye forskriften åpner for at det kan monteres vannmåler. Ved bruk av vannmåler betaler en for 
det faktiske forbruk av vann og avløp. I tillegg kommer her også abonementsgebyrene på henholdsvis 
vann og avløp med 1500 hver. For de som har store boliger med få beboere, så kan det lønne seg å 
installere vannmåler. 
 
Nedenfor kan du se et eksempel. På samme måte kan du selv beregne ditt eget forbruk. 
Eksempel: 
Bolig med bruksareal 120 m2 og med 2 personer. Forventet årlig forbruk er på ca. 140m3  
(det regnes vanligvis med at en person bruker ca. 60-70 m3pr. år) Forbruket stipuleres til ca. 1,25 m3/
m2. Prisen for 1 m3 vann er 7,20 kr/år og for avløp 7,20 kr/år. (eks.mva) 

 
Abonnementsgebyr for vann      1.200 kr 
Abonnementsgebyr for avløp      1.200 kr 
Forbruksgebyr vann     120 x 1,25 x 7,2 =  1.080 kr 

 
Sum årsgebyr for både vann og avløp    4.560 kr 

 
Sum årsgebyr, inkl. mva       5.700 kr 
 

 
Abonnementsgebyr for vann      1.200 kr 
Abonnementsgebyr for avløp      1.200 kr 
Forbruksgebyr vann      140 x 7,2 =  1.008 kr 

 
Sum årsgebyr for både vann og avløp    4.416 kr 

 
Sum årsgebyr, inkl. mva       5.520 kr 
 
Ditt bruksareal fremgår av faktura. 
Er det spørsmål angående pris og utregning, så kan henvendelsen rettes til økonomi-
avdelinga 77 77 88 21. 
Dersom en har spørsmål angående beregning av areal og andre tekniske spørsmål, så 
kan en henvende seg til teknisk avdeling 77 77 88 43. 
 
 
Til orientering, så ligger det mer utfyllende informasjon om dette på kommunens hjemmeside. 

• Vann: Enhetspris (9 kr/m3) x målt forbruk 

• Avløp: Enhetspris (9 kr/m3) x målt forbruk 

Uten vannmåler        Stipulert 

Forbruksgebyr avløp    120 x 1,25 x 7,2 =  1.080 kr 

Mva. 25%          1.140 kr 

Med vannmåler        Målt 

Forbruksgebyr avløp     140 x 7,2 =  1.008 kr 

Mva. 25%          1.104 kr 
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Paaskivikko 2010/Baaskiuka 2010 
Kvenske kulturdager i Nord-Troms 7.-13.juni 

 
 
 
 
 
 
 
7. juni  Storfjord  Samfunnshuset i Skibotn kl. 18.00  Tema: kvenske sang– og musikktradisjoner 
8. juni  Lyngen  Fablab, Pollen kl. 17.00    Tema: Kvenske stedsnavn, kvenske portretter 
9. juni  Kåfjord  Kåfjord kultursenter, Olderdalen kl. 17.00 Tema: Kvener—historikk og definisjon 
10. juni Kvænangen  Kvænangsbotn Grendehus kl. 17.00  Tema: Kvenske stedsnavn, dikt og eventyr 
  Kl. 17.00—Åpning v/ordfører John Helland 
  Kl. 17.10—Musikkinnslag v/ Daleng og Dahl 
  Kl. 17.15—”Kvenske stedsnavn i Kvænangen” v/Irene Andreassen 
  Kl. 18.00—Diskusjon 
  Kl. 18.15—Pause 
  Kl. 18.45—Kulturskolen underholder 
  Kl. 19.00—Eventyrstund v/Jan Claussen, finske fortellinger fra Kvænangen/Nordreisa (Qvigstad) 
  Kl. 19.30—Konsert m/Daleng og Dahl 
  Kl. 19.30—Kafe 
11. juni Nordreisa  Markedsplassen Kronebutikken, Sørkjosen Tema: Eventyr, stedsnavn, Kvenidol 
12. juni Nordreisa  Markedsplassen Kronebutikken, Sørkjosen Hva: Salgsboder, kurs, utstillinger m.m 
13. juni Nordreisa  Bergmo bedehus kl. 11.00   Hva: Finsk gudstjeneste, kirkekaffe 
     Tørfoss kvengård, Reisadalen kl. 12.00 Hva: Familiedag, matsalg, fortellerstund, m.m. 

VELKOMMEN TIL ALLE DE ARRANGEMENTER DU ØNSKER Å VÆRE MED PÅ! 

TRIM FOR ALLE 
Kvænangen LHL vil fra høsten av starte opp med trimgrupper for alle, - alle kategori-
er for både menn og kvinner. 
 

To nyutdannede instruktører er klar til å spre sin nyervervede kunnskap til de som har lyst til å være 
med på dette. 
Eldbjørg Jonassen og Trine Røberg har vært på et 3-dagers kurs ved LHL senteret i Skibotn.  
Eldbjørg har spesialisert seg på vanntrim, og Trine har tatt kurs med trim for hjertesyke/hjertefriske, 
lungesyke/lungefriske, ja egentlig trim for alle de som kunne tenke seg å trimme litt mer.  
Det vil komme mer informasjon om disse trimprogrammene senere på sommeren, - om når og hvor 
dette skal starte opp. Til høsten er de tenkt på å komme i gang. Se etter oppslag og annen informa-
sjon.  
Om du vil vite mer om dette, kan du kontakte Eldbjørg Jonassen eller Trine Røberg. Du kan også 
snakke med Kjell Kr. Johansen for å få den informasjonen du trenger. 
Bli med du også! 

 
 
 
 
 
 
 

LHL og FYSAK vil nå fra 1. juni få satt ut bøker på alle trimpostene, - både til fjells og til fjords, slik at 
du kan skrive navnet ditt i bøkene når du går de merkede turløypene rundt om i kommunen.  
Det vil bli flott premiering når sesongen er slutt, - og har du vært på mange nok turer vil du ha ekstra 
store muligheter til både å bli i god form og for å få gode premier. Bli med på å holde deg i form på en 
morsom og inspirerende måte. 



 

 

SOMMERMARKED I BURFJORD 10.-12. JUNI 2010 
Program: 
• Salg av grillmat, kaffe, saft og kaker. 
• Lokale produsenter stiller ut og selger sine produkter fra 

salgsboder. 
 Det vil bli solgt bl.a. massasje, silkeskjerf, snekkerprodukter, 
 sølvvarer, strikkevarer, sømprodukter, glass, badestamper,  
 diverse husflid, matlaging, hårextention og salg av fisk. 
• Demonstrasjon av brannvesenet fredag. 
• Brød og andre bakevarer vil bli laget i portugisisk steinovn og selges. 
• Verdde AS selger røkt reinskav i pitabrød. 
• Hos Byggtorget Materialhandelen AS vil det torsdag og fredag være 
 representanter tilstede for å demonstrere ulike varer. 
• Byggtorget Materialhandelen AS vil ha auksjon i løpet av messedagene. 
• Røde Kors vil ha informasjonsstand på lørdag, og det vil bli mulighet 
 for å starte en lokal Røde kors avdeling. 
• Råd og tips om tilberedning av fisk. 
• Fest på lørdag. Bryggedans på kaia kl. 22.00—02.00. Værforbehold. Inngang. 
• Hoppeslott for barn. 
• Kvænangen Jeger– og Fiskerforening arrangerer fiskekonkurranse 
 Lørdag kl. 12.00—14.00 på kaia. 
• Kvænangen Jeger– og Fiskerforening arrangerer Kanopadling og Lassokasting  
 i løpet av markedet. 
• Kvænangen Skytterlag arrangerer skyting for barn på blink med luftgevær 
 på selvanviser fredag kl. 15.00—18.00. 
• Rita Boberg Pedersen arrangerer Bilrebusløp fredag kl. 18.00.  
 Påmelding til tlf.: 40405628. Premiering. 
• Det vil bli flere aktiviteter, konkurranser og lignende 
 
 

BADDERTREFFET  2010 
Foreløpig program for Baddertreff 2010 — 9.-11.juli: 
 
Fredag 9.juli  Sangkafé  
Lørdag 10.juli  Grill, stand og aktiviteter v/ fotballbanen 
    Fiskekonkurranse 
    Fest aldersgrense 18 år –musikk: Uro 
Søndag 11.juli   Turmarsj i lysløypa 
  Sportlige aktiviteter for barn 
 

Se oppslag når det nærmer seg! 
Alle som ønsker seg et hyggelig samvær, ønskes velkommen! 

 Arr. Badderen bygdelag 

Åpningstider under 
messedagene: 
 
Krambua og  
Byggtorget  
Materialhandelen AS: 
Utvidede åpningstider: 
Torsdag 09.00—16.00 
Fredag 09.00—21.00 
Lørdag 10.00—18.00 
 
Ica Nær: 
Torsdag 09.00—21.00 
Fredag 09.00—21.00 
Lørdag 10.00—18.00 
 
Coop Marked: 
Torsdag 09.00—21.00 
Fredag 09.00—21.00 
Lørdag 10.00—18.00 
 
Statoil: 
Torsdag 08.00—21.00 
Fredag 08.00—21.00 
Lørdag 09.00—21.00 
 
Kafe E6: 
Torsdag, fredag og  
lørdag: 11.00—21.00 

 
Vi ønsker dere alle  

velkommen til  
Sommermarked. 

Her kan du gjøre mange 
kupp!  

Eller rett og slett bare 
treffe folk. 
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REINFJORDDAGAN 2010 
Dato for årets Reinfjorddager er nå klar: Arrangementet vil gå av stabelen i uke 28, 
nærmere bestemt fra 13. juli til og med 17. juli.  
Dette er tredje gangen at Reinfjord Bygdelag arrangerer slike dager, og tidligere  
arrangementer har vært en stor suksess. 
Program for dagene er ikke helt klarlagte ennå, - se etter oppslag og annen  
informasjon om programmet. 

VELKOMMEN TIL REINFJORD! 
 
Med vennlig hilsen Bjørn-Ove Sletten, kasserer Reinfjord Bygdelag,  

tlf.: 77 68 36 13/91 57 43 24  E-post. boslett@online.no 

SPILDRADAGAN 2010 
Arrangeres 16. juli—18. juli 2010 

Foreløpig program er som følger: 
• Kultursti med Ivar Bjørklund som guide. 
• Båttur rundt øya med Roy Isaksen. 
• Foredrag om fugler ved ornitolog. 
• Salg av husflidsprodukter. 
• Grilling. 
• Kafe. 
• Quiz, lek og konkurranser 
Tider og tidspunkter kommer etter hvert, - følg med på oppslag og annen informasjon 
 
Overnatting kan skaffes, - ta kontakt med Nils Jørgen Pedersen (mobiltlf.: 41446605 E-post: nilsjp@hotmail.com ) 
 
Det er også kirkesøndag på Skorpa denne helga, - og i den forbindelse ordnes det med transport til Skorpa øy. 
 
Vil du se mer fra Spildra, så kan du finne en side på Facebook som heter ”Spildra en naturpærle på 70 grader nord”, - søk 
på den og bli gjerne medlem av gruppa samtidig som du får se masse flotte bilder fra vår øy. 
 

VELKOMMEN TIL SPILDRA! 

VI MINNER OM AT ÅRETS  
 

VERDDE-TURNERING  

 
GÅR AV STABELEN 16.-18. juli 2010 

OM KVÆNANGSBUDSTIKKA 
Fra og med neste nummer (september 2010)  må dere sende inn stoff dere vil ha inn til: 

Anne.Bahr@kvanangen.kommune.no 
___________________________________________ 

 
OM BASSENG OG GYMSAL FOR LAG OG FORENINGER PÅ KVELD STID 

Fra nå av så er det Hans-Jørgen Emaus som fordeler bruken, har kontakt med  
ansvarspersoner, formidler livredningskurs og  

få inn lister over voksne brukere for betaling av kveldsbruken.  
Kontakt: Hans.Emaus@kvanangen.kommune.no  


