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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 2011/32 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

i utmark
X 2011/1974

PS 2011/33 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

X 2011/2149

PS 2011/34 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/1975

PS 2011/35 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/1973

PS 2011/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/1976

PS 2011/37 Søknad om deling av grunneiendom 1943/6/1 -
Jøkelfjord

2011/1053

PS 2011/38 Referatsaker

RS 2011/28 Fyringsforbud X 2009/8321
RS 2011/29 Søknad om totalrestaurering av 2 våtrom 

1943/27/11
2011/1929

RS 2011/30 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 
6

2011/350

RS 2011/31 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyroteknisk vare til kommunen

2009/4746

RS 2011/32 Svar på søknad om tillatelse til handel med 
pyroteknisk vare til kommunen

2009/4746

RS 2011/33 Deling av grunneiendom 1943/35/49 2011/1857

RS 2011/34 Deling av grunneiendom 1943/13/119 2011/1262
RS 2011/35 Søknad om oppføring av tilbnygg 1943/13/222 2011/1971

RS 2011/36 Søknad om midlertidig brukstillatelse 
1943/13/266

2010/3508

PS 2011/32 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

PS 2011/33 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

PS 2011/34 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på snøugle. Landingstillatelsen gjelder i perioden 15. juni 2011 – 30. juli 
2011. 
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på snøugle. Landingstillatelsen gjelder i perioden 15. juni 2011 – 30. juli 
2011. 

PS 2011/35 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

1 Søknad om dispensasjon fra lov om motorisert ferdsel i 
utmark 

2 Oversiktskart offroadfinnmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis OffroadFinnmark tillatelse til;

 1 stk dispensasjon for å sette opp nødstasjon mellom Sørstraumen og Bidjovagge i 
nærheten av Ravdooaivi eller Cuonjajaivi.

 1 stk dispensasjon for medieteamene.
 2 stk dispensasjoner til nødtransport i hele traseen. Disse skal benyttes til å 

assistere/hente ut eventuelt skadet rytter og utstyr under konkurransen. De trenger 2 stk 
dispensasjoner da de må kunne rykke inn fra begge sider av traseen.

 1 stk dispensasjon for renovasjon, slik at de kan plukke opp eventuelle etterlatenskaper.

Dispensasjonene gjelder i perioden 23.07.2011 – 25.07.2011.

Det innvilges også samme rammedispensasjon for rittet som skal arrangeres i 2012. 
Administrasjonen gis fullmakt til å skrive ut selve dispensasjonen når datoene er fastsatt.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 07.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis OffroadFinnmark tillatelse til;

 1 stk dispensasjon for å sette opp nødstasjon mellom Sørstraumen og Bidjovagge i 
nærheten av Ravdooaivi eller Cuonjajaivi.

 1 stk dispensasjon for medieteamene.
 2 stk dispensasjoner til nødtransport i hele traseen. Disse skal benyttes til å 

assistere/hente ut eventuelt skadet rytter og utstyr under konkurransen. De trenger 2 stk 
dispensasjoner da de må kunne rykke inn fra begge sider av traseen.

 1 stk dispensasjon for renovasjon, slik at de kan plukke opp eventuelle etterlatenskaper.

Dispensasjonene gjelder i perioden 23.07.2011 – 25.07.2011.

Det innvilges også samme rammedispensasjon for rittet som skal arrangeres i 2012. 
Administrasjonen gis fullmakt til å skrive ut selve dispensasjonen når datoene er fastsatt.

PS 2011/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis Tor Johan Stensvik tillatelse til bruk av 1 ATV i perioden 
01.07.2011 – 01.10.2011 og 01.07.2012 – 01.10.2012 til transport av materiell og utstyr for 
vedlikehold av hytta ved Øvre Gamvann.

Med hjemmel i § 7 i samme forskrift settes følgende vilkår:
 Det innvilges 1 tur hver sesong.
 Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende kjørespor fra 

Kjækan og til hytta ved Øvre Gamvann.
 Det skal føres logg for kjøringen før kjøringen starter.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag av 15. mai 1988 gis Tor Johan Stensvik tillatelse til bruk av 1 ATV i perioden 
01.07.2011 – 01.10.2011 og 01.07.2012 – 01.10.2012 til transport av materiell og utstyr for 
vedlikehold av hytta ved Øvre Gamvann.

Med hjemmel i § 7 i samme forskrift settes følgende vilkår:
 Det innvilges 1 tur hver sesong.



 Transport skal kun skje etter den gamle kjerreveien og langs eksisterende kjørespor fra 
Kjækan og til hytta ved Øvre Gamvann.

 Det skal føres logg for kjøringen før kjøringen starter.

PS 2011/37 Søknad om deling av grunneiendom 1943/6/1 - Jøkelfjord

1 Søknadsskjema

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Statskog SF om fradeling av en ubebygd parsell 
på ca 3 dekar på eiendommen gnr 6 bnr 1 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til 
boligformål.

Kommunen vektlegger næringsvirksomhet og bosetting veldig høyt i dette tilfellet. Kommunen 
mener reindriften i dette tilfellet har flere muligheter for flytting i området og at det fortsatt vil 
være mulig å flytte rein på oversiden av tomten selv om det kommer en bygning her. Ut fra dette 
har kommunen foretatt en interesseavveining og funnet fordelene å være større enn ulempene i 
dette tilfellet og ønsker å dispensere fra kommuneplanens arealdel.

Ut fra topografi, bilder og plassering av tomten har kommunen vurdert den som tilstrekkelig 
sikker mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jfr plan- og 
bygningslovens § 28-1.
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Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Statskog SF om fradeling av en ubebygd parsell 
på ca 3 dekar på eiendommen gnr 6 bnr 1 i Kvænangen Kommune. Parsellen skal benyttes til 
boligformål.

Kommunen vektlegger næringsvirksomhet og bosetting veldig høyt i dette tilfellet. Kommunen 
mener reindriften i dette tilfellet har flere muligheter for flytting i området og at det fortsatt vil 
være mulig å flytte rein på oversiden av tomten selv om det kommer en bygning her. Ut fra dette 
har kommunen foretatt en interesseavveining og funnet fordelene å være større enn ulempene i 
dette tilfellet og ønsker å dispensere fra kommuneplanens arealdel.

Ut fra topografi, bilder og plassering av tomten har kommunen vurdert den som tilstrekkelig 
sikker mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, jfr plan- og 
bygningslovens § 28-1.



PS 2011/38 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 07.06.2011 

Behandling:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

RS 2011/28 Fyringsforbud

RS 2011/29 Søknad om totalrestaurering av 2 våtrom 1943/27/11

RS 2011/30 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark § 6

RS 2011/31 Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare til kommunen

RS 2011/32 Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare til kommunen

RS 2011/33 Deling av grunneiendom 1943/35/49

RS 2011/34 Deling av grunneiendom 1943/13/119

RS 2011/35 Søknad om oppføring av tilbnygg 1943/13/222

RS 2011/36 Søknad om midlertidig brukstillatelse 1943/13/266


