
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 08.09.2010
Tidspunkt: 10:00-15:30

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Ivar Henning Boberg Medlem KVAP
Aud Tove Tømmerbukt Medlem KVFRP
Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Anne Gerd Jonassen John Helland KVKY
Jan Inge Karlsen Ann Sissel Emaus KVAP

Merknader

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Tore Li
Liv-Wigdis Smith

Regnskapsjef –deler av møtet
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.



______________________ _______________________
Anne Gerd Jonassen  Jan Inge Karlsen

  Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2010/41 Vindkraft i Kvænangen kommune X 2010/4212

PS 2010/42 Delegering av legalpanteretten for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr til 
Avfallsservice AS

2010/2007

PS 2010/43 Budsjettregulering vaktmestertjenesten for eldre 
og uføre

2010/4237

PS 2010/44 Økonomiutvikling - tertialrapport pr. 31. august 
2010

2010/673

PS 2010/45 Søknad om utvidelse av tomt til Coop i Burfjord 2010/4030

PS 2010/46 Søknad om dispensasjon fra byggelinje i 
reguleringsplan Burfjord Sentrum for oppføring 
av tilbygg.

2010/4030

PS 2010/47 Reguleringsplan av Nordstraumen fritidsområde 
1943/28/26 - merknadsbehandling

2009/390

PS 2010/48 Valg av pensjonsleverandør 2010/4223

PS 2010/49 Referatsaker
RS 2010/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, 

pubkveld/låvefest i Løkvik den 07.08.10.
2010/3745

RS 2010/21 Skjenkebevilling enkeltanledning, pub-
kveld/listefest på Buktenes Handel den 31.07.10.

2010/3746

PS 2010/41 Vindkraft i Kvænangen kommune

PS 2010/42 Delegering av legalpanteretten for innfordring av forfalte 
renovasjonsgebyr/slamgebyr til Avfallsservice AS

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre delegerer legalpanteretten til Avfallsservice AS for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen formannskap anbefaler at Kvænangen kommunestyre fatter følgende vedtak:
Kvænangen kommunestyre delegerer legalpanteretten til Avfallsservice AS for innfordring av 
forfalte renovasjonsgebyr/slamgebyr.

PS 2010/43 Budsjettregulering vaktmestertjenesten for eldre og uføre

Rådmannens innstilling
Budsjett for vaktmestertjeneste økes med kr. 80.000,- for budsjettåret 2010. Beløpet belastes 
………….
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjett for vaktmestertjeneste økes med kr. 80.000,- for budsjettåret 2010. Beløpet belastes 
konto 11990 000 4900 Reserverte tilleggsbevilgninger.

PS 2010/44 Økonomiutvikling - tertialrapport pr. 31. august 2010

Rådmannens innstilling
Legges frem uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 08.09.2010 

Behandling:
Økonomirapport per 31.08. avlagt september 2010 ble fremlagt og gjennomgått. Ramme for 
budsjett 2011 ble gjennomgått. 

Rådmannens forslag til vedtak:
Økonomirapport per 31.08.2010 tas til orientering.



Rådmannens innstilling tas til orientering.

Vedtak:

Økonomirapport per 31.08.2010 tas til orientering.

PS 2010/45 Søknad om utvidelse av tomt til Coop i Burfjord

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune selger til Coop Finnmark SA omsøkte areal i forbindelse med utbygging 
av butikken til en pris av kr.30 pr. kvm. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med kart 
og oppmålingsforretning.
Salgssummen avsettes til kapitalfondet.
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Behandling:
Siste setning i rådmannens innstilling endres til:
Salgsummen avsettes til kapitalfondet i tråd med regelverket.

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune selger til Coop Finnmark SA omsøkte areal i forbindelse med utbygging 
av butikken til en pris av kr.30 pr. kvm. I tillegg kommer omkostninger i forbindelse med kart 
og oppmålingsforretning.
Salgssummen avsettes til kapitalfondet i tråd med regelverket.

PS 2010/46 Søknad om dispensasjon fra byggelinje i reguleringsplan Burfjord 
Sentrum for oppføring av tilbygg.

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Coop finnmark SA dispensasjon fra 
reguleringsplan Burfjord sentrum område Fo 6 for byggegrense til mitt linje riksveg (E6) fra å 
være 20 meter til å være 15 meter og byggegrense til mitt linje for fylkesveg til å være 25 meter 
for oppføring av tilbygg for bruk til butikk.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Coop finnmark SA dispensasjon fra 
reguleringsplan Burfjord sentrum område Fo 6 for byggegrense til midtlinje riksveg (E6) fra å 
være 20 meter til å være 15 meter og byggegrense til midtlinje for fylkesveg til å være 25 meter 
for oppføring av tilbygg for bruk til butikk.

PS 2010/47 Reguleringsplan av Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26 -
merknadsbehandling

Rådmannens innstilling
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 Godkjennes forslag til reguleringsplan for 
Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26 i Kvænangen kommune. Planen videresendes til 
kommunestyre for endelig behandling med følgende endringer / justeringer:

Følgende punkt i bestemmelsen fjernes i § 2 Generelle bestemmelser:
Det skal lages felles plan for VA-anlegg og strømtilførsel til hele feltet før det gis igangsettings 
for opparbeiding av VA-anlegg.

Det legges til i retningslinjer under § 2 Generelle bestemmelser
Tiltakshavers meldeplikt pålegger tiltakshaver å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom 
det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Følgende punkt legges til i § 4 Landbruksområde.
I Reguleringsområdet kan hyttebeboerne påregne seg at hogstaktivitet kan forekomme og at det 
vil disse periodene være økt transport gjennom felte.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I medhold av plan- og bygningslovens § 27-1 nr 2 Godkjennes forslag til reguleringsplan for 
Nordstraumen fritidsområde 1943/28/26 i Kvænangen kommune. Planen videresendes til 
kommunestyre for endelig behandling med følgende endringer / justeringer:

Følgende punkt i bestemmelsen fjernes i § 2 Generelle bestemmelser:
Det skal lages felles plan for VA-anlegg og strømtilførsel til hele feltet før det gis igangsettings 
for opparbeiding av VA-anlegg.

Det legges til i retningslinjer under § 2 Generelle bestemmelser
Tiltakshavers meldeplikt pålegger tiltakshaver å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom 
det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet.

Følgende punkt legges til i § 4 Landbruksområde.



I Reguleringsområdet kan hyttebeboerne påregne seg at hogstaktivitet kan forekomme og at det 
vil disse periodene være økt transport gjennom felte.

PS 2010/48 Valg av pensjonsleverandør

Rådmannens innstilling
Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 2010. 
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det gjennomføres ikke anbudsprosess for valg av pensjonsleverandør i 2010. 

PS 2010/49 Referatsaker
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Behandling:

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2010/20 Skjenkebevilling enkeltanledning, pubkveld/låvefest i Løkvik den 
07.08.10.

RS 2010/21 Skjenkebevilling enkeltanledning, pub-kveld/listefest på Buktenes 
Handel den 31.07.10.


