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PS 2011/1 Søknad om landingstillatelse med helikopter ifbm fangst og 
merking av gaupe og/eller jerv

1 søknad om dispensasjon til landing med helikopter 2011

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark. Landingstillatelsen gjelder i 
periodene 14.02.2011-30.04.2011 og 01.10.2011-15.12.2011.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark. Landingstillatelsen gjelder i 
periodene 14.02.2011-30.04.2011 og 01.10.2011-15.12.2011.

PS 2011/2 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 innvilges søknaden til Field Productions om 
transport av et omfangsrikt filmutstyr og personell i forbindelse med et nytt og større 
filmprosjekt i unike og spektakulære fjellområder her i Norge. Landinger i Kvænangen 
Kommune vil være Langfjordjøkelen/Aibmadasgaisa, Kvænangstindan og Russelvfjellet.

I medhold av lovens § 6, 2. ledd settes det følgende vilkår for dispensasjonen:
 Tillatelsen gjelder i perioden 25. februar til 6. mai 2011, med mulighet for 

administrasjonen å forlenge perioden med 14 dager.
 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i hele perioden og man oppfordrer søker til å 

begrense antall turer til et absolutt minimum.
 Tillatelsen gjelder for Langfjordjøkelen/Aibmadasgaisa, Kvænangstindan og 

Russelvfjellet.
 Det skal vises varsomhet ovenfor dyrelivet i de aktuelle områdene.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark § 6 innvilges søknaden til Field Productions om 
transport av et omfangsrikt filmutstyr og personell i forbindelse med et nytt og større 
filmprosjekt i unike og spektakulære fjellområder her i Norge. Landinger i Kvænangen 
Kommune vil være Langfjordjøkelen/Aibmadasgaisa, Kvænangstindan og Russelvfjellet.

I medhold av lovens § 6, 2. ledd settes det følgende vilkår for dispensasjonen:
 Tillatelsen gjelder i perioden 25. februar til 6. mai 2011, med mulighet for 

administrasjonen å forlenge perioden med 14 dager.
 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i hele perioden og man oppfordrer søker til å 

begrense antall turer til et absolutt minimum.
 Tillatelsen gjelder for Langfjordjøkelen/Aibmadasgaisa, Kvænangstindan og 

Russelvfjellet.
 Det skal vises varsomhet ovenfor dyrelivet i de aktuelle områdene.

PS 2011/3 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

1 Søknad

Rådmannens innstilling
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Badderen Bygdelag om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med forarbeid og avvikling av Ordarennet i mars/april 2011. Med hjemmel i forskriftens § 7 
settes det følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 (en) snøskuter i perioden f.o.m. mandag i uka før selve 
renndagen.

 Det gis dispensasjon for 3 (tre) snøskutere i perioden f.o.m. torsdag i samme uka 
som renndagen og på selve renndagen hvorav den ene skuteren skal disponeres 
av lege/sanitet

 Dispensasjonstraseen går fra Badderen via Svineryggen over til Kjækan etter den 
ordinære løypetraseen for Ordarennet.

 Det skal tas særlig hensyn til vilt i området.

Administrasjonen gis fullmakt til å skrive ut selve dispensasjonen når eksakt renndato er satt 
innenfor dette vedtaks vilkår.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Badderen Bygdelag om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med forarbeid og avvikling av Ordarennet i mars/april 2011. Med hjemmel i forskriftens § 7
settes det følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 (en) snøskuter i perioden f.o.m. mandag i uka før selve 
renndagen.

 Det gis dispensasjon for 3 (tre) snøskutere i perioden f.o.m. torsdag i samme uka 
som renndagen og på selve renndagen hvorav den ene skuteren skal disponeres 
av lege/sanitet

 Dispensasjonstraseen går fra Badderen via Svineryggen over til Kjækan etter den 
ordinære løypetraseen for Ordarennet.

 Det skal tas særlig hensyn til vilt i området.

Administrasjonen gis fullmakt til å skrive ut selve dispensasjonen når eksakt renndato er satt 
innenfor dette vedtaks vilkår.

PS 2011/4 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 6

Rådmannens innstilling
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Skogsstuer og Kvænangsbotn grendehus delvis. 
Dispensasjonen gjelder for tilsyn, frakt og transport av utstyr som ikke kan fraktes på annen 
måte. Dispensasjonen gjelder både for barmarkskjøring og vinterkjøring. Det innvilges 
dispensasjon til oppkjøring av to skiløyper som Kvænangsbotn grendeutvalg velger ut i forhold 
til innlevert søknad.

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes det følgende vilkår:
 Kjøring kan ikke skje i perioden 4. mai til 30. juni.
 Dispensasjonen gjelder kun for 2011.
 Det skal vises hensyn til evt rein og vilt i området.
 Det gis dispensasjon for inntil 2 turer til hver hytte for barmarkskjøring.
 Det gis dispensasjon for inntil 5 turer til hver hytte for skuterkjøring.
 Det gis dispensasjon for preparering av to egne valgte skiløyper i Kvænangsbotn.

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis den blir i strid med forskriften til 
landskapsvernområdet i Kvænangsbotn.
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Behandling:
Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Før kommunen skriver ut selve dispensasjonen, må det gis 
tilbakemelding til kommunen på hvilke to skiløyper grendeutvalget vil prioritere.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Skogsstuer og Kvænangsbotn grendehus delvis. 
Dispensasjonen gjelder for tilsyn, frakt og transport av utstyr som ikke kan fraktes på annen 
måte. Dispensasjonen gjelder både for barmarkskjøring og vinterkjøring. Det innvilges 
dispensasjon til oppkjøring av to skiløyper som Kvænangsbotn grendeutvalg velger ut i forhold 
til innlevert søknad.

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes det følgende vilkår:
 Kjøring kan ikke skje i perioden 4. mai til 30. juni.
 Dispensasjonen gjelder kun for 2011.
 Det skal vises hensyn til evt rein og vilt i området.
 Det gis dispensasjon for inntil 2 turer til hver hytte for barmarkskjøring.
 Det gis dispensasjon for inntil 5 turer til hver hytte for skuterkjøring.
 Det gis dispensasjon for preparering av to egne valgte skiløyper i Kvænangsbotn.
 Før kommunen skriver ut selve dispensasjonen, må det gis tilbakemelding til kommunen 

på hvilke to skiløyper grendeutvalget vil prioritere.

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis den blir i strid med forskriften til 
landskapsvernområdet i Kvænangsbotn.

PS 2011/5 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

1 Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

Rådmannens innstilling
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Per-Einar Fjellstad om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
transport av utstyr til reparasjon og vedlikehold på hytta på eiendommen gnr 46 bnr 25. 

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes det følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for perioden 02.02.2011 – 04.05.2011.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og det skal føres logg før selve kjøringen starter.
 Dispensasjonen gjelder for transport av utstyr i forbindelse med reparasjon og 

vedlikehold på hytta på eiendommen gnr 46 bnr 25.



 Dispensasjonen gjelder etter ”vanlig” løypetrase fra Oksfjord til Meiland og gnr 46 bnr 
25.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Per-Einar Fjellstad om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
transport av utstyr til reparasjon og vedlikehold på hytta på eiendommen gnr 46 bnr 25. 

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes det følgende vilkår:
 Dispensasjonen gjelder for perioden 02.02.2011 – 04.05.2011.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer og det skal føres logg før selve kjøringen starter.
 Dispensasjonen gjelder for transport av utstyr i forbindelse med reparasjon og 

vedlikehold på hytta på eiendommen gnr 46 bnr 25.
 Dispensasjonen gjelder etter ”vanlig” løypetrase fra Oksfjord til Meiland og gnr 46 bnr 

25.

PS 2011/6 Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens arealdel, plan- og 
bygningsloven § 17-2 samt byggetillatelse for oppføring av naust 1943/36/18

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra Plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 93 gis Trond og Kari Henriksen byggetillatelse for 
oppføring av naust på gnr 36 bnr 18 Leira.



Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 7 gis Trond og Kari Henriksen dispensasjon fra Plan-
og bygningsloven § 17-2 og kommuneplanens arealdel LNF- område merket A for oppføring av 
naust på gnr 36 bnr 18 Leira.

PS 2011/7 Referatsaker
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



RS 2011/1 Ferdigattest 1943/35/2/8

RS 2011/2 Søknad om oppføring av garasje på 1943/13/127 Burfjord

RS 2011/3 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

RS 2011/4 Søknad om oppføring av garasje samt tilbygg på eksisterende bolig1943/7/28 
Jøkelfjord

RS 2011/5 Ferdigattest 1943/14/31.

RS 2011/6 Søknad om dispensasjon for oppføring av spikertelt 1943/29/8

RS 2011/7 Ferdigattest 1943/3/32.

RS 2011/8 Søknad om igangsettelsestillatelse 1943/13/268 Stormo II

RS 2011/9 Deling av grunneiendom 1943/31/4

RS 2011/10 Forlengelse av festekontrakt gnr.13.bnr.23 fnr.3

RS 2011/11 Søknad om ferdigatest.

RS 2011/12 Deling av grunneiendom 1943/2/11 - Olderfjord

RS 2011/13 Svar på søknad om prøveoppskyting av bakkefyrverkeri

RS 2011/14 Konsesjon på erverv av 1943/7/4

RS 2011/15 Søknad om deling av grunneiendom 1943/27/7

RS 2011/16 Søknad om restaurering/nyanlegg av kloakkutslipp 1943/19/6

RS 2011/17 Søknad om midliertidig brukstillatelse 1943/13/23/1


