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Rådmannens innstilling
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 31.10.2008
Med følgende endring: Tomt 1,4 og 5 fjernes

Før saken oversendes kommunestyret til videre behandling anmodes Fylkesmannen om å foreta 
en mekling mellom Kommunen og Fylkesmannen i Troms slik det er anledning til. Meklingen 
må ha som formål å komme fram til en omforent løsning slik at behandlingen i 
Miljøverndepartementet blir unødvendig.

Merknader og endringer innarbeides i planen før den sendes til Fylkesmannen 

Det anmodes om at de som har fremmet det private planforslaget får anledning til å møte på en 
eventuell mekling som parter i saken. 
Formannskapet fremmer følgende forslag på meklingsutvalg: 2 – 3 stk

Saksopplysninger
Arvid Oddmund Konst har engasjert Oddvar Kristian Konst, Alta til å utarbeide i samarbeid 
med kommunen og tiltakshaver, regulering av eiendommen ”Gåsnes” gnr 28 bnr 31.

Eiendommen Gåsnes, gnr. 28 bnr. 31, ligger ved Kjøllefjordneset, ca 3,5 km fra E6 krysset ved 
Nordstraumen kirkegård og inn mot Kjøllefjordneset.  
Hjemmelshaver er Arvid Oddmund Konst, Alta. 

Eiendommen består av 12,5 da fulldyrka, 2,5 da overflatedyrka, 34 da bjørkeskog og 13 da 
annet areal. Eiendommen har en strandlinje på ca. 300 meter, Eiendommen strekker seg fra 
sjøen og opp mot et høydedrag som kalles Varddo, ca midt på eiendommen deles eiendommen 



av fv361 som går rundt halvøya. Eiendommen har tilhørende våningshus, garasje og naust. 
Planområdet er hele eiendommens størrelse, dette er ca. 62 da. ca. 20 da settes av til 12 nye 
hyttetomter.

Planområde er på ca 62 da. 12 hyttetomter. I tillegg legges det inn 3 mindre områder for naust 
og oppsetting av båt.
Planområde ligger i LNF-område B hvor: I følge bestemmelsene til kommuneplanen er dette 
områder hvor landbruksmessige betydning, men har også verdier ut fra miljøvernhensyn.

Det faste utvalg for plansaker har behandlet planforslaget i møte den 28.04.2009 der de vedtok 
at planen legges ut på offentlig ettersyn i 30 dager. Den generelle fristen til uttalelse ble satt til 
28.05.2009.

Ved høringsfristens utløp var det innkomet 8 merknader fra fylkeskommunale, statelige 
sektormyndigheter og nabo.

Alle hadde svart og behandlet den 13.08.2009

Rådmannen vil drøfte, der det er behov, enkelte uttalelser under avsnitte vurdering.

Vurdering
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev datert 17.04.2008
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark har ikke kommet med høringsuttalelse i forbindelse med 
offentlig høring. Saksbehandler har purret på svar uten at det er kommet noe inn. Men i 
forbindelse med forvarsling så fikk vi uttale fra Dem der de sier følgende:
Områdestyre har i flere saker knyttet til fritidsbebyggelse i Kvænangen kommuneuttalt at det i 
plansammenheng er uheldig at saker som dette må behandles som en dispensasjonssak fra plan-
og bygningsloven bestemmelser. Kommuneplanens arealdel er over 10 år gammel og all 
fritidsbebyggelse er etablering av nye hytteområder skjer etter dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven. Dette fører til uforutsigbare rammer for alle parter, ikke minst for grunneiere og 
reindriftsnæringen. Områdestyret registrerer at tiltaket er konsultert med Kvænangen kommune, 
og en regner derfor med at kommunen vil følge opp dette i det forestående arbeidet med 
rullering av kommuneplanens arealdel. Ut i fra reindriftshensyn kan omsøkte område være 
et område hvor fritidsbebyggelse vil kunne aksepteres. Denne uttalelsen er gitt i medhold av 
områdestyrets delegasjonsvedtak sak 05/08

o Dette er vel den første uttalelsen vi har fått fra reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
der de ikke har hatt/meldt innsigelse til forslag om regulering.

Statens vegvesen, brev av 26.05.2009 

Våre innspill til utkastet til reguleringsplan er som følger:
1. Rekkefølgebestemmelser
I rekkefølgebestemmelsene må det anføres at alle avkjørsler skal være etablert i henhold til krav 
i vegnormalen før videre utbygging starter.

o Tas med i reguleringsbestemmelser under eget punkt.
2. Frisiktsoner skal reguleres som eget formål, jf pb1 § 25 nr 6 Spesialområde
frisiktsone.

o Imøtekommes
3. Avkjørsler



Avkjørsler utformes i henhold til krav i vegnormalen. 
o Imøtekommes

4. Byggegrenser til offentlig veg
Byggegrenser til offentlig veg er gitt i veglovens § 29 med 15 meter for fylkesveg og kommunal 
veg målt fra vegens midtlinje. I en reguleringsplan har man anledning til å regulere andre 
byggegrenser. Statens vegvesen anbefaler å benytte gjeldende byggegrense for fylkesveg om 
man ikke har tungtveiende grunner for å redusere denne. Byggegrense skal fremgå av 
reguleringsplanen.

o Imøtekommes

5. Eksisterende avkjørsler
Det bemerkes at eksisterende avkjørsel som fører ned mot sjøen må utformes i henhold til krav 
for avkjørsler i vegnormalen. Denne avgjørelsen har ikke riktig utforming som den fremstår

o Imøtekommes

6. Parkeringsplass område P2
Område P2 må legges lenger unna fv.361. Dette må etableres vanlig avkjørsel. Slik som område er 
tegnet inn i reguleringsplanen er det stor sannsynlighet for at det kan oppstå skader på parkerte 
kjøretøy som følge av fylkesvegen drigt og vedlikehold. At område er plassert i en ytterkurve 
forsterker denne problemstillingen. Det kan også relateres til trafikksikkerhet. Område P2 bør derfor 
plasseres utenfor byggegrensen

o Imøtekommes

Fylkesmannen i Troms, Miljø brev av 28.05.2009
Fylkesmannen ønsker at dette blir et vellykket prosjekt for kommunen. Vi er opptatt av at en 
utbygging av dette omfang ivaretar de nasjonale retningslinjene som Fylkesmannen har ansvaret 
for, i denne sammenheng først og fremst landskap, strandsone og friluftsliv.
En utbygging berører nærmere 300 meter med strandlinje i et område som egner seg godt for 
friluftsliv, og som utgjør en markant del av landskapsbildet fordi det danner yttersiden av et nes 
ut i et straumområde med nærhet til rekreasjons- og friluftsaktiviteter. Selv om arealet nedenfor 
veien allerede er bebygd med et bolighus, naust og en garasje vil en ytterligere utbygging 
innenfor 100-meterbelte betydelig forringe områdets verdi som landskaps- og friluftsområde og 
redusere tilgjengeligheten til strandsonen betydelig.

På denne bakgrunnen fremmer Fylkesmannen innsigelse mot utbygging av hytter og 
småbåthavn nedenfor fylkesveg 361 i planforslaget.

o Hensynet til strandsonene er omtalt og vurdert i planbeskrivelsen.
o Innsigelsen anfører;

 300 m strandlinje som egner seg godt til friluftsaktiviteter blir berørt av tiltaket.
 Markant del av landskapsbildet.
 Redusere tilgjengeligheten til strandsonen betydelig.

o I Kvænangen kommune er det flere definerte frilufsområder som er viktige å 
opprettholde god tilgang til. Ved sjøen er dette områder som gjennom flere tiår har vist 
seg å være gode fiskeplasser fra land. Det er dette faktum som i det hele tatt gjør disse 
områdene attraktive. Konkret er området ved Sørstraumen et slikt område, som 
Fylkesmannen helt riktig påpeker. Dette er også et område som kommunen har 
tilrettelagt for allmennheten. 



o Planområdet ligger imidlertid nesten 4 km fra Sørstraumen og har en helt annen 
topografi. Det eneste man oppnår ved fiske her, er å miste redskapen. Dette skyldes at 
det er langgrunt og fisken trekker dermed ikke inn dit, og dette gjelder store deler av 
strekningen fra Sørstraumen og rundt denne ”halvøyen”.  Ut fra kommunens vurdering 
er det derfor ikke slike områder som er viktig å sikre for friluftsaktiviteter, nettopp fordi 
friluftsaktiviteter i vårt område nesten utelukkende er synonymt med fiske. 

o Fylkesmannen påpeker også i første avsnitt side 2;
 ”Regjeringens politikk er å sikre og tilrettelegge de mest attraktive områdene i 

strandsonen”
 Dette innebærer en prioritering av områder; hva er de mest attraktive områdene i 

vår kommune, og hvem skal definere dem?
 Denne formuleringen innebærer også at det vil være områder som ikke er 

prioritert og som dermed må kunne bygges ut.
 Selv om kommunen ikke er ferdig med kommuneplanprosessen har kommunen 

fortsatt kunnskap om hvilke områder som er viktige. På samme måte som man i 
bykommunen Tromsø også vil verne visse områder som f.eks Telegrafbukta, men 
samtidig bygge ned strandsonen på svært mange områder rundt byen for øvrig.

o Dersom landskapsvernet skal tillegges stor vekt i Kvænangen, eller mange andre 
småkommuner som har opplevd fraflytting og lite utvikling de siste 30 – 40 år, vil dette 
gi konsekvenser for mulig utvikling. I praksis betyr det en konservering av den 
bosettingsstruktur og næringsmønster som var i kommunen på 70-tallet. Mye av det som 
da var attraktive områder for ”fiskarbonden” er av ulike strukturelle årsaker områder 
som i dag ligger mer eller mindre brakk.  Det er derfor naturlig at slike ”brakke” 
områder bebygges med noen fritidsboliger, fremfor og bare plassere fritidsboligene i 
skogen/arealet utenom og fortsatt ha mange ”brakke” områder.

o Det virker noe urimelig at kravet til landskapsvern synes å veie sterkere i områder med 
lav befolkningstetthet og liten utvikling, mens det ved utbygging i pressområder virker 
helt fraværende. 

o Dersom hensynet til landskapsvern skal veie tungt kan utbygger også redusere antallet 
fritidstomter i planen, under forutsetning av at utbygging på sjøsiden av veien 
aksepteres. Dette vil totalt sett gi et mindre press på området.

o Kvænangen er ikke akkurat en kommune i vekst. Her er en liten befolkning og relativt
høy gjennomsnittsalder. For kommunen er derfor balansegangen mellom vern og 
utvikling svært viktig. Kommunen har blitt en attraktiv kommune for fritidsbebyggelse, 
og dette har også blitt en god inntektskilde for bl.a. nærbutikkene i Sørstraumen og 
Badderen. Samtidig viser utviklingen at fritidsboliger brukes i større og større deler av 
året, og at en slik bruk dermed vil gi mer igjen til lokalsamfunnet.

o Når Fylkesmannen hevder at en ytterligere utbygging innefor 100 meters beltet vil 
forringe områdets verdi som landskaps- og friluftsområde, og redusere tilgjengeligheten 
til strandsonen betydelig, reiser det noen spørsmål;

 Hvilken verdi har dette området i dag?
 Det benyttes ikke som friluftsområde, det er gjerde rundt eiendommen og 

naturgitte forhold gjør det håpløst å fiske fra land.



 Eiendommen holdes ikke i hevd i forhold tillandbruk. Landskapsbildet vil derfor 
over tid endre seg dyrket mark til småskog. Dette vises på eldre flyfoto for andre 
deler av eiendommen.

 Verdi for hvem? Her er ikke fastboende som benytter området og tilreisende 
trekker til attraktive fiskeområder. 

o Reguleringsplanen åpner for tilgang til sjøen gjennom adkomst og et felles naustområde. 
Dette sammen med at gjerdene vil bli tatt ned, vil øke aktiviteten i en del av kommunes 
strandsone som ellers ikke ville blitt brukt overhode. Et naustområde med båtutsett vil i 
det minste gi hytteeiere anledning til å komme ut på sjøen. 

o Det er ikke planlagt en ”småbåthavn”, og dette poengteres i planbeskrivelse og 
bestemmelser. Bakgrunnen for benevnelsen er de SOSI - koder som benyttes for å 
utarbeide reguleringsplaner. Plankartet kan derfor endres på dette punktet dersom det 
finnes en mer treffende beskrivelse/kode på tiltaket.

o Tiltaket går ut på å utvide dagens ”båtstø” noen meter ut i sjøen (NB! Her er langgrunt) 
å legge til rette for båtutsett.

o For tiltakshaver er det viktig at man kan etablere noen fritidsboligtomter på sjøsiden av 
veien, og dette er noen kommunen har sluttet seg til. Området er også vurdert av 
kommune på en slik måte at tiltaket ikke vil forringe viktige landbruks- og 
friluftsområder i kommunen, og heller ikke stenge for tilgangen til strandsonen, snarere 
tvert om.  

o For øvrig vises det til planbeskrivelsen og bestemmelsene.

Fylkesmannen i Troms, brev av 07.07.2009
1. Fylkeslandbruksstyret fremmer følgende innsigelse til reguleringsplan for hyttefelt på 

Gåsnes gnr.28/31 i Kvænangen kommune:
Hytte nr 1, 2, 3, 4 og 5 med tilhørende parkeringsareal må tas ut av plankartet og arealet 
mellom fv.361 og sjøen kartfestes som landbruksområde.
En utbygging som omsøkt, er ikke forsvarlig ut fra hensynet til jordvern og sikring av 
landbrukets produksjonsarealer.

2. Fylkeslandbruksstyre vil fremme følgende merknader:
Planområde på nordsiden av fylkesveg 361 kan fortettes ytterligere for å kompensere for 
reduksjon i antall hytter mellom vegen og sjøen.
Om mulig bør adkomsten til naustene legges langs eiendomsgrensen i nord

o Kvænangen kommune har i sin landbruksfaglige uttalelse til planen ikke hatt 
innvendinger til planforslaget. Planforslagets inngrep i dyrket og dyrkbar mark er 
vurdert opp mot behov for dyrkbar mark for bønder i området og nærliggende 
gårder. Dette baserer seg på lokal kjennskap til områdets behov og til bonitet.
Med det menes at det er gjort en vurdering av om dette området er viktig for 
jordbruket i kommunen eller ikke.

o Kvænangen kommune holder på med kommuneplanprosess der bl.a. prioritering 
av viktig landbruksareal vil være sentralt. Denne prioriteringen gjøres bl.a. på 
bakgrunn av den kunnskap som kommunens landbruksavdeling besitter.  
Kommunen finner der derfor bemerkelsesverdig at Fylkeslandbruksstyret har 
kommet til en annen konklusjon, uten at man har kunnet vise til nærmere 
undersøkelser som tilbakeviser kommunens egen vurdering. Her foreligger ingen 
bonitetsundersøkelser, det fremkommer heller ikke om det er gjennomført 



befaring. Dersom der utelukkende er hensynet til jordvernet som er grunnlaget for 
innsigelsen, har ikke kommunens vurdering blitt tillagt vekt og er tilsidesatt.

o På den aktuelle eiendommen er under 1/3 dyrket mark. Ut fra kommunens 
vurdering bør jordvernet kommet til anvendelse på helt andre eiendommer som er 
mer typiske landbrukseiendommer, som har et større potensial og som dermed er 
viktigere å bevare for fremtidig matproduksjon.

o Fylkeslandbruksstyrets vedtak pkt 1. andre avsnitt;
 ”Hytte nr 1, 2, 3, 4 og 5 med tilhørende parkeringsareal må tas ut av 

plankartet og arealet mellom veg 361 og sjøen kartfestes som 
landbruksområde”

Dette innebærer at heller ikke eksisterende fritidsbolig aksepteres. Dette virker 
helt urimelig og man danner grunnlag for å stille spørsmålstegn ved behandling 
saken har fått.

Liv Solbjørg Nilssen, brev av 19.05.2009 
Klage og merknader fra eierne av Kjøllefjordnes gnr. 29/4 i Kvænangen.(nabo på østsiden)
Kan ikke se at reguleringsplanen tar mye hensyn til de omkringliggende naboeiendommene, verken 
med tanke på deres framtidige planer for utparsellering av egne fritidstomter eller deres friområder.
Utbyggeren kan heller ikke iverksette planer som er til hinder for naboens framtidige planer om 
utparsellering av egen fritidseiendom.
Hun vil på det sterkeste motsette meg i at en slik utbyggingsplan blir gjennomført. Det riktige vil 
etter min mening være at antallet tomter ble redusert ned til 6.

o Tas til orientering

Kystverket Troms og Finnmark, brev av 13.05.2009
Kystverket kan ikke se å ha noen interesser i planområde.

o Tas til orientering

Sàmediggi Sametinget, brev av 29.05.2009
Sametinget har ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplan. Vi kjenner ikke til at det er 
registrert automatisk fredete samiske kulturminner i planområde.

o Tas til orientering

Alta Kraftlag A/L, brev av 04.05.2009
Alta kraftlag har lavspentlinje inn i planområde.
Dersom det er behov for strøm til andre installasjoner må linjen forsterkes.

o Tas til orientering

Badderen grendeutvalg, brev av 30.08.2007
Grendeutvalget er enstemmig positiv til å regulere inn 10-12 hyttetomter på eiendommen til  
gnr. 28 bnr. 31, grunneiere Arvid og Eva Konst

o Tas til orientering

Etter at kommunen hadde vurdert alle uttalelser/merknader som var kommet inn så ønsket 
kommunen å diskutere planen med fylkeslandbruksstyret i Troms, men det var ikke helt enkelt 
siden de var oppløst etter at de hadde gjort vedtaket. Vi fikk ordnet ett nettmøte med 
Fylkesmannen i Troms. Angående reguleringsplanen for eiendommen gnr. 28 bnr.31 ”Gåsnes” 
Der ble det anmodet om å sende inn reguleringsplanen og be om ny behandling av den.



Med denne anmodningen måtte følgende være vedlagt:
 Total oversikt over jordbruksarealet i område Nordstraumen/Kjøllefjord, inkl. 

Sekkemomyra
 Hva er dyrket opp og hvilken av disse arealene blir i dag høstet.
 Hvilke område er viktige å ta vare på for framtiden, i hele område og på den konkrete 

eiendommen.
 Hvorfor ikke fortetting av hytter på eiendommen.

Med denne anmodningen så sendte Jordbrukssjefen ett skriv og ett kart den 20.10.2010 der det 
kom fram at Kvænangen kommune anmoder at Fylkesmannen i Troms foretar ny behandling av 
reguleringsplanen for ”Gåsnes” gnr. 28 bnr. 31 (se vedlegg)

Den 11.11.2010 fikk vi svar på anmodningen om ny behandling av Landbruk og Miljø hos 
Fylkesmannen i Troms.
De kom med følgende vedtak:
Fylkesmannen fastholder innsigelsene. Vi er opptatt av at en utbygging av dette omfang ivaretar 
de nasjonale retningslinjene som Fylkesmannen har ansvaret for, i denne sammenheng først og 
fremst landbruk, landskap, strandsone og friluftsliv.

En utbygging som omsøkt er ikke forsvarlig ut fra hensynet til jordvern og sikring av
landbrukets produksjonsarealer.

Foreslått utbygging innenfor 100-metersbeltet vil forringe områdets verdi som landskaps- og
friluftsområde og redusere tilgjengeligheten til strandsonen betydelig.

Saksbehandlers vurdering.
Etter at vi fikk siste brev fra Fylkesmannen den 17.11.2010 så har vi hatt en dialog med 
grunneier og planlegger for eiendommen 1943/28/31 ”Gåsnes”
Vi har vurdert innsigelsen og kom fram til et forslag, for å komme Fylkesmannen i møte.
Vi tar bort tomt 1,4 og 5 som Fylkesmannen ønsker.
Tomt 2 og 3 vil bli stående pga de ikke berører landbruksareal da de står i ett skogområde.
Adkomst til naustområde er allerede etablert.

Når det gjelder utbygging innenfor 100-meters belte (strandsonen) så viser jeg til 
jordbrukssjefens sin vurdering der hun sier at omsøkt område er lite attraktiv og lite brukt av 
allmennheten, det er langgrunt i dette område slik at det er dårlig egnet til fiske fra strandsonen. 
Ut fra dette så kan ikke kommunen se at allmennhetens bruk av strandsonen bli hindret ved å 
tillate reguleringsplanen som omsøkt. Man ser heller det motsatte, at det blir lagt til rette for 
bruk av strandsonen i dette område
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1. Bakgrunn 
 

1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av flere fritidsboliger på 
eiendommen. Eiendommen er på om lag 60 daa., ligger i sør/ sørvest helning og vurderes 
som svært anvendelig for flere fritidsboliger.  
 
Grunneier har vært i flere møter med Kvænangen kommune og det er også fremmet en 
privat forespørsel om regulering jmf. plan- og bygningslovens § 30. Planutvalget i 
Kvænangen kommune behandlet saken i møte 06.09.2007 – sak 0011/07 og fattet 
følgende vedtak; 
 

Planutvalget har ingen innvendinger mot at det igangsettes regulering på gnr 
28 bnr 31 Kjøllefjordnesset. Planutvalget har følgende merknad til oppstart av 
reguleringsarbeid på gnr 28 bnr 31. På grunn av økt trafikk ved etablering av 
hyttefelt bør det jobbes for at fartsgrensen i området blir satt til 60 kmh. 

 
Planutvalgets merknad er fulgt opp i planarbeidet. 
 
Med dette som bakgrunn ble planarbeidet forvarslet i februar/mars 2008 gjennom 
annonser i avisene Nordlys og Framtid i Nord, i tillegg til at berørte parter ble tilskrevet 
direkte. 

 
 
 

1.2 Om forslagsstiller 
Tiltakshaver:  

- Arvid Oddmund Konst  
- Grunneier Gnr. 28 Bnr. 31. 

 
Konsulent:  

- Prosjektansvarlig; Oddvar Kristian Konst 
- Cand. Polit 1995 Universitet i Tromsø  - Samfunnsplanlegging. 
- Arbeidet som arealplanlegger, kommuneplanlegger og prosjektkoordinator i Alta 

kommune i 9 år, jf krav i pbl § 27-1. 
- Kartfremstilling utført av Altakart v/Alf Waaler. 
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2. Planområdet 

2.1 Oversiktskart 

 
Figur 1 Gnr. 28 Bnr.31 "Gåsnes" merket rødt med gul fylling på kartet. 
 
 
Eiendommen ligger i sør/sørvest helning plasser ved fylkesvei 361 ved Nordstraumen 
/Kjøllefjordnesset. Området er preget av spredt bebyggelse, noe landbruk og generelt liten 
trafikk. 
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2.2 Dagens bruk 
Eiendommen benyttes i dag av grunneier som fritidseiendom. På eiendommen står det i dag et 
bolighus, naust, uthus og garasje. Deler av eiendommen har tidligere vært dyrket, men de siste 
10 – 20 årene har eiendommen ikke vært holdt i hevd som landbruksareal. 
 
I dag er eiendommen preget av overgroddhet og har behov for skjøtsel. 
 
 
 

2.3 Planstatus 
Eiendommen er gjennom kommuneplan for Kvænangen avsatt til LNF formål, men har ingen 
gjeldene reguleringsplan p.t.  

 
Tiltakshaver er kjent med at det foregår annet planarbeid i området men ikke på tilstøtende 
eiendommer. 

 
Kvænangen kommune har i sin rullering av kommuneplanens arealdel fastsatt mål og 
retningslinjer for planlegging av ny fritidsbebyggelse i Kvænangen. Disse målene og 
retningslinjene er lagt til grunn for planleggingen.  
 
 
 

3. Planforslaget 
 
Det legges opp til 12 fritidsboliger totalt på eiendommen inkl. eksisterende fritidsbolig. Dette 
gir om lag 5 daa. pr. tomt. Kommunens retningslinjer tilsier 4 -5 mål pr. fritidsbolig for å sikre 
adkomst og friarealer. Fritidsboligene er plassert på en slik måte at de ligger i mindre 
”klynger” og at det skal være rikelig med plass rundt hver enkelt fritidsbolig. 
 
Videre er det avsatt tilstrekkelig med parkeringsplasser, gjesteparkering og gangveier.  
 
En viktig kvalitet med sjønære fritidsboliger er tilgang til sjø. Det er derfor tilrettelagt for 
adkomst og naust for alle fritidsboliger til sjø/fjære. 
 
 

3.1 Planens dokumenter 
Planmaterialet består av følgende dokumenter, alle datert 31.10.2008: 
1. Plankart m/tegnforklaring 
2. Bestemmelser og retningslinjer 
3. Planbeskrivelse 
 
Dokumentene er utarbeidet i.h.h.t. SOSI-standard  
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3.2 Planavgrensning 
Plangrensen er trukket i eiendomsgrensen. Dette har sammenheng med at det ikke er 
pågående planleggingsarbeid på naboeiendommer. Areal for offentlig veg er innarbeidet i 
planen og fremstår i plankart og bestemmelser med eget formål.. 
 
 
 

3.3 Reguleringsformål 
 

3.3.1 Byggeområder - Fritidsbolig  
Tomter for fritidsbebyggelse er plassert ut i terrenget etter flere befaringer. Det har vært viktig 
å plassere tomtene slik at de ikke umiddelbart er synlige fra vei, men også at innsyn mellom 
fritidsboligene skal være minimal. På grunn av god vegetasjon på store deler av eiendommen 
vil fritidsboligene bli lite fremtredende visuelt fra landsiden.  
 
På den annen side har det vært av betydning å samle utbyggingen på en slik måte at 
eiendommen for øvrig allikevel representerer et større sammenhengende friområde. Ved 
utsetting av tomter har det derfor vært viktig å unngå ”isolerte” tomter, men forsøke å sette ut 
flere i samme område, mens andre områder skjermes. 
 
Nordøst for Fv 361 er det utplasser 7 tomter, hvor bare en ligger noe isolert.  
 
Tomtene 1 – 5 på sørvest siden av Fv 361 inneholder bl.a. eksisterende fritidsbolig (tomt 1). 
Tomt 5 er plassert lengst mot nord og foreslått med egen adkomst. Tomtas størrelse muliggjør 
både boring etter grunnvann og infiltrasjon på egen tomt, jmf. bestemmelsenes § 5.1.1 
bokstav l. 
 
Fylkesmannen har i sin uttalelse til forvarslingen poengtert hensynet til strandsonen og viser 
til St. meld. 26 – Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand – og med henvisning til 
denne ønsker ikke Fylkesmannen fritidsboliger lokalisert på sjøsiden av Fv 361.  
 
Sentrale myndigheter ønsker et sterkere vern av strandsonen. Dette på bakgrunn av sterk 
nedbygging av strandsonen og at allmennheten dermed mister adgang til strandsonen. 
Problemstillingen knyttet til dette har i hovedsak oppstått i kystfylkene på sør- og Østlandet, 
hvor eiendomsstruktur, befolkningstetthet og kultur knyttet til sjø- og strandliv er annerledes 
enn i store deler av Nord Norge. Myndighetene har derfor også etter hvert kommet til at 
retningslinjene for strandsonepolitikk må differensieres med hensyn på hvor i Norge dette 
skal forvaltes. Dette fremheves også av Fylkesmannen i uttalelsen.  
 
Det vurderes som urimelig å anvende retningslinjer og regelverk på samme måte i 
Kvænangen som for eksempel i Risør. Både klimatiske, kulturelle og demografiske forhold er 
annerledes i forhold til bruk av strandsonen. Med unntak av populære utfartsområder og 
fiskeområder, som for eksempel nord for brua i Sørstraumen, er her ingen sterk konkurranse 
om utnyttelsen av strandsonen.  
 
I store deler av Troms og Finnmark er dyrket mark og bebyggelse plassert mellom ”vegen og 
fjæra”. Dette skyldes i hovedsak den topografi som omgir oss, med sjø på den ene siden og 
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høye fjell i bakkant. Dersom samme fortolkning skal legges til grunn i Troms og Finnmark 
som i indre Oslofjord vil det tilsi at store deler av det som i dag utgjøre tett- og spredtbebygde 
grender vil bli ”vernet”. Nettopp derfor er geografisk differensiering viktig. 
 
I planforsalget er det derfor plassert 4 nye tomter på sørvestsiden (sjøsiden) av veien, som er 
for innmark og regne. Like fullt vurderes hensynet til strandsonen og allmennhetens interesser 
som ivaretatt. Dette som følge av at det ikke er foretatt noen ”nedbygging” av strandsonen. 
Nye fritidsboliger er foreslått godt inne på det som tidligere var dyrket mark, mens 
naustområdet ligger på innmark ned mot fjæra. Det tillates ingen innretninger som sperrer for 
fri ferdsel langs fjæra jmf. Bestemmelsenes § 7.2. d). Det vil si at allmennhetens mulighet for 
ferdsel i fjæra vil være like god etter utbygging som den er i dag.  
 

3.3.2 Byggeområder – Naust 
 
Naustområdene er, naturlig nok, lagt til overgangen mellom innmark og fjæra. Dette er også i 
tråd med Fylkesmannens anbefaling.  
 
Planens intensjon er at det skal legges til rette for et levende sjøliv for eierne av 
fritidsboligene. Planforslaget er derfor utformet slik at alle fritidsboliger skal ha mulighet til 
eget naust, mens båtutsett gjøres på tilrettelagt område. 
 
Det er laget detaljerte bestemmelser knyttet til bygging av naust. Dette for å få et estetisk 
helhetlig uttrykk i naustområdet. 
 

3.3.3 Offentlige trafikkområder 
 
Fylkesvei 361 går gjennom planområdet og er tatt inn med formåls- og byggegrenser. I 
henhold til kommunens merknad vedr. fartsgrense er det gjennomført særskilt møte/befaring 
med Statens Vegvesen – Nordreisa Vegkontor knyttet til avkjørsler og fartsgrense. 
 
Avkjørslene ble gjennomgått og utplassert i felleskap. 

Når det gjelder fartsgrense er dette en sak som vegvesenet jobber videre med og hvor 
Kvænangen kommune vil bli en sentral part. Statens vegvesen har startet prosessen med å få 
sonet ned til fartsgrense 60 km/t på fv.361. Grunnlaget for dette er relatert til mengden av 
avkjørsler langs strekningen. Prosessen innbefatter høringer til Kvænangen kommune og 
politiet. Det er med andre ord ikke fattet noe vedtak enda.  

Et eventuelt vedtak blir neppe fattet før i 2009. En eventuell innføring av fartsgrense 60 km/t 
vil ikke bli gjennomført før til sommeren 2009. Dette er knyttet til at Statens Vegvesen må få 
budsjettert med kostnadene til skilting. I tillegg er det ønskelig å få gjennomført arbeidet med 
å sette opp skilt til etter at telen er gått ut av jorden.  

Dette innebærer at en eventuell fartsgrense på 60 km/t tidligst kan bli innført neste sommer, 
såfremt høringsinstansene ikke har innvendinger eller at Statens Vegvesens egne beregninger 
tilsier opprettholdelse av nåværende fartsgrense. 
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3.3.4 Spesialområder 
Denne formålskategorien inneholder to underformål; friluftsområde på land og privat 
småbåtanlegg (sjø).  
 
Kategorien friluftsområde på land dekker det arealet av eiendommen som ikke skal settes av 
til direkte utbyggingsformål. Det er allikevel knyttet bestemmelser til utnyttelse og skjøtsel. 
Dette gjøres for å sørge for en god ivaretakelse av områder som for fritidsboligene fremstår 
som friområder.  
 
Privat småbåtanlegg skal inneholde mulighet for utsetting av båt. Videre må det gjøres tiltak 
som sikrer trygg landing med båt også ved dårlig vær. Planforslaget tillater derfor fylling i sjø 
for å etablere ”stø” som sikrer trygg landing med båt. Dette er en vanlig måte å sikre båter og 
utstyr på i Nord Norge. Terrengets beskaffenhet (langgrunt) og klimatiske forhold (værhardt) 
gjør slike innretninger svært viktig. 
 
 

3.3.5. Fellesområder 
 
Det er satt av god plass til parkering (Parkeringsplass (P)) inkl. gjesteparkering. P-plass 
ovenfor Fv 361 er godt skjermet fra veg både m.h.t. avstand og vegetasjon. Hvilke p-plasser 
som skal benyttes av hvem er regulert i bestemmelsene. 
 
Avkjørsel er vist med avkjørselspil i planforslaget. Utplassering av avkjørsler er gjort etter 
befaring med Statens Vegvesen. I forhold til dagens situasjon er det foreslått 2 nye avkjørsler, 
en til tomt nr. 5 og en til P-plass ovenfor Fv 361. 
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4. Planprosess og medvirkning 
 
 

4.1 Om planprosessen 
• Det er gjennomført 2 møter med kommunen i forkant av planarbeidet. Kommunen har 

bl.a. oversendt sine nye retningslinjer for etablering av fritidsbebyggelse som 
utarbeides gjennom rullering av Kommuneplanen Arealdel.  

 
• Før oppstart av planarbeidet har tiltakshaver søkt kommunen om råd/anbefaling i 

forhold til at planen fremmes som en ”§ 30-sak” i.h.h.t. plan og bygningsloven. 
Kvænangen kommune har gitt sin anbefaling knyttet til planarbeidet i Planutvalgsmøte 
6. september 2007 – sak 0011/07. 

 
• Planarbeidet er forvarslet gjennom brev til berørte parter 28. februar 2008 og annonser 

i avisa Nordlys og Framtid i Nord i mars 2008. 
 

• Det er gjennomført en befaring/særmøte med Statens Vegvesen onsdag 13. august, 
m.h.t. avkjørsler, parkering og nedsetting av fartsgrense. 

 
 
 
 

4.2 Oppsummering av innspillene 
Her tas det kun med en kort oppsummering av de viktigste problemstillingene/ 
interessemotsetningene i saken – og hvilke som evt. ikke er løst i planforslaget. Denne skal 
være kort fordi den skal kunne kopieres direkte inn i saksframlegget: 
 
Alle innspill er referert og gitt en individuell kommentar i vedlegg 2. Dette er kort 
oppsummert de viktigste problemstillingene som er adressert i høringen: 
 
Statlige myndigheter: Fylkesmannen i Troms har merknader til strandsone problematikk og 
allmennhetens adgang. Innspillene fra statlig/fylkeskommunalt hold for øvrig går på 
kulturminner og trafikksikker adkomst.  
Organisasjoner: Ingen organisasjoner har fremmet merknader til forvarslingen.. 
Kommunale myndigheter: Ingen kommunale myndigheter har fremmet merknader til 
forvarslingen. 
Private parter: Ingen private parter eller naboer har fremmet merknader til forvarslingen. 
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5. Risiko- og sårbarhet 
 
 
I forhold til dette temaet er det noen forhold som må kommenteres. 
 

• Trafikale forhold er ivaretatt konkret gjennom at avkjørsler, parkering og siktlinjer er i 
tråd med de retningslinjer som gjelder. Det er også viktig at Statens Vegvesen jobber 
for nedsatt fartsgrense på vegen. Liten trafikk og liten befolkning kan også lede til 
uoppmerksomhet både fra myke og ”harde” trafikanter. Best mulig tilrettelegging er 
derfor viktig. 

• Det er ikke gjort konkrete grunnundersøkelser. Tomter er derfor i hovedsak utplassert 
på fjellpartier og tørre partier. I forhold til risiko og sårbarhet er utglidning og 
setninger av større omfang ikke kjent i dette området. 

• Avsig til grunnvann skal unngås bl.a. gjennom at bare biodo tillates på de fleste 
fritidsboligene.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Forenklet ROS - analyse 
2.1 Naturbasert sårbarhet 
Uønsket hendelse/forhold Potensiell risiko Merknad1

Ja 
 

Nei 
Ekstremvær www.met.no 
Sterk vind  X Området kan være værhardt, 

forholdsregler tatt bl.a. ved landing 
av båt. Jmf § 7.2.c) 

Store nedbørsmengder  X  
Store snømengder  X  
Annet?  X  
Flomfare www.nve.no,  
Flom i elver/bekker  X  
Springflo  X Plassering av bygningsmasse har tatt 

høyde for springflo. 
Historisk flomnivå  X  
Annet?  X  
Strålefare www.nrpa.no,  
Radon  X Ikke kjent med at dette er en risiko. 
Skredfare www.skrednett.no,  
Jord- og leirskred  X  
Kvikkleireskred  X  
Løsmasseskred  X  
Snø- og isskred  X  
Steinras, steinsprang  X  
Historisk rasfare?  X  
Annet?  X  
Dårlig byggegrunn 
Setninger X  Mindre setningsskader kjent på 

eksisterende bygning. Deler av 
eiendommen har dårlig byggegrunn, 
og her er ikke plasser høyverdig 
bygg. 

Utglidninger  X  
Annet?  X  
Skadedyr 
  X  
Annet? 
  X P-plasser, avkjørsler og nedsatt 

fartsgrense er ivaretatt på en måte 
som reduserer risiko for skader. 

 

                                                 
1 I merknadsfeltet redegjøres bla for hvordan risikoen er håndtert i planen, eventuelt med referanse til aktuell 
planbestemmelse 

http://www.met.no/�
http://www.nve.no/�
http://www.nrpa.no/�
http://www.skrednett.no/�


Reguleringsbestemmelser 
 
 
Sakstittel:  PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR Gnr.28 Bnr.31 ”Gåsnes”  

 KVÆNANGEN KOMMUNE.  

Dato: 31.10.2008 

 
 

BESTEMMELSER 
Hjemmel for bestemmelsene er Plan-og 
bygningslovens kapittel VII § 26. 
Bestemmelsene er sammen med plankartet, et 
juridisk bindende dokument. I forhold til 
plankartet utfyller og utdyper bestemmelsene 
den fastsatte arealbruken. 
 
§ 1 GENERELT 
 
Reguleringsbestemmelsene gjelder for 
reguleringsplan for Gnr.28 Bnr.31 ”Gåsnes. 
datert 10.10.08. 
 
§ 2 FORMÅL 
 
Formålet med reguleringsplan og tilhørende 
bestemmelser er å legge til rette for hyttefelt, 
med tilhørende naustområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETNINGSLINJER 
Retningslinjene er veiledende og kan ikke 
brukes som hjemmelsgrunnlag. 
Retningslinjene gir i forhold til 
bestemmelsene ytterligere holdepunkt og 
føringer for praktisering av planen. 
 
 
GENERELT 
 
Det regulerte området er på ca. 60 daa, og har  
reguleringsgrense som vist på plankartet. 
 
 
REGULERINGSFORMÅL 
 
Området er i hht. PBL § 25, regulert til 
følgende forhold: 
a) Byggeområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 1)  

  

-områder for fritidsbebyggelse 
-annet byggeområde - Naust 

b) Offentlige trafikkområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 3)  

  

      -kjøreveg 
c) Spesialområder
      (PBL § 25, 1. ledd nr. 6)  

  

- Friluftsområde 
- Privat småbåtanlegg (sjø) 

d) 
(PBL § 25 1. Ledd nr. 7) 
Fellesområder  

- Parkeringsplass (P) 
- Avkjørsel 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

§ 3 FELLESBESTEMMELSER 
 

Eksisterende vegetasjon skal i størst 
mulig grad beholdes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
a) Adkomstvei og parkeringsplass tilknyttet 

aktuell tomt, skal være opparbeidet før det 
gis tillatelse til tiltak. 

 
 
 
§ 5 BESTEMMELSER FOR  
      BYGGEOMRÅDER 
 
5.1  Områder for fritidsbebyggelse 
5.1.1
a) Byggeområdene er inndelt i 11nye   

 Hytter 

tomter, som vist på plankart. 
 

b) Ved søknad om igangsettingstillatelse 
skal det vedlegges situasjonsplan som 
viser hytte, og plassering av terrasser og 
uthus, og evt. fremtidige utvidelser. 

 
c) Det tillates ikke planering utover det som  
      er nødvendig for en hensiktsmessig  
      plassering av hytta. 
 
d) På hver tomt tillates det bygd en hytte, 

evt. med fastbygd uthus. Totalt areal 
(BRA) kan være inntil 120 m².  

 
e) Bebyggelsen skal plasseres innenfor 

byggegrense.  
 

 
 

Ved siden av disse bestemmelser gjelder  
Plan-og bygningsloven og kommunes 
vedtekter. 

 
Skulle det under arbeid i marka komme 
frem gjenstander eller levninger som viser 
eldre aktivitet i området skal arbeidet 
stanses umiddelbart og Samtinget og 
Troms Fylkeskommune underrettes uten 
opphold. 

 
 
 
 
 
REKKEFØLGEBESTEMMELSER 
 
Grunneier skal opparbeide adkomst og 
parkering. Driftskostnader knyttet til 
vedlikehold og drift fordeles mellom 
tomteeiere tilknyttet den aktuelle adkomst og 
parkeringsplass. 
 
 
 
5.1.1 Hytter 
 
BRA – inkl. overbygd terrasse.  

 
Eksempel 1:  Vindfanget kan med fordel danne et 
bindeledd mellom hytta og uteboden. Legger man 
boden forskutt i forhold til hytta, oppnår man også 
skjermede uteplasser (kilde byggforsk) 
 
 



 

f) Hyttene skal ha sentralpunktet innenfor 
hytteveggene. 

 
g) Bebyggelsen bør ha saltak med takvinkel  

mellom 22 og 30 grader. Andre takformer 
kan vurderes i særskilte tilfeller, og etter 
søknad. 
 

h) Mønehøyden skal ikke overstige 5,5 m  
over gjennomsnittlig terreng. 
Grunnmuren skal ikke overstige 50 cm. 
 

i) Hyttene skal føres opp i tre, og males/ 
beises utvendig. Taktekkingen skal  
ikke ha blank eller reflekterende 
overflate. 

 
j) Tomtene skal ikke inngjerdes. 
 
k) For tomt 3, 4, 6 – 12 tillates kun biodo 

som toalett, 

 

evt. tilsvarende løsning uten 
avløp, plassert i hovedbygg eller uthus. 

 
l) For tomt 1, 2 og 5 tillates avløp til septik 

med infiltrasjon. Tomt 1 og 2 kan knyttes 
opp til samme avløp. 
 
 

m) Tomt 1 (eksisterende fritidsbolig) er 
unntatt bestemmelsene foran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eksempel 2: Høyde fra planert terrengs gjennom-
snittsnivå er avhengig av terrengbearbeidingen. Der 
det er arker som utgjør mer enn en tredel av takets 
lengde, bør gesimshøyden måles oppå arken 
(byggforsk) 
 
Hyttene bør males/beises

Torvtak kan tillates 

 i farger som naturlig 
finnes i terrenget hvor hytta plasseres (f.eks. 
grå-, brun-, grønn-og rustfarger). 

 
 
 
5.1.1. k) Vann 
Det tillates ikke innlagt vann. 
Ved boring etter vann skal min. 3 
fritidsboliger være knyttet til samme 
brønn/pumpehus. Kostnader fordeles likt. 
 
5.1.1. l) 
Det tillates innlagt vann og utslipp til 
septik/infiltrasjon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5.2 Områder for naustbebyggelse 

 
Naustområde 

a) Naustene skal plasseres som vist på  
plankartet. Hvor spesielle forhold tilsier    
det kan mindre avvik tillates. 
Møneretning skal være mot strandlinja. 
 

b) Naustområde N1 er forbeholdt tomt 1 – 4. 
 
c) Naustområde N2 er forbeholdt tomt 5. 
 
d) Naustområde N3 er forbeholdt tomt 6 – 

12 og det tillates bebygget med et naust 
pr. hyttetomt. 

 
 
e) Naustene skal plasseres slik at de utgjør  

en naturlig enhet og de skal ha lik  
utforming.  
 

f) Avstanden mellom bygningene kan være  
inntil 2 meter. Det er ikke tillatt å dele  
opp området med gjerder. 
 

g) Grunnflaten for naust på N1 (båtstøa) kan 
være inntil 40 m2. For de øvrige 
bygningene skal grunnflaten ikke 
overstige 25 m2.  
 

h) Naustene skal ha saltak med takvinkel  
mellom 22 og 30 grader. 
Mønehøyden skal ikke overstige 3,8 m, 
målt i forhold til gjennomsnittlig 
terrenghøyde. 
 

i) Naustene skal være uisolerte og uten gulv. 
Taktekkingen skal ikke ha blank eller 
reflekterende overflate. Utvendig 
kledning skal være i matte farger som 
ikke bryter med omgivelsene. Alle 
naustene skal males i farge, ”bonderød”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
5.2. Naustområde 
Situasjonsplan

 

 skal lages for å sikre at 
området får en helhetlig og god utførelse og 
at alle naustene (utenom naust nr. 1) blir like. 

 
 
Situasjonsplanen skal inneholde nøyaktig 
plassering og utforming av byggene, 
illustrasjonstegninger bør følge med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
§ 6 BESTEMMELSER FOR  
      OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
6.1 Kjøreveg 
a) Innenfor området som omfatter Fv 361,  
      tillates kun tiltak i forbindelse med  
      opparbeidelse og vedlikehold av vei med  
      tilhørende arealer. 
b) Det tillates ikke at det parkeres langs 

fylkesvegen. 
c) Det tillates ikke flere avkjørsler enn det 

som er vist i plankartet. 
 
 
 
§ 7 BESTEMMELSER FOR  
      SPESIALOMRÅDER 
 
7.1 Friluftsområde på land 
7.2.1 
a) Innenfor områdene tillates opparbeidelse  

Generelt 

av enkle gangstier til hyttene, samt andre 
felles tiltak som bålplass og   

      lekeplass. 
b) Det tillates ikke oppført anlegg eller  
      konstruksjoner som er til hinder for  
      områdets bruk som friluftsområde. 
c) Tre-og buskvegetasjonen mellom  

hyttene på eiendommen skal bevares. 
Skjøtsel tillates etter avtale med 
grunneier. 

 
 
7.2 Privat småbåtanlegg (sjø) 
a) I området tillates steinsetting (stø) i sjø 

som har høyde og lengde nok til å dekke 
laveste vannstand og høyeste flomål. 

 
b) Det tillates arrondering i fjæra for å sikre 

båtutsett og sikring av båter som ligger i 
fortøyning. 

 
c) Det tillates lagt ut fortøyning. 
 
d) Det tillates ikke tiltak som hindrer 

allmennhetens ferdsel langs fjæra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
§ 8 BESTEMMELSER FOR  
      FELLESOMRÅDER 
 
8.1 Parkeringsplass 
a) P1 – skal være parkeringsplass forbeholdt 

tomt 6 – 12 med 1 plass hver, i tillegg til 5 
gjesteparkeringsplasser. Min. bredde pr. 
plass er 2,5 meter. 

b) P2- skal være parkeringsplass forbeholdt 
tomt 2 – 4 med en plass hver, i tillegg til 2 
gjesteparkeringsplasser. 

c) P3 – er forbeholdt tomt 1, men kan 
benyttes av tomt 1 – 12 i forbindelse med 
båtutsett eller annet midlertidig opphold 
ved naustområdet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Parkeringsplass 
Tomt 1 og 5 har parkering på egen tomt. 
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Fylkesmannen i Troms
Postboks 6105
9291  TROMSØ

Att. Oddvar Brenna

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2008/1399-7 2009/386-21 36674/2010 L12 20.10.2010

Anmodning om ny behandling av reguleringsplan for "Gåsnes" 1943/28/31

Viser til nettmøte med Fylkesmannen angående reguleringsplanen for eiendommen gnr 28 bnr 31 
i Kvænangen kommune. Kommunen ble anmodet om å sende inn reguleringsplanen og be om ny 
behandling av den. 

Med denne anmodningen måtte følgende være vedlagt:
• Total oversikt over jordbruksarealet i området Nordstraumen/Kjøllefjord, inkl 

Sekkemomyra.
• Hva er dyrket opp og hvilke av disse arealene blir i dag høstet.
• Hvilke områder er viktig å ta vare på for fremtiden, i hele området og på den konkrete 

eiendommen.
• Hvorfor ikke fortetting av hytter på eiendommen.

I dette området, Kjøllefjord/Nordstraumen/Sekkemo, er det pr i dag 3 aktive gårdbrukere. Disse 
driver med melkeproduksjon, sauehold og svineproduksjon. Det meste av arealet i dette området 
ble dyrket opp på 60-tallet og utover. Det har ikke vært nydyrking i dette området på de siste 20 
årene. Det er totalt dyrket opp ca 1.491 dekar i dette området. Av dette blir 835 dekar høstet pr i 
dag. Kommunen har laget et kart i forbindelse med denne anmodningen som viser oversikt over 
den dyrka jorda som ikke blir høstet (rødt) og den dyrka jorda som blir høstet (grønt). Dette gir 
en grei oversikt over det totale jordbruksarealet i området.

Når man ser på dette kartet er landbruksarealet sør på Nordstraumenhalvøya ute av drift. Her er 
det til dels små jordstykker som ikke har vært høstet på flere år. I og med at antall gårdsbruk er 
drastisk redusert de siste 15 årene prioriterer de å høste de litt større sammenhengende arealene 
som er lett tilgjengelig. Av jordbruksareal på den sørligste delen av halvøya er det kun 
eiendommen rett øst for den omsøkte reguleringsplanen som anses som viktig i 
jordbrukssammenheng. Dette har med at det er lett tilgjengelig og har blitt høstet for ikke så 
mange år siden. Kommunen anser de dyrka arealene som ligger lengst nordøst og vest på halvøya 
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som viktige arealer å ta vare på i jordbrukssammenheng for fremtiden. Den aktuelle eiendommen 
ligger derfor utenfor et område som kommunen i jordbrukssammenheng anses som viktig. 

Kommunen har ved reguleringsplaner lagt vekt på at man ønsker ”luft” mellom tomtene. Dette 
har med bakgrunn i erfaringer fra tidligere vedtatte reguleringsplaner der hyttetomtene var satt 
veldig tett. Disse tomtene blir ikke solgt. Kommunen ønsker derfor å ha ”luftige” og attraktive 
reguleringsplaner hvor man får solgt hyttetomtene sine. 

Når det gjelder friluftsliv i dette området og ferdsel i strandsonen er det omsøkte området lite 
attraktivt og lite brukt av allmennheten. Det er langgrunt i dette området slik at det er dårlig egnet 
til fiske fra strandsonen. Området helt nord på halvøya brukes mer aktivt av allmennheten. Ut fra 
dette så kan ikke kommunen se at allmennhetens bruk av strandsonen blir hindret ved å tillate 
reguleringsplanen som omsøkt. Man ser heller det motsatte, at det blir lagt til rette for bruk av 
strandsonen i dette området.

Ut fra ovennevnte momenter anmoder kommunen at Fylkesmannen foretar en ny behandling av 
reguleringsplanen for ”Gåsnes” gnr 28 bnr 31 i Kvænangen kommune.

Med hilsen

Trine Sølberg
jordbrukssjef
Direkte innvalg: 77778842

Vedlegg
1 Kart over dyrka areal

Kopi til:
Arvid Oddmund og Eva Konst Tollevikveien 16 9511 ALTA





Fylkesmannen i Troms
Romssa FyIkkamänni

Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode
11.11.2010 2008/1399 - 9 421.4

Oddvar Brenna, Inge Berg Deres dato Deres ref.
20.10.10 2009/386-21

KVÆNANGEN KOMMUNE

Kvænangen kommune POSTMOTTAK

Kommunehuset
9161 BURFJORD 1 7 NOV 2010

Til behandling:

Saksbehandler:

Til onenteling:

Reguleringsplan for "Gåsnes" gnr 28/31  i  Kvænangen k e -
Anmodning om ny behandling av landbruk og miljø

Fylkesmannen i Troms viser til reguleringsplanen for "Gåsnes" gnr 28/31 i Kvænangen hvor
Fylkeslandbruksstyret og Fylkesmannen har reist innsigelse til den foreslåtte bruken av
arealet mellom fylkesvegen og sjøen.

Kvænangen kommune har i brev av 20.10.2010 oversendt supplerende informasjon om
landbruk og friluftsliv og anmodet om ny behandling av reguleringsplanen.

Fylkesmannen fastholder innsigelsene. Vi er opptatt av at en
utbygging av dette omfang ivaretar de nasj onale retningslinjene som Fylkesmannen har
ansvaret for, i denne sammenheng først og fremst landbruk, landskap, strandsone og
friluftsliv.

En utbygging som omsøkt er ikke forsvarlig ut fra hensynet til jordvern og sikring av
landbrukets produksjonsarealer.

Foreslått utbygging innenfor 100-metersbeltet vil forringe områdets verdi som landskaps- og
friluftsområde og redusere tilgjengeligheten til strandsonen betydelig.

Landbruk:
Fylkeslandbruksstyret ble nedlagt fra 1.1.2010 og myndighet til å avgi innsigelse i saker etter
plan- og bygningsloven ble overført til Fylkesmannen fra samme dato. Fylkesmannen skal
også følge opp saker der fylkeslandbruksstyret før dette tidspunktet har lagt inn innsigelse.

Fylkeslandbruksstyret behandlet planen i møte den 1.7.2009 som sak 73/09, og reiste
følgende innsigelse:

Hytte nr. 1, 2, 3, 4 og 5 med tilhørende parkeringsareal må tas ut av plankartet og
arealet mellom veg 361 og sjøen kartfestes som landbruksområde.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 www.fylkesmannen.no/troms
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En utbygging som omsøkt er ikke forsvarlig ut fra hensynet til jordvern og sikring av
landbrukets produksjonsarealer.

Fylkeslandbruksstyret fremmet følgende merknad:

Planområdet på nordsiden av ftlkesveg 361 kan fortettes ytterligere for å kompensere
for reduksjonen i antall hytter mellom vegen og sjøen. Om mulig, bør adkomsten til
naustene legges langs eiendomsgrensen i nord.

Fylkesmannen tar til orientering kommunens supplerende opplysninger om
landbruksvirksomheten for området Kjøllefjord/Nordstraumen/Sekkemo. Det vedlagte kartet
viser at arealene sør på halvøya i det vesentligste ikke er i drift og ansees av kommunen som
mindre viktig. Kartet viser samtidig at det er et større sammenhengende oppdyrket belte
mellom fylkesvegen og sjøen på sørsiden av Nordstraumenhalvøya, og at det omsøkte
planområdet vil dele dette i to. Dette arealet er splittet opp av flere eiendommer med gammel
tunbebyggelse.

Etter fylkesmannens vurdering er arealene mellom vegen og sjøen av gode kvaliteter som
egner seg for maskinell drift. Fylkesmannen er derfor av en annen oppfatning enn kommunen
om de framtidige driftsmulighetene sør på Nordstraumenhalvøya. Arealene har betydning
som en framtidig jordreserve i denne delen av fylket.

Nasjonal jordvernpolitikk vektlegger at de gode jordbruksarealene må sikres for framtidig
landbruksdrift. Jordvernet tar ikke hensyn til eiendomsstrukturer eller om arealet er i drift i
dag eller ikke.

I denne saken foreslås det nedbygging av eiendommens fulldyrkede arealer, noe som vil være
i motstrid til jordvernet. Utbygging vil også dele et sammenhengende oppdyrket område i to,
og slik påvirke framtidige driftsforhold. Ut fra rene landbruksinteresser bør innsigelsen
opprettholdes.

Fylkeslandbruksstyret har tilrådd at antall hytter kan økes i planområdet på nordøstsiden av
fylkesvegen. Fylkesmannen tar til orientering kommunens holdning til tomtestørrelsen og
behovet for "luft" mellom tomtene, men vil likevel oppfordre til en mindre utvidelse av
antallet hytter på oversiden av vegen som en kompensasjon for de hyttene som tas ut på
nedsiden av vegen.

Kommunen er i gang med revisjonen av kommuneplanen. I dette arbeidet bør kommunen
kartfeste landbrukets kjerneområder slik at hensynet til jordvernet kan ivaretas i
kombinasjonen med annen utbygging til boliger eller fritidsformål. Etter Fylkesmannens
vurdering er Nordstraumenhalvøya et område hvor det er gode forhold for jordbruk, jfr.
kommunens utredning over arealsituasjonen. Disse arealene bør sikres for framtidig
jordbruksproduksjon.

Fylkesmannen opprettholderinnsigelsen som ble reist av Fylkeslandbruksstyret i sak 73/09.

Hytte nr. 1, 2, 3, 4 og 5 med tilhørende parkeringsareal må tas ut av plankartet og arealet
mellom veg 361 og sjøen kartfestes som landbruksområde.
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En utbygging som omsøkt er ikke forsvarlig ut fra hensynet til jordvern og sikring av
landbrukets produksjonsarealer.

Miljøvern:
Vi viser til vår innsigelse datert 28.5.2009.

I Kvænangen kommune sitt brev datert 20.1.2010 fremkommer det at  "Når det gjelder
friluftsliv i dette området og ferdsel i strandsonen er det omsøkte området lite attraktivt og lite
brukt av allmennheten. Det er langgrunt i dette området slik at det er dårlig egnet til fiske fra
strandsonen. Området helt nord på halvøya brukes mer aktivt av allmennheten. Ut fra dette så
kan ikke kommunen se at allmennhetens bruk av strandsonen blir hindret ved å tillate
reguleringsplanen som omsøkt. Man ser heller det motsatte, at det blir lagt til rette for bruk
av strandsonen i dette området."

Fylkesmannen står fortsatt fast på at foreslått utbygging innenfor 100-metersbeltet vil forringe
områdets verdi som landskaps- og friluftsområde og redusere tilgjengeligheten til strandsonen
betydelig.

Fylkesmannen mener generelt at hyttebygging er utbyggingsformål som greit kan løses
på andre steder enn i strandsonen. Bærekraftig turisme sikres best ved å bygge skånsomt slik
at sammenhenger i landskapet bevares og de gode kvalitetene for nærfriluftsliv ivaretas.

IV1ed hilsen

vein Ludvigsen
lkesmann

Per E1vestad
avdelingsdirektør



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/398 -27
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Saksbehandler:  Bernt Mathiassen

Dato:                 25.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/22 Kvænangen Formannskap 06.04.2011

Mindre endring av reguleringsplan - Reguleringsbestemmelsene for Perten 
Hyttefelt 1943/31/4

Henvisning til lovverk:
Pbl § 12-14

Vedlegg
1 Søknad om reguleringsendring
2 Notat fra Rambøll
3 Avløpsplan skisse
4 Revidert reguleringsbestemmelse for Perten Hyttefelt 1943/31/4. den 9.3.2011

Rådmannens innstilling
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas mindre endring av § 1 byggeområde.
-utforming, fritidsbebyggelse og -utforming, naust samt § 4 fellesbestemmelser i
reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Perten Hyttefelt. revidert 9.03.11
Plankartet er som før og endres ikke.

Saksopplysninger
Grunneier Kjell Abrahamsen har søkt om mindre endring i reguleringsbestemmelsene for 
reguleringsplan Perten hyttefelt vedtatt av Kvænangen kommunestyre 30.06.2010
Endringene gjelder § 1 byggeområde. Utforming, fritidsbebyggelse og Utforming, naust samt 
§ 4 fellesbestemmelser

På grunn av endrede forutsetninger som har skjedd i løpet av planprosessen med utvikling og 
godkjenning av reguleringsplanen og utvikling i nye hyttemodeller og behov hos kjøpere til 
hyttetomter søkes det om endring av reguleringsbestemmelsene for Perten hyttefelt. Nærmere 
begrunnelse for endringene følger nedenfor.

Det søkes om følgende endring og tillegg til bestemmelsene:



§1 Byggeområde

Utforming, fritidsbebyggelse.
Totalt bruksareal for hytte og uthus foreslås endret fra 100 m2 til 150 m2. Bruksareal uthus økes 
innenfor denne ramme fra 25 til 30 m2. Dette begrunnes med at byggestil, krav til komfort og 
plass har endret seg generelt over tid og at folk som bygger hytter ønsker bedre plass når de først 
investerer i en hytte. I tillegg teller også overbygde arealer med i bruksarealet så selve 
bygningsstørrelsen vil i de fleste tilfellene ligge rundt 100 – 120 m2.

Gesimshøyde fra topp grunnmur foreslås endret fra 250 cm til 285 cm for hytte og fra 230 til 
250 cm for uthus. Største tillatte mønehøyde over grunnmur foreslås endret fra 450 cm til 510 
cm for hytte og fra 400 cm til 450 cm for uthus. Dette begrunnes med at det i løpet av en prosess 
over mer enn 3 år før reguleringsplanen ble godkjent, har det skjedd endringer i 
byggeforskriftene. Nye krav til isolasjon i gulv og tak har medført at en rekke hyttemodeller har 
fått økt gesims- og mønehøyde. Økt bredde på bygning som følge av økt bruksareal medfører 
også at mønehøyden må økes.

Utforming naust.
Totalt bruksareal for naust foreslås økt fra 20 m2 til inntil 35 m2.
Bakgrunnen for endringen er at flere av hytteeierne i området har båter som er så store at de ikke 
vil rommes i et naust på 20 m2. Tomtene er gjort litt større enn maksimalt bruksareal for 
naustene for å kunne gi rom for masseutskifting og markisolasjon litt utenfor bygningskropp.

§ 4 Fellesbestemmelser

Bestemmelsen om framføring av strøm endres til; Strøm kan føres fram til hyttene i luftlinje 
eller ved jordkabel der forholdene ligger til rette for det. Ellers som tidligere.

Bestemmelsene om vann og avløp endres til; Det tillates innlagt vann i hyttene forutsatt at 
utslipp fra hyttene skjer i henhold til gjeldende miljøkrav og etter en egen godkjent plan for 
avløp. Hytter uten innlagt vannklosett (med bio-do e. a.) kan tillates innlagt vann forutsatt 
godkjent anlegg for behandling og rensing av gråvann. Utslipp kan skje ved slamavskillere og 
avløp til sjø, 2 m under laveste lavvann, og/eller ved kjemiske/biologiske minirenseanlegg 
(eks. Green Rock).

Begrunnelse. Endrede behov til komfort og standard gjør at flere i dag ønsker gode løsninger 
ifht strøm, vann og avløp. Forutsatt at det etableres anlegg som tilfredsstiller gjeldende 
miljøkrav vil dette kunne gi en god miljømessig løsning for feltet og som bør være av interesse 
for alle parter.

Som følge av økt størrelse på bygninger foreslås også en mindre økning i areal for veranda, fra 
30m2 til maksimalt 40 m2.

Vurdering
Dette ansees som en mindre endring, og det er ikke behov for en formell omreguleringsprosess. 
Planen ble godkjent etter gammel planlov, der § 28 -1.2 ga mulighet formindre vesentlig 
reguleringsendring. Etter ny planlov gir § 12-14 tilsvarende adgang og kan delegeres 
administrasjonen. Før vedtak treffes, skal saken imidlertid forlegges berørte myndigheter direkte 
berørte festere og grunneiere.



Ingen høringsinstanser er berørt av endringen og ingen naboer eller grunneiere har hatt 
innvendinger  til endringene, heller tvert imot de ønsker det.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i tomtestørrelser 
ifht det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder i hovedsak avklaringer rundt vann og 
avløp, samt justering av største tillatte brutto bruksareal for hytter og naust. Endringene berører 
ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og de fradelte hyttene på denne 
eiendommen.



Kvænangen Kommune
Teknisk Etat
Att. Bernt Mathiassen

Burfjord

Alta 10.3.2011

ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR REGULERINGSPLAN FOR PERTEN 
HYTTEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR. 31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av endrede forutsetninger som har skjedd i løpet av planprosessen med utvikling 
og godkjenning av reguleringsplanen og utvikling i nye hyttemodeller og behov hos kjøpere 
til hyttetomter søkes det om endring av reguleringsbestemmelsene for Perten hyttefelt. 
Nærmere begrunnelse for endringene følger nedenfor.

ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

§1 Byggeområde

2. avsnitt, Utforming, fritidsbebyggelse.
Totalt bruksareal for hytte og uthus foreslås endret fra 100 m2 til 150 m2. Bruksareal uthus 
økes innenfor denne ramme fra 25 til 30 m2. Dette begrunnes med at byggestil, krav til 
komfort og plass har endret seg generelt over tid og at folk som bygger hytter ønsker bedre 
plass når de først investerer i en hytte. I tillegg teller også overbygde arealer med i 
bruksarealet så selve bygningsstørrelsen vil i de fleste tilfellene ligge rundt 100 – 120 m2.

Gesimshøyde fra topp grunnmur foreslås endret fra 250 cm til 285 cm for hytte og fra 230 til 
250 cm for uthus. Største tillatte mønehøyde over grunnmur foreslås endret fra 450 cm til 
510 cm for hytte og fra 400 cm til 450 cm for uthus. Dette begrunnes med at det i løpet av 
en prosess over mer enn 3 år før reguleringsplanen ble godkjent, har det skjedd endringer i
byggeforskriftene. Nye krav til isolasjon i gulv og tak har medført at en rekke hyttemodeller 
har fått økt gesims- og mønehøyde. Økt bredde på bygning som følge av økt bruksareal 
medfører også at mønehøyden må økes.



6. avsnitt, Utforming naust.
Totalt bruksareal for naust foreslås økt fra 20 m2 til inntil 35 m2.
Bakgrunnen for endringen er at flere av hytteeierne i området har båter som er så store at 
de ikke vil rommes i et naust på 20 m2. Tomtene er gjort litt større enn maksimalt bruksareal 
for naustene for å kunne gi rom for masseutskifting og markisolasjon litt utenfor 
bygningskropp.

§ 4 Fellesbestemmelser

Bestemmelsen om framføring av strøm endres til; Strøm kan føres fram til hyttene i luftlinje 
eller ved jordkabel der forholdene ligger til rette for det. Ellers som tidligere.

Bestemmelsene om vann og avløp endres til; Det tillates innlagt vann i hyttene forutsatt at 
utslipp fra hyttene skjer i henhold til gjeldende miljøkrav og etter en egen godkjent plan for 
avløp. Hytter uten innlagt vannklosett (med bio-do e.a.) kan tillates innlagt vann forutsatt 
godkjent anlegg for behandling og rensing av gråvann. Utslipp kan skje ved slamavskillere og 
avløp til sjø, 2 m under laveste lavvann, og/eller ved kjemiske/biologiske minirenseanlegg 
(eks. Green Rock).

Begrunnelse. Endrede behov til komfort og standard gjør at flere i dag ønsker gode løsninger 
ifht strøm, vann og avløp. Forutsatt at det etableres anlegg som tilfredsstiller gjeldende 
miljøkrav vil dette kunne gi en god miljømessig løsning for feltet og som bør være av 
interesse for alle parter.

Som følge av økt størrelse på bygninger foreslås også en mindre økning i areal for veranda, 
fra 30m2 til maksimalt 40 m2.

AVLØPSPLAN FOR HYTTEFELTET
Det vises til vedlagt plan for avløp utarbeidet av Rambøll Alta, Overordnet avløpsplan for 
Perten Hyttefelt. Det vises også til notat av 9.3.2011 fra Rambøll med nærmere redegjørelse 
og kommentarer til planen.

Planen er utarbeidet på bakgrunn av kartgrunnlag i økonomisk kartverk. Rambøll skisserer 
som hovedløsning at avløpsvann ledes til 2-kamret slamavskiller hvor avløpsvannet renses, 
før utslipp til sjø. Fra slamavskiller føres ledning ned i fjæra og videre ut i sjøen med utslipp 2 
m under laveste lavvann. Rambøll viser til at det p.g.a. topografien i området og fjell i dagen 
vil være vanskelig å lede avløp fra tomtene H6 og H7 via selvfall til felles anlegg for hele 
feltet. Det foreslås derfor etablert eget anlegg, bestående av 2-kamret slamavskiller med 
utslipp til sjø. Dersom topografi og grunnforhold gjør det vanskelig å legge avløpsledning ned 
til sjøen kan det være et alternativ for disse to hyttene å bygge et minirenseanlegg med 
utslipp til bekkesig. Et tredje alternativ som antydes for hyttene H6 og H7 kan være pumping 
av avløpsvann fra felles pumpekum til avløspanlegget for de øvrige tomtene i feltet.



Kommentarer til Rambølls plan og notat
Den beste løsning vil utvilsomt være alternativet med slamavskillere og utslipp til sjø.  
Topografiske forhold og fjell i dagen gjør det imidlertid svært vanskelig og å samle avløp fra 
H6 og H7 til anlegg sør i feltet. Ut fra egen kjennskap til området er det svært tvilsomt om 
det er mulig å få til anlegg med pumpekum og ledning med tilstrekkelig fall til anlegg i sør 
p.g.a. topografien i området. Det vil sannsynligvis også treffes på fjell i området og vil bli en 
veldig kostbar løsning for de to tomtene nord i feltet. Erfaringene med slike anlegg, som 
periodevis ikke er i bruk, er heller ikke gode (frost, tilstopping, driftsfeil mv.). For disse 
tomtene er det derfor ønskelig og mest relevant å gå for de to andre alternativene, 
fortrinnsvis alternativet med egen slamavskiller og avløp til sjø, utslipp 2 m under laveste 
lavvann. Som Rambøll skriver i sitt notat, må endelig avklaring av løsning for disse to 
tomtene utstå inntil det kan foretas befaring på barmark for å vurdere dette.

REGULERINGSENDRING
De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i 
tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder i hovedsak 
avklaringer rundt vann og avløp, samt justering av største tillatte brutto bruksareal for hytter 
og naust. Endringene berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og de 
fradelte hyttene på denne eiendommen.

På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre 
vesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens §12-14 
hvor det heter at ”Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i 
reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”. 

Nytt forslag til reguleringsendringer følger vedlagt, datert 9.3.2011.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med vennlig hilsen

Per Møller
Saksbehandler

På vegne av grunneier Kjell Abrahamsen

Kopi: Kjell Abrahamsen, Alta
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NOTAT 
Oppdrag Perten Hyttefelt, Kvænangen 
Kunde Per Møller 
Notat nr. 1,  revisjon A 
Til Per Møller, Gakoriveien 54  - 9512 Alta 

Fra Jørn Gunnar Thomassen 
Kopi Bår Røkenes 

OVERORDNET AVLØPSPLAN FOR PERTEN HYTTEFELT 
 
Bakgrunn 
Rambøll Norge AS er engasjert av Per Møller for utarbeidelse av overordnet 
avløpsplan for Perten Hyttefelt i Kvænangen kommune. Hyttefeltet er planlagt 
opparbeidet med 9 hytter, med tomteplassering iht. reguleringsplan for feltet 
utarbeidet av Per Møller.   
 
Vannforsyning til hyttene er forutsatt å skje via grunnvannsbrønner som bores 
av den enkelte hytteeier, eventuelt anordnes felles for flere hytteenheter. 
Vurderinger rundt dette inngår ikke i oppdraget. 
 
Krav til utslipp iht. avløpsforskriften 
Håndtering av avløp fra hytteområdet reguleres av avløpsforskriftens kapittel 
12 ”Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende” 
 
Iht. kapittel §12.2 er det  Kvænangen kommune som er utslippsmyndighet for 
anlegg som faller inn under kapittel 12.  
 
Følgende rensekrav gjelder iht. avløpsforskriften: 
 
§12-8 Utslipp til følsomt og normalt område (innsjøer, elver og bekker) 

a) 90 % reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5, dersom det 
foreligger brukerinteresser i tilknytning til resipienten 

 
Aktuelle avløpsløsninger for renseklasse a) er: 

- Infiltrasjon (der stedlige grunnforhold ligger til rette for det) 
- Biologiske/Kjemiske minirenseanlegg (for eksempel 

GreenRock) 
- Våtmarksanlegg 
- Avløpsanlegg med kildeseparering av svart- og gråvann 
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 §12-9 Utslipp til mindre følsomt område (Kystfarvann) 
a) 20% reduksjon av SS-mengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført 

renseanlegget, eller  
b) 180 mg SS/l ved utslipp som beregnet av årlig middelverdi. 

 
Typiske anlegg som tilfredsstiller krav iht. 12-9,  er 2- og 3-kamrede slamavskillere.  
 
Et annet viktig forhold i avløpsforskriften er krav til utslippssted: 
 
§12-11 Utslippssted 
Utslippssted for avløpsvann fra renseanlegg skal lokaliseres slik at: 

a) Utslipp til sjø og ferskvann lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand 
b) Utslipp til elv (eller bekk – egen kommentar) kun forekommer til elv med helårsavrenning, og 
c) Utslipp til grunnen kun forekommer til stedegne løsmasser. 

Utslippsted for avløpsvann fra renseanlegg skal for øvrig lokaliseres og utformes slik at virkningene av 
utslippet på resipienten blir minst mulig, og at brukerkonflikter unngås, herunder slik at utslippet ikke 
medfører fare for forurensing av drikkevann. 
 
Når det gjelder forholdet rundt fare for forurensing av drikkevann, så er det i tidligere forskrifter angitt 
en minimumsavstand mellom vannuttak og infiltrasjonsanlegg på minst 100 m dersom 
grunnvannsstanden ved renseanlegget ligger høyere enn vannkilden. For minirenseanlegg er det ikke 
satt opp generelle minimumsavstander mellom utslippssted og drikkevannskilde. Dette må vurderes 
særskilt i hvert enkelt tilfelle i samråd med helsemyndighet.   
 
Valg av avløpsløsning  
Med bakgrunn i nærhet til sjø, topografiske forhold, og det forhold at vannforsyning til hyttene er 
forutsatt å skje ved private brønner innenfor hytteområdet, mener vi at en avløpsløsning med utslipp til 
sjø, vil være mest hensiktsmessig. Det vil da ikke foregå utslipp av renset avløpsvann til grunnen eller 
bekkene som krysser hytteområdet.   
 
Hovedprinsipp avløpsanlegg 
Avløpsvannet fra hyttefeltet ledes til en 2-kamret  slamavskiller hvor avløpsvannet renses, før utslipp til 
sjø. Felles slamavskiller foreslås plassert ved p-plass nederst i feltet.  Fra slamavskiller legges det 
ledning til ned til fjæra og videre ut i sjøen med utslipp 2 m under laveste lavvann. Sjøledning belastes 
med lodd for å hindre oppdrift. Det settes ned en utslippskum i fjæresonen. Slamavskiller 
dimensjoneres for tømming annenhvert år.  
 
Fra hyttene legges det stikkledninger til en samleledning som tilkoples slamavskilleren. Samleledning 
legges langs adkomstveien i feltet.  Avløpsledninger legges med minimum 10‰ fall. Det  bør settes ned 
kum i endepunkt for samleledning, ved innløp til slamavskiller og i eventuelle horisontale 
retningsendringer. Maksimal kumavstand bør ikke overstige 70-75 m. Stikkledninger tilkoples 
samleledning med grenrør, det bør anordnes stake/spylemulighet på stikkledningene innefor 
tomtegrense for hyttene.  
 
Pga topografien i området, og fjell i dagen, vil det være vanskelig å lede avløp fra hyttetomt H6 og H7 
via selvfall til felles anlegg for hele feltet.  For disse to hyttene foreslås det etablert et eget 
avløpsanlegg, bestående av slamavskiller (2-kamret) med utslipp til sjø. Dersom det pga topografi og 
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grunnforhold blir vanskelig å legge avløpsledning ned til sjøen, kan det for disse to hyttene vurderes å 
bygge et minirenseanlegg med utslipp til bekkesig, det må i da så fall gjøres en vurdering hvordan et 
slikt anlegg vil kunne påvirke drikkevannsuttak.  
 
Et tredje alternativ for hyttene H6 og H7, kan være pumping avløpsvann fra felles pumpekum til 
avløpsanlegget for de øvrige tomtene. Pumpledning legges langs adkomstveien til hyttene, og tilkoples 
felles avløpsanlegg ved hytte H8 og H4B.   
 
Endelig valg  av løsning for disse to hyttene må gjøres på bakgrunn av vurderinger mht stedlige forhold 
(topografi, grunnforhold, påvirkning drikkevannskilder), og kostnader.  Vi antar at kostnadene for felles 
slamavskiller for de to hyttene med utslipp til sjø, forutsatt at ledningsanlegget kan legges i løsmasser, 
eventuelt som preisolerte rør lagt tildekket på bakken,  vil ligge rundt kr 150 000,- (stikkledninger frem 
til slamavskiller ikke medregnet).  Kostnader for et felles minirensanlegg vil nok være noe lavere, men 
her må de årlige driftskostnadene forventes å være dobbelt så store som for et slamavskilleranlegg.  
Kostnader for alternativ med pumpeløsning antas å ligge rundt kr 150 000,- til kr 170 000,-, forutsatt at 
det ikke må sprenges for fjellgrøft. 
 
Forslag til hovedløsning for avløp fra hytteområdet er vist på vedlagte tegning -101.  Alternative 
løsninger for hytte 6 og 7 er også skissert på samme tegning.  
 





Perten hyttefelt

REGULERINGSBESTEMMELSER

Reviderte reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Perten hyttefelt i 
Kvænangen kommune, g.nr. 31, br.nr. 4. 

Planområdet er inndelt i følgende reguleringsformål:

Byggeområder
Område for fritidsbebyggelse, naust

Offentlig trafikkområde
Kjørevei, fylkesvei 367

Fareområde
Høyspentlinje, 22 kV

Spesialområde
Friluftsområde
Privat gangvei – sti
Bevaringsområde

Fellesområder
Felles avkjørsel, parkering

Revidert 9.3.2011



§ 1 Byggeområde

Planen omfatter regulering av 9 tomter for fritidsbebyggelse, samt 6 tomter for naust -
båtoppsett. Av de 9 tomtene er 3 tidligere fradelte tomter til fritidsbebyggelse.  Det er 
ryddet 3 båtstøer på eiendommen, en i nordre del, en i søndre del og en ved
eksisterende naust nedenfor våningshus og driftsbygning.

Fritidsbebyggelse

Utforming
Det kan bare føres opp fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende 
uthus. Totalt bruksareal for hytte og uthus er inntil 150 m2, inkludert overbygde
arealer.
Uthus kan oppføres med grunnflate inntil 30 m2.
Hytte og uthus skal ha mest mulig ensartet form, materialvalg og farge.
Tak skal tilpasses hyttas form og utføres som saltak, takvinkel 27 – 36 grader.
Høyde på grunnmur og hytte skal holdes lavest mulig. Største tillatte mur- eller 
pilarhøyde over terreng er 30 cm i flatt terreng og 1 m i skrånende terreng.
Dersom hytter oppføres på peler eller stokker, skal åpninger mellom hyttevegg og 
terreng tettes.
Bebyggelsens gesimshøyde over grunnmur eller peler skal ikke overstige 285 cm for 
hytte og 250 cm for uthus.
Største tillatte mønehøyde over grunnmur skal ikke overstige 510 cm for hytte og 450 
cm for uthus.

Plassering
Hytter og uthus skal tilpasses terrenget best mulig og plasseres lavt i terrenget. 
Uthus skal plasseres i linje med hyttene og ikke bak hyttene. Planering av tomt skal 
som hovedregel unngås. Hytter og uthus plasseres innenfor utmålt tomt i samsvar 
med bygningslovens bestemmelser.

Materialbruk og farger
Oppføring av bebyggelse skal ta hensyn til naturpreget i området. Det skal derfor 
benyttes materialer som samsvarer med de naturlige omgivelsene (tre, naturstein, 
skifer, etc). Fargevalg for bygninger skal ta utgangspunkt i jord- og steinfarger (brunt, 
grått, rødt, etc.)
Taktekking skal utføres med materiale som har matt og mørk overflate.
Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet og samstemt form, materialbruk og 
farge.

Terreng og vegetasjon
Hovedmøneretningen skal følge kotene i terrenget.
Terrenginngrep skal i størst mulig utstrekning unngås. Nødvendige inngrep skal 
utbedres slik at terrengets naturlig preg gjenopprettes. Eventuelle overskuddsmasser 
fra terrenginngrep skal deponeres på steder der det ikke virker skjemmende på 
omgivelsene. Skogskjerm bak hyttene skal bevares som naturlig avgrensing mot 
skog-, natur- og reinbeiteområder.



Naust
Utforming
Det kan bare oppføres naust i feltene N2, inntil 2 stk. og N3 inntil 4 stk. Totalt 
bruksareal for hvert naust er inntil 35 m2. Bygningene skal utformes som tradisjonelle 
naust og tillates ikke anvendt til annet formål, eks. hytte, overnattingsrom, mv. Tak 
utføres som saltak, takvinkel 27 – 36 grader. Møneretning skal som hovedregel være 
mot sjøen. Største tillatte mønehøyde skal ikke overstige 430 cm over 
gjennomsnittelig tilstøtende terreng.

Plassering
Naust skal tilpasses terrenget og plasseres lavt i terrenget. Planering av tomt skal 
unngås. Naust plasseres tilbaketrukket fra flomålet slik at det ikke er til hinder for 
allmennhetens ferdsel i strandsonen. Inngjerding eller oppsetting av andre stengsler i 
strandsonen er ikke tillatt.

Materialbruk og farger
Oppføring av bebyggelse skal ta hensyn til naturpreget i området. Det skal derfor 
benyttes materialer som samsvarer med de naturlige omgivelsene (tre, naturstein, 
skifer, etc). Fargevalg for bygninger skal ta utgangspunkt i jord- og steinfarger (brunt, 
grått, rødt, etc.) Taktekking skal utføres med materiale som har matt og mørk 
overflate.

§ 2 Spesialområder

Friluftsområde
Skoglovens § 12 skal gjelde for området.
Det skal ikke settes opp bygg eller installasjoner som er til hinder for allmennhetens 
ferdsel i området. Gjerder innenfor planområdet og på kulturbeite i nordre felt skal 
fjernes. Framtidige hytteeiere må gjøres oppmerksom på at feltet ligger innenfor 
reinbeiteområde hvor det må vises særlige hensyn ved ferdsel i utmark i 
sommerhalvåret.

Privat gangvei - sti
I feltet er det opparbeidet en enkel vei fram til allerede fradelte hytter. For hytteeieres 
regning tillates det opparbeides en enkel vei (3 m bred) som forlengelse av 
eksisterende vei fram til nye hytter i området. Vegen skal i størst mulig utstrekning 
følge eksisterende jord- og skogbruksvei i området. Til naustområde N3 tillates også 
opparbeidet en enkel vei (3 m bred) for transportadkomst for inn og utsetting av båt.

Bevaringsområde
Eldre innmarksgjerde av naturstein reguleres til spesialområde med formål varig vern 
etter PBL 25, pkt. 6. Det avsettes en buffersone på 1 meter i hver retning fra midten 
av gjerdet.



§ 3 Fellesområder

Felles parkering
Parkering for hyttene i sør ved P3. Avkjøringer er utformet i samsvar med vegnormal 
017 og godkjent av vegvesenet. 

§ 4 Fellesbestemmelser

Tiltakshaver har meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd, til å underrette 
kulturvernmyndighetene dersom det oppdages spor etter tidligere menneskelig 
aktivitet.

Strøm kan føres fram til hyttene i luftlinje eller ved jordkabel der forholdene ligger til 
rette for det. Utbygger pålegges å ta kontakt med nettselskap for å avklare plassering 
og utforming av nettstasjon.

Vann og avløpsforhold:
Det tillates innlagt vann i hyttene forutsatt at utslipp fra hyttene skjer i henhold til 
gjeldende miljøkrav og etter en egen godkjent plan for avløp. Hytter uten innlagt 
vannklosett (med bio-do e.a.) kan tillates innlagt vann forutsatt godkjent anlegg for 
behandling og rensing av gråvann.

Utslipp kan skje ved slamavskillere og avløp til sjø, 2 m under laveste lavvann, 
og/eller ved kjemiske/biologiske minirenseanlegg (eks. Green Rock).

Renovasjon skal skje i samsvar med vedtatt renovasjonsordning for Kvænangen 
kommune. 

Hyttetomtene og nausttomtene tillates ikke inngjerdet. Det tillates ikke satt opp 
flaggstenger i hytteområdet.

Veranda skal maksimalt være på 40 m2 og skal tilpasses terrenget. Høydeforskjell 
mellom veranda og terreng skal maks være på 1,3 m.

Alta 9.3.2011
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Regulering av Låvan gnr/bnr 1943/9/3,73,82,83,84 i Kvænangen kommune

Henvisning til lovverk:
Plan og bygningsloven § 12-10 og § 12-11

Vedlegg
1 Øvrige vedlegg til planforslaget
2 Planbeskrivelse
3 Bestemmelser
4 Reguleringskart
5 Rapport fra Multiconsult

Rådmannens innstilling
I hht. § 12-11 i PBL vedtar planutvalget at forslag til reguleringsplan for gnr. 9. bnr. 3, 73, 82,
83, 84 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring

Planforslaget er vist på tegning datert, 13.01.2011 med tilhørende beskrivelse datert 10.09.2010 
og reguleringsbestemmelser sist revidert 13.01.2011

Saksopplysninger
Gerd Johansen m/flere har engasjert Ar-Ing AS, Skjervøy til å utarbeide i samarbeid med 
kommunen, regulering av eiendommen gnr. 9 bnr. 3,73,82,83,84 på Låvan.
Planområde er på ca 27 daa. Innenfor planområde skal det område som tidligere var oppdyrket 
deles ut til fritidsboliger på totalt ca 21 daa. I tillegg så reguleres det inn naustområder, 1 
fellesområde for tomt 1 – 5. Tomt 6 – 10 skal ha egne naustområder på tomtene sine ca 1,3 daa.

Planområde ligger i LNF- område A og B i kommuneplanens arealdel. LNF A på nedsiden av 
kommunal veg og LNF B på oversiden av kommunal vei.



Kommunen faste utvalg for plansaker har forhåndsvurdert planen i møte den 20.04.2004 sak 
02/04 og hadde følgende vedtak: Reguleringsarbeidet kan igangsettes.
Sektormyndigheter, naboer og grunneiere i planområde er i brev av 14.05.2004 blitt orientert 
direkte om igangsetting av reguleringsarbeid, i tillegg var arbeidet annonsert ihht PBL§27-1.1 i 
”Nordlys” og ”Framtid i Nord” den 08.05.2004.
Frist for å komme med kommentarer/merknader til planarbeidet ble satt til 07.06.2004

Etter forhåndvarslingen om igangsetting av reguleringsarbeidet på eiendommen kom det inn en 
rekke uttalelser og merknader. Disse er gjengitt nedenfor med kommentarer.

Når det gjelder Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark så fikk de ikke melding om igangsetting 
av planarbeid før den 16.09.09 pga en forglemmelse av AR-Ing AS 

1. Fylkesmannen i Troms, avd. samfunnssikkerhets – og beredskapsstaben brev datert
30.06.2004
Fylkesmannens samordnings- og beredskapsstab legger særlig vekt på at samfunnssikkerhet-
og beredskapsinteresser ivaretas, både med hensyn til eksisterende og planlagte utbygginger.
En risikovurdering, det vil si systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse, bør derfor utgjøre en 
del av fundamentet i samfunnsplanlegging. Målsettingen må være å skape livsmiljøer som er 
funksjonelle, trygge og robuste, og som ikke utsetter mennesker, miljø eller økonomiske 
verdier for unødvendige farer. I forbindelse med igangsetting av arbeid med regulerings-/ 
bebyggelsesplaner vil Samorordnings- og beredskapsstaben påpeke at risikoområder må
utredes.

Kommentar:
AR-Ing AS har gjort en risikovurdering av Låvan Fritidsbebyggelse etter metode anbefalt av 
Fylkesmannen i Troms. Og videre så var Multiconsult på en befaring av område der de 
skulle vurdere rasfaren. Rapporten er vedlagt.

2. Troms Fylkeskommune, kulturetaten brev av 09.06.2004
På planområde er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt 
ansvarsområde. Det vurderes heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner kan 
finnes her. Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger 
tiltakshaver -, eller de som utfører arbeidet, å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom 
det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig aktivitet. Vi ber om at dette framgår i 
planens bestemmelser og formidles ovenfor de som skal utføre eventuelt grunnarbeid her. 

Kommentar:
Merknaden imøtekommes ved at det tas inn formuleringer i reguleringsbestemmelsene som 
ønsket.

3. Statens Vegvesen, brev av 09.06.2004
Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsettes planarbeid.

4. Sametinget, Miljø- og Kulturavdelingen, brev av 06.07.2004 og 11.06.2007 
Brev av 06.07.04 – Ut fra vår generelle kjennskap til kommunen finner vi det sannsynlig at 
det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert. Sametinget 
må derfor foreta en befaring før vi kan si noe nærmere om kulturminner i området.

Brev av 11.06.07 – Reguleringsområdet er nå befart uten at det ble registrert automatisk 
fredete samiske kulturminner. Samediggi/Sametinget har derfor ingen merknader til den 
foreslåtte reguleringsplanen.



Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samediggi/Sametinget og 
Troms fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner §§ 8 og 9.

Vi forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar:
Merknaden imøtekommes 

5. Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, brev av 05.07.2004
Planområde omfatter produktiv mark som kan nyttes til landbruksvirksomhet.

Kommunen har landbruksfaglig kompetanse som må trekkes inn i arbeidet så tidlig som 
mulig. Det er viktig å utrede arealkvalitet, arealtilstand og driftsforhold innenfor planområde. 
Den landbruksfaglige utredningen må også omfatte hvilke konsekvenser en utbygging vil få 
for landbruksnæringen, herunder berørte bruk og for område som helhet. Utredningen bør 
også omfatte forslag til avbøtende tiltak for å sikre fremtidig driftsforhold i landbruket.

Jord- og skogbruk, kommentar fra jorbruksjefen i Kvænangen kommune:
Eiendommen gnr 9 bnr 3 ligger på Låvan ca 3,5 km fra E6 på Alteidet. Totalarealet på 
eiendommen er på ca 1.070 dekar i henhold til våre opplysninger på økonomisk kartverk. Av 
dette er 3 dekar overflatedyrka jord, 325 dekar skog og ca 741 dekar anna areal. 
Eiendommen strekker seg fra sjøen og opp til fjellet. Eiendommen deles av den kommunale 
veien. I henhold til Skogoglandskap kan ca 5 dekar av eiendommens totalareal dyrkes opp. 
Mesteparten av eiendommen består av lavbonitetskog.

På denne eiendommen er det fradelt en del tomter tidligere. Stort sett det som har vært 
dyrket opp på denne eiendommen har på bakgrunn av tidligere fradelingssøknader blitt 
”omdisponert” til hytteformål. Det øvrige arealet er så begrenset at dette ikke er å anse som 
viktig jordbruksareal å ta vare på for fremtiden. Det dyrkbare arealet utgjør også lite i denne 
sammenhengen. Det er ikke aktiv jordbruksvirksomhet i dette området og nærmeste aktive 
gårdsbruk ligger ca 7 km unna. 

Planområdet er på ca 27 dekar. Mye av dette arealet er allerede bebygd med hytter. Skogen 
på eiendommen blir i liten grad berørt av denne reguleringsplanen. 

I kommuneplanens arealdel er området betegnet som både LNF-område A og B. LNF-A 
område ligger på nedsiden av veien. I slike områder kan spredt bolig- og ervervsbebyggelse 
og fritidsbebyggelse tillates. På oversiden av veien er det LNF-område B. Dette er områder 
av landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra miljøvernhensyn.

Nærmeste reguleringsplan for hyttefelt ligger på Storeng, ca 9 km unna dette feltet. 
Regulering av denne eiendommen, med et så begrenset og konsentrert området har ingen 
negativ innvirkning på fremtidig jordbruksvirksomhet i området. Det er meget begrenset 
dyrka og dyrkbar jord på denne eiendommen og kommunen anser dette arealet for ikke å 
være viktige jordbruksarealer for kommunen. Reguleringsplanen vil heller ikke få noen 
negativ konsekvens for evt landbruksdrift på naboeiendommene.

6. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, brev av 20.10.2009
Planområdet er innenfor reinbeitedistrikt 21 Silvetnjárga og inngår i et sommerbeiteområde. 
Beitetiden er fra 1. Mars – 31. Desember.



Hytter/fritidsbebyggelse er et av de inngrepene som har størst negativ effekt på rein. 
Inngrepet innebærer først og fremst et tap av beitearealer, men også en unnvikelseseffekt 
som følge av menneskelig aktivitet, støy, lukt m.v. Unnvikelseseffekten har særlig stor
effekt på simler/kalv, som representerer hovedtyngden i en reinflokk/siida. Okser og ”han”
dyr generelt er mer hardfør, og er ofte å se i områder hvor det også har skjedd inngrep av 
ulike slag.

Unnvikelseseffekten og tap av beiter er derfor et forhold som vil bli vurdert særlig i 
inngrepssaker som dette. For dette planområde vil alt av areal over kommunal vei 
representere et areal, som kan representere tap av beitearealer i form av direkte tap eller i 
form av unnvikelse, særlig gjelder dette utnyttelsen av gnr. 9 bnr.3, som omfatter store 
arealer.
Kommentar:
Kun 1 av de 5 tomtene på oversiden av den kommunale veien er ubebygd. To av tomtene er 
fradelt tidligere og bebygd, mens på hovedeiendommen gnr. 9 bnr. 3 står det en driftsbygning 
som er ombygd til hytte og eiendommens bolighus. Det er derfor kun snakk om en ny hytte 
innenfor planområdet på oversiden av veien. Kommunen mener på bakgrunn av dette at dette 
arealet ikke representerer et vesentlig tap av beiteareal for reindriften.

Vurdering
De positive konsekvensene av utbygging etter planforslaget anses å være større enn de negative 
konsekvensene. Dette begrunnes med at utbygging av hyttetomter i området vil gi positive 
konsekvenser for lokalt næringsliv og helesmessig trivsel for de som gis anledning til å bruke 
området. Innenfor planområde er det allerede etablert flere fritidsboliger til noen av grunneierne. 
Dette har skjedd ved enkeltfradelinger, og i tillegg er det kommunen som har forlangt regulering 
for å få en helhetlig plan for utnyttning av området.

Det areal som berøres av etablering av hyttene anses ikke å være vitale i forhold til natur- og 
dyreliv, da de ligger nært opp til kommunal veg. Alle hyttetomter ligger i tillegg innenfor et 
område der det tidligere har vært drevet landbruk og i område hvor det etter kommuneplanenes 
arealdel er tillatt med spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse.

Forhold som er anmerket i oppstartsmeldingen er i størst mulig grad imøtekommet/tatt hensyn 
til.



ING1
Fylkesmannen i Troms, Miljevernavd.
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavd.
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten
Troms Fylkeskonumme, Regional urviklingsetat
Sametinget avd. Troms
Kvatnangen kommune, Driftsutvalget
Statens vegvesen
Nabeer og gjenboere

Hovedveien 2

9151 Sturslett
Tif 77 77 05 85

Faks 77 77 OS 71
Org. nr: 953 499 290

Deres ref Vår ref  RSIJEO  Dato:  14.05.04

Prosjekt: Regodering Gnr 9 Bor 3, 73, 82, 83, 84 i Kvænangen kommune
Prosjekt nr: 04-514

REGULERINGSPLAN VARSEL OM IGANGSETTING AV
PLANARBEID

I henhold til plan- og bygningsloven §27-1.1 kunngjøres her,/ed varsel om oppstart av arbeid
med reguleringsplan for gnr. 9 bnr. 3, 73, 82, 83, 84 i Kvænangen kommune, med adresse
Låvan, 9161 Burfiord Plassering er vist på vedlagt kartskisser.

Hensikten med planarbeidet er å få en reguleringsplan for fritidsbebyggelse, vei og friområde.

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet kan rettes til AR-Ing A/S, Hovedveien
2, 9151 Storslett innen 07.06.04

Med hilsen
for AR-Ing A/S

Kopi:

Vedlegg:
Feil! Rokmerke er ikke definert

hn E Ottosen



ING1
VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID FOR GNR 9, BNR 3,
73, 82, 83, 84 KVITTERING FOR REKOMMANDERT
FORSENDELSE

Navn og adresse
Oddvar Jobansen, Alteidet
9161 Burfiord

9/20

ForsendeGsesnr. Kvitterng

0 00,)oÅ I 0  3 NC,

Fylkesmannen i Troms, Miljevernavdinge.n
Strandveien 13, 9291 Tromsø
Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen
Strandveien 13, 9291 Tromso
Troms Fylkeskommune, Kulturetaten
Strandveien 13, 9296 Tromso  
Troms Fyikeskommune, Regional utviklingsetat
Strandveien 13, 9296 Tromsø
Sametinget, avd. Troms
Polarmiljøsenteret, 9005 Tromsø
Statens vegvesen; ReMon nord,
Nordstrandveien 41, 8002 Bodo
Kvænangen kommune, driftsutvalget
9161 Burfiord

Det er dags dato innlevert rekommandert sending
til overnevnte adresser.
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FYLKESMANNEN I TROMS

Samfunnsikkerbets- og beredkapsstaben
Vår dato
30.06.2004

TelefonDeres dato

77 64 20 4714.05.2004
Sa  ksbc lia edle r

Gunn Schultz

ref. (bes oppgitt ved svar) ArIc 421.4
2004/3370 -
Deres ref.

AR-Ing A/S
Hovedveien 2
9151 Storslett

lnnspill til varsel om igangsetting av planarbeid

Det vises til tilsendt varsel om igangsetting av reguleringsplan for eiendommen gnr 9 bnr 3,
73, 82, 83 og 84 i Kvænangen kommune, datert 14.05.04, mottatt her 03.06.04.

Fylkesmannens samordnings- og beredskapsstab legger særlig vekt på at samfunnssikkerhet-
og beredskapsinteresser ivaretas, både med hensyn til eksisterende og planlagte utbygginger.
En risikovurdering, det vil si systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse, bør derfor utgjøre en
del av fundamentet i samfunnsplanlegging. Målsettingen må være å skape livsmiljøer som er
funksjonelle, trygge og robuste, og som ikke utsetter mennesker, miljø eller økonomiske
verdier for unødvendige farer. I forbindelse med igangsetting av arbeid med regulerings-/
bebyggelsesplaner vil Samordnings- og beredskapsstaben påpeke at risikoområder må
utredes.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at kommunen har en selvstendig undersøkelsesplikt med
hensyn til farlige forhold ved utarbeidelse av arealplaner og ved vurdering av byggetillatelser
(T-5/97). Er det grunn til å tro at et område kan være utsatt for naturbasert eller
menneskeskapt fare, må det innhentes tilstrekkelig fagkyndig uttalelse om faren før utbygging
vedtas. Vi vil minne om at dersom det oppstår skader som kunne vært unngått gjennom en
god planprosess, vil kommunen kunne få et økonomisk ansvar. Kommunen kan pålegge en
utbygger undersøkelsesplikt, samt kostnader med dette.

Vi vil samtidig gjøre oppmerksom på at Fylkesmannen har innsigelsesrett på kommunale
planer der hensynet til sikkerhet- og beredskapsmessige forhold ikke er godt nok tatt vare på.

Hvis kommunen gjennomfører planer uten at områder er analysert/vurdert, ber Fylkesmannen
om å få oversendt vedtaket.

For øvrig vises det til rundskriv T-5197.  "Arealplanlegging og utbygging i fareområder".
Utgitt av Miljøvemdepartementet, og  "Retningslinjer for filkesmannens bruk av innsigelse i
plansaker etter plan og bygningsloven. Sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i den
konununale planleggingen",  utgitt av Direktoratet for sivill beredskap i 1997.

Med hilsen

Per Eivestad e.f.
fylkesberedskapssj ef

Gunn Schultz
rådgiver

Telefon: Telefaks: Postadresse: Resoksadresse: E-postadresse:

7764 20 00 77 64 21 39 Postboks 6105, 9291 Tromso Fylkeshuset, Strandvegen 13 postmottak@fm-tr.stat.no



TROMS FYLKESKOMMUNE
Kulturetaten

AR-Ing A/S
Hovedveien 2

9151 STORSLETT

Deres ref. Saknr. Telefaks Dato
RS/JEO 04/01963-003 77 78 80 01 09.06.2004
Vår teL Arkiv Tif. dir.innvalg Saksbehandler
011107/04 L12 77 78 82 08 Harald G. Johnsen
Oppgis ved alle henv. REGPL




Olav Austlid

KViENANGEN KOMMUNE GNR. 9/3, 73, 82, 83, 84 —
REGULERINGSPLAN: INNSPILL TIL VARSEL OM IGANGSETTING
AV PLANARBEID

Vi viser til Deres brev av 14.05,04, mottatt her 02.06.04, med høringsfrist 07.06.04 - i
praksis 2 dager ! Vi vil be om at det for fremtiden opereres med høringsfrister på
minimum 3 uker.

Reguleringsarbeidet gjelder regulering til område for fritidsområde, veg og friområde på
Låvan i Kvænangen.

På planområdet er det ikke kjent automatisk freda kulturminner som tilhører vårt
ansvarsområde. Det vurderes heller ikke som sannsynlig at hittil ukjente kulturminner
kan finnes her. Tiltakshavers meldeplikt etter kulturminnelovens § 8, 2. ledd pålegger
tiltakshaver- , eller de som utfører arbeidet for han, å melde fra til
kulturvernmyndighetene dersom det likevel oppdages spor etter tidligere menneskelig
aktivitet. Vi ber om at dette framgår i planens bestemmelser og formidles overfor de
som skal utføre eventuelt grunnarbeide her.

Estetiske hensyn skal vektleages sterkere i plan- og byggesaksbehandling. Dette er
vedtatt gjennom endringer i plan- og bygningsloven. Dette betyr at det på
reguleringsnivå — evt. byggesaksnivå skal stilles krav til utforming som ivaretar hensyn
til omkringliggende bebyggelse og kulturlandskap. Viktige variabler er volum og form,
farge, materialbruk, takvinkler og lignende, samt plassering / orientering i terrenget. Det
er i dette tilfellet ønskelig at ny bebyggelse rar en utfoming og detaljering som
fremhever og viderefører de arkitektoniske kvaliteter som finnes i
gjenreisningsbebygaelsen i området.

r n
I servator / arkeo

Kopi til: Sametinget, miljø- og kulturvernavdelinga, Troms.

BESØKSADRESSE POSTADRESSE FYLKESADM. E-POSTADRESSE TELEFON BANK ORGANISASJONSNR
Strandveien 13 Postboks 6600, 9296 Tromso troms trornsfyIke.r+o 77 78 80 00 4700 04 00064 NO 864 870 732

d vefiighi1sen

'Ànne- a e San mo
ervator



Statens vegvesen

AR-Ing AS
Hovedveien 2
9151 STORSLETT

Behandlende enhet:

Region nord

Nord-Trorns og

Vest-Firmrnark distrikt

Saksbehandler/innvalgsnr:

Torleif 1-lole - 77617072

Vår referanse:Deres referanse:Vår dato:

2004/32123-002R5/JEO09.06.2004

Hering reguleringsplan for fritidsbebyggelse Låvan, Kvaenangen

Vi viser til dokumenter sendt oss til høring.

Statens vegvesen har ingen merknader til det igangsatte planarbeidet.

Vi gjør oppmerksom på at vegen til Låvan i Kvænangen er kommunal veg.

Nord-Troms og Vest-Finnmark distrikt
Med hilsen

/or/ c>/

Torleif Hole
senioring.

Postadresse Telefon 06 64 0 Kontoradresse Fakturaaciresse

Statens vegvesen Telefaks 75 55 29 51 Sentrum 33 Statens vegvesen

Region nord firmapost - nord@vegvesen.no STORSLETT Regnskap

Nordstrandveien 41




Båtsfjordvn 18

8002 Bodo Org.nr: 971032081
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Telefon 78 94 15 50





Telefaks 78 95 33 52



SÄMED!GGI SAMET1NGET

AR-Ing a/s

Hovedveien 2

9151 STORSLE 1

Birasgålitten- ja kultursuodjanlanossoclat

Miljø - og kulturvernavdelingen

Polarninjasenteret

N-9296 TROMS9

Telefovdna +47 77 75 01 35

Telefåksa +47 77 75 01 36

samediggi@samediggi.no

www.samediggi.no

NO 974 760 347

455EMEANNUDEADDJI/SAKS8EHANDLER DIN e.U.I./DERES REF. MIN '0111./VAR REF. BEAIVI/DATO

Oddleif Mikkelsen, +47 77 75 01 40 RS/JEO 04/3111 - 2 06.07.2004

oddleif.mikkelsen@sarnediggi.no

Reguleringsplan, Gnr. 9/3,73,82,83,84, Kvænangen kommune - varsel
om befaring

Vi viser til Deres brev av 14.05.06. Vi viser ellers til Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kukurmlimer (kml.) % 9

andre ledd hvor kulturmMneforvalmliigen har en frist på 3 måneder til å uttale seg til plansaker.

Ut fra vår generelle kjennskap til kommunen finner vi det sannsynlig at det kan være samiske kulturanm'

i det aktuelle området som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befar11' før vi kan si noe

nærmere om kulturmlimer i området. Sametinget kan foreta en befaring i løpet av feltsesongen 2004, eller

vi kan vente til saken sendes på høring fra kommunen.

Ifølge  Lov9. juni 1978 nr. 50 oinkultmminner (kIdturmimielozen) § 10  bærer tlitakshaver utgiftene ved

kulturminneforvalmMgens befann. g. Sametinget timepris for befann' g er på kr. 550,-. Det beregnes timer

for reisetid, tid i felt og for- og etterarbeid. I denne saken beregner vi å bruke 15 timer. Den totale prisen

for befarliiga blir da kr. 8250,-. Det understrekes at dette er et overslag og at den endelige prisen vil kunne

fravike noe fra dette.

Av hensyn til eget feltarbeid og egne budsjetter ber vi om tiltakshavers tilbakemelding på om det er

ønskelig med en kulturminnebefarnig på dette stadiet i planarbeidet. Befaring og budsjettoverslag kan

aksepteres ved å returnere vedlagt aksepterMgsbrev i underskrevet stand. Om Sametinget ikke gis en slik

aksept ser vi ingen mulighet til å befare området på nåværende stadium. Dette vil innebære at området må

befares når planen eventuelt legges ut til offentlig ettersyn, jf. pb1. § 27-1 nr. 2. Kommunen har da bestemt

seg for å fremme planforslaget og er derfor å betrakte som tiltakshaver. Overfor kulturmMnemyndigheten

er da også kommunen å betrakte som ansvarlig for kostnadsdekningen ved befaring etter

kulturmlimeloven (dette i henhold til brev av 05.12.97).
En utsettelse av vår befaring til planen sendes på offendig ettersyn vil i de fleste tilfeller kunne bety at

området ikke Lan befares før neste feltsesong.



Ved en eventuell befaring bes thtakshaver gjennom dette brev om å varsle grunneier/bruker om at

befartng av planområdet vil foregå i løpet av feltsesongen 2004.

Tiltaket kan ikke kerksettes for endehge udalelse foreligger etter at saken har rast på oftentlig ettesyn

Hvis planen skulle bli tmkket tilbake, eller av andre gnunter ikke lenger er aktuell, ber vi om å få beskjed

om dette slik at vi kan avlyse befann. ga.

Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen unalelse fra

Troms fylkeskommune.

Dearvvuodai /Med hilsen

Oddleif elsen

R"tddeadddrådgiver

on Pener Gintal -&.14

KopiUs / Kopi til:

Kvænangen kommune Nærhigsavdelingen 9161 BURFJORD

Troms fylkeskommune Kulturetaten 9296 TROMSØ

Vedlegg: Aksepterh-igsbrev
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@ SÅMEDIGGI SAMETINGET

Mauritz Jobansen
Moan 4

9151 STORSLETT

Åvjovårgeaidnu 50

14-9730 KÅR4.8J0HKA/KARASJ0K

Telefovdna +47 99 46 03 95

Telefåksa

sarnediggi@samediggi.no

www.samedrggi.no

NO 974 760 347

4.8.§EMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLE8 0114011.1./DERES REF. MIN 0111/VÅR REF. BEAIVI/DATO

Stine B. Sveen, +47 99 46 22 81 07/2194 - 2 11.06.2007

stMe.sveen@samediggimo AImmut go våldddt oktavuolla/

Oppgis ved henvendelse

Reguleringsplan, Gnr. 9/3,73,82,83,84, Kvænangen
kommune - uttalelse om kulturminner

Vi viser til vårt varsel om befaring av 06.07.2004 i saksnr. 04/3111 (vårt saksnr.).

Reguleringsområdet er nå befart uten at det ble registrert automatisk fredete samiske kulturminner.
Såmediggi/Sametinget har derfor ingen merknader til den foreslåtte reguleringsplanen.

Skulle det likevel under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levainger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet sallses og melding sendes Samediggi/Sametinget og Troms
fylkeskommune omgående, jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) 8 og 9. Vi
forutsetter at dette pålegget formidles til den som skal utfore arbeidet i marken.

Vi gjor oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder for Såmediggi/Sametinget, og viser til egen
uttalelse fra Troms fylkeskommune.

Regning for utgiftene i forbindelse med befaringen vil bli sendt i egen ekspedisjon.

Dearv-vuodaiguin/Med hilsen

tme B. Sveen
rådgiver

Kopiija / Kopi
Troms fylkeskommune Ku1turetaten 9296 TROMSO

id
Ingvild Larsen



FYLKESMANNEN I TROMS

Landbruksavdelingen
dato Vfir ret. (bes oppgitt ved svar) Arlt. 42 L4

05.07.2004 2004/3370 - 7
Sakslw handle r Telefon Dercs dato Deres ref.

Oddvar Brenna 77 83 79 76 14.05.2004 RS/JEO

AR-Ing A/S
Hovedveien 2
9151 Storslett

Varsel om igangsetting av planarbeid på Låvan Kvænangen kommune.

Fylkesmannen i Troms viser til varsel om regulering hvor det bes om innspill til arbeidet
innen 07.06.04.

P1anområdet omfatter produktiv mark som kan nyttes til landbruksvirksomhet.

I St. meld nr. 29 (1996-97) "Regional planlegaing og arealpolitikk" legges det opp til
overordnede strategier for arealbruk som er viktig å vektlegge i forbindelse med jordvern og
planlegging:

Det må legges opp til klare og langsiktige arenser mellom bebyggelse og LNF-områder.
Nye utbygginger legges mot de minst verdifulle arealene.
Eksisterende byggeområder må fortettes før nye tas i bruk.
Det må være en høy utnyttingsgrad ved utbygainger.

Kommunen har landbruksfaglig kompetanse som må trekkes inn i arbeidet så tidlig som
mulig. Det er viktig å utrede arealkvalitet, arealtilstand og driftsforhold innenfor
planområdet. Denlandbruksfaglige utredningen må også omfatte hvilke konsekvenser en
utbygging vil få for landbruksnærinaen, herunder berørte bruk og for området som helhet.
Utredningen bør også omfatte forslag til avbøtende tiltak for å sikre framtidige driftsforhold i
landbruket.

Fylkesmannens landbruksavdeling erfarer at det er hensiktsmessig å drøfte planutkast så tidlig
som mulig. Vi vil anbefale at planen legges fram i Planforum hos Troms fylkeskommune
hvor alle sektormyndigheter møter og kan samlet gi råd om arbeidet.

Når en plan fremmes av Kvænangen kommune vil vi legge den fram for
Fylkeslandbruksstyret. Kommunen skal vurdere landbruksinteressene i planen før saken tas
opp til behandling i fylkeslandbruksstyret.

Med hilsen

(),
‹TeT54'Dahl e
Fylkesskogsjef

Oddvar Brenna
fylkesskoamester

Kopi: Kvænangen kommune, Næringsavdelingen, 9161 Burtjord

14ovedkontor:
Avd. kontor Andselv:

Telefon: Telefaks: Nstadvesse: Besoksad resse:
77 64 20 00 77 64 21 39 Postboks 6105,9291 Tromso Strandveien 13. Troloso
77 83 79 73 77 83 79 80 Postboks 1013.9326 Bardufoss Skonbrukets Hus. Bardufoss

E-pos tad resse: posnnottakriiTin-tr.stat.no



ING1
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark
Avzziluodda

9520 Kautokeino

Deres ref: Vår ref: RS/ah

Prosjekt: Regolering Låvatt
Prosjekt Rr: 587

Strndveien 72

Postboks 112

9189 Skjervoy

Tlf: 77 77 72 70

Faks 77 77 72 79
E-post: roald@ar-ing.no
Org. nr: 953 499 290

16.09.09

REGULERINGSPLAN - VARSEL OM IGANGSETTING AV
PLANARBEID

Ved gjennomgang av dokumenter i reguleringssak etter at vår saksbehandler har sluttet, Ser vi

av adressehste at De ikke har fått varsel om igangsetting som ble sendt ut 1/6-04. Dette
beklager vi, og vil med dette varsle Dem om at det er igangsatt planarbeid for etablering av
hytteområde/fritidsbebyggelse på Låvan i Kvænangen kommune, gnr 9 bnr 3, 73, 83, 84 og_ 85

som vist på vedlagte kart. Arbeidet har pågått i fiere år, men planforslag er fortsatt ikke
innsendt til kommunen for første gangs behandling.

Området er definert som LNF-ornråde A i kommuneplanen som tillater boliger og
fritidsbebyggelse.

Kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes snarest mulig til AR-Ing AS,

Postboks 112, 9189 Skjervøy.

Med hilsen

Roald Sebergsen Anne Henriksen

Vedleg: Oversiktkart
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Oarje-Finnmårkku boazodoallohålddahus
Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark

Rådgiver Ingeniører AR-ING AS
Postboks 112
9189 SKJERVØY

3

Din c'uj./Deres ref: Minref:Ddlitoli/Dato:
200913475/16342120091AKH/414.2 20.10.2009

REGULERINGSPLAN - VARSEL OM IGANGSETTING AV PLANARBEID, LÅVEN I
KVÆNANGEN KOMMUNE

Viser til oversendelse av varsel om igangsatt planarbeid for etablering av
hytteområde/fritidsbebyggelse på Låvan i Kvænangen kommune. Planområdet er innenfor
reinbeitedistrikt 21 Silvetnjårga og inngår i et sommerbeiteområde. Beitetiden er fra 1. Mars — 31.
Desember.

Hytter/fritidsbebyggelse er et av de inngrepene som har størst negativ effekt på rein. Inngrepet
innebærer først og fremst et tap av beitearealer, men også en unnvikelseseffekt som følge av
menneskelig aktivitet, støy, lukt m.v. Unnvikelseseffekten har særlig stor effekt på simler/kaly, som
representerer hovedtyngden i en reinflokk/siida. Okser og han dyr generelt er mer hardfør, og er
ofte å se i områder hvor det også har skjedd inngrep av ulik slag.

Unnvikelseseffekten og tap av beiter er derfor et forhold som vil bli vurdert særlig i inngrepssaker
som dette. For dette planområdet vil alt av arealet over fylkesveien representere et areal, som kan
representere tap av beitearealer i form av direkte tap eller i form av unnvikelse, særlig gjelder dette
utnyttelsen av gnr 9 bnr 3, som omfatter store arealer.

For en detaljert planlegging av planområdet vil dialog med reinbeitedistriktet kunne føre til at man
får avdekket forhold som vil føre til en smidigere planprosess.

Med hilsen

t.laktiC(StUtp—
Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom

Kopi til:
Rbd 32 Silvvetnjårga v/Johannes Daniel Gaup Boks 206 9521 Kautokeino

?/P
Adam K. Hæ ta

Rådgiver

Saksbehandlers telefon: 78 48 46 02

Ädreassa - Adresse
NB! Ny adresse / Odda åkjuhus

Bredbuktnesveien 50B
9520 Kautokeino

78484600
www.reindrift.no

Telefovdna - Telefon Telejdksa - Telefaks

78484610
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1. PRESENTASJON AV REGULERINGSPLANEN

1.1 BAKGRUNN FOR REGULERINGEN

Arbeidet med å få etablert reguleringsplan som grunnlag for fradeling av hyttetomter i 
området har pågått over mange år.
Det foreligger vedtak fra Fylkesmannen i Troms, Landbruksavdelingen, datert 25.10.01 
hvor fradeling av tre hyttetomter tilrås, og hvor det ikke er merknader til dispensering fra 
krav om reguleringsplan for fradeling av ytterligere tre hyttetomter. Imidlertid ønsker 
tiltakshaver å fradele hyttetomter til alle livsarvingene til hovedbruket, noe som gjorde 
det naturlig å regulere området med dette formål for øye.

Reguleringsplanarbeidet ble startet i 2004, og rapport fra Sametingets befaring ble 
mottatt i 2007. Det er ikke skjedd noen endringer i området av betydning for 
planforslaget etter oppstart av planarbeidet.

I forbindelse med kartlegging av risikoområder ble det innhentet en skredvurdering fra 
firmaet Multiconsult AS. Denne rapporten datert 10.12.06 følger plandokumentene og 
konkluderer med at risiko for skred i det aktuelle området er så liten at den ikke er til 
hinder for utbygging.

1.2 PLANENS MÅLSETTING

Formålet med reguleringsplanen er å definere muligheter og begrensninger for 
fritidsbebyggelse for etterkommere og arvinger til området.

Gjennom planen er det lagt vekt på følgende:

 Legge til rette for fritidsbebyggelse og definere krav til utforming.
 Legge klare retningslinjer for bruk av arealer og private veier.
 Ivareta miljø- og landbruksinteresser.
 Ivareta allmennhetens bruk av friområder.

1.3 REGULERINGSPLANENS OMRÅDER OG FORMÅL

Planforslaget omfatter følgende formål

 Bebyggelsesområder omfatter områder for fritidsbebyggelse som er delt opp i 
tomteparseller. Disse inkluderer eksisterende bebyggelse i området.

 Samferdsel og teknisk infrastruktur omfatter offentlig vei og private veier. 
 Bruk og vern av sjø og vassdrag omfatter naustområde som inkluderer 

eksisterende naust og kai.

1.4 POLITISKE VEDTAK SOM GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET

Oppstart av planarbeidet er behandlet i sak 0002/04 i Planutvalget 20.04.04 med vedtak 
om at reguleringsarbeidet kan igangsettes.
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1.5 GJELDENDE PLANER

I kommuneplanens arealdel er det aktuelle området betegnet som LNF-område A. Dette 
er områder hvor spredt bolig- og fritidsbebyggelse tillates.

1.6 KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART

1.6.1 Annonsering
Varsel om planstart er kunngjort i dagbladet Nordlys og lokalavisa Framtid i Nord 8. mai 
2004. 

1.6.2 Informasjon til naboer og grunneier og offentlige 
høringsinstanser
Naboer og høringsinstanser er tilskrevet i brev datert 14. mai 2004.
Fylkesmannen i Troms ved Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben, Troms 
fylkeskommune ved Kulturetaten, Statens vegvesen, Sametinget og Fylkesmannen i 
Troms ved Landbruksavdelingen gav høringsuttalelse i saken.
Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark var uteglemt i mottakslisten over 
høringsinstanser, og ble derfor orientert først i brev datert 16.09.09.

2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
SITUASJONSBESKRIVELSE 

Planområdet Låvan ligger på nordvestsiden av Altafjorden i Kvænangen, ca 4km fra 
Alteidet.  

I planområdet har det tidligere vært oppdrettsanlegg mellom veien og sjøen, og det står 
betongfundamenter igjen etter dette i terrenget.

Planområdet består av et nedlagt småbruk med våningshus, ombygget fjøs, og naust med 
kai. Bygningene er oppført som gjenreisningsbygg etter krigen, dvs. først på femtitallet. 
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Det går kommunal vei gjennom området med slutt og snuplass like utenfor planområdet. 
Planområdet er tidligere dyrket mark avgrenset mot tomtegrense, sjø og skog/utmark.
Utenom planområdet er det spredt fritids- og boligbebyggelse i området.

Alteidet

Låvan fritidsbebyggelse

Låvan fritidsbebyggelse
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På ovenstående kart er reguleringsområdet merket med stiplet linje. 

OMRÅDETS STØRRELSE OG PLANLAGT DISPONERING 

Planområdet er totalt på ca 27 daa. Området er disponert på denne måten:

Formål Areal (daa)

10 tomter for fritidsbebyggelse 22,9

Felles naustområde 0,9

Trafikkareal 3,4

Totalt areal 27,2

TOPOGRAFI OG VEGETASJON

Terrenget er skrånende med bratte knauser og ovenfor planområdet. Området er tett 
bevokst med lauvskog i utmark. Også innmark er i ferd med å gro igjen da det ikke lenger 
er beitedyr av betydning i området.

Planområde for 
Låvan fritidsbebyggelse
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Planområdet på oversiden av kommunal vei.

Eksisterende vegetasjon er variert og frodig med blandet lauvskog.

SOL OG SKYGGEFORHOLD

Området vendt mot sørvest med relativt sett meget gode solforhold og utsikt mot øst og
sør. 

VIND OG KLIMA

Området er beskyttet mot vind av omkringliggende skog som beskytter mot
karakteristiske vindretninger fra nordvest og nordøst.
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Utsikt innover fjorden mot Alteidet.

EKSISTERENDE BEBYGGELSE

Eksisterende bebyggelse omfatter spredt bolig- og hyttebebyggelse langs kommunal vei. I 
planområdet er den eldste eksisterende bebyggelsen våningshuset, den ombygde fjøsen 
og naustet som er gjenreisningsbygg oppført like etter krigen. Det er fradelt og bebygd 
flere hyttetomter både innenfor planområdet og de tilstøtende områdene. 
I strandområdet er det naust med kai som omfattes av planforslaget.

KULTUR OG FORMINNER

Det er ikke registrert kjente kulturminner i planområdet.
Om det skulle fremkomme gjenstander eller spor etter tidligere menneskelig aktivitet, 
plikter finner/tiltakshaver å stoppe all bygge-/graveaktivitet og umiddelbart gi melding til 
kulturvernmyndighetene.

OFFENTLIG- OG PRIVAT SERVICE

Kommunesenteret Burfjord og tettstedene Badderen og Sørstraumen dekker de fleste 
behov for offentlig og privat service tilknyttet oppføring og bruk av fritidsboliger i
planområdet. 

ATKOMST

Planområdet har direkte atkomst fra kommunal vei. 

Det er planlagt felles avkjørsler med private skogsbilveier for atkomst, og biloppstilling 
på felles parkeringsplass og på egne tomter. Noen tomter får direkte avkjøring fra 
kommunal vei, og noen får avkjøring fra privat vei.
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KOMMUNALTEKNISK INFRASTRUKTUR

Det etableres private brønner for vannforsyning i planområdet. Dette skal vises i egen 
plan som skal godkjennes av kommunen før nye bygg igangsettes. Vannkilden både for 
planområdet og tilstøtende arealer ligger ovenfor området som foreslås regulert.

Det utarbeides en avløpsplan som viser hvordan tomtene fordeler avløpene på private 
septiktanker, og det søkes om utslippstillatelse for området. Avløpsplanen og 
utslippstillatelse skal være godkjent av kommunen før det gis igangsettingstillatelse for 
nye tiltak.   

TRAFIKKAREAL

Planområdets private veier og parkeringsplass skal være opparbeidet før det gis 
igangsettingstillatelse for nye tiltak.

Alle veikryss utformes iht. retningslinjer fra Statens vegvesen.  Private veier opparbeides i 
enkel skogsbilvei - standard.

ATKOMST- OG SJØRETTIGHETER

Strandsonen skal være tilgjengelig for allmenn bruk. 
Det skal ikke være stengsler eller hindringer for fri ferdsel i strandsonen.

Planområdet sett utover Kvænangen.
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3. RISIKOVURDERING
Det er foretatt en risikovurdering av Låvan fritidsbebyggelse etter metode anbefalt av 
Fylkesmannen i Troms. Vurderingen er gjort av AR-Ing AS.  Følgende koder benyttes i 
kontrollfeltet: OK= sjekket og i orden, UN= utredes nærmere i byggeprosessen, IA= 
ikke aktuelt i denne saken og SK= se kommentar.

1. Naturgitte forhold Kontroll Dato Sign.
a) Skredfare (stein, jord, leire, snø) (www.skrednett.no) SK 1/10-09 AH
b) Flom http://www.nve.no/ IA 1/10-09 AH
c) Tidevann http://www.math.uio.no/tidepred/ OK 1/10-09 AH
d) Radon http://radon.nrpa.no/ IA 1/10-09 AH
e) Værforhold (lokale fenomener) OK 1/10-09 AH

2. Infrastruktur
a) Kraftlinjer og transformatorer (nærhet til elektromagnetiske 

felt)
IA 1/10-09 AH

b) Trafikk (transport av farlig gods, skipstrafikk/kaianlegg, 
luftfart/flyplass?)

IA 1/10-09 AH

c) Industri og næringsliv i nærmiljøet/næringskonflikter (farlig 
industri; eksplosiver, fryserier, olje, bensinstasjoner, propan og 
gass, syrer, avfallsdeponier/fyllplasser,  )

IA 1/10-09 AH

d) Byggegrunn/sigevann (forurenset grunn og sjøsedimenter) IA 1/10-09 AH
3. Prosjektgitte forhold

a) Utbyggingsrekkefølge IA 1/10-09 AH
b) Friområder og lekeområders plassering i forhold til potensiell 

fare (sjø, elver, trafikk og kraftlinjer/transformatorer).
IA 1/10-09 AH

c) Adgang til kollektivtrafikk IA 1/10-09 AH
d) Uønskede snarveier (brukerstyrt trafikkmønster) IA 1/10-09 AH
e) Reguleringsbestemmelser OK 1/10-09 AH
f) Tilrettelegging for nødetatene – brannvannsforsyning –

ajourføring av beredskapskart
UN 1/10-09 AH

g) Drikkevannsforsyning og plassering i forhold til potensiell fare 
(selve kilden og objekters plassering ved dette)

UN 1/10-09 AH

h) Skjæringer og fyllinger – høyder og terrengvinkler – autovern 
og gjerder

UN 1/10-09 AH

Kommentarer: 
1a. Skredfare.
Iht. rapport fra Multiconsult datert 10. desember 2006 er det liten fare for skred i 
området. Rapporten følger som vedlegg til planen
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1 PLANENS FORSLAG TIL AREALBRUK

Denne beskrivelsen er knyttet til reguleringsplankart datert 8. september 2010 med 
tilhørende bestemmelser datert 08.09.10, sist revidert 13.01.2011

4.1.1 Bebyggelses- og anleggsområder 
I planen er det avsatt 10 tomter for fritidsbebyggelse merket tomt T-1 til tomt T-10 i 
planen, inkludert eksisterende bebyggelse. 
Byggegrense mot senterlinje i kommunal vei på 15m er inntegnet i plankartet.

4.1.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Det er planlagt felles avkjørsler som private skogsbilveier fra kommunal vei fram til 
hyttetomtene. Det forutsettes parkering på egen tomt og på felles parkeringsplass.

4.1.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag
Det er avsatt totalt 10 naustplasser i planen, på tomt T- 11 kan det settes opp 5 
naust/båthus med stø (inkluderende de eksisterende naustene) for tomtene T-1 til T-5.
Naust kan oppføres som dobbelnaust og vegg i vegg.

4.1.4 Hensynssoner
I frisiktsoner i felles avkjørsler mot kommunal vei skal det ikke forekomme innretninger 
eller vegetasjon som hindrer fri sikt i veikrysset.

4.2 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Reguleringsplanen antas å medføre følgende konsekvenser:

4.2.1 Konsekvenser for landbruk og reindrift
Det anses generelt for å være problematisk i landbrukssammenhenger at dyrkbar mark 
benyttes til utbygging. Her er det likevel små muligheter for landbruksmessig drift, og 
områdets topografi legger også begrensninger for utnyttelse av naturressursene etter 
landbruksmyndighetenes vurdering. 
Fritidsbebyggelsen vil derimot medvirke til å holde landskapet i hevd og motvirke 
gjengroing som ellers er alternativet for nedlagte småbruk.
Planforslaget vil sannsynligvis medføre en noe økt befolkning sommerstid i forhold til 
eksisterende bruk av området. Imidlertid er planområdet begrenset til tidligere dyrket 
mark, hvor det ikke er beiterett for husdyr og rein.
I følge høringsuttalelse fra reindriftsnæringen, vil planforslaget medføre merkbar 
reduksjon i beiteareal da reinen skyr områder med menneskelig aktivitet. Alt areal 
ovenfor kommunal vei benyttes i dag til beiteområde for rein, hevdes det i uttalelsen.

4.2.2 Konsekvenser for trafikk
Området ligger ved enden av kommunal vei. Det forventes liten økning i trafikken til 
området som følge av reguleringsplanen. 
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4.2.3 Konsekvenser for forurensning og naturvern
Det forutsettes godkjent utslippstillatelse for private septiktanker i området, og generell 
søppelhåndtering med regelmessig henting av søppel av renovasjonsfirma.

4.2.4 Konsekvenser for allmennheten 
Strandsonen skal være tilgjengelig for allmenn rekreasjon og fri ferdsel. 
Konsekvensene for allmennheten vil derfor være ubetydelige.

4.2.5 Konsekvenser for kulturminner
Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i området. 
Den opprinnelige bebyggelsen i området er fra gjenreisningstiden, og de arkitektoniske 
kvaliteter som denne representerer ønsker kulturvernmyndigheten at den nye 
bebyggelsen skal fremheve og videreføre. Nå er eksisterende bebyggelse i området 
ganske variert i uttrykk, men det er lagt vekt på enhetlig utforming og harmonisering av 
all bebyggelse i planområdet gjennom planbestemmelsene.

5. INNSPILL I PLANPROSESSEN
Følgende innspill er registrert, vurdert og hensynstatt i planen:

5.1 OFFENTLIGE ETATER

Fylkesmannen i Troms ved Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben peker i sin 
uttalelse av fylkesberedskapssjef  Per Elvestad og rådgiver Gunn Schultz datert 30.06.04 
på samfunnssikkerheten og beredskapsinteresser, og anbefaler at det utarbeides en 
systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet. Eventuelle risikoområder må 
utredes, og etatens metode for risikovurdering er tilgjengelig for kartleggingen.

Uttalelsen tas til etterretning og på bakgrunn av dette er det innhentet en skredvurderingsrapport fra 
Multiconsult AS følger som vedlegg til planen.

Troms fylkeskommune ved Kulturetaten forutsetter i sin uttalelse fra 
fylkeskonservator Anne-Karine Sandmo og konservator/arkeolog Harald G. Johnsen 
datert 09.06.04 at planens bestemmelser inneholder krav om vektlegging av estetiske 
hensyn. Etaten minner samtidig om tiltakshavers meldeplikt etter kulturminneloven 
dersom det oppdages spor etter tidligere menneskers aktivitet.

Uttalelsen tas til etterretning og innarbeides i planen.

Statens vegvesen gjør i sin uttalelse fra senioringeniør Torleif  Hole datert 09.06.04 på at 
vegen til området er kommunal vei. Etaten har ingen merknader til planarbeidet.

Uttalelsen tas til etterretning og innarbeides i planen.

Sametinget opplyser i sitt brev fra rådgiver Oddleif  Mikkelsen og Jon Petter Gintal 
datert 06.07.04 at det sannsynligvis kan finnes samiske kulturminner i området, som 
derfor må befares av Sametinget. 
Etaten orienterer i nytt brev datert 11.06.07 fra rådgiver Stine B. Sveen og Ingvild Larsen 
om at det ikke ble registrert automatisk fredede kulturminner ved befaringen, og 
Sametinget har derfor ingen merknader til planforslaget. De minner likevel om 
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tiltakshavers meldeplikt etter kulturminneloven dersom det oppdages spor etter tidligere 
menneskers aktivitet.

Uttalelsen tas til etterretning og innarbeides i planen.

Fylkesmannen i Troms ved Landbruksavdelingen legger i sin uttalelse fra 
fylkesskogsjef  Terje Dahl og fylkesskogmester Oddvar Brenna datert 05.07.04 vekt på 
overordnede strategier for arealbruk med tanke på utnytting av de minst drivverdige 
arealene først. Landbruksavdelingen anbefaler at planen legges fram i Planforum hos 
Troms Fylkeskommune, og varsler at landbruksinteressene vil vurderes nærmere når 
planen fremmes av Kvænangen kommune.

Uttalelsen tas til etterretning.

Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark påpeker i sin uttalelse fra reindriftsagronom 
Mikkel Ailo Gaup og rådgiver Adam K. Hætta datert 20.10.09 at hytter og 
fritidsbebyggelse er av de inngrepene som har størst negativ effekt på rein. I tillegg til at 
inngrepet medfører tap av beitearealer, gir det også en unnvikelseseffekt som følge av 
menneskelig aktivitet, støy, lukt, m.v. særlig på simler med kalv. For den aktuelle saken vil 
alt areal på oversiden av fylkesveien representere beitearealer som ved tiltaket tapes på 
denne måten. Reindriftsforvaltningen vil være innstilt på dialog om detaljert planlegging 
av området for å avdekke og løse konkrete problemstillinger.

Uttalelsen tas til etterretning og det innarbeides bestemmelser om detaljplanlegging i samråd med 
Reindriftsforvaltningen..

6 Vedlegg 
1. Rapport fra vurdering av skredfare v/ Multiconsult AS 10.12.06.
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Reguleringsbestemmelser tilknyttet

REGULERINGSPLAN 

for LÅVAN FRITIDSBEBYGGELSE 

På eiendommene gnr. 9 bnr. 3, 73, 82, 83 og 84

i Kvænangen kommune

DATO FOR PLANFORSLAGET : 10.09.2010
DATO FOR SISTE REVISJON : 13.01.2011
DATO PLANUTVALGETS GODKJENNING :
DATO FOR KOMMUNESTYRETS VEDTAK    :
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§ 1 GENERELT
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 gjelder følgende bestemmelser for 
reguleringsområdet som er vist på reguleringsplankart datert 10. september 2010 og avgrenset 
med reguleringsgrense.

Området reguleres til følgende formål:
1. Bebyggelse og anlegg: områder for fritidsbebyggelse.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur: områder for veier og parkeringsområde.
3. Bruk og vern av sjø og vassdrag: område for naust.
4. Hensynssoner i reguleringsplan: område for fri sikt.

1.1 Unntak fra bestemmelsene
I henhold til Plan og bygningslovens § 12-14 kan Kvænangen kommune gjøre mindre 
vesentlige endringer i reguleringsplanen etter at berørte myndigheter, eiere og festere har fått 
anledning til å uttale seg.

1.2 Rekkefølgebestemmelser
 Veier og parkeringsplass i planområdet skal være opparbeidet før videre utbygging av 

området tillates.
 Avløpsplan skal være godkjent og utslippstillatelse skal være gitt før det gis

igangsettingstillatelse til ny fritidsbebyggelse i planområdet.
 Plan for privat vannforsyning skal være godkjent av kommunen og opparbeidet før det gis 

igangsettingstillatelse til ny fritidsbebyggelse i området.
 Før endelig godkjenning av planen må det foreligge nødvendig dokumentasjon vedr. 

grunnavståelse, tillatelse til gjennomføring av nødvendige tiltak i vann- og avløpsplan, 
samt rett til vei og atkomst.

1.3 Dokumentasjonskrav
Plassering av fritidsboliger med møneretning er markert i planen. Eksakt plassering av 
fritidsbebyggelsen, samt størrelse, utforming, takvinkel, farge, materialvalg og byggehøyde 
skal fremgå av byggesøknader i de enkelte tilfellene. Det skal generelt benyttes 
naturmaterialer og naturfarger i ikke-reflekterende overflater. 
Det skal i byggesøknader dokumenteres at nye bygg gis en utforming i tråd med de gamle 
byggenes arkitektur og hvor særpreg ved gjenreisningsbebyggelsen videreføres.

§2 BEBYGGELSE OG ANLEGG
Byggegrense: 15m fra senterlinje offentlig vei.
I reguleringsplanen avsettes i nødvendig utstrekning:

2.1 Frittliggende fritidsbebyggelse, tomter T1 – T10
 Det tillates fradelt 10 tomter for fritidsbebyggelse som vist på plankartet.
 Tomtene skal ha rett til atkomst som vist på plankartet med avkjøring.
 På hver tomt tillates fritidsbebyggelse med tilhørende uthus på til sammen 150m² BRA, 

hvorav uthus maksimalt kan være på 20m².
 Tomter med strandlinje tillates i tillegg oppført ett naust på inntil 25m² BRA og for øvrig 

med de retningslinjene som er angitt for felles naustområde.
 Uthus tillates ikke med rom for varig opphold.
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 Mønehøyde kan maksimalt være 5m målt fra gjennomsnittlig terrenghøyde rundt bygget.
 Grunnmurshøyde maksimalt 0,8m. Åpne peler og dominerende grunnmurer forblendes.
 Biloppstilling på egen tomt tillates iht. Plan- og Bygningsloven.
 På tomt T-6 tillates langtidsparkering av inntil 3 campingvogner med platt inklusiv 

spikerfortelt på 15 m² som vist i planen, dersom det skal oppføres hytte/fritidsbolig på T-6 
må campingvognene med utstyr fjernes.

§3 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR
I reguleringsplanen avsettes i nødvendig utstrekning områder for:

3.3 Offentlig vei
Kommunal vei.

3.4 Privat atkomstvei
Private veier er felles avkjøring for planområdet som tilkomst til tomtene.
Private veier opparbeides i enkel skogsbilvei -standard.

3.5 Parkeringsplass
Parkeringsplassene er felles for planområdet og benyttes som biloppstillingsplass for brukere 
av planområdet.
Det tillates ikke camping eller langtidsparkering på parkeringsplassene.

§4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

4.1 Uthus/naust/badehus
Det tillates totalt inntil 10 naust/båthus i naustområdet for lagring av fritidsbåter og utstyr og 
tillates med opparbeidet stø (søknadspliktig).
Ett av område er i plan et fellesareal for tomtene T-1 til T-5 og omfatter eksisterende 
naustbebyggelse og kai, samt nye naust. Totalt 5 naust
Maksimalt 25m² BRA pr enhet.
Naust kan oppføres vegg i vegg.
Maksimal mønehøyde 4m.
Bygninger oppføres i enkelt, uisolert bindingsverk i tre.
Rom for varig opphold tillates ikke.
Gjerder eller stengsel som hindrer allmennhetens rett til fri ferdsel i strandsonen tillates ikke.
Parkering tillates ikke.

§5 Hensynssoner i reguleringsplan

5.1 Frisiktsoner
I fellesavkjørsler mot kommunal vei skal det ikke forekomme installasjoner, skilt, bebyggelse 
eller beplantning høyere enn 0,5m over tilstøtende veiers plan som hindrer fri sikt for 
kjøretøy. Jf. Håndbok 017 fra Statens vegvesen.
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§6 FELLESBESTEMMELSER

6.1 Kulturvern.
Byggearbeider skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon. 
Terreng som avdekkes i forbindelse med anleggsarbeid og ikke bebygges, skal tildekkes med 
opprinnelig vekstjordlag som tas vare på i anleggsperioden.
Eventuelle overskuddsmasser henlegges på steder hvor det ikke virker skjemmende. 
Det vektlegges en estetisk utforming av terreng og miljø, og opprinnelig terreng og vegetasjon 
bevares i størst mulig grad. 

Det er ikke registrert eldre kulturminner i området som berøres av reguleringen. Tiltakshavers 
meldeplikt etter Lov om kulturminner av 1978, § 8, 2.ledd pålegger imidlertid tiltakshaver 
eller de som utfører arbeidet å melde fra til kulturvernmyndighetene dersom det oppdages 
spor etter tidligere menneskelig aktivitet.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet umiddelbart stanses og melding sendes Samisk 
Kulturminneråd og Kulturetaten i Troms fylkeskommune.

6.2 Fellesbestemmelser for bygg
Bygningene gis en utforming som tilpasses gjenreisningsbebyggelsens særpreg og gir et 
enhetlig uttrykk.
Eksisterende bebyggelse som er i strid med planens bestemmelser skal tilpasses planen ved/ i 
forbindelse med riving/flytting/tilbygg/påbygg og vedlikehold.
Takvinkel 20-40º.
Det tillates innlagt vann og avløp etter søknad. 
Det tillates strøm/fiber/telefonkabel som hovedregel lagt i grøft. Grøfter til strøm, vann og 
avløp skal tildekkes med opprinnelig vekstjordlag.
Hovedtilførsel for vann og avløp forutsettes lagt samlet så langt som mulig.
Terrenginngrep ved bygging skal begrenses og eksisterende vegetasjon skal bevares mest 
mulig.

6.3 Vannforsyning
Det etableres vannforsyning iht. godkjent plan.

6.4 Avløpsanlegg
Avløpsanlegg skal utføres i henhold til godkjent plan og forskrifter.

6.5 Elektrisk strøm
Alle bygg tillates framlagt elektrisk strøm lagt i jordkabel.

6.6 Telefon/fiber
All fritidsbebyggelse kan ha framlagt telefon/fiber lagt i jordkabel.

6.7 Renovasjon
Alle fritidsboliger underlegges Kvænangen kommunes regler for renovasjon.

6.8 Gjerder
Inngjerding av hyttetomter er ikke tillatt.
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Kvænangen kommunestyre

Omdisponering av midler avsatt til prosjektering skole/barnehage/idrettshall 
for bruk til detaljprosjektering av nybygg barnehage

Vedlegg:

Vedlegg
1 Rapport forprosjekt barnehage
2 Vedlegg 1 Barnehage-situasjonskart
3 Vedlegg 2 Barnehage-Plantegning
4 Vedlegg 3 Barnehage fasader
5 Vedlegg 4 Barnehage snitt
6 Vedlegg 5 Barnehage takkonstruksjon

Rådmannens innstilling
Midler avsatt til forprosjektering skole/barnehage/idrettshall, omdisponeres og benyttes til 
detaljprosjektering av ny barnehage.
Kr 400 000,- er avsatt til forprosjekt for skole, barnehage og idrettshall. k.nr. 0.7210.221.2720.

Administrasjonen gis fullmakt til å iverksette detaljprosjektering av ny barnehage i samsvar med 
de økonomiske rammer gitt i økonomiplanen for 2012. 

Administrasjonen igangsetter arbeider med å foreta grensejusteringer slik de fremkommer i 
forprosjekt for barnehage, og iverksette nødvendige tiltak for å etablere tomt til ny barnehage. 

Saksopplysninger
Det ble i 2009 gjennomført en tilstandsanalyse av Kvænangen barne og ungdomsskole og Gul og Blå 
barnehage av konsulentfirmaet AR-ing AS på oppdrag av Kvænangen kommune.



Konklusjonen for Blå barnehage, som i dag benyttes som eneste barnehage i Burfjord, var at denne kan 
ikke benyttes til barnehage. Og at dersom det skal være barnehage på tomten bør den rives i sin helhet og 
det oppføres ny fler-avdelings barnehage. I tilstandsanalysen vurderes tomta til blå barnehage som så 
gunstig til barnehagebruk at dette kan gis en større betydning.

Det er i samme konklusjon foreslått som et mer lønnsomt alternativ kan være å gjøre bygget om til 
leilighetsbygg for salg/utleie, og i stedet oppføre ny fler-avdelings barnehage på en annen tomt i området. 
Da vil man utnytte verdien i eksisterende bygg, uten vesentlige rivingskostnader.

Vurdering
Ny barnehage i Burfjord er en prioritert oppgave i Kvænangen kommune, og plan og byggekomiteen har 
sett på ulike alternativer som ivaretar dette målet. Man vil oppnå en mer rasjonell og økonomisk gunstig 
drift med nybygg for barnehage. Samtidig vil man kunne ha betydelige innsparinger ved å benytte 
personell mer hensiktsmessig ved å ha et fleksibelt bygg. 

Det er vurdert muligheter for å ombygge og oppgradere eksisterende blå barnehage til dagens standard, 
noe som vil være svært kostnadskrevende. Dette alternativet ble veldig raskt avskrevet med hensyn til at 
dette ville bli vesentlig dyrere enn et nytt bygg, uten å oppnå fullgode løsninger for barna og ikke minst 
de ansatte.

Kvænangen kommune har avsatt kr. 400.000,- til prosjektering skole/barnehage/idrettshall, 
Plan og byggekomiteen har utarbeidet et forprosjekt på ny barnehage slik at tomta til blå 
barnehage, som vurderes gunstig til barnehagebruk, blir en del av nytt lekeområde.

Det ble vurdert muligheten å benytte eksisterende parkeringsarealer som adkomst til et nytt 
barnehagebygg. Ved å flytte parkering og adkomst samt foreta en grensejustering mot eksisterende 
barnehage- og parkeringstomt slik som vist på situasjonskart i forprosjekt, vil man oppnå flere fordeler. 
Deler av dagens tomt til blå barnehage som er gunstig til barnehagebruk, vil utnyttes til ny barnehage.
Eksisterende barnehagebygg kan selges som den er uten at kommunen påtar seg ytterligere kostnader.
Eksisterende tomt som er benyttet til parkering kan selges som boligtomt uten at kommunen påtar seg 
ytterligere kostnader.

Administrasjonen har utarbeidet et godt grunnlag for videre arbeid med planlegging av ny 
barnehage og der spart betydelig beløp på dette. Administrasjonen vil også utarbeide forprosjekt 
for skole og idrettshall, slik at omdisponering av disse midlene ikke vil ha innvirkning på videre 
fremdrift på disse prosjektene.  

Ved å omdisponere midlene til detaljprosjektering av nybygg barnehage vil tiltaket være klar til 
å igangsettes i tråd med kommunestyrets investeringsbudsjett for 2012. 
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INNLEDNING 

1.1 BAKGRUNN FOR FORPROSJEKTET 

Det ble i 2009 gjennomført en tilstandsanalyse av Kvænangen barne og ungdomsskole samt Gul og Blå 
barnehage av konsulentfirmaet AR-ing AS på oppdrag av Kvænangen kommune. 
 
Konklusjonen for Blå barnehage, som i dag benyttes som eneste barnehage i Burfjord, var at denne ikke kan 
benyttes til barnehage. Og at dersom det skal være barnehage på tomten bør den rives i sin helhet og det 
oppføres ny fler-avdelings barnehage. I tilstandsanalysen vurderes tomta til blå barnehage som så gunstig til 
barnehagebruk at dette kan gis en større betydning. 
 
Det er i samme konklusjon foreslått som et mer lønnsomt alternativ å gjøre bygget om til leilighetsbygg for 
salg/utleie, og i stedet oppføre ny fler-avdelings barnehage på en annen tomt i området. Da vil man utnytte 
verdien i eksisterende bygg, uten vesentlige rivingskostnader. 

1.2 PLAN OG BYGGEKOMITE 

Med utgangspunkt i tilstandsanalysen og behovet for å opprette tilfredsstillende barnehagetilbud er det nedsatt 
en plan og byggekomité bestående av: 
 

• Oddvar Kiærbech  -Rådgiver teknisk (Leder) 
• John Helland  -Ordfører 
• Liv Smith  -Rådmann 
• Jorun Farstad  -Barnehage konsulent 
• Berit Helland  -Styrer barnehage 
• Bengt Rune Strifeldt  -Prosjekt ingeniør (Sekretær) 

1.3 GJENNOMFØRING AV FORPROSJEKTET 

Det er vurdert muligheter for å ombygge og oppgradere eksisterende blå barnehage til dagens standard, noe 
som vil være svært kostnadskrevende. Dette alternativet ble veldig raskt avskrevet med hensyn til at dette ville 
bli vesentlig dyrere enn et nytt bygg, uten å oppnå fullgode løsninger for barna og ikke minst de ansatte. 
 
Det ble foretatt en befaring i området i oktober 2010, og de ansatte i barnehagen utarbeidet et arealbehov.  
Det ble utfra dette laget håndtegnede utkast med ulike utforminger og plasseringer.  
Gjennom flere møter med de ansatte sitter vi i dag med en tegning som danner grunnlaget for dette 
forprosjektet. Vi har i hele prosessen hatt fokus på å få et bygg med stor fleksibilitet, og at fellesrommene kan 
utnyttes på tvers av avdelingene. Dette er viktig dersom noen av rommene blir benyttet som spesialrom e.l. 
En av utfordringene når man planlegger utforming av barnehager er å unngå at bygningen blir som en forvokst 
bolig, samtidig med at man ikke bryter med eksisterende bygningsutforming i området. 
 
Det ble vurdert muligheten å benytte eksisterende parkeringsarealer som adkomst til et nytt barnehagebygg. 
Ved å flytte parkering og adkomst samt foreta en grensejustering mot eksisterende barnehage- og 
parkeringstomt slik som vist på situasjonskart, vil man oppnå flere fordeler.  
Deler av dagens tomt til blå barnehage som er gunstig til barnehagebruk, vil da utnyttes til ny barnehage. 
Eksisterende barnehagebygg kan selges som den er uten at kommunen påtar seg ytterligere kostnader. 
Eksisterende tomt som er benyttet til parkering kan også selges som boligtomt uten at kommunen påtar seg 
ytterligere kostnader. 
 
Tomtas utforming er spennende med hensyn til å få en optimal plassering og vinkling av bygninger, gode 
uteområder for lek samt veier inkl. parkering. Hensyn til adkomst og sollys samt sikker, trygg og spennende 
uteplass for barna er viktige faktorer som er vektlagt. 
 
Forprosjektet har fått en grundig vurdering både med hensyn til plassering, uteområdet, utforming og 
fleksibilitet. Det vil være et godt grunnlag for videre detaljprosjektering i alle fag, men det kan oppstå behov 
eller ønsker for mindre endringer under detaljprosjekteringsfasen. 
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2. UTFORMING 

2.1 AREALDEFINISJONER 

I forprosjektet er det benyttet tre arealbegreper; 
 
• BYA, bebygd areal. 

I bebygd areal medregnes det arealet som bygningen opptar av terrenget, i tillegg til åpent overbygd areal,  
samt utkragede bygningsdeler som er over 1m ut fra fasaden med fri høyde over terreng mindre enn 5m  
og konstruksjoner og bygningsdeler som stikker mer enn 0,5m over terreng. 

 
Her er medregnet arealet av bygningen inkludert yttervegger, samt overbygget tak over inngangspartier. 

 
• BRA bygning, bruksareal bygning. 

I bruksareal medregnes arealet innenfor yttervegger og inkludert innervegger. 
 

Her er medregnet arealet av bygningen innenfor ytterveggene. Differansen mellom BYA og BRA er 
grunnareal av yttervegger og takoverbygg over inngangspartier. 

 
• NTA ‘lek’, nettoareal leke- og oppholdsareal. 

I nettoareal medregnes gulvarealet i hvert enkelt rom, innenfor ytterveggene. 
 
Her er medregnet gulvarealet som er disponert som leke- og oppholdsareal for barna. 
   

2.2 UNIVERSELL UTFORMING 

Den offisielle norske definisjonen er utarbeidet av Miljøverndepartementets temarapport T-1468 sist i 2007:  
«Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming». 
 
Omgivelser og produkter utformes slik at de kan brukes av mennesker i alle alders grupper og med ulike 
ferdigheter, kapasitet og funksjonsevne. Forhold som angår bevegelse, syn, hørsel, forståelse og miljø 
(astma/allergi) er sentrale. 
 
Her har vi lagt følgende forutsetninger til grunn: 

Alle avdelinger og personalrom skal være tilrettelagt slik at de bidrar til sterkere likestilling for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Fokus er satt på brukskvalitet i bygninger og omgivelser og tar utgangspunkt i 
menneskers ulike forutsetninger og behov. 
 
� Adkomstforhold til og fra parkeringsareal og inn i bygget med bruk av rullestol. 
� Effektiv rømning ut, også med bruk av rullestol. 
� Rullestoldiameter 1,6m i de fleste rom, minstekrav 1,5m. 
� Alt på et plan, for å unngå trapper. 
� Enkle orienteringsmuligheter for brukere. 

Fargevalg og mønster utredes ved detaljprosjektering. 
� God og hensiktsmessig belysning, ikke minst på uteområdet og adkomst. 
� Ikke for bratte stigninger på uteområdet som skal kunne brukes av alle brukere.  

Her vil det være utfordrende å etablere tilfredsstillende løsninger i lekeområdet øst for bygning. 
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2.3 PLANLØSNING OG AREALBEHOV 
Barnehage- og Arbeidsmiljøloven er de viktigste lovene som må følges ved planlegging, og vil også være 
dimensjonerende for størrelsen på bygningen. Barnehageloven stiller særskilte krav til innendørs leke- og 
oppholdsareal.  
 
Tilfredsstillende størrelse på barnehagen betyr mye for barnas utvikling og trivsel og for personalets 
arbeidsforhold. I henhold til barnehageloven skal kommunen som godkjenningsmyndighet fastsette barnas 
innendørs leke- og oppholdsareal. Veiledende norm er 4 m2 netto per barn over tre år og om lag 1/3 mer per 
barn under tre år. Normen er retningsgivende og skal forstås som en nedre grense. 
 
Rommene som faktisk står til disposisjon for barnas aktiviteter, tas med i arealberegningen;  
lekerom, grupperom, sove- og hvilerom, og deler av barnas garderobe og felleskjøkken hvis de brukes til 
barneaktiviteter. 
 
Barnehage avdelingene er utformet slik at flest mulig av grupperommene (A10, A11, B9, B10 og C9), skal 
kunne benyttes av alle avdelingene uten vesentlig sjenanse for de andre avdelingene. Dette for å oppnå en 
fleksibel løsning og muligheter for å etablere “spesialrom” med utstyr som kan benyttes på tvers av 
avdelingene.   
 
Personalavdelingen ivaretar de krav som arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsrom og personalets 
arbeidsforhold. 
 

2.4 OPPDELING I AVDELINGER 
I planleggingen er det lagt til grunn en barnehage bestående av følgende avdelinger; 
 

• En avdeling med 9 barn under 3 år. (Alternativt 18 barn over 3 år.) 
• To avdelinger med 21 barn over 3 år, totalt 42 barn.  
• Personalavdeling for 12 ansatte. 

 
Tegningsforslaget i forprosjektet har et BRA bygning på 615m2 fordelt med;  
154m2 på avdeling for barn under 3 år,  
135m2 på hver avdeling for barn over 3 år og  
191m2 på personalavdeling.   
I tillegg er det et vognskur med BRA bygning på 17m2. 
 
Kravet til leke- og oppholdsareal er etter barnehageloven 216m2. Dersom man benytter alle avdelinger 
alternativt til barn over 3 år, vil kravet til leke- og oppholdsareal for 60 barn være 240m2.  
 
Inntegnet leke- og oppholdsareal NTA‘lek’ er 255m2, og da er hele felles kjøkken medregnet. 
Arealet er i så måte ikke vesentlig større enn normens foreslåtte nedre grense. 
 

2.5 ADKOMST OG RØMNING 
 
Barnehagen vil ha flere adkomst- og rømningsmuligheter; 
 

• Hovedinngang til personalavdeling 
• 3 innganger til hver enkelt barnehageavdeling. 
• Personalinngang gjennom grovgarderobe personal. 

 
Rømning av bygningen vil være godt ivaretatt med disse, men man bør også vurdere rømning internt i bygget 
til “sikker sone” med evt. brannseksjonering av bygningen, se pkt.3.4. 
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3. BYGNINGSMESSIGE FORHOLD 

3.1 OPPBYGNING KONSTRUKSJONER OG KRAV 
Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i TEK10 § 14-4: 
Barnehage 140 kWh/m2 oppvarmet BRA pr. år (energiramme).  
Bygningen skal være så energieffektivt at samlet netto energibehov (energiramme) ikke overskrides. Det 
tillates omfordeling kun mellom tiltak knyttet til transmisjonstap. Tillatt omfordeling dokumenteres ved å vise 
at varmetapstallet, som angir bygningens samlede spesifikke varmetap, ikke øker. 
 
 
Fundamentering og gulv på grunn.  
Krav til isolasjonsevne ≤ 0,15 W/m2K.  Minstekrav ved omfordeling ≤ 0,18 W/m2K. 
 
Gulv på grunn av betong med 20cm EPS isolasjon kan tilfredsstille kravene gitt i TEK, dersom normalisert 
kuldebroverdi ikke overstiger 0,06 W/m2K. Ringmurens isolasjon har betydning for telesikring av selve 
ringmuren og for varmetapet i gulvets randsone nær ytterveggen. Ringmursløsning/fundamentering må ivareta 
dette. Her må løsning vurderes i lag med valgt løsning for evt. gulvvarme/oppvarming.  
 

 
Yttervegger.  
Krav til isolasjonsevne ≤ 0,18 W/m2K.  Minstekrav ved omfordeling ≤ 0,22 W/m2K.  
 
Yttervegger med bindingsverk og 25cm isolasjonstykkelse tilfredsstiller kravene gitt i TEK. 
 
Her kan man vurdere en løsning med veggoppbygging av 15cm bindingsverk/isolasjon, plastfolie, 5 cm 
utlekting/isolasjon. Total veggtykkelse 20cm. U-verdi på en slik løsning er 0,22 W/m2K, minstekrav iht. TEK.  
Denne løsningen kan være fordelaktig med å flytte dampsperresjiktet, slik at inntil en 1/4-del av isolasjonen 
ligger på den varme siden av dampsperren. Dette for å redusere faren for at blant annet elektriker skal 
ødelegge / perforere dampsperren. OBS! Gjelder ikke bad. 
 
Ved å omfordele med å øke isolasjonstykkelsen i himling kan man få en bedre effekt mht. driftskostnad og er 
rimeligere å utføre. Tegninger i forprosjektet er utarbeidet med denne løsningen. 
 
 
Tak/takkonstruksjon/yttertak.  
Krav til isolasjonsevne ≤ 0,13 W/m2K.  Minstekrav ved omfordeling ≤ 0,18 W/m2K. 
 
Isolasjonstykkelse på 30cm tilfredsstiller kravene gitt i TEK. 
 
Ved å benytte selvbærende W-takstoler oppnår man en fremdrifts- og kostnadseffektive løsningen ved at både 
yttertak og primærhimling er ferdig når takstolene er montert. Varmetap i gjennomgående staver er minimal 
og det finnes isolasjonstyper tilpasset en slik konstruksjon.  
Isolasjonstykkelsen må sees i sammenheng med yttervegger og vinduer med tanke på eventuell omfordeling, 
og kan med fordel økes til 35 eller 40cm. 
 
 
Vindu og dører. 
Krav til maksimal andel vindus- og dørareal av oppvarmet BRA ≤ 20 %. 
Krav til isolasjonsevne ≤ 1,2 W/m2K.   Minstekrav ved omfordeling ≤ 1,6 W/m2K. 
 
Ved å benytte vinduer og dører med U-verdi lavere enn 1,2 W/m2K vil kravene gitt i TEK tilfredsstilles. 
Vindus- og dørareal er 72,6m2 inkludert karm/ramme, som utgjør 11,8 % av oppvarmet BRA, og tilfredstiller 
kravene gitt i TEK. 
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Skillevegger innvendig  
 
Delevegger er i forprosjektet planlagt med 10cm bindingsverk/isolasjon og gipsplater på begge sider.  
Brann- og lyd krav er ikke nærmere vurdert for hver enkelt konstruksjon og må foretas ved detaljprosjektering. 
 
Vegg mellom rom B5 og C5 vurderes erstattet med foldevegg i høyde 2,4-2,7m for å ha mulighet til å åpne 
hele rommet. Dette kan være aktuelt ved større tilstelninger i barnehagen. 
Man må i den sammenheng vurdere løsninger som ivaretar lyd- og brannkravene mellom avdelingene og 
kostnadene for en slik løsning. 
 

Brannskillevegger/ branncellebegrensing. 
  
I sammenheng med dette må det vurderes tiltak for å øke rømningstiden, se pkt. 3.5, som brannalarmanlegg 
og/eller sprinkleranlegg. Dersom disse tiltakene benyttes kan kravet til brannskillevegg reduseres/bortfalle.  
 
Bygningen bør deles opp i brannceller, minimum for hver avdeling. Brannceller skal være slik utført at de 
forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og 
redning. 
 
 

3.2 MATERIALVALG OVERFLATER 
 
Materialvalg og fargesammensetning mht. universell utforming tas under detaljprosjekteringen. 
Herunder må man også ta hensyn til lyd- og brannkrav samt universell utforming. 
 
 

3.3 ENERGIKILDE OG OPPVARMING 
 
Iht. TEK10 er det ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast, og bygning over 500m2 
oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med 
annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossilt brensel. 
 
Kvænangen kommune har i kommunedelplan for energi og klima i nord- Troms satt målsetninger for å 
redusere de totale klimagassutslippene og jobbe for økt bruk av fornybar energi i regionen.  
I den forbindelse det nedfelt følgende delmål og tiltak; 
T.3.3.3.1 Alle nye kommunale større bygg skal ha vannbåren varme. Det skal tilstrebes at alternativ 

energikilde benyttes. 
T.3.3.3.2 Bioenergi skal vurderes innført i forhold til alle kommunens store bygninger. 
 
Ut fra dette bør man vurdere å benytte seg av vannbåren varmefordeling, og for å få god komfort og 
energieffektiv løsning vurdere å benytte gulvvarme. Man må i den sammenheng vurdere hvilken energikilde 
man ønsker og samtidig tilknytte oppvarming av ventilasjonsluft til denne oppvarmingskilden.  
Man kan da ved enkle grep i ettertid benytte alternative energikilder. 
 
I forbindelse med nybygg for TTPU er det vurdert å prøve ut et midlertidig forbrenningsanlegg for flis, pellets 
eller briketter. Dersom et slikt anlegg blir realisert er det fornuftig å tilknytte også barnehagen til et slikt 
forbrenningsanlegg, slik at flere bygninger drar nytte av et felles anlegg. 
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3.4 BRANNKRAV – KLASSIFISERING IHT TEK 10 
 
Risikoklasse. 
 
Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal byggverk, eller ulike bruksområder i et 
byggverk, plasseres i risikoklasser. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å 
sikre rømning og redning ved brann. 
 
Bygningen plasseres som barnehage i risikoklasse 3.  
 
For enkelte virksomheter kan det være behov for tiltak og ytelser utover det som følger direkte av 
risikoklassen. Dette gjelder for eksempel barnehager eller avdelinger i barnehager, beregnet for små barn som 
ikke er i stand til å bringe seg selv i sikkerhet. Vurderingen må være begrunnet og gjøres av ansvarlig 
prosjekterende. 
 
Brannklasse.  
 
Brannklasse bestemmes ut fra hvilken konsekvens en brann i byggverket kan få. Konsekvensen er avhengig av 
bruken av byggverket (risikoklasse), størrelse, planløsning, brannenergi mv. 
 
Bygningen med alt på et plan plasseres i brannklasse 1. 
Dette tilsier krav til bærende hovedsystem på R30 (B30) i dette bygget. 
 
Brannseksjonering. 
 
Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store 
økonomiske eller materielle tap. En brann skal, med påregnelig slokkeinnsats, kunne begrenses til den 
brannseksjonen der den startet. 
 
Preakseptert største bruttoareal pr. etasje for barnehager uten seksjonering er 600 m2.  
Ved å etablere tiltak for å øke rømningstiden, som brannalarmanlegg og/eller sprinkleranlegg kan kravet til 
brannseksjonering reduseres/bortfalle. Se pkt. 3.5 
  
Man bør allikevel dele bygget opp i brannceller, minimum for hver avdeling for å begrense et evt. 
skadeomfang. Se pkt. 3.1 siste avsnitt. 
 

3.5 TILTAK FOR Å ØKE RØMNINGSTIDEN 
 
Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. 
Avhengig av bygningens risikoklasse, størrelse/areal og planløsning, kan det gjøres tiltak for å øke 
rømningstiden.  
 
 I forprosjektet for dette bygget, og som er i risikoklasse 3, er følgende tiltak forutsatt; 
 
1. Brannalarmanlegg med direktevarsling mot 110- sentral. 
 
2. Sprinkleranlegg (fullsprinkler). 
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4. UTOMHUS 

4.1 ADKOMST 
Det legges til rette for adkomst med biltransport helt frem til byggets hovedinngang for varetransport og 
transport av personer med særskilte behov. Det opparbeides gangvei til de andre inngangene (avdelingene) 
som er avskjermet fra trafikkområdet. Det må tilrettelegges for effektiv snørydding også av gangveiene.  
 
Det må tilrettelegges med en skrå rampe opp mot inngangene, med tilfredsstillende helning slik at 
rullestolbrukere kommer seg lett opp. 
 

4.2 PARKERING OG TRAFIKKOMRÅDER 
Det planlegges å bygge 9 P-plasser for besøkende av barnehagen. Avstand til hovedinngang er ca. 45m.  
I tillegg vil det bli etablert 5 P-plasser for ansatte og personer med bevegelseshemning innenfor avgrenset 
område. De nærmeste P-plassene vil da få en avstand på ca. 25 m. 
 

4.3 LEKEOMRÅDE OG GRØNTAREAL 
Utearealet bør være om lag seks ganger innendørs leke- og oppholdsareal (areal utenfor inngjerding 
medregnes ikke). Parkeringsplass, tilkjørsels veier, bygningens grunnflate og liknende arealer skal holdes 
utenfor. Deler av dagens tomt til blå barnehage som er gunstig til barnehagebruk, vil være en sentral del av 
lekeområde til ny barnehage. 
 
Det er ikke medtatt noen store terreng forandringer, utenom tilrettelegging av byggetomten og de forhold som 
er omtalt i pkt. 4.2. Det er også forutsatt at eventuelle overskuddsmasser utnyttes på tomteområdet i 
tilknytning til akebakke på østside av bygningen. 
Utførelsen av stier, grøntanlegg, busker og benker er ikke medregnet i denne omgang, og behovet må vurderes 
ved detaljprosjektering. Det er i dag flere små bygninger på barnehagetomten, og disse vil bli flyttet slik at de 
kan benyttes innenfor den nye barnehagetomten.  
 
Prosjekteringen må ta hensyn til at barn har lavere nå- og rekkevidde, begrenset evne til å forstå 
skriftlige meldinger, oppdage farer o.l. Barn som er funksjonshemmede har behov for lekemuligheter og 
utfordringer som øker mestringsevnen - på lik linje med alle andre. 
 

5. VVS  

5.1 VARME, VENTILASJON OG SANITÆR 
I forprosjektet er følgende VVS-tekniske arbeider lagt til grunn; 
• Løsninger for sanitærinstallasjon av normalt omfang for barnehage. 
• Vannbåren varmefordeling for oppvarmings- og ventilasjonssystemer. 

Tilrettelagt for fjernvarmeanlegg, med back-up system med el-kjele.  
• Sprinkleranlegg, plassering av sprinklersentral i teknisk rom. 
• Utomhus arbeider bestående av utekran ved hovedinngang og ved alle innganger til avdelingene. 
• Tilknytningspunkt for vann og avløp er på sørside av vei ved adkomst. 

6. Elektro 

6.1 ELKRAFT, ALARM OG SIGNALANLEGG 
I forprosjektet er følgende arbeider lagt til grunn; 
• Løsninger for de elektriske anlegg av normalt omfang for barnehage, herunder belysningsanlegg. 
• Automatisk brannvarslingsanlegg med direktevarsling til 110 sentral samt utgangsmarkering og ledelys. 
• Signalanlegg og spredenett for data og telefoni. 
• Utomhus arbeider for de elektrotekniske anlegg, herunder;  

o Motorvarmer for ansatte parkering. 
o Utvendig belysning av veier og gangareal. 
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7. Kostnadsoverslag 

7.1 AREALGRUNNLAG 
 
Grunnlaget er vedlagte tegninger med; 
 

• BYA   723m2,  
• BRA   615m2 og  
• NTA “lek”  255m2.  

 
I tillegg uisolert vognskur med BYA 18,5m2 
 

7.2 INVESTERINGSOVERSLAG  
 
Med basis i arealene over og erfaringstall på byggekostnader i Troms, har vi utarbeidet et kostnadsoverslag; 
 
Nybygg barnehage 14,9 mill. eks. mva./ 18,62 mill. inkl. mva. 
 
Dette er budsjett-tall med en liten innebygd reserve. Behovet for avsetninger til reserver og marginer vil endre 
seg i takt med prosjektet og bør justeres etterhvert som prosjektet detaljeres og usikkerheten reduseres. 
Forutsetningen for denne prisen fremgår av pkt. 5.3. 

7.3 FORUTSETNINGER FOR KOSTNADENE 
 
Forutsetningen for kostnadsnivået i overslaget er som følger; 
 
• Utvendige arbeider omfatter; 

o Påkopling og fremføring av vann og avløp fra sørside av vei ved adkomst og inn i bygget. 
o Vei til byggets hovedinngang og gangvei langs byggets østside. 
o Parkeringsplasser, 9 stk. gjesteparkering på ei rekke og 5 stk. parkeringsplasser for ansatte og 

personer med bevegelseshemning innenfor avgrenset område som vist på vedlagte skisse av 
situasjonsplan. 

o Asfaltering av ovennevnte areal. 
o Overskuddsmasser utnyttes på tomteområdet i tilknytning til akebakke på østside av bygningen. 

 
• Bygningsmessige arbeider utføres iht. kapittel 3, og forutsetter:  

o Rimelige materialvalg på innvendige overflater.  
o Inventar er ikke medregnet i overslaget. Gjenbruk av eksisterende inventar er en forutsetning. 

 
• VVS arbeider utføres iht. kapittel 5, og forutsetter:  

o Normalt rimelige og egnet valg av sanitærutstyr.  
 
• Elektro arbeider utføres iht. kapittel 6, og forutsetter:  

o Normalt rimelige og egnet valg av installasjonsutstyr.  
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/1003 -4

Arkiv: 1943/35/41

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 07.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/25 Kvænangen Formannskap 06.04.2011

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Rekbukta hytteområde 1943/35/41

Henvisning til lovverk:
Reguleringsplan- Rekbukta hytteområde
Plan- og bygningsloven m/forskrifter

Vedlegg
1 Kart/Tegninger
2 Vedlegg
3 Melding

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Lars Morten Larsen dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for:
 Takvinkel fra 20-30grader til 36grader.
 Øke totalt tillatt areal fra 80m2 til 95m2.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 og reguleringsbestemmelsene i Rekbukta 
hytteområde avslås søknaden fra Lars Morten Larsen om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for:

 Grunnmurshøyde fra inntil 0,6 meter til 1,8meter.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Lars Morten Larsen byggetillatelse for 
oppføring av badstu/lager på gnr 35 bnr 41 Rekbukta med grunnmur/pilar inntil 0,6 meter fra 
terreng.



Saksopplysninger
Lars Morten Larsen søker om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene til Rekbukta 
hytteområde dette gjelder for:
 Grunnmurshøyde fra inntil 0,6 meter til 1,8meter.
 Takvinkel fra 20-30grader til 36grader.
 Øke totalt tillatt areal fra 80m2 til 95m2.

Ihht reguleringsplanen kan bygningsrådet gi dispensasjon fra bestemmelsene for takvinkelen og 
totalt tillat bebygd areal. Bestemmelsene gir ikke rom for at bygningsrådet kan gi dispensasjon 
fra bestemmelsen om grunnmurshøyden.

Kommunen har ved behandling av tideligere saker gitt dispensasjon fra takvinkler og tillatt totalt 
bruksareal. Kommunen har ikke gitt dispensasjon når det gjelder høyde på grunnmur, (det 
foreligger ikke noen søknad før nå) i den forbindelse står det i bestemmelsene at det kun er tillat 
med 1 etasje. 

Vurdering
På eiendommen gnr 35 bnr 41 er det søkt om en rekke dispensasjoner, det er gitt dispensasjon til 
møneretning, takvinkel og arealgrensen. Det er gitt avslag på innlegging av vann, 
utslipstillatelse og arealgrensen. 

Generelt er det gitt mange dispensasjoner til reguleringsbestemmelsene i Rekbukta hytteområde.
En kan ikke se at det er gitt dispensasjon fra grunnmurshøyden og etasjeantall. Med en 
grunnmurshøyde på 1,8 meter må en konkludere med at dette er en egen etasje.  Kommunen kan 
ikke se at det er forenlig med en ekstra etasje og en tillatt total høyde på bygget som ihht søknad
vil overstige 4,5 meter for en badstu/lagerbygg på 15m2.

Ut fra ovenstående avslås dispensasjon søknaden om økning av grunnmurshøyden, men 
innvigler dispensasjon søknaden om takvinkel og økt totalt areal på gnr 35 bnr 41 i Rekbukta.



Kartutskrift
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VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD
Gnr.35 Bnr.41

Vi søker om følgende dispensasjoner fra reguleringsplanen for Rekbukta hyttefelt:

Vi ønsker å hu.amme takvinke1 som eksisterende hytte, altså 36gr.
Vi søker om tillegg fra reg. planen. Dette pga. at hytta har grunnflate på
60 kvm, med overbygg på inngangsparti på 13 kvm. Planlagt uthus har en gr,flate
på 15 kvm.
Vi ønsker å sette uthuset på en plasstøpt ringmur som vil bli ca 1,8m høy på
fasaden nedover. Årsaken til det er terrenget .Denne vil bli tilfylt med masser for
at det skal se mest mulig naturlig ut.

Vi gjør oppmerksom på at uthusets formål er badstu og lagringsplass.



Kommunens seksm

Melding om tiltak
etter plan- og bygningsloven §§ 81, 85, 86 a

Til komrnune:

Sternpel

Berører filtaket eksisterende
eller fremtidlge arbeldsplasser?

Ja Nei

d&ra.,11e,n
Hvis Ja, skal NBR nr 5177 med
vedlegg sendes tll Arbeldslitsynet

- .

Gnr Bnr ) Festenr SeksJonsnr Bygntngsnr BolIgnr
Elendom/ 1
byggested Adresse Postnr Poststed ,

	

.e.f.eL Cil
I

W7

Drittsbygning Ilandbruket
Tiltakets art Midlertfdlge eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg

Mindre byggearbe1d

SpeslItser kort tiltøkela art

CU 4£2-5 7461,57r-

Pb1§ 93 aForhåndskonferanse er avholdtDNel Dersom ja, vedlegg refemt Verltegg nr
E -

Pb1§ 74, 2. ledd Estetlsk utforming og forholdet til omgivelsene

• • •

	 Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan

Spestnser nrermere 


Vedlegg nr
E

Sett kryss for
rj Bebyggelsesplan eksisterende plan

Planstatus

Oppmålt
tomt

Reguleringsformåt I atealdel av kommuneptaniregulertngsplanktebyggelsesplan - beskriv Tillatt grad av utnyt1Ing

Beregnlngsregter I regulerIngsplen

DProsentbebygd areal (%BYA) DTiliatt bruksareal (T-BRA rn

GProsent tornteutnyttelse (To TIS) GAnnet

Ja  EINei
Tranteareal

Eksisterende bebyggelse Ny bebyggelse Sum

Bebyg-
gelsen;
størrelse
og grad av
utnytting

Antall etasjer (TEK § 4-1)

Bruksareal (NS 3940 eller TEK § 3-5)

Bebygd areal (NS 3940)

m2  m2 m2

m2  m2

Beregnet grad av utnytting som følge av iiltaket

Vis beregnIng av grad av tanytting
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Avstand

NabogrenseVegmldte
Minste avstand fra den planlagte bygning Itl:

Går det høyspent kraftUnje/kabel I, over eller i nærheten av tomta? Avstand

Går det priv./off. vann- og avløpslednIng t eller i nærheten av tomta?1:1 Ja Avsland

Dersom del går slik ItraftlinjeikabetriednInger I, over efterinærheten av tomta, må tfltaket
det her meldes om være avklart med berørt myndIghetedrettighetshavere

Annen bygning

Nei

Nei

Vedlegg nr
I -

Adkomst

vegloven

pbt §§ 66, 67

Vann-

forsyning

pbt §§ 65, 67

GIr tIltaket endrede Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeldet og åpen for alminnellg ferdsel:
avkjøringsforhold?

DRiksvegffyikesveg Er avkjøringslillatelse gitt? OJa D Nel

Dia El Nel ElKommunal veg Er avkjøringstIllatelse gItt? DJa DNei

11Privat veg Er vegrett sIkret ved tinglyst erklæring? DJa D Nel

lilknyttning i forhold til tomta

offentlig vannverk

DPrtvat vannverk BeskrIv

El Annen privat vannforsyning, Innlagt  vann

MAnnen  privat vannforsyning, ikke inntagt vann

DNelDersom vanntftførsel krysser annens grunn, foreligger rettighet ved finglyst erklæring?

TlIknyttning i forholdtillomta

DOffenftig avløpsanlegg

Avløp DPrivatavløpsanlegg Skal det installeres vannklosett?
Dia Nei

pb1§§ 66, 67 Forefigger utsfippstillatelse? 1=1,a Nei

Dersom avløpsantegg krysser annens grunn, foreligger rettighet ved linglyst erklæring? [jia EINei

Overvann Takvann/overvann føres til: [ jAvkapssystem EjTerreng

Kanblad Koordlnatsystem Senterpunkt angitt ved -
Senterpunkt (hvls oppgItt på situasjonskarl): (hvIs oppgItt på sItuasjonskart):

for tiltaket

X-koordinat: Y-koordlnat:

Koder
Næringsgruppekade BygnIngstypekode

Dispensasjonssøknader

Gjenpart av nabovarsel

Situasjonsplan

FasadetegnInger og snitt

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr fra til Ikke
relevant

Tiltakshaver
TIltakshaver forpliker seg til å la gjennomføre littaket iht plan- og bygningstoven (pb1) og teknIsk forskrtft (TEK)
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/5100 -12

Arkiv: 1943/31/61

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 22.03.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/26 Kvænangen Formannskap 06.04.2011

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Kjækan småbåthavn og hyttefelt 1943/31/61

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven
Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt

Vedlegg
1 Ang. søknad om oppføring av hytte 1943/31/61
2 00002H.pdf
3 Kart gnr 31 bnr 61 Kjækan

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Knut Lethigangas dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt for å øke tillatt 
bebygd grunnflate fra 80m2 til 91m2

Saksopplysninger/Vurdering
Reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt ble egengodkjent i kommunestyre 16.12.2009 

Reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt ble endret etter en 
søknad fra Knut Lethigangas om endring av takvinkler til 27-40 grader i sak formannskapet 
2010/63.

Knut Lethigangas søker nå om dispensasjon fra samme plan for å utvide hyttens grunnflate fra 
80 m2 til 91m2.



Det har oppstått tolkning om hvordan grunnflate skal tolkes, da grunnflate ikke er definert i 
plan- og bygningsloven. I andre saker er grunnflate blitt tolket som bebygd areal og det er etter 
denne tolkningen at det må fremmes dispensasjon fra plan.

Tiltaket er å anse som en mindre endring ihht plan- og bygningsloven § 12-14 som gjør at 
formannskapet kan foreta dispensasjonene. 

At arealet for hytten økes med 11m2 har ikke noen direkte betydning for planen og vil ikke 
virke negativt for feltet. 



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

KT Byggtjeneste
Seljeveien 2C
9515  ALTA

Knut Olav Thomassen

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2010/5100-11 10772/2011 1943/31/61 22.03.2011

Ang. søknad om oppføring av hytte 1943/31/61

Viser til deres skriv ang beregningsgrunnlaget for utbygging av hytte på gnr 31 bnr 61 Kjækan.

Kommunen er av den oppfatning at saken trenger dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt.  

Saken deres kommer opp i formannskapet 06.04.2011.

Dette til orientering.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Knut Lethingangas Killiveien 56 9518 ALTA
KT Byggtjeneste Seljeveien 2C 9515 ALTA



Kvænangen kommunen

v/ Kjell Ove Lehne

KVIENANGEN 1<.r.
POSTMC-:"

MAR 2011

111 behandling:

Knut Lethigangas Saksbehandler: Alta den 8.3.2011
Killiveien 56 111 orientering:

Gradering:

9518 Alta

Søknad om oppføring av hytte ref: 1943/31/61

Jeg viser til telefonsamtale med Kjell Ove Lehne i dag om avslag på byggesøknad på
oppføring av hytte på gnr 31 bnr 31 i Kjækan.

Jeg har gitt firma KT Byggservice oppdraget med søker og prosjekteringsdel på min hytte i
Kjækan. De fikk i oppgave og lage en god løsning på en hytte som er betydelig mindre enn 80
kvadratmeter som er det som gjelder i kommunens reguleringsplan. Nettopp for å ikke
komme i konflikt med reglene. Vi diskuterte begrepet grunnflate og var sikre på at det gjaldt
gulvarealet på en bygning.

Vi ende opp på en hytte med grunnflate 75,3 kvadratmeter og vi har lagt betydelig arbeid og
ressurser i denne jobben, og har fulgt lover og regler til punkt og prikke. Vi er godt innefor
det som gjelder i reguleringsplanen, og vi er fornøyd med resultatet som vi fikk til.

Jeg er derfor mer enn forbauset når svaret fra Kvænangen kommune er at deres søknad er
mangelfull, nå er definisjonen på grunnflate bebygd areal dvs. BYA.

Jeg mener at dette kunne feiltolkes og at jeg ikke hadde forutsetning for og skjønne at
grunnflate er det samme som BYA, noe som nesten alle som driver med byggesak er kjent
med som faguttrykk. Det burde stått BYA og ikke grunnflate i reguleringsplanen

Hvis jeg siterer Dragvoll fra NTNU i Trondheim så deflnerer han en grunnflate som arealet av
en kvadratisk geometrisk form bestående av en eller flere bygg. En kjegle (ev konus) er en
tredimensjonal geometrisk form som består av en grunnflate som samles i et punkt (apex)
over flaten. Dette tolker jeg som grunnmuren og vegger.

Kommunal og Regionaldepartementet har sendt ut skriv i OT.prp nr 112 (2001-2002) om at
det er feil og fortsatt bruke grunnflatebegrepet i plan og bygningsloven uten at begrepet har
noen betydning. De mener det er lovteknisk uheldig.

Jeg ber derfor om at min søknad får ny vurdering eller det gis dispensasjon slik at jeg slipper
og endre alt igjen, det handler kun om tak utstikk og måleregler. Jeg har prøvd og følge
reglene men det var ikke så enkelt.

Med Hilsen

Knut Lethigangas





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/1660 -6

Arkiv:

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 29.03.2010

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2010/15 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 06.04.2010
2010/38 Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget 28.10.2010
2011/27 Kvænangen Formannskap 06.04.2011

Søknad om støtte - Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 VS: Søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
2 Søknad til kommunene i Nord Norge mars 2010

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 28.10.2010 

Behandling:
Utvalg for oppvekst- og omsorg foreslår saken utsatt til neste møte, og  ber om en orientering 
der denne saken ses i sammenheng med det pågående Styrk prosjektet.

Vedtak:
Saken utsettes. Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om en orientering der denne saken ses i 
sammenheng med det pågående Styrk prosjektet.

Saksprotokoll i Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget - 06.04.2010 

Behandling:
Utvalg for oppvekst- og omsorg foreslår saken utsatt til neste møte, og  ber om en orientering 
der denne saken ses i sammenheng med det pågående Styrk prosjektet.



Vedtak:
Saken utsettes. Utvalg for oppvekst- og omsorg ber om en orientering der denne saken ses i 
sammenheng med det pågående Styrk prosjektet.

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.

Saksopplysninger
Vi har mottatt søknad om driftsmidler til veiledningssentret for pårørende til rusavhengige i 
Nord Norge. Se vedlegg.



Kan du registrere denne inn i ePhorte og sette den opp som generell støttesak til neste fskaps-møte.
 
 
Med vennlig hilsen
Kvænangen kommune
 

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf: 77 77 88 12 / 971 44 188
E-mail: be@kvanangen.kommune.no
Hjemmeside: www.kvanangen.kommune.no
Adresse: 9161 Burfjord
 
 
 

Fra: Gro Karlstrøm [mailto:gro@breogvandring.no] 
Sendt: 24. mars 2010 15:37
Til: John Helland; Liv Smith
Kopi: Bjørn Ellefsæter
Emne: VS: Søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
 
 
Hei, jeg videresender denne til dere. 
Mvh
Gro Karlstrøm
Prosjektleder
STYRK-prosjektet i Kvænangen
adr.: Kommunehuset, 9161 BURFJORD
tlf.: 40405616 (arb)  41308627 (priv)

Fra: Evelyn Eriksen [mailto:evelyneriksen@yahoo.no] 
Sendt: 24. mars 2010 13:14
Til: postmottak@balsfjord.kommune.no; postmottak@bardu.kommune.no; post@berg.kommune.no; 
post@bjarkoy.kommune.no; postmottak@dyroy.kommune.no; postmottak@gratangen.kommune.no; 
gro@breogvandring.no; postmottak@harstad.kommune.no; postmottak@ibestad.kommune.no; 
postmottak@karlsoy.kommune.no; postmottak@kvafjord.kommune.no; 
postmottak@kvanangen.kommune.no; postmottak@kafjord.kommune.no; 
postmottak@lavangen.kommune.no; postmottak@lenvik.kommune.no; post@lyngen.kommune.no; 
postmottak@malselv.kommune.no; postmottak@nordreisa.kommune.no; 
postmottak@salangen.kommune.no; post@skjervoy.kommune.no
Emne: Søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge
 
Til:       Ordfører

Rådmann

Formannskap

Vedlagt ligger søknad om driftsmidler for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge. Vi ber 
om at søknaden sendes til ordfører, rådmann og formannskap for behandling. 

Dersom dere har rutiner for saksnummer/arkivnummer, ber vi om at dette sendes til oss, slik at vi 
lettere kan følge opp behandlingen av søknaden til dere. 

I henhold til forvaltingsloven, ber vi om at det gis et forhåndsvarsel, dersom det tar lengre tid å 
behandle søknaden enn hva forvaltningsloven legger opp til. 

Skulle dere ha spørsmål eller noe er uklart, er det flott om dere tar kontakt.
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__________________________________________________
Bruker du Yahoo!?
Lei av spam? Yahoo! Mail har den beste spambeskyttelsen 
http://no.mail.yahoo.com 

No virus found in this incoming message.
Checked by AVG - www.avg.com
Version: 8.5.437 / Virus Database: 271.1.1/2751 - Release Date: 03/23/10 19:33:00

 

Med beste hilsen 
Veiledningssenteret for pårørende 
 
 
Evelyn Eriksen
Daglig leder/veileder
mobil 95 72 32 62
epost: evelyneriksen@yahoo.no
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VEILEDNINGSSENTERET FOR PÅRØRENDE I NORD NORGE

Løkkeveien 43, 9510 ALTA Telefon: 78 44 08 10
Kontonummer: 4930 66 36404

Veiledningssenteret for pårørende 
Løkkeveien 43
9510 ALTA Alta 24.mars 2010

Kommunene i Nord Norge
v/Rådmann
v/Ordfører
v/formannskap 

Søknad om driftsmidler - Veiledningssenter for pårørende til 
rusmiddelavhengige i Nord Norge

Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) har nå etablert et veiledningssenter for pårørende 
til rusmiddelavhengige i Nord Norge og vi vil med dette søke om driftsmidler for vår 
virksomhet. 

Etableringen av senteret i Nord Norge inngår i et større prosjekt iverksatt av N.K.S. 
Prosjektet omhandler etablering av tre nye veiledningssentre for pårørende til 
rusmiddelavhengige, og etablering av faglig nettverk veiledningssentrene seg i mellom. Fra 
før av eier og driver N.K.S. veiledningssenter for pårørende i Oslo og i Sandnes. Nå etableres i 
tillegg veiledningssenter i Stjørdal og Skien. Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge 
er lokalisert i Alta. 

Vi søker om kr. 25. 000 kr. fra deres kommune i årlig driftsstøtte over tre år. Vi tenker at 
dette er et forholdsvis beskjedent beløp, men som vi håper vil sette kommunen i stand til å 
delta et felles ”spleiselag” for å finansiere driften av veiledningssenteret. Avtaler som er mer 
langsiktige vil bidra til å sikre kontinuitet og stabilitet, samtidig som dette kan redusere 
tidsbruk ved å sikre finansiering.

Driften av virksomheten er planlagt å være i et samarbeid mellom N.K.S. (både sentralt og 
fylkeslagene), kommunene, helseforetak og enkelte private næringsaktører. Det gjøres 
oppmerksom på at Helse Nord i 2010 har bidratt med kr. 250 000 og at vertskommunen Alta,
dekker husleie for Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge med kr. 40 000,- pr.år.

Nedenfor gis en redegjørelse om hva Veiledningssenteret for pårørende er, innholdet i vår 
faglige virksomhet, og aggregert budsjett for 2010 med enkelte kommentarer.



Hva er Veiledningssenteret for pårørende
Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) er opptatt av forebyggende kvinnehelsearbeid og 
er Norges største kvinneorganisasjon med verdier som omsorg, uegennytte og nærhet til 
lokalmiljøet. N.K.S. har i over 110 år satt dagsorden og vært en viktig aktør i byggingen av 
velferdssamfunnet. I dag driver sanitetskvinnene en rekke helseinstitusjoner og er fremdeles 
en nyskapende helseaktør i Norge. 

Sanitetskvinnene har kvinnehelse og kvinners velferd og livsvilkår som ett av sine 
arbeidsområder. Erfaring viser at blant pårørende til rusmiddelavhengige er det i stor grad 
de kvinnelige pårørende som bærer den største belastningen. Pårørende til 
rusmiddelavhengige er en lite påaktet gruppe innenfor hjelpeapparatet. I den grad de får 
hjelp innenfor spesialisthelsetjenesten, er det oftest relatert til den rusmiddelavhengige. Det 
er derfor et overordnet mål for vår virksomhet å gi veiledning og råd til pårørende ut fra 
deres egen situasjon, og ut fra deres egne muligheter for mestring.

Veiledningssenteret for pårørende er et gratis lavterskeltilbud om faglig veiledning, 
rådgivning og informasjon til pårørende på pårørendes egne premisser, og uavhengig av om 
den rusmiddelavhengige mottar behandling og hjelp for sitt problem. Hovedmålsettingen er 
å bidra til økt livskvalitet for de pårørende som er berørt av problemer ved å ha nær relasjon 
til en rusmiddelavhengig. Tilbudet har et klart forebyggende perspektiv. 

Pårørende defineres her som mødre, fedre, søsken, barn av, ektefeller og samboere, øvrig 
familie, kolleger og venner, samt andre som er direkte berørt. Også mennesker som har 
opplevd dødsfall relatert til rus, er velkomne til å ta kontakt med oss. Det vil si at vårt 
pårørendebegrep er vidt. Når det gjelder pårørende i nær familie viser tall fra forskning i 
Norge berøres rundt 300 000 familiemedlemmer av et annet familiemedlems rusmisbruk, 
slik at behovet for et tilbud til pårørende er stort og udekket (Storbækken & Iversen, 2009). 
Det finnes ikke tilsvarende tilbud i landsdelen, etter det vi erfarer.

Veiledningssentrene vil tilby veiledning til hele helseregionen. Veiledningstilbudet vil være pr 
telefon og samtaler på senteret. Vi ønsker også å tilby kurs og ulike samtalegrupper for 
pårørende og gi de mulighet for å komme i kontakt med andre pårørende i lignende 
situasjon. Pårørende som tar kontakt gis anonymitet ved at det ikke føres journal eller 
nedtegnes noen familiehistorie. De som tar kontakt trenger ingen timeavtale. 

Et annet viktig formål med vår virksomhet er at senteret skal bidra til å synliggjøre 
pårørendes situasjon gjennom informasjon, foredrag og annen utadrettet virksomhet. Vi skal 
som et ledd i dette samarbeide med aktuelle faginstanser innenfor rusfeltet, både i 
kommune, fylke og stat. 

Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge har utarbeidet en serviceerklæring etter 
samme mal og metode som etablerte institusjoner og virksomheter innenfor N.K.S. 

Arbeid med pårørende - effektive helseforebyggende tiltak 
Vårt utgangspunkt for virksomheten er at ved å tilby faglig veiledning, støtte og kurs til 
denne gruppen pårørende mener vi en kan oppnå bedret livskvalitet for den pårørende, 



bedre sosiale nettverk for den rusmiddelavhengige, mindre dårlig samvittighet og 
påfølgende rusing. Pårørende med økt livskvalitet vil i enda større grad være en ressurs for 
seg selv, øvrig familie, nettverk og den rusavhengige. 

Forskning (Storbækken og Iversen (2009), Moan og Natvig (2009) m.fl.) viser at 
belastningene ved å være pårørende til en rusmiddelavhengig kan bli omfattende. Typiske 
kjennetegn for pårørende kan være uro, søvnproblemer, bekymring, kronisk angst, redsel, 
liten oppmerksomhet og tid til egne behov over tid, isolasjon og tap av nettverk. Stress på 
grunn av alltid å være på vakt og aldri kunne hvile eller slappe av. Usikkerhet for framtiden 
og en kronisk sorgfølelse er også en voldsom påkjenning for flere pårørende. Det er ikke 
uvanlig at belastningene medfører langtidssykemelding. Vi tenker at ved å gi et tilbud til 
denne gruppen vil kunne bidra til å redusere virkningene av å være i en slik livssituasjon og 
slik sett er et rimelig helseforebyggende tiltak for samfunnet samlet sett.

Samarbeid med kommunene og henvendelser fra pårørende
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge har allerede etter kort tids drift (01.02.10) 
hatt flere henvendelser og veiledningssamtaler med pårørende i fra ulike kommuner i Nord 
Norge og opplever nå en økende pågang av pårørende som hav behov for samtaler til tross 
for kort tids drift. Senteret fører enkel statistikk over antallet henvendelser, og denne vil gi 
oss et klarere grunnlag for planlegging av driften.

Senteret ønsker som nevnt samarbeid med kommunene, helseforetakene, andre aktuelle 
frivillige organisasjoner og fagmiljøer innen rusfeltet i Nord Norge. Hvordan samarbeidet 
med kommunene skal være og innholdet i dette, ønsker vi å bruke tid på å utvikle med 
utgangspunkt i de behov som finnes i den enkelte kommune. Veiledningssenteret for 
pårørende i Nord Norge har allerede vært i kontakt med flere av kommunene og hvor det 
klart bekreftes behov for en veiledningstjeneste for denne gruppen og at et samarbeid er 
ønskelig. I forbindelse med oppstart av senteret er det sendt ut informasjon om 
virksomheten til alle kommunene i landsdelen. I tillegg har senteret sendt ut informasjon 
som er rettet til pårørende og bedt ulike instanser som NAV, barneverntjeneste, 
ruskonsulenter, legekontor å legge denne ut på aktuelle og synlige steder som venterom og 
lignende.   

Dersom dere har spørsmål eller noe er uklart, vil vi gjerne at dere tar kontakt. Vi ber om en 
tilbakemelding om at søknaden er kommet fram og når denne kan ventes å bli behandlet i 
henhold til forvaltningsloven. Vi håper på raskt og positivt svar.

Med beste hilsen 
Veiledningssenteret for pårørende i Nord Norge

Evelyn Eriksen 
Daglig leder/veileder
Mobiltelefon: 95 72 32 62



Aggregert budsjett og finansieringsplan for Veiledningssenteret for 
pårørende i Nord Norge for 2010

Inntekter
Tilskudd fra NKS sentralt  300 000 
Tilskudd fra kommunene og fylkeskommune.  640 000
Tilskudd fra N.K.S. Finnmark, 
Nordland og Troms fylkeslag og lokallag i Nord Norge

 150 000

Tilskudd fra næringslivet 200 000
Tilskudd fra Helse Nord  250 000
Totalt   1 540 000
Underskudd   1 290 000

Utgifter for 2010

Lønn og personalkostnader * Kr.       1 060 000

Husleie   40 000

Strøm  20 000

Regnskap/revisjon  35 000

Forsikring innbo/reise/ulykke  5 000

Telefon, internett, porto   30 000

Markedsføring  50 000

Kjøregodtgjørelse /diett, nettverksetablering, opplæring og fagutveksling  50 000

Kurs/ litteratur/ veiledning  30 000

Deltakelse på nettverkssamling  60 000

Kopimaskin / Skriver/ PC/ telefonopplegg **  40 000

Kontorrekvisita – inventar ***  40 000

Felles portal til web side (Veil.senter i Nord Norge sitt bidrag)****   20 000

Etablering av bedriftsstyre til Veiledningssenteret, honorar m.m.  20 000

Årlig bidrag til Kløverinstitusjonene AS  20 000

ISO sertifisering  20 000

Sum utgifter  1 540 000

* I budsjettet er det første driftsår lagt opp til å ha 2 hele årsverk. Veiledningssenteret 
for pårørende i Nord Norge ønsker å utvide senteret med ”satelitter” i Tromsø og i 
Bodø, men dette ligger ikke inne i årets budsjett. Vi ser for oss at veiledningssenteret 
oppbemannes med 4 årsverk på to års sikt. (Dette på bakgrunn av erfaringene som 
Veiledningssentrene i Sandnes og Oslo har gjort seg. Disse har vært i drift over mange 
år). Imidlertid ser vi at senteret i Nord Norge må arbeide på en litt annen måte enn 
senterne lenger sør i landet, særlig med bakgrunn i utfordringene med å ha store 
avstander.  



Alle stillingene ved Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge skal bemannes 
med fagpersoner med minimum 3- årig helse, pedagogisk eller sosialfaglig bakgrunn. 
Arbeidserfaring innen rusfeltet, kjennskap til pårørendes situasjon og ha trening i 
arbeid med grupper, samt veiledningskompetanse. 

** Det er allerede foretatt investeringer for pc/telefon og lignende for daglig leder av 
Veiledningssenteret, men i budsjettet er det i tillegg lagt opp til innkjøp av slikt utstyr 
til ny medarbeider.

*** Det er allerede kjøpt inn kontorrekvisita/inventar til daglig leder. Posten skal også 
dekke innkjøp av inventar til ny medarbeider.  

**** N.K.S. sine Veiledningssenter for pårørende (fem senter i Norge) ønsker å få laget en 
felles portal til webside med felles informasjon. Denne posten er Veiledningssenteret 
for pårørende i Nord Norge sitt bidrag til dette. Dersom det ikke lar seg gjøre å få en 
felles nasjonal nettportal, vil senteret i Nord Norge etablere egen portal.  



PS 2011/28 Referatsaker



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

Kvænangen Flerbrukshus
v/Dagfinn Pedersen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 4/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-13 10464/2011 U63 21.03.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 20.04.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Kvænangen Flerbrukshus der de søker om skjenkebevilling til fest på Kvænangen 
Flerbrukshus den 20.04.11. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske 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:

Kvænangen Flerbrukshus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 
for enkeltanledning til fest på Kvænangen Flerbrukshus den 20.04.11. 

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

Skjenkestyrer er Dagfinn Pedersen. 

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
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangsbotn Grendehus
v/Oddvar Seppola
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 3/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-9 8114/2011 U63 03.03.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus 26.03.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Kvænangsbotn Grendehus der de søker om skjenkebevilling til pubkveld på 
Kvænangsbotn grendehus den 26.03.11. 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:

Kvænangsbotn Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til pubkveld på Kvænangsbotn grendehus den 26.03.11. 

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

Skjenkestyrer er Ragnhild Enoksen. 

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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