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PS 2010/20 Årsregnskap 2009

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar regnskap for 2009 med kontrollutvalgets merknader.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2010/21 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommunestyre vedtar at avvikling av likviditetsreserve/endring av periodiserings-
prinsipp 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.



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 2010/22 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2010/23 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets 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. 

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 2010/24 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2010/25 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:

Forslag fra kommunestyret: Gebyr ”Bruksendring kr 800” strykes.
Formannskapets innstilling med forslaget fra kommunestyret 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.-
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 2010/26 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
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 2010/27 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets 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 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 2010/28 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 kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Det gis et tilskudd fra ubundet disposisjonsfond på kr.500.000 til medfinansiering av 
Jøkelfjordveien.

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 2010/29 Framtidig investering barnahage/skole

Rådmannens innstilling
Følgende utbyggingsrekkefølge vedtas og innarbeides i budsjett/økonomiplan:

1. Det igangsettes forprosjekt for ny barnehage i Burfjord på ”Stormo”. Dette innbærer
også utarbeidelse av reguleringsplan for området.

2. Det bygges ny skole i Burfjord i henhold til administrasjonens forslag
3. Burfjord barbehage selges.
4. Gul barnehage bevares og brukes til fritidsklubb/kulturskole
5. Gym.sal utvides til ”minihall”

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Endringsforslag fra H/KrF/Kp/FrP: Endring av punkt 2 til ”Burfjord barnehage vurderes solgt 
eller brukes til annet formål” og punkt 3 til ”Kvænangen barne- og ungdomsskole renoveres og 
gymsal vurderes utvidet til minihall”.
Votering:
1. Utvalg for oppvekst og omsorg sin innstilling med endringsforslaget fra H/KrF/Kp/FrP ble 

enstemmig vedtatt.
2. Ingen stemte mot iverksetting av investeringene.

Vedtak:
Følgende utbyggingsrekkefølge vedtas og innarbeides i budsjett/økonomiplan:
1. Det igangsettes forprosjekt for ny barnehage i Burfjord på ”Stormo”. Dette innbærer også 

utarbeidelse av reguleringsplan for området.



2. Burfjord barnehage vurderes solgt eller brukes til annet formål.
3. Kvænangen barne- og ungdomsskole renoveres og gymsal vurderes utvidet til minihall.
4. Gul barnehage bevares og brukes til fritidsklubb/kulturskole dersom den frigjøres ved et evt 

nybygg på Kvænangen b&u-skole.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 10.06.2010 

Behandling:
Forslag fra Utvalg for oppvekst og omsorg: Innstillingens punkt 1 er grei, innstillingens pkt 3 
flyttes opp til nytt punkt 2, gammelt punkt 2 blir nytt punkt 3 og lyder "Kvænangen b&u-skole 
vurderes mtp renovering eller nybygg" og punkt 4 endres med følgende tillegg "dersom den 
frigjøres ved et evt nybygg på Kvænangen b&u-skole". 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Følgende utbyggingsrekkefølge vedtas og innarbeides i budsjett/økonomiplan:

1. Det igangsettes forprosjekt for ny barnehage i Burfjord på ”Stormo”. Dette innbærer 
også utarbeidelse av reguleringsplan for området.

2. Burfjord barnehage selges.
3. Kvænangen b&u-skole vurderes mtp renovering eller nybygg.
4. Gul barnehage bevares og brukes til fritidsklubb/kulturskole dersom den frigjøres ved et 

evt nybygg på Kvænangen b&u-skole.

PS 2010/30 Reguleringsplan fritidsområde 1943/31/4 Perten

1 Reguleringsbestemmelsene, Planbeskrivelse og Utallelser/merknader
2 Plankart av 01.06.2010
3 Notat etter meklingsmøte den 18.03.2010
4 Brev fra RVF 27.05.2010
5 Brev fra grunneier av 1943/31/4 av 30.05.2010

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret reguleringsplanen av 
01.06.2010 rev. 3 for fritidsområde 1943/31/4 Perten. 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om



klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 1 vedtar kommunestyret reguleringsplanen av 
01.06.2010 rev. 3 for fritidsområde 1943/31/4 Perten. 

Kommunestyrets endelige vedtak kan etter plan- og bygningslovens § 15 påklages til
departementet. Frist for klage er tre-3-uker fra vedtaket er gjort kjent. Det kan likevel ikke 
klages på forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på 
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Klagen forelegges det faste utvalget for plansaker som -
hvis det finner grunn til å ta klagen til følge - legger saken fram for kommunestyret med forslag 
til endring av vedtaket, og ellers gir uttalelse og sender saken gjennom fylkesmannen til 
departementet.

Vedtaket kunngjøres med brev til grunneiere og rettighetshavere, utsending av plan til statlige 
fagetater og bekjentgjøring i aviser. Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om
klageadgang etter plan- og bygningslovens § 27-2 nr 3 (jfr. forvaltningslovens kap. VI) samt de 
frister som er nevnt i § 32 nr. 1 annet og tredje ledd og § 42 annet ledd. Eventuelle krav om 
erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne offentlige kunngjøringen av 
vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for 
Kvænangen kommune.

PS 2010/31 Finansiering av bredbåndsutbygging Kvænangsbotn - Navit -
Sørstraumen

Rådmannens innstilling
Bredbåndsutbygging Kvænangsbotn - Navit – Sørstraumen fase 1 finansieres ved låneopptak på 
kr 300 000 over 10 år. Utgifter på kr 4500 i 2009 og kr 40 000 hvert av de kommende år i 
låneperioden belastes konto 0.2360.120.9100.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Bredbåndsutbygging Kvænangsbotn - Navit – Sørstraumen fase 1 finansieres ved låneopptak på 
kr 300 000 over 10 år. Utgifter på kr 4500 i 2009 og kr 40 000 hvert av de kommende år i 
låneperioden belastes konto 0.2360.120.9100.

PS 2010/32 Årsmelding 2009

Rådmannens innstilling
Saken tas til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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 2010/33 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 30.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:
Saken tas til orientering.



RS 2010/2 Kvænangen fellesråd - årsmelding 2009


