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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2010/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark X 2010/4526

PS 2010/40 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2010/4362

PS 2010/41 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2010/4486

PS 2010/42 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel 1943/9/57

2010/4187

PS 2010/43 Søknad om endring av akvakulturanlegg og 
etablering av fôrflåte på lokalitet ved Fjellbukt

2010/1253

PS 2010/44 Søknad om deling av grunneiendom 1943/42/16 -
Spildra

2010/4487

PS 2010/45 Referatsaker
RS 2010/69 Søknad om anlegging av 2 parkering/grillplasser 

med tilhørende 2 båtstøer Låvan 1943/9/8
2009/7409

RS 2010/70 Søknad om riving av gjenreisningshus 1943/29/2 2010/3599

RS 2010/71 Melding om oppføring av tilbygg 1943/37/7 
Karvika

2010/3959

RS 2010/72 Melding om oppføring av tilbygg til bruk som 
garasje 1943/9/33 Alteidet

2010/3957

RS 2010/73 Svar påKlage på søknad om varig fritak for 
feieavgift

2009/8321

PS 2010/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

PS 2010/40 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 forskrift for bruk at motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og fiskerforening. Det tillates bruk av 2 stk ATV eller 
2 stk skuter i tidsrommet 28. september – 20. oktober i 2010, og samme periode i 2011 og 2012. 
Det tillates inntil to turer pr sesong for frakting av utstyr i forbindelse med henting av rogn til 
klekkerivirksomheten.

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 skogsbilveier og eksisterende kjørespor. 
• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 forskrift for bruk at motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og fiskerforening. Det tillates bruk av 2 stk ATV eller 
2 stk skuter i tidsrommet 28. september – 20. oktober i 2010, og samme periode i 2011 og 2012. 
Det tillates inntil to turer pr sesong for frakting av utstyr i forbindelse med henting av rogn til 
klekkerivirksomheten.

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 skogsbilveier og eksisterende kjørespor. 
• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.

PS 2010/41 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 Eilif Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV eller 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2011 – 01.10.2011 og i samme periode i 2012 for transport av vedlikeholdsmaterialer og 
utstyr til hytta i nedre Kvændal. 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 Moa og opp til hytta i Nedre 
Kvændal.

• Det skal føres logg for kjøringen før selve kjøringen starter.
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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 Eilif Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV eller 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2011 – 01.10.2011 og i samme periode i 2012 for transport av vedlikeholdsmaterialer og 
utstyr til hytta i nedre Kvændal. 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 Moa og opp til hytta i Nedre 
Kvændal.

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

PS 2010/42 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 1943/9/57

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i kommunedelplanen for Alteidet avslås søknaden til Alteidet Camping DA om 
dispensasjon fra planen for fradeling av campingens resepsjonsbygning til privat bolig.

Det er lagt vekt på at hensynet bak kommunedelplanens bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt 
ved evt å innvilge søknaden. Samlet sett vurderes ulempene i dette tilfellet til å være større enn 
fordelene og det kan derfor ikke innvilges dispensasjon.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i kommunedelplanen for Alteidet avslås søknaden til Alteidet Camping DA om 
dispensasjon fra planen for fradeling av campingens resepsjonsbygning til privat bolig.

Det er lagt vekt på at hensynet bak kommunedelplanens bestemmelser blir vesentlig tilsidesatt 
ved evt å innvilge søknaden. Samlet sett vurderes ulempene i dette tilfellet til å være større enn 
fordelene og det kan derfor ikke innvilges dispensasjon.

PS 2010/43 Søknad om endring av akvakulturanlegg og etablering av fôrflåte 
på lokalitet ved Fjellbukt

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om endring av 
akvakulturanlegget, utvidelse av total MTB og etablering av fôrflåte på lokalitet 10803 Fjellbukt 
i Kvænangen Kommune.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen.



Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (23.07.10 -15.08.10) på kommunens 
hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i Nord og 
Norsk Lysningsblad.

Det er kommet inn en merknad til søknaden. Denne er ivaretatt gjennom avtale om fri ferdsel 
mellom anlegget og land for grunneier.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om endring av 
akvakulturanlegget, utvidelse av total MTB og etablering av fôrflåte på lokalitet 10803 Fjellbukt 
i Kvænangen Kommune.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (23.07.10 -15.08.10) på kommunens 
hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i Nord og 
Norsk Lysningsblad.

Det er kommet inn en merknad til søknaden. Denne er ivaretatt gjennom avtale om fri ferdsel 
mellom anlegget og land for grunneier.

PS 2010/44 Søknad om deling av grunneiendom 1943/42/16 - Spildra

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 63 innvilges søknaden til 
Asbjørn Kristiansen m/fl om fradeling av en bebygd parsell på inntil 1,5 dekar på eiendommen 
gnr 42 bnr 16 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

I henhold til plan- og bygningslovens § 66 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 63 innvilges søknaden til 
Asbjørn Kristiansen m/fl om fradeling av en bebygd parsell på inntil 1,5 dekar på eiendommen 
gnr 42 bnr 16 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

I henhold til plan- og bygningslovens § 66 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.

PS 2010/45 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2010/69 Søknad om anlegging av 2 parkering/grillplasser med tilhørende 2 båtstøer 
Låvan 1943/9/8

RS 2010/70 Søknad om riving av gjenreisningshus 1943/29/2

RS 2010/71 Melding om oppføring av tilbygg 1943/37/7 Karvika

RS 2010/72 Melding om oppføring av tilbygg til bruk som garasje 1943/9/33 Alteidet

RS 2010/73 Svar påKlage på søknad om varig fritak for feieavgift


