
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 18.06.2010
Tidspunkt: 08:30-12:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland LEDER KVH
Ivar Henning Boberg MEDL KVAP
Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP
Jan Helge Jensen MEDL KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Ann Sissel Emaus MEDL KVAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Jan Inge Karlsen Ann Sissel Emaus KVAP

Merknader
Ingen. 3 tilleggsaker vedtas tatt opp i møtet.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Rolf Hjellnes Økonomisjef
Liv Smith Rådmann

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Jan Inge Karlsen John Helland
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2010/2793

RS 2010/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, fest ifb med 
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2010/2947

RS 2010/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
flerbrukshus den 17.07.10.

2010/2954

RS 2010/16 Skjenkebevilling ved enkeltanledning, Seglvik 
Vel den 09-10.07.10.

2010/2793

RS 2010/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Bryggedans 
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2010/3023
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2010/2223



RS 2010/19 Skjenkebevilling til enkeltanledning, 
Reinfjorddagan 14-17.07.10

2010/2333



PS 2010/25 Årsregnskap 2009

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar regnskap for 2009 med kontrollutvalgets merknader.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar regnskap for 2009 med kontrollutvalgets merknader.

PS 2010/26 Finansiering av avvikling av likviditetsreserve/endring av 
regnskapsprinsipp

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar at avvikling av likviditetsreserve/endring av 
periodiseringsprinsipp på totalt kroner 5.049.713,24 finansieres ved bruk av ubundet 
disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Forslag fra Høyre:
Nytt tillegg i setningen: ,og 1,5 mill. herav finansieres med låneopptak til en årlig driftskostnad 
på ca. 120.000 kr.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre vedtar at avvikling av likviditetsreserve/endring av 
periodiseringsprinsipp på totalt kroner 5.049.713,24 finansieres ved bruk av ubundet 
disposisjonsfond, og 1,5 mill. herav finansieres med låneopptak til en årlig driftskostnad på ca. 
120.000 kr.



PS 2010/27 Anvendelse av regnskapsmessig overskudd 2009

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar at regnskapsmessig overskudd for 2009 med kroner 
1.346.573,38 avsettes til ubundet disposisjonsfond.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre vedtar at regnskapsmessig overskudd for 2009 med kroner 
1.346.573,38 avsettes til ubundet disposisjonsfond.

PS 2010/28 Nytt låneopptak for finansiering av merforbruk investeringer 
2009

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre vedtar låneopptak med kroner 1.276.820,22 til dekning av 
merforbruk investeringer 2009.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannen endret i møtet sin innstilling til:
Kvænangen kommunestyre vedtar låneopptak med kroner 1.024.478,22  til dekning av 
merforbruk investeringer 2009. Økt egenkapitalinnskudd KLP kroner 252.342,00 finansieres 
ved bruk av fond 25650.001 Disp.fond tidligere års overskudd. 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre vedtar låneopptak med kroner 1.024.478,22  til dekning av 
merforbruk investeringer 2009. Økt egenkapitalinnskudd KLP 252.342,00 finansieres ved bruk 
av fond 25650.001 Disp.fond tidligere års overskudd. 



PS 2010/29 Fastsetting av reglement for finansforvaltning for Kvænangen 
kommune

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre fastsetter reglement for finansforvaltning for Kvænangen kommune.
Reglementet gjelder fra 01.07.2010.

PS 2010/30 Revidering av forskrift om gebyrregulativ for behandlig av 
byggesaker, reguleringsplaner, delingssaker,konsesjonssaker,utslipstillatelse 
for bolig og fritidsboliger.

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune innfører følgende forskrift for gebyrregulativ hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 33-1 med virkning fra 01.07.2010. 

BYGGESAK:
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pb § 20-2) stk kr.   2.760,-
Riving av bygg (Pb § 20-2) stk kr.      700.-
Søknad med krav til ansvarsrett (Pb § 20-1) stk kr.   3.360,-
Riving av bygg (Pb § 20-1) stk kr.      700.-
Søknad om rammetillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.000,-
Søknad om igangsettelsestillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.500,-
Søknad om ansvarsrett stk kr.      250.-
Søknad om lokal godkjenning stk kr.      470.-
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger stk kr.      470.-
Endringssøknad stk kr.      500.-
Bruksendring stk kr.      800.-
Avbrutt tiltak stk kr       500.-
Avviksbehandling stk kr.      600.-      
Søknad om bruksendring stk kr.   2.480,-
Søknad om dispensasjon stk kr.   2.480,-

      Anmodning om midlertidig brukstillatelse stk kr.      830,-



Ulovlig byggearbeid Som for ny søknad 
+ medgått ekstra tid

Timepris for medgått tid time kr.      750.-

REGULERINGSPLANER
Behandling av reguleringsplaner stk kr. 15.000,-
Behandling av endring av reguleringsplaner stk kr.   5.500,-

DELINGSSAKER
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.550,-

KONSESJONSSAKER
Saksbehandlingsgebyr minimum (avhengig av kjøpesum) stk kr.   1.250,-
(2 ‰ inntil 1 mill. 2 ‰ over 1 mill)

UTSLIPSTILLATELSE FOR BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.100,-

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune innfører følgende forskrift for gebyrregulativ hjemlet i plan- og 
bygningsloven § 33-1 med virkning fra 01.07.2010. 

BYGGESAK:
Søknad uten krav til ansvarsrett (Pb § 20-2) stk kr.   2.760,-
Riving av bygg (Pb § 20-2) stk kr.      700.-
Søknad med krav til ansvarsrett (Pb § 20-1) stk kr.   3.360,-
Riving av bygg (Pb § 20-1) stk kr.      700.-
Søknad om rammetillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.000,-
Søknad om igangsettelsestillatelse (Pb §§ 20-1 og 20-2) stk kr.   1.500,-
Søknad om ansvarsrett stk kr.      250.-
Søknad om lokal godkjenning stk kr.      470.-
Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger stk kr.      470.-
Endringssøknad stk kr.      500.-
Bruksendring stk kr.      800.-
Avbrutt tiltak stk kr       500.-
Avviksbehandling stk kr.      600.-      



Søknad om bruksendring stk kr.   2.480,-
Søknad om dispensasjon stk kr.   2.480,-

      Anmodning om midlertidig brukstillatelse stk kr.      830,-
Ulovlig byggearbeid Som for ny søknad 

+ medgått ekstra tid
Timepris for medgått tid time kr.      750.-

REGULERINGSPLANER
Behandling av reguleringsplaner stk kr. 15.000,-
Behandling av endring av reguleringsplaner stk kr.   5.500,-

DELINGSSAKER
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.550,-

KONSESJONSSAKER
Saksbehandlingsgebyr minimum (avhengig av kjøpesum) stk kr.   1.250,-
(2 ‰ inntil 1 mill. 2 ‰ over 1 mill)

UTSLIPSTILLATELSE FOR BOLIG OG FRITIDSBEBYGGELSE
Saksbehandlingsgebyr stk kr.   1.100,-

PS 2010/31 Reguleringsplan for boligområde/institusjon Stormo II -
merknadsbehandling

1 Planbeskrivelse – Reguleringsplan Stormo II

2 Planbestemmelser – Reguleringsplan Stormo II

3 Plankart – Reguleringsplan Stormo II

4 ROS-analyse

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forslag til reguleringsplan for 
boligområde/institusjon Stormo II i Kvænangen kommune. Planen videresendes til 
kommunestyre for endelig behandling med følgende endringer /justeringer. 

 Det tas med i planbestemmelsene under punkt V ”Bebyggelse og Anlegg” at det vil bli 
400 V strømforsyning i Stormo II område.



Under punkt VI ”fellesbestemmelser” kommer disse punkter: 
 Bar - og lauvskogarealene i friområder og spesialområder og lignende er allmennhetens 

areal, og skal brukes på en slik måte at de blir ivaretatt for framtida.
 Ved eventuelle tiltak i friområder, spesialområder og lignende skal kommunens 

skogmyndighet varsles. Tiltak skal ikke utøves i hekke- og yngletid (mai og juni).
 Ved hogsttiltak settes det vilkår om at alt virke skal fjernes ut av friområdet. denne 

hogsten/tynningen kan utføres av beboerne i området i samråd med kommunens 
skogbrukssjef.

 Der det er barskog (furu) er det en mulighet å tynne skogen til 3-4 meters avstand 
avhengig av skogens høyde.

 Der det er lauvskog er det en mulighet til å tynne skogen til 3-4 meters avstand. Det 
legges vekt på at livskraftige trær (krone med halvparten av treets lengde) og bjørketrær 
med hvit rett stamme prioriteres satt igjen.

 Utkjøring av felt virke skal skje så skånsomt som mulig og helst ikke i teleløsning.
 Kostnader og utgifter ved stell av skog i friområder skal påhvile tiltakshaver og ikke 

grunneier.
 Ved tiltak i friområder skal alle berørte naboer være enig, dersom noen er uenig vil 

grunneier i samråd med skogmyndighet treffe en slutning.
 Lysløypa i eksisterende trasé utarbeides i dobbel bredde fra startområde til Svingstilla.

Under punkt VII ”vilkår og rekkefølge” kommer følgende punkt:
 Før start av arbeid i reguleringsområde skal avkjørsel fra fv.363 til Burfjord kirke 

stenges, samt senking av nivå på parkeringsplass utenfor kirka.
 Det tillates oppført inntil 5 boliger, samt institusjon i felte Stormo II. Før ytterligere 

utbygging skal gang- og sykkelveg mellom Stormo og Burfjord sentrum med tilhørende 
bru over Burfjordelven være bygget.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 godkjennes forslag til reguleringsplan for 
boligområde/institusjon Stormo II i Kvænangen kommune. Planen videresendes til 
kommunestyre for endelig behandling med følgende endringer /justeringer. 

 Det tas med i planbestemmelsene under punkt V ”Bebyggelse og Anlegg” at det vil bli 
400 V strømforsyning i Stormo II område.

Under punkt VI ”fellesbestemmelser” kommer disse punkter: 
 Bar - og lauvskogarealene i friområder og spesialområder og lignende er allmennhetens 

areal, og skal brukes på en slik måte at de blir ivaretatt for framtida.
 Ved eventuelle tiltak i friområder, spesialområder og lignende skal kommunens 

skogmyndighet varsles. Tiltak skal ikke utøves i hekke- og yngletid (mai og juni).
 Ved hogsttiltak settes det vilkår om at alt virke skal fjernes ut av friområdet. denne 

hogsten/tynningen kan utføres av beboerne i området i samråd med kommunens 
skogbrukssjef.



 Der det er barskog (furu) er det en mulighet å tynne skogen til 3-4 meters avstand 
avhengig av skogens høyde.

 Der det er lauvskog er det en mulighet til å tynne skogen til 3-4 meters avstand. Det 
legges vekt på at livskraftige trær (krone med halvparten av treets lengde) og bjørketrær 
med hvit rett stamme prioriteres satt igjen.

 Utkjøring av felt virke skal skje så skånsomt som mulig og helst ikke i teleløsning.
 Kostnader og utgifter ved stell av skog i friområder skal påhvile tiltakshaver og ikke 

grunneier.
 Ved tiltak i friområder skal alle berørte naboer være enig, dersom noen er uenig vil 

grunneier i samråd med skogmyndighet treffe en slutning.
 Lysløypa i eksisterende trasé utarbeides i dobbel bredde fra startområde til Svingstilla.

Under punkt VII ”vilkår og rekkefølge” kommer følgende punkt:
 Før start av arbeid i reguleringsområde skal avkjørsel fra fv.363 til Burfjord kirke 

stenges, samt senking av nivå på parkeringsplass utenfor kirka.
 Det tillates oppført inntil 5 boliger, samt institusjon i felte Stormo II. Før ytterligere 

utbygging skal gang- og sykkelveg mellom Stormo og Burfjord sentrum med tilhørende 
bru over Burfjordelven være bygget.

PS 2010/32 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Myreng hytteområde.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde avslås 
søknaden til Svein Tømmerbukt om utslippstillatelse og innlegging av vann for eiendom gnr 35 
bnr 62. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Aud Tove Tømmerbukt fratrådte møtet som inhabil i tråd med forvaltningsloven paragraf 6 
1.ledd bokstav a som part i saken.

Tilleggsforslag fra formannskapet: Nest siste setning i vurderingen tas inn i vedtaket.
Kommunen vil vurdere utslipp dersom det blir utarbeidet en felles plan for hele feltet med 
utslipp til sjø.

Rådmannens forslag med formannskapets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Myreng hytteområde avslås 
søknaden til Svein Tømmerbukt om utslippstillatelse og innlegging av vann for eiendom gnr 35 
bnr 62. 



Kommunen vil vurdere utslipp dersom det blir utarbeidet en felles plan for hele feltet med 
utslipp til sjø.

PS 2010/33 Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Årsmelding var ikke komplett og saken utsettes derfor til ny behandling i formannskapet 
30.6.2010

Rådmannens fremsatte forslag i møtet:
Saken utsettes til ny behandling i formannskapet 30.6.2010

Vedtak:
Saken utsettes til ny behandling i formannskapet 30.6.2010

PS 2010/34 Trekk feriepenger fra 1989

Rådmannens innstilling
Trekk av tilleggsutbetaling av feriepenger fra 1989 opphører.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Tilleggsforslag fra formannskapet: Trekket kan ikke lenger innkreves som følger av 
foreldelseslovens regler.
Tapet utgiftføres med kr. 43.000,-

Vedtak:
Trekk av tilleggsutbetaling av feriepenger fra 1989 opphører. Trekket kan ikke lenger innkreves 
som følger av foreldelseslovens regler.
Tapet utgiftføres med kr. 43.000,-



PS 2010/35 Kommunedelplan for energi og klima for Nord-Troms 2010-2014

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord Troms 
2010-2014.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune vedtar forslag til Kommunedelplan for energi og klima for Nord Troms 
2010-2014.

PS 2010/36 Søknad om støtte lag/foreninger

Rådmannens innstilling
Søknadene avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Søknadene avslås.

PS 2010/37 Kommunal medfinansiering av Jøkelfjordveien

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune avslår søknad om kr 500.000 til kommunal medfinansiering av 
Jøkelfjordveien på grunn av manglende budsjettdekning.



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Under forutsetning av at kommunestyret vedtar formannskapets 
innstilling i sak 26/2010 gis et tilskudd fra ubundet disposisjonsfond på kr.500.000 til 
medfinansiering av Jøkelfjordveien.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtak.

Vedtak:
Under forutsetning av at kommunestyret vedtar formannskapets innstilling i sak 26/2010 gis et 
tilskudd fra ubundet disposisjonsfond på kr.500.000 til medfinansiering av Jøkelfjordveien.

PS 2010/38 Uravstemning tariffoppgjøret 2010

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune stemmer JA til meklingsmannens framlagte forslag ved tariffrevisjonen 
pr 1.5.2010.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune stemmer JA til meklingsmannens framlagte forslag ved tariffrevisjonen 
pr 1.5.2010.

PS 2010/39 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 18.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



RS 2010/12 Søknad om utvidelse av servering og skjenkebevilling

RS 2010/13 Skjenkebevilling ved enkeltanledning, Seglvik Vel den 23-
24.07.10.

RS 2010/14 Skjenkebevilling enkeltanledning, fest ifb med Baddertreffet 
10.07.10.

RS 2010/15 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 
17.07.10.

RS 2010/16 Skjenkebevilling ved enkeltanledning, Seglvik Vel den 09-
10.07.10.

RS 2010/17 Skjenkebevilling enkeltanledning, Bryggedans sommermarked 
Burfjord den 12.06.10.

RS 2010/18 Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangen Flerbrukshus den 
14.05.10.

RS 2010/19 Skjenkebevilling til enkeltanledning, Reinfjorddagan 14-17.07.10


