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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2010/32 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/21/8 2010/3707
PS 2010/33 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

i utmark § 6
2010/3841

PS 2010/34 Klage på gitt utslipstillatelse 1943/16/23 Stajord 2009/7937

PS 2010/35 Søknad om dispensasjon og oppføring av 
oppsyn/fritidshytte på 1943/14/5 Burfjord

2010/2272

PS 2010/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark § 6

2010/3979

PS 2010/37 Referatsaker
PS 2010/38 Referatsaker

RS 2010/36 Søknad om oppføring av hytte 1943/35/2/11 ihht 
reguleringsplan Løkviknesset

2010/3505

RS 2010/37 Anmodning om ferdigattest 1943/28/98 2010/2626
RS 2010/38 Søknad om 

utslipstillatelse/bygningsarbeider1943/28/98
2010/2626

RS 2010/39 Melding om oppføring av tilbygg samt 
fasadeendring 1943/13/110

2010/3509

RS 2010/40 Melding om oppføring av tilbygg 1943/29/14 
Kjøllefjord

2010/3553

RS 2010/41 Søknad om opparbeidelse av parkeringsplass ihht 
reguleringsplan 1943/31/11 Kjækan

2010/3037

RS 2010/42 Søknad om bruksendring/ombygging av fjøs til 
hytte 1943/36/81

2010/3128

RS 2010/43 Melding om oppføring av garasje 1943/36/81 2010/3128

RS 2010/44 Ferdigattest 1943/13/255 2009/7129
RS 2010/45 Søknad om riving og oppføring av ildsted 

1943/12/38 Storeng
2010/3510

RS 2010/46 Melding om oppføring av redskapsbod tilknyttet 
jordbruk/hagebruk 1943/15/3

2009/5493

RS 2010/47 Ferdigattest1943/36/81 2010/3128

RS 2010/48 Melding om oppføring av garasje 1943/3/32 2010/3507
RS 2010/49 søknad om oppføring av gjeterhytte 1943/27/7 

Badderelva
2010/3864

RS 2010/50 Klage over vedtak om dispensasjon og oppføring 
av naust på 1943/36/18

2009/7195

RS 2010/51 Rekvisjon av kartfordeling. Gnr. 11/11, bnr. 2010/3190



11/17.

RS 2010/52 Søknad om oppføring av enebolig 1943/16/24 
Buktenes

2010/3700

RS 2010/53 Søknad om utslipstillatelse 1943/16/24 Buktenes 2010/3700
RS 2010/54 Vedrørende søknad om ny avkjørsel 1943/14/1 2009/1683

RS 2010/55 Vedrørende søknad om flytting av avkjørsel 
1943/14/1

2009/1683

RS 2010/56 Søknad om oppføring av hytte 1943/12/51 
Storenga

2010/3071

RS 2010/57 Melding om oppføring av garasje 1943/13/51 2010/3020
RS 2010/58 Søknad om utslipstillatelse 1943/33/38 

Kvænangsbotn
2010/3129

RS 2010/59 Melding om oppføring av tilbygg 1943/9/85 2010/3131

RS 2010/60 Søknad om endring av tillatelse 1943/13/248 2009/8165
RS 2010/61 Søknad om endring til fritidsbolig 1943/9/36 2009/4376

RS 2010/62 Søknad om bruksendring for eiendommen 
Seljevold 3/56 i Reinfjord.

2010/3017

RS 2010/63 Søknad om bruksendring av gjenriesningsbolig til 
utleigehytte 1943/37/1/3

2010/3432

RS 2010/64 Søknad om oppføring av hytte 1943/9/92 2010/2048
RS 2010/65 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/92 Låvan 2010/2048

RS 2010/66 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/17 2010/745
RS 2010/67 Melding om oppføring av garasje 1943/13/135 2010/3022

RS 2010/68 Kloakk og spv.ledning på gnr 9 bnr 17, 91 og 92 
Låvan

2010/745

PS 2010/32 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/21/8

1 Søknad.pdf

2 Kart

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Svenn Ivar Isaksen sitt erverv av eiendommen 
gnr 21 bnr 8 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det som vilkår at gjerdene på eiendommen holdes i 
forsvarlig stand og at skogen drives i samråd med skogbruksforvaltningen i kommunen.

I henhold til jordlovens § 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives. Driveplikten kan 
oppfylles ved skriftlig 10 års leiekontrakt.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Innstillingen Enstemmig vedtatt

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Svenn Ivar Isaksen sitt erverv av eiendommen 
gnr 21 bnr 8 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

I medhold av konsesjonslovens § 11 settes det som vilkår at gjerdene på eiendommen holdes i 
forsvarlig stand og at skogen drives i samråd med skogbruksforvaltningen i kommunen.

I henhold til jordlovens § 8 skal jordbruksarealet på eiendommen drives. Driveplikten kan 
oppfylles ved skriftlig 10 års leiekontrakt.

PS 2010/33 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Johan-Eirik Johansen. Det tillates bruk av 1 ATV m/henger i tidsrommet 
18.08.2010 – 20.10.2010 og 01.07.2011 – 20.10.2011 for transport av vedlikeholdsmaterialer og 
utstyr til hytta ved Kisgangvannet. 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 kjerrevei fra Moan til hytta ved 

Kisgangvannet.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Johan-Eirik Johansen. Det tillates bruk av 1 ATV m/henger i tidsrommet 
18.08.2010 – 20.10.2010 og 01.07.2011 – 20.10.2011 for transport av vedlikeholdsmaterialer og 
utstyr til hytta ved Kisgangvannet. 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 kjerrevei fra Moan til hytta ved 

Kisgangvannet.
 Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

PS 2010/34 Klage på gitt utslipstillatelse 1943/16/23 Stajord

Rådmannens innstilling
Vedtak i delegert teknisk utvalg nr 31/10 opprettholdes:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis Jørgensen Maskin ansvarsrett i
kategoriene PRO, KUT, UTF og KUT Graving av byggegrop til hytte samt slamavskiller og
infiltreringsanlegg..

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Erna og Øystein Mikkelsen utslipstillatelse for 
sanitært avløpsvann der det etableres slamavskiller med jordfiltrering.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Teknisk utvalg :
Settes inn som tredje avsnitt:
Kommunen er øverste organ innen forurensningssaker inntil 50 Pe, i dette tilfellet gjelder dette 
for hytte inntil 10 Pe. Dette vil da si at vedtaket som Teknisk utvalg gjør i denne saken er 
endelig og ikke kan påklages.
Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Vedtak i delegert teknisk utvalg nr 31/10 opprettholdes:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis Jørgensen Maskin ansvarsrett i
kategoriene PRO, KUT, UTF og KUT Graving av byggegrop til hytte samt slamavskiller og
infiltreringsanlegg.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Erna og Øystein Mikkelsen utslippstillatelse 
for sanitært avløpsvann der det etableres slamavskiller med jordfiltrering.

Kommunen er øverste organ innen forurensningssaker inntil 50 Pe, i dette tilfellet gjelder dette 
for hytte inntil 10 Pe. Dette vil da si at vedtaket som Teknisk utvalg gjør i denne saken er 
endelig og ikke kan påklages.



PS 2010/35 Søknad om dispensasjon og oppføring av oppsyn/fritidshytte på 
1943/14/5 Burfjord

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 gis Lillian Kaasen Soleng dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av oppsyn/fritidshytte på gnr 14 bnr 5 Burfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Lillian Kaasen Soleng byggetillatelse for 
oppføring av oppsyn/fritidsbolig på gnr 14 bnr 5 Burfjord. Hytten skal ikke ha innlagt 
vann/kloakk.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis T. Johansen Drift AS ansvarsrett i 
følgende kategorier SØK, PRO, KPR og KUT klasse 1 mur og tømrerarbeid

Med hjemmel i forskriften til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett
§ 17-2 gis Magnus Kaasen Soleng godkjenning i kategorien UTF klasse mur og tømrerarbeid. 

Tiltakshaver må betale et byggesaksgebyr stort kr. 16.204,-

Ved behandling av denne sak har Kvænangen kommune ikke godkjent eller vektlagt punktene 1 
og 3 i saksvurderingen og disse punkter tas ikke til etterretning, punkt 2 og 4 tas delvis til 
etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Forslag fra utvalget: 
 oppsyns-/fritidshytte endres til oppsyns-/driftsbygning.
 Siste avsnitt i innstillingen erstattes med : "Kommunen registrerer at distriktet er imot 

enhver annen utbygging i området, og har notert seg merknaden. Imidlertid har ikke 
kommunen anledning til å tillegge denne uttalelsen vekt. Kommunen kan ikke på noen 
måte binde opp fremtidig saksbehandling med løfter om ikke å tillate framtidig 
utbygging i området. Skulle så skje, så vil dette skje etter dialog med distriktet og 
reindriftsmyndighetene og i henhold til gjeldende regelverk."

Innstillingen med tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-1 gis Lillian Kaasen Soleng dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel for oppføring av oppsyns-/driftsbygning på gnr 14 bnr 5 Burfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Lillian Kaasen Soleng byggetillatelse for 
oppføring av oppsyns-/driftsbygning på gnr 14 bnr 5 Burfjord. Hytten skal ikke ha innlagt 
vann/kloakk.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 93b, 97 og 98 gis T. Johansen Drift AS ansvarsrett i 
følgende kategorier SØK, PRO, KPR og KUT klasse 1 mur og tømrerarbeid



Med hjemmel i forskriften til plan- og bygningsloven om godkjenning av foretak for ansvarsrett
§ 17-2 gis Magnus Kaasen Soleng godkjenning i kategorien UTF klasse mur og tømrerarbeid. 

Tiltakshaver må betale et byggesaksgebyr stort kr. 16.204,-

Kommunen registrerer at distriktet er imot enhver annen utbygging i området, og har notert seg 
merknaden. Imidlertid har ikke kommunen anledning til å tillegge denne uttalelsen vekt. 
Kommunen kan ikke på noen måte binde opp fremtidig saksbehandling med løfter om ikke å 
tillate framtidig utbygging i området. Skulle så skje, så vil dette skje etter dialog med distriktet 
og reindriftsmyndighetene og i henhold til gjeldende regelverk.

PS 2010/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i§ 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
Alf Bjerkås dispensasjon for kjøring av ATV 4-hjuling i forbindelse med deltakelse i elgjakten 
på ”Sørkjos elgvald” i 2010. Dispensasjonen gjelder transport av jeger ifbm posisjonering for 
vakt – og standplass og dispensasjonen gjelder kun under ordinær jaktperiode.

Dispensasjonen er gitt under forutsetning av tillatelse fra grunneierne.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Innstillingen vedtatt med 3 mot 2 stemmer

Vedtak:
Med hjemmel i§ 6 i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis 
Alf Bjerkås dispensasjon for kjøring av ATV 4-hjuling i forbindelse med deltakelse i elgjakten 
på ”Sørkjos elgvald” i 2010. Dispensasjonen gjelder transport av jeger ifbm posisjonering for 
vakt – og standplass og dispensasjonen gjelder kun under ordinær jaktperiode.

Dispensasjonen er gitt under forutsetning av tillatelse fra grunneierne.

PS 2010/37 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Referatsaker tatt til etterretning. 



Vedtak:
Referatsaker tatt til etterretning. 

PS 2010/38 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.08.2010 

Behandling:
Referatsaker tatt til etterretning. 

Vedtak:
Referatsaker tatt til etterretning. 



RS 2010/36 Søknad om oppføring av hytte 1943/35/2/11 ihht reguleringsplan Løkviknesset

RS 2010/37 Anmodning om ferdigattest 1943/28/98

RS 2010/38 Søknad om utslipstillatelse/bygningsarbeider1943/28/98

RS 2010/39 Melding om oppføring av tilbygg samt fasadeendring 1943/13/110

RS 2010/40 Melding om oppføring av tilbygg 1943/29/14 Kjøllefjord

RS 2010/41 Søknad om opparbeidelse av parkeringsplass ihht reguleringsplan 1943/31/11 
Kjækan

RS 2010/42 Søknad om bruksendring/ombygging av fjøs til hytte 1943/36/81

RS 2010/43 Melding om oppføring av garasje 1943/36/81

RS 2010/44 Ferdigattest 1943/13/255

RS 2010/45 Søknad om riving og oppføring av ildsted 1943/12/38 Storeng

RS 2010/46 Melding om oppføring av redskapsbod tilknyttet jordbruk/hagebruk 1943/15/3

RS 2010/47 Ferdigattest1943/36/81

RS 2010/48 Melding om oppføring av garasje 1943/3/32

RS 2010/49 søknad om oppføring av gjeterhytte 1943/27/7 Badderelva

RS 2010/50 Klage over vedtak om dispensasjon og oppføring av naust på 1943/36/18

RS 2010/51 Rekvisjon av kartfordeling. Gnr. 11/11, bnr. 11/17.

RS 2010/52 Søknad om oppføring av enebolig 1943/16/24 Buktenes

RS 2010/53 Søknad om utslipstillatelse 1943/16/24 Buktenes

RS 2010/54 Vedrørende søknad om ny avkjørsel 1943/14/1

RS 2010/55 Vedrørende søknad om flytting av avkjørsel 1943/14/1

RS 2010/56 Søknad om oppføring av hytte 1943/12/51 Storenga

RS 2010/57 Melding om oppføring av garasje 1943/13/51

RS 2010/58 Søknad om utslipstillatelse 1943/33/38 Kvænangsbotn

RS 2010/59 Melding om oppføring av tilbygg 1943/9/85

RS 2010/60 Søknad om endring av tillatelse 1943/13/248

RS 2010/61 Søknad om endring til fritidsbolig 1943/9/36

RS 2010/62 Søknad om bruksendring for eiendommen Seljevold 3/56 i Reinfjord.

RS 2010/63 Søknad om bruksendring av gjenriesningsbolig til utleigehytte 1943/37/1/3



RS 2010/64 Søknad om oppføring av hytte 1943/9/92

RS 2010/65 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/92 Låvan

RS 2010/66 Søknad om utslipstillatelse 1943/9/17

RS 2010/67 Melding om oppføring av garasje 1943/13/135

RS 2010/68 Kloakk og spv.ledning på gnr 9 bnr 17, 91 og 92 Låvan


