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PS 2010/22 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Egil Andersen og Evy Karin Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV m/ 
henger eller 1 traktor m/henger i tidsrommet 01.07.2010 til 01.10.2010 og samme periode i 2011 
for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Magnusgruver. Det tillates inntil 3 
turer hver sesong.

Med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes 
følgende vilkår:
 Transport skal kun skje langs eksisterende kjørevei fra Badderen og frem til hytta.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Egil Andersen og Evy Karin Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV m/ 
henger eller 1 traktor m/henger i tidsrommet 01.07.2010 til 01.10.2010 og samme periode i 2011 
for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Magnusgruver. Det tillates inntil 3 
turer hver sesong.

Med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes 
følgende vilkår:
 Transport skal kun skje langs eksisterende kjørevei fra Badderen og frem til hytta.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.



PS 2010/23 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

1 Søknad.PDF

2 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Solbjørg Kristine Nilsen. Det tillates bruk av 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2010 til 30.10.2010 og samme periode i 2011 og 2012 for transport av 
vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Lillestrømmen. Det tillates inntil 3 turer hver 
sesong.

Med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes 
følgende vilkår:
 Transport skal kun skje langs eksisterende traktorvei fra Toppelbukt til Lillestrømmen og 

frem til hytta.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Solbjørg Kristine Nilsen. Det tillates bruk av 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2010 til 30.10.2010 og samme periode i 2011 og 2012 for transport av 
vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta ved Lillestrømmen. Det tillates inntil 3 turer hver 
sesong.

Med hjemmel i § 7 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag settes 
følgende vilkår:
 Transport skal kun skje langs eksisterende traktorvei fra Toppelbukt til Lillestrømmen og 

frem til hytta.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.



PS 2010/24 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988, gis Alta og Omegn Turlag tillatelse til:

Bruk av 3 – tre 4-hjulinger i tidsrommet 2. juli – 4. juli 2010, 6. august - 8. august 2010 og 2 –
to 4-hjulinger i tidsrommet 27. august – 28. august 2010 i forbindelse med merking og åpning 
av vandrerute fra Mathisdalen til Kjækan.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

 Transport skal kun skje langs de eksisterende kjørespor i området.
 Antall turer begrenses til et minimum.
 Tillatelse fra grunneiere må innhentes før kjøring kan skje.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988, gis Alta og Omegn Turlag tillatelse til:

Bruk av 3 – tre 4-hjulinger i tidsrommet 2. juli – 4. juli 2010, 6. august - 8. august 2010 og 2 –
to 4-hjulinger i tidsrommet 27. august – 28. august 2010 i forbindelse med merking og åpning 
av vandrerute fra Mathisdalen til Kjækan.

Med hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988, settes følgende vilkår:

 Transport skal kun skje langs de eksisterende kjørespor i området.
 Antall turer begrenses til et minimum.
 Tillatelse fra grunneiere må innhentes før kjøring kan skje.

PS 2010/25 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis OffroadFinnmark tillatelse til;



 Bruk av 1 ATV i perioden 17.-19. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt som 
nøddispensasjon for utfrakting av evt skadde ryttere.

 Bruk av 1 ATV i perioden 17.-19. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt til 
formålet renovasjon i forbindelse med avvikling av rittet.

 Bruk av 1 ATV i perioden 19.-22. juli 2010. Denne dispensasjonen gjelder for 
frakting av media under avvikling av rittet.

 Bruk av 1 ATV i perioden 19.-22. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt for 
transport av mat og telt inn til matstasjonene under avvikling av rittet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis OffroadFinnmark tillatelse til;

 Bruk av 1 ATV i perioden 17.-19. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt som 
nøddispensasjon for utfrakting av evt skadde ryttere.

 Bruk av 1 ATV i perioden 17.-19. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt til 
formålet renovasjon i forbindelse med avvikling av rittet.

 Bruk av 1 ATV i perioden 19.-22. juli 2010. Denne dispensasjonen gjelder for 
frakting av media under avvikling av rittet.

 Bruk av 1 ATV i perioden 19.-22. juli 2010. Denne dispensasjonen er gitt for 
transport av mat og telt inn til matstasjonene under avvikling av rittet.

PS 2010/26 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/44/22 og 23

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved GH Bergmo AS sitt erverv av eiendommene gnr 
44 bnr 22 og 23 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum 800.000 kroner.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved GH Bergmo AS sitt erverv av eiendommene gnr 
44 bnr 22 og 23 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum 800.000 kroner.

PS 2010/27 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/27/17 og 22

1 Søknad

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Johan-Eirik Johansen og Tone Lindbom sitt 
erverv av eiendommen gnr 27 bnr 17 og 22 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 
og 1.

Kjøpesum 2.100.000 kroner.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det som vilkår at søkerne bosetter seg på 
eiendommen innen 1 år. Det settes som vilkår at gjerdene på eiendommen holdes i forsvarlig 
stand.

I henhold til jordlovens § 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Johan-Eirik Johansen og Tone Lindbom sitt 
erverv av eiendommen gnr 27 bnr 17 og 22 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 
og 1.

Kjøpesum 2.100.000 kroner.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det som vilkår at søkerne bosetter seg på 
eiendommen innen 1 år. Det settes som vilkår at gjerdene på eiendommen holdes i forsvarlig 
stand.

I henhold til jordlovens § 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives.



PS 2010/28 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/13/3

1 Søknad om konsesjon

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Plaza Adrian Sergio sitt erverv av eiendommen 
gnr 13 bnr 3 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum kroner 700.000

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Plaza Adrian Sergio sitt erverv av eiendommen 
gnr 13 bnr 3 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum kroner 700.000

PS 2010/29 Søknad om deling av grunneiendom 1943/40/2

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 63 innvilges 
søknaden til Astrid Karlsen m/fl om fradeling av en bebygd parsell på inntil 5 dekar på 
eiendommen gnr 40 bnr 2 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 63 innvilges 
søknaden til Astrid Karlsen m/fl om fradeling av en bebygd parsell på inntil 5 dekar på 
eiendommen gnr 40 bnr 2 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 66 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.

PS 2010/30 Søknad om deling av grunneiendom 1943/44/21

1 Søknad om deling av grunneiendom.

2 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 63 innvilges søknaden til Ellinor og Synnøve Angell om fradeling av en 
parsell på rundt 52 dekar på eiendommen gnr 44 bnr 21. Parsellen skal benyttes til fritidsformål. 
Resten av eiendommens arealer skal selges.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 63 innvilges søknaden til Ellinor og Synnøve Angell om fradeling av en 
parsell på rundt 52 dekar på eiendommen gnr 44 bnr 21. Parsellen skal benyttes til fritidsformål. 
Resten av eiendommens arealer skal selges.

PS 2010/31 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2010 



Behandling:

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2010/20 Ferdigattest 1943/35/46

RS 2010/21 Søknad om brukstillatelse og oppføring av tilbygg på 1943/13/23/1.

RS 2010/22 Søknad om oppføring av hytte 1943/35/2/2 Løkviknesset

RS 2010/23 Søknad om oppføring av enebolig 1943/14 Burfjorddalen

RS 2010/24 Melding om oppføring av veranda 1943/9/56 Alteidet

RS 2010/25 Søknad om oppføring av hytte på 1943/35/2/6 Løkviknesset

RS 2010/26 Melding om oppføring av tilbygg 1943/46/10 Meiland

RS 2010/27 Ferdigmelding 1943/13/160

RS 2010/28 Søknad om utsleppstillatelse 1943/36/48 Leira

RS 2010/29 Melding om oppføring av veranda 1943/29/29 Kjøllefjord.

RS 2010/30 Søknad om deling av grunneiendom 1943/14/1

RS 2010/31 Søknad om oppføring av hytte 1943/16/23

RS 2010/32 Melding om oppføring av garasje 1943/29/20 Sekkemo

RS 2010/33 Melding om oppføring av tilbygg 1943/28/37

RS 2010/34 Melding om flytting av hytte 1943/33/9

RS 2010/35 Melding om oppføring av tilbygg til fritidsbolig 1943/39/23 Sandnesdalen


