
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 29.03.2011
Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
Jim Magne Harr Hansen Nestleder KVFRP
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVKRF
Geir Skåre Leder KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen Medlem KVAP
Liv Karin Olset Medlem KVAP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Svein Erik Gausdal Kjell Kr. Johansen KVAP

Merknader
Det godkjennes tatt opp ekstra sak om start/landing med helikopter. Utvalget vedtar nye datoer 
for dispensasjon til Kvænangsbotn grendehus, fra 25-27. mars til 8.-10. april, i forbindelse med 
”fjordpilken” som ble utsatt til den 9. april.
Neste møte settes til 10. mai.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Rådgiver
Dag Å Farstad Avd. ing.
Kjell O Lehne Avd. ing.
Trine Sølberg Jordbrukssjef

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.

______________________ ______________________ _______________________
Jenny Fyhn Olsen Jim M Hansen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2011/9 Endringer innen sommer- og vintervedlikehold av 
kommunale veier

2011/821

PS 2011/10 Retningslinjer og forslag til nye satser for leie av 
tekniske tjenester og verktøy

2011/884

PS 2011/11 Søknad om deling av grunneiendom 1943/7/1 -
Jøkelfjord

2010/5327

PS 2011/12 Søknad om deling av grunneiendom 1943/22/7 -
Dorras

2010/4184

PS 2011/13 Søknad om deling av grunneiendom 1943/13/3 -
Burfjord

2010/6017

PS 2011/14 Søknad om deling av grunneiendom 1943/11/1 -
Alteidet

2010/5111

PS 2011/15 Søknad om deling av grunneiendom 1943/14/5 -
Burfjorddalen

2010/5326

PS 2011/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/1234

PS 2011/17 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/832

PS 2011/18 Søknad om dispensajson fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/1149

PS 2011/19 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/44/21 -
Valanhamn

2011/1172

PS 2011/20 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/8/16 -
Jøkelfjord

2011/506

PS 2011/21 Melding om brannvernet 2010 2010/1013
PS 2011/22 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

i utmark
2011/1355

PS 2011/23 Referatsaker

RS 2011/18 Søknad om oppføring av tilbygg 1943/21/10 
Dorras

2009/5857

RS 2011/19 Søknad om rehabilitering av våtrom 1943/7/20 2011/1107
RS 2011/20 Søknad om rehabilitering våtrom 1943/13/252 2011/1109

RS 2011/21 Ulovlig opført platt/veranda m/aneks i tilknytting 
til campingvogn 1943/42/16

2009/356

RS 2011/22 Søknad om oppføring av redskapshus/vedbod 
1943/39/20 Sandnesdalen

2010/28

RS 2011/23 Ang søknad om avkjøring fra kommunal vei 
1943/6/1

2009/1683

RS 2011/24 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven X 2011/227



PS 2011/9 Endringer innen sommer- og vintervedlikehold av kommunale 
veier

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune iverksetter arbeid med anbudskonkurranse for vintervedlikehold på 
rodene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 og 15, samt reduksjon og endringer innen sommer og 
vintervedlikehold slik det fremgår av saksfremlegg, og ihht kommunestyrets vedtak av 
15.12.2010.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
2 brev fra Spildra Grendeutvalg samt notat fra samtale med Rita Pedersen på ordførers kontor 
25.03.11, ble lagt fram på møtet.

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg anmoder kommunestyret om å øke 
brøytebudsjettet slik at man kan opprettholde brøyting der det bor folk og drives med 
næringsvirksomhet. Teknisk utvalg viser også til utvalgets anmerkninger ifbm 
budsjetthandteringen.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune iverksetter arbeid med anbudskonkurranse for vintervedlikehold på 
rodene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14 og 15, samt reduksjon og endringer innen sommer og 
vintervedlikehold slik det fremgår av saksfremlegg, og ihht kommunestyrets vedtak av 
15.12.2010.
Teknisk utvalg anmoder kommunestyret om å øke brøytebudsjettet slik at man kan opprettholde 
brøyting der det bor folk og drives med næringsvirksomhet. Teknisk utvalg viser også til 
utvalgets anmerkninger ifbm budsjetthandteringen.

PS 2011/10 Retningslinjer og forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under forutsetning 
av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked. Forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy gjøres gjeldende fra 1.7.2011.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 



Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune leier kun ut utstyr og tjenester ved ledig kapasitet, og under forutsetning 
av at tjenesten ikke kan kjøpes på det lokale marked. Forslag til nye satser for leie av tekniske 
tjenester og verktøy gjøres gjeldende fra 1.7.2011.

PS 2011/11 Søknad om deling av grunneiendom 1943/7/1 - Jøkelfjord

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Else M Thomassen om fradeling av en parsell på 
inntil 2,5 dekar på eiendommen gnr 7 bnr 1. Parsellen skal benyttes til næringstomt innenfor 
reiseliv.

Adkomst frem til tomten skal sikres ved tinglysing av skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Else M Thomassen om fradeling av en parsell på 
inntil 2,5 dekar på eiendommen gnr 7 bnr 1. Parsellen skal benyttes til næringstomt innenfor 
reiseliv.

Adkomst frem til tomten skal sikres ved tinglysing av skjøtet.

PS 2011/12 Søknad om deling av grunneiendom 1943/22/7 - Dorras

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloves § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-8 
samt kommuneplanens arealdel LNF-område A. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Torlaug Johnsen om fradeling av en festetomt på 
inntil 1 dekar på eiendommen gnr 22 bnr 7. Festetomten skal benyttes som tilleggsareal til gnr 
22 bnr 7 fnr 2.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloves § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-8 
samt kommuneplanens arealdel LNF-område A. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Torlaug Johnsen om fradeling av en festetomt på 
inntil 1 dekar på eiendommen gnr 22 bnr 7. Festetomten skal benyttes som tilleggsareal til gnr 
22 bnr 7 fnr 2.

PS 2011/13 Søknad om deling av grunneiendom 1943/13/3 - Burfjord

1 Søknad om deling av grunneiendom

2 Kart

3 Kart 1:4000

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Adrian Placa om fradeling av en parsell på ca 2 
dekar på eiendommen gnr 13 bnr 3. Parsellen skal benyttes til avkjørsel og tilleggstomt til 
eiendommen gnr 13 bnr 37 og 186.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Adrian Placa om fradeling av en parsell på ca 2 
dekar på eiendommen gnr 13 bnr 3. Parsellen skal benyttes til avkjørsel og tilleggstomt til 
eiendommen gnr 13 bnr 37 og 186.



PS 2011/14 Søknad om deling av grunneiendom 1943/11/1 - Alteidet

1 Søknad

2 Oversiktskart

3 Kart 1:3000

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Henrik Mathias Giæver om fradeling av en 
bebygd parsell på inntil 2 dekar på eiendommen gnr 11 bnr 1. Det tillates ikke inngjerding av 
tomten. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

Adkomst frem til tomten skal sikres ved tinglysing av skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Henrik Mathias Giæver om fradeling av en 
bebygd parsell på inntil 2 dekar på eiendommen gnr 11 bnr 1. Det tillates ikke inngjerding av 
tomten. Parsellen skal benyttes til fritidsformål.

Adkomst frem til tomten skal sikres ved tinglysing av skjøtet.



PS 2011/15 Søknad om deling av grunneiendom 1943/14/5 - Burfjorddalen

1 Søknad

2 Oversiktskart

3 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område C. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Unn Nordgård og Lillian K Soleng om fradeling 
av en bebygd parsell på rundt 0,5 dekar på eiendommen gnr 14 bnr 5.

Adkomst til parsellen må sikres ved tinglysing av skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område C. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Unn Nordgård og Lillian K Soleng om fradeling 
av en bebygd parsell på rundt 0,5 dekar på eiendommen gnr 14 bnr 5.

Adkomst til parsellen må sikres ved tinglysing av skjøtet.

PS 2011/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske på ”Hyttevannet”. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Elin 
Josefsen, Linda Ratama, Bjørn Are Andersen, Jan Olav Olsen, Johan Andersen, Valter 
Olsen og Kenneth Isaksen.

 Dispensasjonen gjelder i perioden 30.03.11 – 04.05.11.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer pr snøskuter.



 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal leveres inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske på ”Hyttevannet”. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Elin 
Josefsen, Linda Ratama, Bjørn Are Andersen, Jan Olav Olsen, Johan Andersen, Valter 
Olsen og Kenneth Isaksen.

 Dispensasjonen gjelder i perioden 30.03.11 – 04.05.11.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer pr snøskuter.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal leveres inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.

PS 2011/17 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 30.03.11 – 04.05.11.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.



 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 
tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.

 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 30.03.11 – 04.05.11.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.

PS 2011/18 Søknad om dispensajson fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Asbjørn Magne Johansen om transport av bagasje/utstyr til 
eiendommen gnr 44 bnr 13 samt transport av ved på samme eiendom. Med hjemmel i § 7 i 
forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen:

 Antall turer skal begrenses til et minimum.
 Dispensasjonstillatelsen skrives ut på dispensasjonen til grunneier og hans samboer.
 Dispensasjonen gjelder for skutersesongene 2011 og 2012.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Asbjørn Magne Johansen om transport av bagasje/utstyr til 
eiendommen gnr 44 bnr 13 samt transport av ved på samme eiendom. Med hjemmel i § 7 i 
forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen:

 Antall turer skal begrenses til et minimum.
 Dispensasjonstillatelsen skrives ut på dispensasjonen til grunneier og hans samboer.
 Dispensasjonen gjelder for skutersesongene 2011 og 2012.

PS 2011/19 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/44/21 - Valanhamn

1 Sladdet søknadsskjema

2 Kart

Rådmannens innstilling
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Knut Harald Hansen og Hildur Garden Hansen 
sitt erverv av eiendommen gnr 44 bnr 21 i Kvænangen Kommune, jfr §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 200.000.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Knut Harald Hansen og Hildur Garden Hansen 
sitt erverv av eiendommen gnr 44 bnr 21 i Kvænangen Kommune, jfr §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 200.000.



PS 2011/20 Søknad om konsesjon for erverv av 1943/8/16 - Jøkelfjord

1 Søknadsskjema

2 Kart

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommune innvilger konsesjon ved Eirik Losnegaard Mevik sitt erverv av deler av 
eiendommen gnr 8 bnr 16 i Kvænangen Kommune, jfr §§ 9 og 1.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune innvilger konsesjon ved Eirik Losnegaard Mevik sitt erverv av deler av 
eiendommen gnr 8 bnr 16 i Kvænangen Kommune, jfr §§ 9 og 1.

PS 2011/21 Melding om brannvernet 2010

Rådmannens innstilling
Årsmelding 2010 tas til etterretning.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding 2010 tas til etterretning.



PS 2011/22 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

1 Søknad om landingstillatelse

2 Kart

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark innvilges søknaden til Merethe Niva om 
dispensasjon for å frakte opp materialer, utstyr og arbeidsbrakke med helikopter. 

Dispensasjonen gjelder for 1 tur fra industriområdet ved Kvænangen Produkter og opp til 
”prestehytta” ved Honka.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark innvilges søknaden til Merethe Niva om 
dispensasjon for å frakte opp materialer, utstyr og arbeidsbrakke med helikopter. 

Dispensasjonen gjelder for 1 tur fra industriområdet ved Kvænangen Produkter og opp til 
”prestehytta” ved Honka.

PS 2011/23 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 29.03.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



RS 2011/18 Søknad om oppføring av tilbygg 1943/21/10 Dorras

RS 2011/19 Søknad om rehabilitering av våtrom 1943/7/20

RS 2011/20 Søknad om rehabilitering våtrom 1943/13/252

RS 2011/21 Ulovlig opført platt/veranda m/aneks i tilknytting til campingvogn 1943/42/16

RS 2011/22 Søknad om oppføring av redskapshus/vedbod 1943/39/20 Sandnesdalen

RS 2011/23 Ang søknad om avkjøring fra kommunal vei 1943/6/1

RS 2011/24 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven


