
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 06.04.2011
Tidspunkt: 12:15-14:10.

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn Funksjon Representerer
John Helland Leder KVH
Ivar Henning Boberg Medlem KVAP
Ann Sissel Emaus Medlem KVAP
Jan Helge Jensen Medlem KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn Funksjon Representerer
Aud Tove Tømmerbukt MEDL KVFRP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn Møtte for Representerer
Liv Reidun Olsen Aud Tove Tømmerbukt KVH

Merknader
Ingen.

Fra administrasjonen møtte:
Navn Stilling
Liv W Smith Fram til kl 1345.
Bjørn Ellefsæter Fra kl 1345 g resten av møtet.

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Ann Sissel Emaus John Helland

                                        Saksliste



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/21 Reguleringsplan av Gåsnes hyttefelt på 

eiendommen gbnr 1943/28/31 i Kvænangen 
kommune

2009/386

PS 2011/22 Mindre endring av reguleringsplan -
Reguleringsbestemmelsene for Perten Hyttefelt 
1943/31/4

2009/398

PS 2011/23 Regulering av Låvan gnr/bnr 
1943/9/3,73,82,83,84 i Kvænangen kommune

2009/2652

PS 2011/24 Omdisponering av midler avsatt til prosjektering 
skole/barnehage/idrettshall for bruk til 
detaljprosjektering av nybygg barnehage

2011/693

PS 2011/25 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Rekbukta hytteområde 1943/35/41

2011/1003

PS 2011/26 Søknad om dispensasjon fra 
reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan 
Kjækan småbåthavn og hyttefelt 1943/31/61

2010/5100

PS 2011/27 Søknad om støtte - Veiledningssentret for 
pårørende i Nord Norge

2010/1660

PS 2011/28 Referatsaker
RS 2011/7 Skjenkebeviling enkeltanledning, Kvænangen 

Flerbrukshus den 20.04.11.
2011/3

RS 2011/8 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn 
grendehus 26.03.11.

2011/3

PS 2011/21 Reguleringsplan av Gåsnes hyttefelt på eiendommen gbnr 
1943/28/31 i Kvænangen kommune

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



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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: Ordfører, planlegger og 
jordbrukssjef.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 05.05.2010 

Behandling:
Forslag fra formannskapet: Saken utsettes.
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet finner å kunne anbefale planforslaget slik det er lagt fram datert 31.10.2008

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 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



PS 2011/22 Mindre endring av reguleringsplan - Reguleringsbestemmelsene 
for Perten Hyttefelt 1943/31/4

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

PS 2011/23 Regulering av Låvan gnr/bnr 1943/9/3,73,82,83,84 i Kvænangen 
kommune

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

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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



PS 2011/24 Omdisponering av midler avsatt til prosjektering 
skole/barnehage/idrettshall for bruk til detaljprosjektering av nybygg 
barnehage

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. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Tilleggsforslag fra Høyre: Til kommunestyrets behandling forutsettes det en detaljert oversikt 
over den tenkte bruken av midlene.
Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

Til kommunestyrets behandling forutsettes det en detaljert oversikt over den tenkte bruken av 
midlene. 

PS 2011/25 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Rekbukta hytteområde 1943/35/41

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.

PS 2011/26 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Kjækan småbåthavn og hyttefelt 1943/31/61

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

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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.



PS 2011/27 Søknad om støtte - Veiledningssentret for pårørende i Nord Norge

Rådmannens innstilling
Søknaden avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Formannskapet fikk saken forelagt i møtet og valgte å behandle saken. Forslag fra 
formannskapet: Kvænangen kommune ønsker å støtte veiledningssenteret for pårørende i Nord-
Norge med kr.10 000,- for 2011. Beløpet tas fra posten reserverte tilleggsbevilgninger.

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kvænangen kommune ønsker å støtte veiledningssenteret for pårørende i Nord-Norge med kr.10 
000,- for 2011. Beløpet tas fra posten reserverte tilleggsbevilgninger.

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.



PS 2011/28 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 06.04.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2011/7 Skjenkebeviling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
20.04.11.

RS 2011/8 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangsbotn grendehus 
26.03.11.


