
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 26.01.2011
Tidspunkt: 09:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 17.01.11

John Helland
ordfører





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/1 Søknad om dispensasjon fra mønehøyde i 

reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Perten hyttefelt 1943/31/70

2010/5996

PS 2011/2 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Myreng hytteområde 1943/35/62

2010/3043

PS 2011/3 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen -
Hjellberget

2010/1253

PS 2011/4 Nye kommunale husleiesatser 2011/222

PS 2011/5 Personaltiltak til helsepersonell 2011/252
PS 2011/6 Møteplan 1. halvår 2011 2011/195

PS 2011/7 Søknad om tilskudd lag/foreninger 2011/197
PS 2011/8 Referatsaker

RS 2011/1 Søknad om skjenkebevilling til PUB-kveld på 
Jøkelfjord samfunnshus den 29.01.11.

2011/3

RS 2011/2 Skjenkebevilling Kvænangsbotn grendehus den 
18.12.10.

2010/5934



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/5996 -2

Arkiv: 1943/31/70

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 13.12.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/1 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Søknad om dispensasjon fra mønehøyde i reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Perten hyttefelt 1943/31/70

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan Perten hyttefelt

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser for Perten hyttefelt.
2 Tegninger.
3 Reguleringsplan Perten hyttefelt

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Perten hyttefelt avslås søknaden fra Per-Erik Bjørnstad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Perten hytteområde om å endre møneretning 90 
grader på kotene i terrenget. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Per-Erik Bjørnstad dispensasjon fra 
reguleringsplan- Perten hytteområde for endring av mønehøyde fra 450cm over grunnmur til 
491cm over grunnmur på gnr 31 bnr 70.

Saksopplysninger
Per-Erik Bjørnstad har kjøpt tomt 10 i reguleringsplan Perten hytteområde, tomten har fått gnr 
31 bnr 70. Hytten Bjørnstad ønsker å oppføre er en Saltdalshytte Aurora 952A med en 
grunnflate på 50m2.

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplanen sier blant annet under § 1 Byggeområde sitat: 
under punkt utforming. Største tillatte mønehøyde over grunnmur skal ikke overstige 450cm for 



hytte og 400 cm for uthus. Under punkt terreng og vegetasjon. Hovedmøneretningen skal følge 
kotene i terrenget. Sitat slutt.
Saken har ikke vært sendt på høring til impliserte parter da kommunen anser dispensasjon fra 
mønehøyden som mindre vesentlig tiltak. Skal kommunen gå inn for dispensasjon av 
møneretningen anses dette for en større endring av reguleringsplanen som krever at tiltaket blir 
sendt på høring.

Vurdering

Kommunen er i utgangspunktet uvillig til å gi dispensasjoner i regulerte områder da dette gir 
presidens for lignende saker i samme felt. Kommunen må likevel se at en ikke klarer å fange 
opp alle behov til de ulike kjøper/byggere i de regulerte feltene ved godkjenning av 
reguleringsplanene slik at kommunen prøver og strekke seg så langt som det går an i de ulike 
feltene i kommunen.

I denne aktuelle byggesaken er det to forhold som det søkes dispensasjon fra 1. mønehøyde og 
2. møneretningen.

Dette er den første byggesaken i dette feltet og det vil derfor sette presidens for de andre 
byggesakene i feltet.

Å endre mønehøyden må anses for å være mindre vesentlig tiltak i denne sak da denne ikke vil 
ha betydning for siktforhold fra andre bygde hytter (som var oppført før reguleringsplanen var 
utarbeidet) og påtenkte hytter i dette felt. Dette tiltak er så lite at en anser at tiltaket ikke trenger 
å sendes på høring.

Å endre møneretningen må sies å være vesentlig i denne sammenheng og vil endre feltet 
betydelig. For å kunne gi dispensasjon i denne sammenheng må saken sendes på høring til 
impliserte parter. Da kommunen er negativ til tiltaket anser en det unødvendig å sende saken på 
høring.



Kvænangen kommune
Rådhuset
9196 BURFJORD

Per — Erik Bjørnstad
Rødsvingelveien 27
9516 ALTA

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANENS BESTEMMELSER FOR
PERTEN HYTTEFELT.

Viser til reguleringsplan for Perten hyttefelt vedtatt 30.06.10.

Jeg har kjøpt hyttetomt H10 på eiendom Gnr/ Bnr 31/4 og søker dispensasjon fra
reguleringsplanens bestemmelser på følgende områder:

Mønehøyde, jeg ønsker å oppføre hytte med mønehøyde på 4,91 m over grunnmur.
Planen tillater bare mønehøyde på 4,50 m.
Møneretning, jeg ønsker å ha hovedmøneretning vinklet 90 grader på høydekurver.

Begrunnelse for søknaden.
Hyttetomta er plassert på telefarlige masser med leirholdig grunn. Kostnadene til grunnarbeid
på leirmasser er høye. Av denne grunn ønsker jeg å velge en hytte med liten grunnflate og
hems slik at grunnarbeidet blir mindre omfattende. Hyttas bruksareal vil være identisk med
grunnflata - 49,9 m2. Hemsløsningen gjør at mønehøyden blir 41 høyere enn tillatt i planen.
Jeg søker med dette dispensasjon for å etablere hytte med mønehøyde på 41 cm høyere enn i
planbestemmelsene.

Jeg har vurdert hytter fra en rekke hytteprodusenter, og uten unntak er alle små hytter (50 m2
og mindre) typiske nord — sør hytter. Dvs at planløsninger med hensyn til utsikt og lysforhold
i hyttene krever at de plasseres med mønet i nord — sør retning. På min aktuelle tomt vil dette
medføre at hovedmøneretning blir NNØ — SSV. Alternativt må jeg velge en vesentlig større
hytte på 75 — 80 m2 med hovedmøneretning i henhold til planen og bimøne/ ark mot sjøen.
Jeg ønsker ikke å oppføre en så stor og prangende hytte, med store kostnader. Jeg søker derfor
dispensasjon fra planbestemmelsene slik at jeg kan føre opp en mindre hytte på inntil 50 m2
med hovedmøneretning NNØ —SSV.

Ønsket hytte gir minimale terrenginngrep og kan bygges i henhold til planbestemmelsene
vedrørende maksimalt tillatte grunnmurshøyde ( 1 m) og

Bilde og skisse for ønsket hytte, Saltdalshytta Aurora 952 A, er vedlagt.

Med hilsen

Per- Erik Bjørnstad
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/3043 -6

Arkiv: 1943/35/62

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 10.11.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/2 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Myreng hytteområde 1943/35/62

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Myreng hytteområde

Vedlegg

1 Søknad

2 Målebrevkart

3 kopi av reguleringsbestemmelser

4 Kartutskrift

5 Kart og reguleringsbestemmelser

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås søknaden fra Svein Tømmerbukt om 
dispensasjon fra reguleringsbestemmelsen i reguleringsplan Myreng hytteområde.

Tømmerbukt tilbakefører terrenget slik det var før arbeidet tok til.

Tømmerbukt har påbegynt et arbeid uten byggetillatelse, arbeidet er heller ikke i tråd med 
gjeldene reguleringsplan og er således ulovlig. 

Ihht Kvænangen kommunes gebyrregulativ skal gebyret for ulovlig byggearbeid være som en 
ordinær byggesak + medgått ekstra tid i saken til en timepris av kr. 750,-



Saksopplysninger
Svein Tømmerbukt har søkte og fått avslag på søknad om utslipstillatelse og innlegging av vann 
i hytte i sak formannskapet 2010/32. 

Tømmerbukt søkte så om byggetillatelse for oppføring av hytte samt utslipstillatelse av gråvann 
datert 27.06.2010. 

Undertegnede og Rådmannen var ute på befaring i anledning bekymringsmelding fra gnr 35 bnr 
55 (grunneier Kåre Rask) ang. rasfare på dennes eiendom, eiendommen er gjenboer til gnr 35 
bnr 62.

Ved denne befaringen ble kommunen oppmerksom på at Tømmerbukt hadde startet arbeidet 
med tomten. Tømmerbukt fikk ved denne anledningen stoppordre. Det ble poengtert at det 
arbeid som til da var blitt utført ikke var i samsvar med reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplanen. Stoppordren skulle gjelde frem til søknad om dispensasjon og byggetillatelse 
var behandlet og godkjent i kommunen. Søknaden om dispensasjon ble registrert innkommet til 
kommunen 08.11.2010.

Hytten Tømmerbukt skal oppføre på sin tomt i Toppelbukt står oppført på Kvænangsfjellet, før 
denne hytten blir fjernet/flyttet/revet må det søkes om tillatelse til dette.

Vurdering
Reguleringsbestemmelsene i Reguleringsplan Myreng hytteområde § 1 under tittel utforming 
sier sitat: Høyde på grunnmur og hytte skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur - eller 
pilarhøyde over terrenget er 30cm i flatt terreng og 1 m i hellende terreng. §1 under tittel 
plassering sier: Hytter og uthus skal tilpasses terrenget, og det skal etterstrebes å unngå 
planering av tomten. § 1 under tittel Terreng og vegetasjon sier: terrenginngrep skal i størst 
mulig grad unngås. Nødvendig terrenginngrep skal repareres slik at naturpreget gjenopprettes. 
Eventuelle overskuddsmasser etter terrenginngrepet henlegges på steder der de ikke virker 
skjemmende på omgivelsene. Sitat slutt.

Tømmerbukt har startet opp arbeidet av tomten før det forelå godkjent byggesøknad. Arbeidet 
som var påbegynt var i tillegg i strid med reguleringsbestemmelsene for området.

Opparbeidelsen av tomten har bestått av utgraving av fjell som benyttes som fylling av tomten, 
fyllingen har en høyde over 2 meter fra terrenget. Den største tillatte høyden på pilarer/mur er i 
hellende terreng 1 meter. Arbeidet som er gjort er et større terrenginngrep som det ikke kan gis 
tillatelse til, slik at tomten må i størst mulig grad tilbakeføres til den stand som område var i før 
arbeidet startet opp.

Kommunen ser meget alvorlig på det inntrufne, tiltakshaver er maskinentreprenør og driver med 
gravearbeid i kommunen og burde vist at han måtte ha byggetillatelsen i orden før arbeidet 
startet opp. At det i tillegg er utført arbeid som er i strid med reguleringsplanen i dette område 
gjør at alvorligheten i saken forsterkes. 

Ut fra ovenstående kan ikke kommunen se at det i dette tilfelle kan gis dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsen i planen.

Spørsmålet om selve byggetillatelse og utslipstillatelse tas opp til behandling når 
dispensasjonssaken er avgjort.  





Svein Tømmerbukt
9162 Sørstraumen

Tømmerbukt 01.11.2010

Kvænangen Kommune
Teknisk Avd.
v/ Kjell Ove Lehne
9161 Burfjord.

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN M en H tefelt.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan for gr.n 35 br.n 62 i forbindelse med mur i
forkant av tomta. Det for bedre utnyttelse av tomt.
I planområdets nedre del skal det opparbeides en enkel veg, og denne vegen er i forkant av
vår tomt.
Selve tomta er på 396 m2 og ligg i skråning med bare skifer stein.
Det er brukt skifer stein fra tomta til muren, for å få mest utnyttelse av tomta.
Siden vi ikke ønsker å bygge på pæler, men hytta satt på støpt plate.

Det er ikke skrevet noe i reguleringsplanen som sier noe om høyde på mur i forkant av tomt.
I følge reguleringsplanen skal høyde på grunnmur og hytte holdes så lavt i terrenget som
mulig.

Vedlegg : Kartutsnitt. Del av Reguleringsplan og Målebrevkart.

Hilsen
Svein Tømmerbukt
9162 Sørstraumen.

Mob.tlf 91120726 / 77769929
timberbay@kraftlaget.no



Gnr Bnr

35 62
Festenr

MÅLEBREVKART
Representasjonspunkt Jnr

X 1308804 Y 44090 7/2007

Kartblad X Landsnett Målebrev nummer

FU 273- 1-24 615

Målestokk Areal 2

1: 500 396

-- X=1308825

0

2-62

1-62

3-62

1 9•9

4-62

Punkt Punktbeskrivelse




X-koord Y-koord SideRadius

1-62 Of£. godkj. grensemerke i fjell 1308812.6 44079.2 18.9

2-62 Off. godkj. grensemerke i fjell 1308815.6 44097.9 20.2
3-62 Off. godkj. grensemerke i jord 1308795.5 44099.9 19.9

4-62 Off. godkj. grensemerke i jord 1306791.8 44080.4 20.8

GIS/LINE Målebrev



Myreng hyttefelt i Kvænangen kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER
M

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for .1,v_biLltken hyttefelt i Kvænangen kommune,
gnr. 35 bnr.13. Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på økonomisk kartverk i
målestokk 1: 2000.

Planområdene er inndelt i følgende reguleringsformål:

Byggeområder
Område for bolig
Område for fritidsbebyggelse

Offentlige trafikkområder
Kjøreveg
Atmen veggrunn

Fareområde
Høyspenningsanlegg

Spesialområde
Privat veg
Friluftsområde

Fellesområder
- Felles parkering

1 BYGGEOMRÅDE

Reguleringsplanen omfatter en regulering av 23 tomter for fritidsbebyggelse. Det er 3 fradelte
tomter for fritidsbebyggelse på eiendommen i dag.

Fritidsbeb else

Utforming
Det kan bare oppføres fritidsbebyggelse i fonn av frittliggende hytter med tilhørende uthus

med totalt bruksareal inntil 100 kvm, inkl. uthus.
På tomt nr 23 skal det kunne oppføres to hytter.
Det kan oppføres uthus med grunnflate inntil 20 kvm.
Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet form, materialvalg og farge.
Tak skal utføres om saltak, med takvinkel mellom 27 grader og 35 grader

tilpasset hyttas form.
Høyde på grunnmur og hytte skal holdes så lav som mulig. Største tillate mur- eller
pilarhøyde over terrenget er 30cm i flatt terreng og lm i hellende terreng.

Bygges hytta på påler eller stokker, skal eventuelle mellomrom mellom hytteveggen og
bakken tettes igjen.

Bebyggelsens rafthøyde over grunnmur eller pilarer skal ikke overstige 250 cm. for hytte og
230 cm. for uthus.

Største tillate mønehøyde skal ikke overstige 440 cm. for hytte og 390 cm for uthus.

Vinter 2006 2
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1253 -18

Arkiv: U43

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 06.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/3 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Hjellberget

Henvisning til lovverk:
LOV-2008-06-27-71 (Lov om planlegging og byggesaksbehandling)
Kystsoneplan for Kvænangen Kommune (Kommunestyresak 47/05) 

Vedlegg
1 Jøkelfjord Laks AS - Dispensasjonssøknad Hjellberget
2 Høring - søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen (Tromsø Museum)
3 Kvænangen Fiskarlag.pdf
4 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for endring av plassering lokalitet 

Hjellberget. Høringsuttalelse. (Fiskeridirektoratet)

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 19-3 i plan- og bygningsloven innvilges det midlertidig dispensasjon fra 
kystsoneplanen i forbindelse med søknaden om justering av lokaliteten ved Hjellberget. 
(Kartreferanse A12.) Dispensasjonen innvilges for en periode på 2 år i påvente av revisjon av 
kommunens kystsoneplan.

Saksopplysninger
Kvænangen kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for lokaliteten 
ved Hjellberget (kartreferanse A 12). Jøkelfjord Laks AS overtok lokalitetene ved Rakkenes og 
Hjellberget. De ha i de siste årene oppgradert anleggene ved sine lokaliteter. Jøkelfjord Laks AS 
søkte i mars 2009 om dispensasjon fra kystsoneplanen for samme lokalitet. Kvænangen 
Kommune innvilget denne dispensasjonen i planutvalgssak 8/2009.

Metodene for produksjonen av laks i sjø har i løpet av få år gått fra mange små til færre store 
enheter. En effekt av denne utviklingen er at kravene til lokalitetene har endret seg siden 
Kvænangen vedtok sin kystsoneplan. Dette skyldes ikke bare økt størrelse, men kanskje vel så 
mye op grunn av at kunnskapen om ”den optimale lokalitet” har blitt langt bedre. Dette er en 



kombinasjon av bedret teknologi for dokumentasjon av miljøet på lokalitetene og at kunnskapen 
for å tolke registreringene har økt. Det er også viktig å poengtere at en optimalisering av 
lokaliteten i forhold til drift også vil ha svært positiv betydning for miljøet under anlegget. 
Mange års erfaringer med både drift og miljøovervåking av et utall av lokaliteter har gitt god 
oversikt over hvordan et anlegg bør plasseres for å redusere belastningen til et minimum.

Jøkelfjord Laks AS har på bakgrunn av bedre kunnskap om ”den optimale lokalitet” nå valgt å
snu selve anlegget. Dette fører til at de, men fortøyningene, kommer utenfor sonen som er avsatt
til akvakultur. Ved å ta hensyn til bunntopografi, vannstrøm og andre lokale parametre vil det
være mulig å bedre driften på en lokalitet. For at det skal være mulig å tilpasse anleggets
plassering i forhold til den aktuelle lokalitet er det nødvendig med tilstrekkelige arealer som er
avsatt til formålet. Erfaringer så langt viser at arealplanene i svært mange kommuner ikke har
klart å endre seg i takt med den utviklingen laksenæringen har hatt. Dette har ofte gitt seg utslag 
i arealer med for liten dybde og ugunstig bunntopografi i forhold til produksjonen som ønskes
gjennomført på lokaliteten. Anleggene vil bestå av 14 merder i to rekker (2x7) med en 
utstrekning i overflate som vil være 120 x 420 meter. Det vil også planlegges
plassering av fôrflåte pr anlegg som er ca 10 x 30 meter i grunnflate. Anleggene er dimensjonert
for maksimalt 3600 tonn stående biomasse. Flåtene plasseres ofte mellom anlegg og land på kort
eller langside etter hva som passer best på den aktuelle lokalitet. I tillegg til overflatedelen på
anleggene og flåtene vil det også være nødvendig med fortøyninger som skal tilfredsstille
forvaltningens krav til rømningssikring. Lengde og arealbehov vil være svært varierende og
avhenger av dybde og bunnforhold på de ulike forankringspunktene. Normalt benyttes en faktor
på tre ganger lengden til en fortøyning i forhold til dybden på lokaliteten. (Dvs 100 meters dyp 
gi 300 meter lang fortøyning)

Miljø:
Som følge av et økt fokus på fiskevelferd og miljø, bedre kompetanse på fagfelt for vurdering av
oppdragslokaliteter har Jøkelfjord Laks AS engasjert Barlindhaug Consult AS. Med
utgangspunkt i strømmålinger og erfaringer fra tilsvarende systemer har firmaet foreslått tiltak
for å optimalisere driften på lokalitetene i forhold til miljø og fiskevelferd. På lokaliteten
Hjellberget er det gjennomført bunnkartlegginger og strømmålinger. Etter nøye vurdering av
resultatene ønsker man å foreslå en moderat forflytning av lokaliteten mot nord i forhold til
opprinnelig ønsket plassering og dreie anlegget slik at det ligger delvis på tvers av
hovedstrømsretningen. Etter Barlindhaug Consult sine erfaringer med flere tilsvarende 
lokaliteter mener de at dette vil forbedre lokalitetens egnethet for lakseoppdrett.

Areal:
I motsetning til tidligere praksis stilles det nå krav om at hele anlegget, inklusive fortøyninger,
skal være innenfor arealer som er avsatt til akvakulturformål. Arealet som er foreslått avsatt til
akvakulturformål på Hjellberget er utformet som en sirkel. Dette gir økt fleksibilitet i forhold til
anleggets orientering, framtidig endring av type merder og valg av innbyrdes avstand mellom
merdene. Alle disse mulighetene vil gi mulighet for ytterligere optimalisering av vannutskifting
og selvrensing basert på de erfaringer som måtte komme etter produksjon på lokaliteten.

Bunntopografi:
Bunntopografien i det området vil bidra til at vannet uhindret vil passere lokaliteten og dermed
opprettholde farten og muligheten for god spredning av tilført organisk materiale. Dette vil bidra
til at tilført organisk materiale vil fordeles bedre og dermed forebygge belastning av miljøet på
bunnen under anlegget. Erfaringsmessig vil en slik topografi være svært fordelaktig i forhold til
drift på lokaliteten. Under anlegget er det en lav rygg som er noe hardere en på omkringliggende
områder. Ut fra firmaets erfaringer tilsier dette økt hastighet på bunnstrømmen noe som
ytterligere vil gi en positiv effekt i forhold til selvrensing under anlegget.



Dagens kystsoneplan:
Kvænangen Kommune sin kystsoneplan ble vedtatt i Kommunestyret 08.11.2005, sak 47/05. I
planen er det en lokalitet avsatt til akvakultur. Områdene utenfor denne sonen er avsatt som
viktige fiskeplasser for torsk/hyse/sei/uer og brosme.
I og med at justeringen av anlegget fører til mer arealbehov enn det som er avsatt i
kystsoneplanen er man avhengig av at det dispenseres fra planen. Før evt et slik vedtak treffes
skal naboer, regionale og statlige myndigheter, hvis saksområde direkte blir berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer.

Søknaden om dispensasjon fra kystsoneplanen ble sendt på høring den 19.11.2010 til 
Kystverket, Fiskeridirektoratet, Valan Vel, Troms Fylkeskommune, Fylkesmannen i Troms, 
Spildra Fiskarlag, Kvænangen Fiskarlag, Tromsø museum og naboer. Følgende har uttalt seg til 
søknaden:

Kystverket Troms og Finnmark, har i brev av 29.11.2010 vurdert søknaden i forhold til sine 
interesser og har ingen merknader til dispensasjonssøknaden slik den fremgår i brevet fra 
Kvænangen Kommune.

Tromsø Museum – Universitetsmuséet, har i brev av 08.12.2010 ingen merknader til 
søknaden da omfanget av tiltaket er såpass begrenset at sannsynligheten for konflikt med evt 
kulturminner under vann vurderes som minimal. Gjeldende sjøområde er heller ikke kjent for 
omfattende maritim aktivitet over lang tid.

Kvænangen Fiskarlag, har i brev av 10.12.2010 anmerket at de går enstemmig imot hele 
anlegget ved Hjellberget da det er viktige fiskeplasser for både torsk, hyse og sei. De opplyser at 
det i høst har vært fisk i Storbukta. De påpeker at det ikke kommer fisk forbi lakseoppdrett og 
antyder at både Navitfjorden og Badderfjorden har vært tom for fisk. De mener anlegget som 
skal settes ut ved Hjellberget kommer til å sperre av hele Skorpesundet. Fra Valan og innover 
sundet er det linehav. Fiskarlaget mener det kun blir søppel igjen etter et slikt anlegg. De 
opplyser at det er et rekefelt i nærheten som de ikke vil miste. De ser at de nye anleggene som 
kommer nå tar veldig mye plass.

Fiskeridirektoratet Region Troms, har i brev av 22.12.2010 bemerker at det omsøkte areal går 
ut mot midten av de dypere partier av Skorpesundet. Den vestlige delen av Skorpesundet blir da 
ikke tilgjengelig for fiske med line og garn. Det lokale fiskarlag argumenterer med dette som et 
viktig fiskeområde og går imot hele anlegget. Fiskeridirektoratet påpeker imidlertid at anlegget 
er allerede etablert og det er ikke aktuelt å gjøre noe med den pågående virksomheten. 
Fiskeridirektoratet har tidligere gått mot en dispensasjon av hensyn til lokale fiskerier, og vist til 
at endringer i planens forutsetninger fortrinnsvis bør gjøres ved at planen tas opp til ny 
vurdering. Bakgrunnen for innsigelsen i sin tid var at berørte fiskerier vurderes å være av viktig 
regional betydning. De påpeker at ny planlov fra 01.07.2010 skjerper disse hensyn. 
Fiskeridirektoratet opprettholder sin uttalelse til å ikke gi varig dispensasjon fra vedtatt 
kystsoneplan.

Fiskeridirektoratet ser imidlertid at søker har behov for å få gjort en fornuftig tilpasning av 
lokaliteten i forhold til naturgitte forutsetninger. Direktoratet anbefaler derfor at søker får en 
midlertidig dispensasjon, jamfør § 19-3 i PBL. Kommunen har mulighet for å si ja til 
dispensasjonen selv om sektormyndigheter sier nei. Da skal vedkommende sektormyndighet 
underrettes om vedtaket og gis mulighet til å bringe saken inn for Fylkesmannen for endelig 
avgjørelse. Fiskeridirektoratet varsler at dette vil bli vurdert gjort dersom kommunen sier ja til 
dispensasjonen uten vilkår. Fiskeridirektoratet har tidligere pekt på klare mangler ved 



kommunens kystsoneplan i forhold til utviklingen av havbruksnæringen. Dette gjentar de og 
oppfordrer sterkt til at kystsoneplanen tas opp til revisjon. De kommer på bakgrunn av disse 
anmerkningene/opplysningene med følgende:

”Fiskeridirektoratet sier nei til en endelig dispensasjon, slik vi har gjort tidligere. 
Fiskeridirektoratet aksepteres at det kan gis en midlertidig dispensasjon for en periode på to år 
mens det gjøres en revisjon av kystsoneplanen. Fiskeridirektoratet varsler herved at vi vil 
vurdere å bringe et vedtak om dispensasjon uten vilkår inn for Fylkesmannen til endelig 
avgjørelse.”

Søknaden om dispensasjon er behandlet i forhold til PBL § 19-1. Her heter det at ”Dispensasjon 
krever grunngitt søknad. Før vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-
3. Særskilt varsel er likevel ikke nødvendig når dispensasjonssøknad fremmes samtidig med 
søknad om tillatelse etter kapittel 20, eller når søknaden åpenbart ikke berører naboens 
interesser. Regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få 
mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8.”

I henhold til PBL § 19-2 kan ”kommunen gi varig eller midlertidig dispensasjon fra 
bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 
Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres 
fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges 
særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved 
vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 
mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser 
om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt 
seg negativt om dispensasjonssøknaden.”

I henhold til PBL § 19-3 kan midlertidig dispensasjon gis tidsbestemt eller for ubestemt tid. Ved 
dispensasjonstidens utløp eller ved pålegg må søkeren uten utgift for kommunen fjerne eller 
endre det utførte, eller opphøre med midlertidig tillatt bruk, eller oppfylle det krav det er gitt 
uttalelse med, og hvis det kreves, gjenopprette den tidligere tilstand.”

Vurdering
Kvænangen Kommune anser det som positivt at det er foretatt nøye vurderinger av anleggets 
optimale plassering spesielt med tanke på miljøfokuset. Bunntopografien under anlegget 
medfører økt hastighet på bunnstrømmen noe som ytterligere vil gi en positiv effekt i forhold til 
selvrensing under anlegget. Da kommunen vedtok sin kystsoneplan i 2005 var det ikke krav om 
at fortøyninger skulle være innenfor de avsatte områdene. Dette har nå kommet inn som et krav 
og da har arealbehovet på lokalitetene økt. Da kystsoneplanen ble vedtatt tok ikke den hensyn til 
utviklingen i havbruksnæringen. Dagens kystsoneplan bør rulleres, men dette er en lang og 
ressurskrevende jobb som vil ta opptil to år å gjennomføre fra vedtak om rullering foreligger.

Lokaliteten ved Hjellberget eksisterer allerede i dagens kystsoneplan slik at Kvænangen 
Fiskarlag sin innsigelse om å fjerne hele anlegget ved Hjellberget tas ikke tilfølge. Anlegget skal 
nå justeres og optimaliseres i forhold til areal, bunntopografi og miljø. Dette vil bidra til at 
anlegget får en bedre plassering med tanke på fiskevelferd og miljø. Bardlindhaug Consult har 
foretatt nøye vurderinger av bunnkartleggingene og strømmålingene og resultatene av disse har 
ført til at man å foreslå en moderat forflytning av lokaliteten mot nord i forhold til
opprinnelig ønsket plassering og dreie anlegget slik at det ligger delvis på tvers av



hovedstrømsretningen. Fiskeridirektoratet ser søkerens behov for å få gjort en fornuftig 
tilpasning i forhold til naturgitte forutsetninger og de anbefaler at det gis en midlertidig 
dispensasjon på to år i påvente av ny kystsoneplan.
Som følge av et økt fokus på fiskevelferd og miljø, bedre kompetanse på fagfelt for vurdering av 
oppdragslokaliteter er det med bakgrunn i strømmålinger og erfaringer foreslått tiltak for å 
optimalisere driften på lokaliteten i forhold til miljø og fiskevelferd. Kommunen er positivt på 
tiltak som setter økt fokus på miljø og fiskevelferd. Kommunen anser disse forholdene til å være 
mer fordelaktig enn ulempene og man kan i slike tilfeller dispensere fra planen. Kommunen 
anser også at man ved å gi en dispensasjon legger særlig vekt på at det vil gi bedre konsekvenser 
for miljø og sikkerhet ved anlegget. Ingen statlig eller regional myndighet har vært direkte imot 
at det dispenseres fra kystsoneplanen så fremt det gis en midlertidig dispensasjon for en periode 
på to år.

Kommunen bør rullere dagens kystsoneplan. Det er planlagt et interkommunalt plankontor i 
Nord-Troms og Kvænangen Kommune er en del av dette samarbeidet. Hvis dette kontoret blir 
en realitet bør kommunen ønske seg en snarlig rullering av kommunens kystsoneplan. Dette 
arbeidet kan ta tid, men administrasjonen anbefaler at søknaden om dispensasjon fra 
kystsoneplanen ved Hjellberget gis som en midlertidig dispensasjon for en periode på 2 år.
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Att: Næringsetaten  

Jøkelfjord Laks AS – søknad om dispensasjon for endring av plassering 
lokalitet Hjellberget 

Bakgrunn for søknaden  

Jøkelfjord Laks As produserer i dag 7000 tonn laks basert på syv konsesjoner. Dette gav en omsetning på 

161 millioner i 2009. Til denne driften går det med 40 årsverk som i hovedsak er fulltidsstillinger. Bedriften 

har kontroll over alle ledd i verdikjeden og produserer egen smolt, matfisk og slakter hele sin egen 

produksjon. Den landbaserte delen av aktivitetene er plassert ved slakteriet og settefiskanlegget i 

Jøkelfjorden. Lokalitetene som inngår i matfiskproduksjonen ligger i den indre delen av Kvænangen, med en 

utstrekning fra Jøkelfjorden i nord til Karvik i sør.  

Metodene for produksjonen av laks i sjø har i løpet av få år gått fra mange små til færre store enheter. En 

effekt av denne utviklingen er at kravene til lokalitetene har endret seg. Dette skyldes ikke bare økt størrelse, 

men kanskje vel så mye på grunn av at kunnskapen om ”den optimale lokalitet” har blitt langt bedre. Dette er 

en kombinasjon av bedret teknologi for dokumentasjon av miljøet på lokalitetene og at kunnskapen for å 

tolke registreringene har økt. Det er også viktig å poengtere at en optimalisering av lokaliteten i forhold til 

drift også vil ha svært positiv betydning for miljøet under anlegget. Mange års erfaringer med både drift og 

miljøovervåkning (MOM) på et utall av lokaliteter har gitt god oversikt over hvordan et anlegg bør plasseres 

for å redusere belastningen til et minimum.  

Driftsform  

Ved å ta hensyn til bunntopografi, vannstrøm og andre lokale miljøparametre vil det være mulig å bedre 

driften på en lokalitet. Dette vil ha positiv innvirkning på fiskevelferden i anlegget og miljøpåvirkningen fra 

anlegget. For at det skal være mulig å tilpasse anleggets plassering i forhold til den aktuelle lokalitet er det 

nødvendig med tilstrekkelige arealer avsatt til formålet. Erfaringer så langt viser at arealplanene i svært 

mange kommuner ikke har klart å endre seg i takt med den utviklingen laksenæringen har hatt. Dette har gitt 
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seg utslag i arealer med for liten dybde og ugunstig bunntopografi i forhold til produksjonen som ønskes 

gjennomført på lokaliteten. De etablerte akvakulturarealene har ofte også en utforming som legger beslag på 

langt større områder enn det som er nødvendig for buk til akvakulturformål.  

For å sikre videre utvikling av bedriften vil det være avgjørende at driften er effektiv i forhold til å utnytte 

personell og utstyr. Dette gjøres i dag ved at flere konsesjoner samles på en lokalitet som kan utstyres med 

tilpasset antall merder (størrelse og dybde på not) og fôrflåte som base for den daglige drift og oppfølging av 

produksjonen. En slik driftsform vil i tillegg til effektiv produksjon også være gunstig i forhold til 

arbeidsforholdene for de ansatte. Dersom produksjonen på lokaliteten kan foregå under mest mulig 

kontrollerte former med god oppfølging, vil det også bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra anlegget. 

Jøkelfjord Laks AS ønsker i prosessen med arealtilgang å synliggjøre en anleggsutforming som vil 

tilfredsstille ønsket drift i de kommende årene. Anleggene vil bestå av 14 merder i to rekker (2x7) med en 

utstrekning i overflaten som vil være 120x420 meter. Det vil også planlegges plassering av en fôrflåte per 

anlegg som er ca 10x30 meter i grunnflate. Anleggene er dimensjonert for maksimalt 3600 tonn stående 

biomasse.  

Flåtene plasseres ofte mellom anlegg og land på kort eller langside etter hva som passer best på den aktuelle 

lokalitet. I tillegg til overflatedelen på anleggene og flåtene vil det også være nødvendig med fortøyninger 

som skal tilfredsstille forvaltningens krav til rømningssikring. Lengde og arealbehov vil være svært 

varierende og avhenger av dybde og bunnforhold på de ulike forankringspunktene. Normalt benyttes en 

faktor på tre ganger lengden til en fortøyning i forhold til dybden på lokaliteten (det vil si 100 meters dyp gir 

300 meter lang fortøyning).  

Miljøfokus  

Som følge av et økt fokus på fiskevelferd og miljø, bedre kompetanse på fagfeltet for vurdering av 

oppdrettslokaliteter, har Jøkelfjord Laks AS (JL) gitt Barlindhaug Consult AS (BC) i oppdrag å gjøre 

vurderinger av deres planlagte lokalitet på Hjellberget. Med utgangspunkt i strømmålinger (Akvaplan Niva, 

2009) og våre erfaringer fra tilsvarende systemer har BC foreslått tiltak for å optimalisere driften på 

lokalitetene i forhold til miljø og fiskevelferd. 

På lokaliteten Hjellberget er det gjennomført bunnkartkartlegging (BC oktober 2010, multistråle ekkolodd 

med bunnhardhetsmodul, Olex) og strømmålinger (Akvaplan niva, rapportuttdrag, 2009). Etter nøye 

vurdering av resultatene fra undersøkelsene ønsker BC å foreslå en moderat forflytning av lokaliteten mot 

nord i forhold til opprinnelig ønsket plassering og dreie anlegget slik at det ligger delvis på tvers av 

hovedstrømsretningen. Etter våre erfaringer med flere tilsvarende lokaliteter mener vi dette vil forbedre 

lokalitetenes egnethet for lakseoppdrett (figur 1).  
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Figur 1. Kartutsnitt fra området Hjellberget som viser ønsket, optimalisert plassering (rødt rektangel) i 

forhold til tidligere vurderte plassering (blått rektangel). Posisjon for strømmåler (Akvaplan, 2009) er vist 

med rød trekant. 

 

Areal  

I motsetning til tidligere praksis stilles det nå krav om at hele anlegget, inklusive fortøyninger, skal være 

innenfor arealer som er avsatt til akvakulturformål. Dette har bidratt til at oppdrettsaktørene nå må bestemme 

hvordan anlegget skal se ut ned til minste detalj før søknad om lokalitet sendes inn. Dersom det senere viser 

seg at anlegget burde vært justert i forhold til bunntopografi eller vannstrømmer på lokaliteten, så fører 

endringen til at det må gjennomføres ny, fullstendig søknadsrunde. Våre erfaringer tilsier at om en lokalitet 

bestod av at areal hvor det var satt plass til å gjøre mindre endringer uten at installasjonene kom utenfor 

avsatt areal, ville det føre til langt enklere saksbehandling for de berørte parter.  

Arealet som er foreslått avsatt til akvakulturformål på Hjellberget er utformet som en sirkel (figur 2). Dette 

gir økt fleksibilitet i forhold til anleggets orientering, framtidig endring av type merder og valg av innbyrdes 

avstand mellom merdene. Alle disse mulighetene vil gi mulighet for ytterligere optimalisering av 

vannutskifting og selvrensing basert på de erfaringer som måtte komme etter produksjon på lokaliteten.  
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Figur 2. Kartutsnitt fra området Hjellberget som viser ønsket, optimalisert plassering av anlegg. 

Anleggets overflatedel er markert i rødt og tilhørende fortøyninger i mørke blå linjer. Flåte med åtte 

fortøyninger er tegnet i lilla. Gul linje indikerer kommunens forslag til areal, mens rød, sirkelformet linje 

virer vårt forslag til nytt areal.  

 

Bunntopografi og hardhet 

Bunntopografien i det området (figur 3 og 4), med dype områder mot N/NV, vil bidra til at vannet uhindret 

vil passere lokaliteten og dermed opprettholde farten og muligheten for god spredning av tilført organisk 

materiale. Dette vil bidra til at tilført organisk materiale vil fordeles bedre og dermed forebygge belastning 

av miljøet på bunnen under anlegget. Erfaringsmessig vil en slik topografi være svært fordelaktig i forhold til 

drift på lokaliteten. Dette bekreftes også gjennom kartleggingen av bunnhardhet som er utført (figur 5). 

Under anlegget er det en lav rygg som er noe hardere enn på omkringliggende områder. Ut fra våre 

erfaringer tilsier dette økt hastighet på bunnstrømmen noe som ytterligere vil gi en positiv effekt i forhold til 

selvrensing under anlegget 
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Figur 3. Kartutsnitt fra området Hjellberget som viser ønsket, optimalisert plassering av anlegg i forhold 

til nøyaktig oppmålt bunntopografi (BC, Olex multistråle ekkolodd oktober 2010).  

 

 

Figur 4. 3-D kartutsnitt fra området Hjellberget som viser ønsket, optimalisert plassering av anlegg i 

forhold til nøyaktig oppmålt bunntopografi (BC, Olex multistråle ekkolodd oktober 2010).  
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Figur 5. 3-D kartutsnitt med bunnhardhetsbeskrivelse fra området Hjellberget som viser ønsket, 

optimalisert plassering av anlegg i forhold til nøyaktig oppmålt bunntopografi (BC, Olex multistråle 

ekkolodd oktober 2010). Fargene i kartutsnittet beskriver hardheten på bunnen, hvor farger fra gul mot 

rød indikerer hard bunn. Der hvor fargene går fra gul mot lyseblå indikerer dette bløtere bunnsedimenter. 

I den bratteste delen av området var det ikke mulig å få fram bunnhardhet og dette området er derfor 

sammenhengende blått.  

Hvit sektor  

Lokaliteten med foreslått plassering medfører at anlegget ikke er berørt av hvit sektor fra noen av lyktene 

som regulerer ferdselen i denne delen av fjordsystemet. Dette i tilegg til den svært moderate skipsaktiviteten 

i området vil derfor ikke den ønskede plasseringen av anlegget være til hinder for båttrafikken. Plasseringen 

gir god plass for trafikk mot midten av sundet for ferdsel inn og ut av området. 
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Konklusjon  

På denne bakgrunn søkes dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan om å flytte lokalitet Hjellberget 
vestover i forhold til dagens plassering og dreie anlegget slik at anleggets lengderetning blir nordøstlig. 
Se figur 1 og vedlagte kystsoneplankart, sjøkart, Kart N – 5000 serie med olex bunntopografi samt 
anleggskisse. 

 

 

 

 

Med hilsen 

BARLINDHAUG CONSULT AS  

         
  

Yngve Paulsen                                                                                                                               Kåre Aas  

Oppdragsansvarlig  Saksbehandler 

 

Vedlegg:  Sjøkart  10124 B 104 Oppdrettsanlegg plassering  M; 1 : 50 000  

 Kystsoneplankart 10124 B 202 Oppdrettsanlegg plassering  M 1: 80 000 

 Olex bunntopografi / kart N5 serie 10124 B203 Oppdrettsanlegg med fortøyning  

 Anlegggskisse  10124 B204 Oppdrettsanlegg med fortøyning M 1: 2000 

 

 

Kopi: Arne Evensen   



NO-9037 Tromsø • postmottak@uit.no • http://uit.no • Sentralbord: 77 64 40 00 • Faks: 77 64 49 00
marinarkeolog Stephen Wickler • Tlf: 77 64 50 81 • Faks: 77 64 55 20•stephen.wickler@uit.no 

TROMSØ MUSEUM - UNIVERSITETSMUSÉET

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

Deres ref.: 2010/1253-11
Vår ref.: 2010/6509 SWI002/832
Dato: 08.12.2010

Høring - søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for oppdrettslokaliteten ved 
Hjellberget: marinarkeologisk uttalelse
Vi viser til overnevnte søknad oversendt Tromsø Museum for uttalelse om kulturminner under vann.

Etter kulturminnelovens § 14 er Tromsø Museum rette myndighet for forvaltning av kulturminner 
under vann i sjø og vassdrag i Tromsø Museums distrikt.

Søknaden gjelder endring i utforming og plassering av et eksisterende anlegg. Tromsø Museum har 
ingen merknader til søknaden fordi omfang av tiltaket er såpass begrenset at sannsynligheten for 
konflikt med evt. kulturminner under vann vurderes som minimal. Gjeldende sjøområdet er heller ikke 
kjent for omfattende maritim aktivitet over lang tid. 

Vennlig hilsen

Stephen Wickler
marinarkeolog

Kopi: Troms fylkeskommune, Kulturetaten





FISKERIDIREKTORATET
Region Troms

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvæna kommun Saksbehandler: Steinar Larsen

Kommunehuset L  3 DES 2010 Telefon: 46843069

Seksjon: Region Troms forvaltningsseksjon

9161 BURFJO 111 behandling: Vår referanse: 10/16090 —
Saksbehandler. Deres referanse: 2010/1253-11
-ntorientering:

Gradedng: Vår dato: 22.12.2010

Deres dato: 19.11.2010

Att: Teknisk/Næringsavdelingen

KVÆNANGEN KOMMUNE TROMS - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA
KYSTSONEPLANEN FOR ENDRING AV PLASSERING LOKALITET
HJELLBERGET - HØRINGSUTTALELSE

Jøkelfjord Laks AS søker om dispensasjon fra vedtatt kystsoneplan. Den omsøkte
dispensasjon gjelder et etablert anlegg ved Hjellberget som skal dreies slik at det får bedre
vanngjennomstrømning gjennom anlegget. Dette gjøres for å skape bedre miljø for fisken, og
dermed bedre vekst.

Det omsøkte areal går ut mot midten av de dypere partier av Skorpesundet. Den vestlige delen
av Skorpesundet blir da ikke tilgjengelig for fiske med line og garn. Lokalt fiskarlag
argumenterer med dette som et viktig fiskeområde og går i mot hele anlegget. Men anlegget er
allerede etablert og det er ikke aktuelt å gjøre noe med den pågående virksomheten.

Fiskeridirektoratet har tidligere gått mot en dispensasjon av hensyn til lokale fiskerier, og vist
til at endringer i planens forutsetninger fortrinnsvis bør gjøres ved at planen tas opp til ny
vurdering. Bakgrunn for innsigelsen var at berørte fiskerier vurderes å være av viktig regional
betydning.
Ny planlov, fra 010710, skjerper disse hensyn. Fiskeridirektoratet opprettholder sin uttalelse
til varig dispensasjon, vi vil ikke anbefale at det gis varig dispensasjon fra vedtatt
kystsoneplan.

PBL § 19-3 åpner for at det kan gis midlertidig dispensasjon som er tidsbestemt.

Fiskeridirektoratet ser at søker har behov for å få gjort en fornuftig tilpasning av lokaliteten i
forhold til naturgitte forutsetninger. Fiskeridirektoratet anbefaler derfor at søker får en
midlertidig dispensasjon, jamfør § 19-3 i PBL.

Kommunen har mulighet for å si ja til dispensasjon selv om sektormyndighet sier nei. Da skal
vedkommende sektormyndighet underrettes om vedtaket og gis mulighet til å bringe saken inn
for Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fiskeridirektoratet varsler herved at dette vil
vurderes hvis kommunen sier ja til dispensasjon uten vilkår.

Fiskeridirektoratet har tidligere pek-t på klare mangler ved kommunens kystsoneplan i forhold
til utviklingen i havbruksnæringen. Dette gjentar vi og oppfordrer sterkt at kystsoneplanen tas

Postadresse: Postboks 185 Senirum 5804 BERGEN Besøksadresse: Strandgt 5/713 Telefon: 03495 Telefaks: 77632394
Organisasjonsnn 971 203 420 Esostadresse: postmottak@fiskeridirno htemett www.fiskerklirno



opp til revisjon. En slik prosess kan fort ta et til to år. Vi anbefaler derfor at det gis en
midlertidig dispensasjon for en periode på to år.

Fiskeridirektoratet sier nei til en endelig dispensasjon, slik vi har gjort tidligere.
Fiskeridirektoratet aksepterer at det kan gis en midlertidig dispensasjon for en periode
på to år mens det gjøres en revisjon av kystsoneplanen. Fiskeridirektoratet varsler
herved at vi vil vurdere å bringe et vedtak om dispensasjon uten vilkår inn for
Fylkesmannen til endelig avgjørelse.

Med hilsen

CErnst Bolleaseksjonssjef

( temar Larsen
seniorrådgiver

2



Kopi til:
Rune Rasmussen
Svein Solberg
Troms Fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/222 -1

Arkiv: 613

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 13.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/4 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Kvænangen kommunestyre

Nye kommunale husleiesatser

Henvisning til lovverk:

Husleielovens kap.4, § 4-3 Tilpassing til gjengs leie.

Rådmannens innstilling
Husleia i kommunale boliger tilpasses til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3.
Det tidligere vedtatte tillegg på 10% for 5 års botid og 40% på 10 års botid faller bort og en går 
over til tidsbegrenset leiekontrakt på inntil 3 år.  
Dagens leiesum på den enkelte bolig økes fra vedtaksdato med 40% for nye leietakere og nye 
leiekontrakter.   

Saksopplysninger
I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember var det lagt inn forslag om overgang til 
husleie etter gjengs leie og ordinær økning av den ordinære husleia med 40% for nye leietakere 
fra 1.1.2011.  Dette var en forutsetning for de vedtatte budsjettposter.
Ved en feil ble dette forslaget ikke formelt vedtatt.  Husleieøkning til gjengs leie fremkommer 
dog som en tekst på tiltaket om husleieøkning.  Saken må derfor legges fram til ny behandling i 
formannskap og kommunestyret for å få et gyldig vedtak.  

Tilpassing til gjengs leie kan av begge parter kreves hvert tredje år. 
Følgende krav gjelder ved tilpassing til gjengs leie, jfr. husleielovens § 4-3:

Leieforholdet må ha vart i minst 2 år og 6 mnd uten annen endring enn krav i henhold til
Husleielovens § 4-2 Indeksregulering av husleia.
Skriftlig krav sendes seks mnd i forveien, tidligst et år etter siste regulering.  



Dagens leiesatser ble vedtatt av kommunestyret i sak 14/2001 og har et tillegg i husleia på 10 % 
for 5 års botid og 40 % for 10 års botid og er regulert i henhold til kontrakt etter endringer i 
konsumprisindeksen.  Tillegget for botid gjelder ikke omsorgsboliger.     

Vurdering
De kommunale husleiesatsene er lave og husleieinntektene dekker ikke kommunens årlige 
utgifter til drift og vedlikehold av boligene og det er derfor heller ikke noe til å dekke 
kapitalkostnadene.  
Tillegget i husleia etter 5 og 10 års botid anbefales ikke videreført da det ikke er lovlig å ha det 
stående på den enkelte kontrakt.  Som en erstatning til dette går vi over til tidsbegrenset 
leiekontrakt på inntil 3 år for alle.  Vanskeligstilte på boligmarkedet, eldre og personer innenfor 
TTPU vil kunne få ny leiekontrakt. 
I dag har vi de kommunale avgiftene som et tillegg til den ordinære grunnprisen i 
leiekontrakten, noe som ikke er vanlig og skaper mye administrativt ekstraarbeid.  Vi legger 
derfor opp til å ha en leiesum på den enkelte bolig, hvor de kommunale avgiftene er inkludert.
Når det gjelder omsorgsboliger vil økningen i husleie i stor grad dekkes av husbankens 
bostøtteordning for de som måtte få økonomiske problem i forhold til dette.
Overgang til gjengs leie vil ta tid og ikke være gjeldende før tidligst fra siste kvartal i år og kan 
bare gjøres gjeldende for leietakere som har bodd minst 2 år og 6 mnd. i boligen.   Det foreslås 
derfor 40 % økning av dagens leiesum på den enkelte bolig, hvor kommunale avgifter er 
inkludert, for nye leietakere og nye leiekontrakter som inngås før vi får fastsatt beløp for gjengs 
leie.   



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/252 -1

Arkiv: 548

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 14.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/5 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Kvænangen kommunestyre

Rekrutteringstiltak for helsepersonell

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Det opprettes ny budsjettpost på kr.100.000 til rekrutteringstiltak for helsepersonell. 
Budsjettposten disponeres administrativt.    
Beløpet dekkes ved overføring fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger. 

Saksopplysninger
For å kunne rekruttere og beholde en del fagpersonell har det vært nødvendig å kunne gi en del 
goder ut over de generelle tiltak som kommunen har vedtatt.
Hos oss har vi administrativt gitt redusert eller fri husleie til blant annet legestudenter, 
turnuskandidater, lege- og sykepleiervikarer.  Kommunens utgifter i forhold til dette har derfor 
ikke blitt synliggjort i regnskapet under det enkelte ansvarsområde det hører hjemme, men blitt 
belastet teknisk hovedkapittel 1.7 i form av redusert husleieinntekt. 

Vurdering

Rekrutteringstiltak er meget viktig for å kunne rekruttere ønsket fagpersonell på kort og lang 
sikt.
I tillegg til å fortsette vår praksis med redusert husleie er det viktig å vurdere andre tiltak for å 
skaffe nødvendig personell. På grunn av den stramme budsjettsituasjonen på teknisk må vi 
imidlertid vurdere å bruke de ordinære leiesatsene på alle boliger og dagens ordning med 
subsidiert husleie vil da falle bort.    
Det anbefales derfor at det bevilges et fast årlig beløp på kr.100.000 til rekrutteringstiltak.
  





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/195 -1

Arkiv: 033

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 12.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/6 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Møteplan 1. halvår 2011

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling
Møteplan for 1. halvår vedtas slik:

Jan Feb Mars April Mai Juni
Kommunestyre 9. 22.
Formannskap 26. 23. 6. 1. (og 17.aug)
Oppvekst 3. 24. 26.
Teknisk 1. 29. 7.

Saksopplysninger

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/197 -4

Arkiv: 223

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 12.01.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/7 Kvænangen Formannskap 26.01.2011

Søknad om tilskudd lag/foreninger

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 VS: Foreningen tiltak for kreft og hjertesyke barn
2 Søknad
3 Vedlegg
4 faktura

Rådmannens innstilling
Søknadene avslås.

Saksopplysninger
Vi har mottatt følgende søknader om tilskudd:

Tiltak for kreftsyke barn Kr.  5.000,-
Rusmisbrukernes organisasjon Kr. 10.000,-
Vennskap Nord/Sør Kr.  1.000,-



Dette må vel behandles som en søknad, journalføres med Lillian sim saksbehandler og avgjøres av 
formannskapet.
 
 
Med vennlig hilsen
 
John Helland-Ordfører, Kvænangen tlf. 40405602

Fra: Remi Redalen [remi@tiltak.org]
Sendt: 18. november 2010 09:10
Til: ;
Emne: Foreningen tiltak for kreft og hjertesyke barn

Kjære støttespiller, kjære kommune
 
Vi vet at kommunenorge sliter med økonomien. Vi har derfor i år valgt å konsentrere oss om å ta kontakt med 
dere kun en gang og ventet helt til slutten på året for å be om et lite bidrag - vi håper dere ser og forstår dette 
og ønsker å være med på denne ene støtten for i år !   
Foreningen Tiltak har som formål ved hjelp av innsamlede midler å gi alvorlig syke barn opplevelser som 
friske barn tar for gitt.  Våre tiltak og aktiviteter retter seg både mot barna mens de er innlagt på sykehus og i 
hjemmene mellom behandlingsperiodene.
Som du muligens vil være kjent med formidler Foreningen ulike opplevelser, aktiviteter og tiltak, fra bedrifter 
og privatpersoner til alvorlig syke barn. Det være seg prosjektrettet økonomisk støtte, konserter og 
opptredener og ikke-medisinsk utstyr som spill, leker etc. Vi har blant mye annet formidlet billetter til 
landskamper i fotball, kino/teater og diverse show og konserter i Oslo Spektrum, arrangert konserter på 
sykehus og andre populære arrangement. I Oslo formidler vi billetter til alt det viktigste av aktiviteter og 
scenekunst.  Vi har gitt bort familiereiser til Disney World både i Florida og Paris, til Roma, Legoland i 
Danmark og Kardemomme By samt årvisse julecruise til København i samarbeid med DFDS Seaways. Vi 
arrangerer også Oslo-helger, samt "Bli ny-dag" for noen utvalgte mammaer. Foreningen har også hytte på 
Hafjell og leilighet i Marbella, som vi låner ut kostnadsfritt til familier.
I tillegg påtar vi oss også større løft som fullstendig rehabilitering og oppussing av oppholds- og fellesrom på 
flere sykehus, blant annet Haukeland Universitetssykehus, Ullevål Universitetssykehus og Fredrikstad 
Sykehus.  Vi har også engasjert oss i de alt for mange tilsynelatende uforklarlige dødsfall på idrettsbanen, og 
gir bort hjertestartere til idrettslag.    
Vi vet at tiltakene er meget populære blant barn som må ligge på sykehus. Vi får også klare tilbakemeldinger 
fra helsepersonellet om at slike tiltak gjør barna mer motivert for en tøff behandling, og dermed også har en 
medisinsk effekt. Vi er imidlertid helt avhengig av velvillighet fra privatpersoner og næringslivet, ikke minst i 
forbindelse med den pågående oppgradering på sykehusene. 
Vi tillater oss derfor å spørre om dere kanskje ser dere i stand til å støtte oss.  Vi har flere former for bidrag, 
enten enkeltbidrag, faste månedlige bidrag, eller som Partner som er rettet mot særskilte prosjekt eller kjøp av 
våre ulike produkter. På våre hjemmesider, www.tiltak.org kan du lese mer om de ulike bidragsordninger.  
Vi søker dere om en støtte på en støttemarkeringer på www.tiltak.org à kr 5.000,- + mva, som kommer til å 
stå sammen med resten av kommunene som støtter opp om våre prosjekter.
Med vennlig hilsen
Foreningen Tiltak kreft- og hjertesyke barn
Remi Redalen
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KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

NOV 2010

Til behandling:

Saksbehandler:

111 odentering:

Gradering:

Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon

Oslo, 20. november 2010

Kvænangen kommune
Burfjord

9161 BURFJORD

Sokerens navn: RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Svaradresse/-poststed: Postboks 6609 St. Olavs plass, 0129 Oslo
Organisasjonsnummer: 983 096 077
Hovedkontor: Kongens gate 2, 0153 Oslo
Kontaktperson: Jon Storaas 99 26 10 78
Overføring av tilskudd: Kontonummer 1503 01 43253
E-post: jonstoraasgriorg.no
Hjemmeside: www.riorg.no 


Søknad om tilskudd for 2011 - delstøtte med inntil kr 10 000,-

Det søkes støtte til:
Brukermedvirkning

Målgruppe: Rusavhengige og tidligere rusavhengige i alle kategorier uansett ståsted, livsfase
og alder. Med rusavhengige mener vi alle som har vært eller er avhengig av rusmidler, illegale
og legale.

Formål og målsetting til organisasjonen
Vårt formål er å synliggjøre målgruppen som en ressurs i samfunnet og arbeide for å ivareta
rusavhengiges interesser. Målsettingen med vårt arbeid er tettere samarbeid mellom tjenester
på kommunalt nivå og samhandling mellom kommunal og statlig forvaltning. Individuell plan
og aktivitet, alltid med brukeren i sentrum, er et naturlig mål.



Medlemmer
RIO ønsker ikke å registrere inaktive medlemmer, og de fleste av de vi representerer vi1hel1er
ikke stå på noen liste. RIO jobber likevel for å ivareta rettighetene til alle rusavhengige
uavhengig av ståsted, og for at det skal være et fungerende hjelpeapparat beredt til å ta i mot
de som trenger hjelp.

Hva gjør vi i RIO og hva kan vi tilby?
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon er etablert og drevet av tidligere rusavhengige og har
ca. 80 representanter. I RIO er alle ansvarlige for egen utvikling og alle er engasjert i konkrete
temaer som angår rusavhengige.

RIO er en politisk aktør, men partipolitisk nøytral. Vi ønsker å påvirke politikere, byråkrater
og fagfolk i, etter vår mening, riktig retning. Det er de aktive i RIO som til en hver tid
bestemmer hva som er riktig retning, gjennom egne erfaringer og ved å sette seg inn i den
fag1ige, byråkratiske og politiske verden.

Det er i stor grad de offent1ige systemene som bestemmer aktiviteten i RIO. Vi brukes av alle
fra rikspolitisk nivå, departementer, direktorater, spesialisthelsetjenester, fylkesmenn,
fylkeskommuner, kommunepolitikere, kommunale tjenester og selvfølgelig brukere uansett
ståsted. Vi sitter også i de fleste etablerte brukerutvalg i spesialisthelsetjenesten og er
høringsinstans for stat og kommuner.

RIOs hovedfokus gjennom 14 år har vært oppfølging og integrering etter ulike typer
behandling. Vi ser individuell plan som det geniale verktøyet for den helheten vi alle har
snakket om, men ikke fått helt til. Her underviser vi alt og alle. Det viktigste med individuell
plan er at brukeren er likestilt med de øvrige tilretteleggingssystemene. Individuell plan er et
samhandlingsverktøy og dokumentasjonsverktøy der man belyser muligheter og
begrensninger i fellesskap.

RIO møter år1ig ca. 5000 brukere gjennom egen nettverkskafe, Idrett MOT Rus og besøk på
ulike behandlingsinstitusjoner. Vi bistår individuelle brukere i møte med systemet, for
eksempel gjennom å delta i ansvarsgrupper.
Idrett Mot Rus er fortsatt en viktig del av vårt arbeid, og ble arrangert for 12. gang i
september 2010. Noen steder i landet er dette også et ukentlig tiltak, i et samarbeid mellom

lokal idrett og ulike institusjoner.

RIO er også til stede for de offentlige systemene og de som jobber i dem. Vi får henvendelser
fra alt fra den enkelte saksbehandler i kommunene, he1sepersonell i diverse helseforetak og
fra direktorat- og departement. Disse er he1ler ikke "medlemmer", men bruker RIO daglig.

Totalt får RIO anslagsvis mellom 8 og 10 000 henvendelser årlig fra brukere, pårørende,
politikere og personer som jobber i de forskjellige systemene.

Til tross for den store nedslagskraften vi allerede har, ser vi en sterk økning i etterspørselen
etter brukermedvirkning i alle sammenhenger.

Vi viderefører våre satsningsområder som er cannabisproblematikk, boligsosialt arbeid,
nettverkskafe og likemannsarbeid/selvhjelpsgrupper.



RIO vil fortsette å påvirke politisk og faglig både sentralt og lokalt. Dette vil vi også øke
kompetansen til den enkelte i RIO. Rusfeltet er i stadig endring, og det er viktig for oss å være
en sterk pådriver i forhold til den endringen vi mener er den beste for både fagfeltet og den
enkelte rusavhengige.

Hva kan RIO gjøre i deres kommune?
Statlige føringer gjør det klart at organisert brukermedvirkning skal være en likeverdig part i
utviklingen av tjenester i kommunene. Det er derfor viktig at kommunen tar
brukermedvirkning på alvor.
RIOs viktigste oppgave er å ha et kritisk blikk på de tjenestene som angår rusavhengige.

RIO  er en landsdekkende organisasjon til tross for at det ikke bor representanter i alle
kommuner. Vi er organisert på en måte som gjør at alle aktive representanter i RIO jobber
over hele landet og på alle nivåer. Denne måten å arbeide på gjør at hver representant utvikler
en bredere og mer helhetlig forståelse av rusfeltet generelt.

Se for øvrig vediegg med oversikt over RIOs aktivitet i løpet av 2010.

Med vennlig hilsen
RIO - Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

SkGr-
Jon Storaas
Daglig leder



Vedlegg til søknad: Hvor jobber RIO

RIO underviser, foreleser og holder foredrag om alt som berører rusavhengige i Hele Norge. Det siste

året har RIO undervist, holdt kurs og hold foredrag for KS i mange kommuner. Vi har også bidratt

med foredrag på nasjonale KS samlinger og med det nådd veldig mange kommuner med våre

erfaringsbaserte faglige betraktninger.

Ved siden av å sitte i en rekke brukerutvalg og andre arbeidsgrupper i spesialisthelsetjenesten og

NAV jobber RIO i de fleste kommunene i Norge på den ene eller andre måten.

I Nord — Norge er det 88 kommuner. Vi har ikke fysisk vært til stede i alle kommunene, men gjennom

samarbeid med kompetanse sentere og fylkesmenn har vi vært med på å etablere og medvirke på

videreutdanninger, kurs og konferanser som har vært fylkesdekkende. Kommuner vi har hatt

aktivitet med gjennom samarbeid og møter med tjenester og /eller brukere er: Fauske, Bodø, Andøy,

Brønnøy, Narvik, Sortland, Vågan, øksnes, Balsfjord, Bardu, Harstad, Lyngen, Tromsø, Alta, Båtsfjord,

Hammer fest, Karasjok, Kautokeino, Nordkapp, Porsanger, Sør — Varanger, Tana, Vadsø.

I Sør- øst Norge jobber vi i ulike samarbeids prosjekter mellom spesialisthelsetjenesten og

kommunene. Et eksempel er samarbeidet mellom kommunene i Nedre og øvre Romerike og

spesialisthelsetjenesten. I Akershus jobber vi også opp mot mange kommuner som Bærum og Asker

osv. Vi jobber også her opp mot kompetanse senterne og fylkesmennene og når gjennom dette de

fleste kommunene i regionen. I østfold har vi undervist i Individuell plan i følgende kommuner:

Skiptvet, Hobøl, Rakkestad, Spydberg, Fredrikstad, Askim og Trøgstad for å nevne noen. RIO sitter i

brukerrådet for rus og psykisk helse i Halden. i tillegg lager RIO i samarbeid med Halden kommune en

manual om samarbeidet "Ifra fengsel/institusjon til egnet bolig" I Eidsberg i et prosjekt som heter fra

dag 1 osv. I Sarpsborg har Rio sitt eget rusfri bolig prosjekt i tett samarbeid med kommunen I tillegg

underviser RIO på høgskoler der kommunale fagfolk videreutdanner seg. Vi sitter i styringsgruppa —

Samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Valdres, NAV Valdres, DPS Gjøvik/Aurdal i Oppland fylke. I

Innlandet jobber vi også i R 22 og R 26 som er samlinger for ruskonsulenter i Hedemark og Oppland.

Ellers har vi tett samarbeid med Hamar kommune der vi blant mye er medlem i Råd for mennesker

med nedsatt funksjonsevne og aktive i K8 nettverket. Vi samarbeider gjennom ulike rusforum i

Hamar, Stange, Elverum, Våler, Løten, Grue, Åmot, Trysil, Folldal, Engerdal, Rendalen, Alvdal og Stor

Elvdal. I KTP er RIO med i Tolga, Os og Tynset.

I Oslo samarbeider vi med Rusmiddeletaten og en rekke bydeler. Vi samarbeider også med andre

aktører som har ulike prosjekter og tiltak i Oslo. Trefoldighetskirken og deres arbeid for rusavhengige

har brukt RIO sin kompetanse gjennom mange år.

I region Vest jobber vi tett opp mot fylkesmennene og holder foredrag på deres seminarer osv.

Eksempel er grunnkurs i rus for kommunalt ansatte. Vi er med på å etablere selvhjelpsgrupper i

Bergen og andre kommuner. Vi bruker mye tid på behandlings og omsorgsinstitusjoner og ønsker å

nevne K46 som et tilbud vi liker ekstra godt. Et bra eksempel på et godt samarbeid mellom

Stavanger kommune og spesialisthelsetjenesten. RIO er også representert i HUSK gjennom å ha en

mann som jobber der og i RIO.
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I Midt — Norge har RIO vært veldig aktive. Vi har holdt kurs for en rekke kommuner i Nord —

Trøndelag. Vi har hatt oppdrag fra Fylkesmennene i Nord og Sør Trøndelag og Møre og Romsdal. Vi

har jobbet med ulike prosjekter i og rundt Trondheim. Ved siden av dette har vi jobbet mye i

spesialisthelsetjenesten og de prosessene som går på helhetlig pasientforløp. RIO har vært aktive i

alle kommunene gjennom den nye Trondheimsklinikken som skal dekke hele region Midt — Norge.

Vi har laget dette vedlegget for å belyse aktiviteten til RIO i kommune Norge. At vi de kommende år

vil jobbe enda sterkere opp mot kommunene gjennom samhandlingsreformen og den utviklingen vi

ser på rusfeltet på godt og vondt er det liten tvil om. Rio sitter på en unik kompetanse gjennom å ha

organisert kunnskapen sin gjennom 15 år. Vi bidrar gjerne med vå kunnskap. For å videreutvikle oss

og rusfeltet i samhandling med dere trenger vi midler til å drive RIO på en forsvarlig måte.

Sammen kan vi løfte rusfeltet i 2011

Daglig leder RIO — Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Jon Storaas
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Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Jøkelfjord Samfunnshus AL
co/ Jorunn Hansen
9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 1/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-2 1296/2011 U63 12.01.2011

Søknad om skjenkebevilling til PUB-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den 29.01.11.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Jøkelfjord Samfunnshus AL der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld på 
Jøkelfjord samfunnshus den 29.01.11. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Jøkelfjord Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til PUB-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den 29.01.11. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Jorunn Hansen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangsbotn Grendehus
Oddvar Seppola
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 31/10

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/5934-2 43400/2010 U63 06.12.2010

Skjenkebevilling Kvænangsbotn grendehus den 18.12.10.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til bygdejulebord på 
Kvænangsbotn grendehus den 18.12.10. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet 
salgs- og skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, 
næringspolitiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 
disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett 
slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere 
avholdt arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi 
gjør derfor slikt

Vedtak:

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til bygdejulebord på Kvænangsbotn grendehus den 18.12.10. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. 

Skjenkestyrer er Kjell Arne Seppola. 

Skjenkeavgiften settes til kr 250. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Lensmannen i Nordreisa og Kvænangen (inngående søknad følger vedlagt).
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