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Dato:                 29.08.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/59 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Kvænangen kommunestyre

Husbanken - Søknad om opptak av Startlån for videre tildeling 2011

Henvisning til lovverk:
Forskrift om Startlån fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 2.des. 2002 med hjemmel 
i Lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank §§ 1 og 21

Vedlegg
1 Bevilgning av startlån for videretildeling i 2011.

Rådmannens innstilling
Kvænangen kommunestyre godkjenner opptak av Startlån for videretildeling med 
kr. 5.000.000.- i hht. Husbankens tilsagn av 18.08.11.

Saksopplysninger
Kvænangen kommune søkte i fjor høst om kr. 8.000.000.- i Startlånemidler fra Husbanken.  
Disse midlene mottok vi den 10.01. 2011.  Pr. august har vi igjen kr. 524.640.-, men vi har 
forhåndsgodkjent 2 lån på til sammen 2.525.000.- under forutsetning av Husbanktilsagn og at 
Kommunestyret godkjenner opptak av nye midler for videreutlån.

Hittil i år er det lånt ut 7.475.360.-, herav 3 lån tildelt i 2010 med utbetaling i år.  Øvrige 12 lån 
fordeler seg slik: 3 refinansieringer, 3 utbedringslån, 5 kjøpslån til brukte boliger og 1 lån til 
toppfinansiering. 

Vurdering
Kommunens bruk av Startlånemidler er i tråd med intensjonene i Retningslinjer for Startlån og 
nødvendig for å nå noen av målene som er vedtatt i ”Boligsosial handlingsplan for Kvænangen 
kommune 2008 – 2012”.  For øvrig kan nevnes at kommunen i år ble tilgodesett med over 100% 
økning i tilskuddsmidler fra Husbanken.  Dette har utvilsomt vært med og bidratt til lettere 
nyetableringer for 2 husstander og tilpasninger av boliger i kommunen for 3 husstander.



For å unngå store forsinkelser i lånebehandlingen pga. manglende utlånsmidler, er det en fordel 
at kommunen kan tilby Startlån når det etterspørres.
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BEVILGNING AV STARTLÅN FOR VIDERETILDELING I 2011

Viser til søknad datert 12. juli 2011. Husbanken har den 18. august 2011 bevilget kommunen

Kr 5 000 000,-

Rente og avdragsvilkår
Vedlagte betalingsplan og låneavtale er satt opp i samsvar med kommunens ønske.

Alle lån utbetales med flytende rente. Tilleggsavtale for fast rente oversendes sammen med
utbetalingsbrevet.

Behov for mer lån?
Kommunen kan søke om ytterligere lån i løpet av året.

Utbetaling av lånet
Lånet vil bli utbetalt når Husbanken har mottatt undertegnet låneavtale og bekreftelse på
kommunestyrets lånevedtak. Hvis kommunen i henhold til kommuneloven § 60 nr1 (bokstav a-d) er
oppført i registeret for godkjenning og kontroll, må også Fylkesmannens godkjenning være mottatt
før utbetaling.

Dokumentene sendes til:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 BODØ.

Bevilgningen er gyldig til 01.11.2011. Dersom lånet ikke er utbetalt innen fristen blir bevilgningen
annullert uten ytterligere varsel. I særlige tilfelle kan det søkes om utsettelse av fristen.

Regelverk
Det forutsettes at midlene videretildeles i samsvar med forskrift (HB 7.A.10) og retningslinjer
(HB 7.B.13) for startlån. Vi gjør oppmerksom på presiseringene i retningslinjene punkt 9.3 .1 som
gjelder dekning av tap og pkt. 9.3.2 om avkastning på tapsfond. Kommunen kan vedta utfyllende
retningslinjer for hvordan ordningen praktiseres. Kommunale retningslinjer skal sendes Husbanken
til orientering.

Postadresse Besoksadresse E-post www.husbanken.no Bankkonto
Postboks 480 Sjøgata 6, Hammerfest firmapost.hammerfest@husbanken.no Telefon 815 33 370 6345 05 03624
9615 Hammerfest Telefaks 78 42 74 10 Org nr. NO 942 114

184
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Det gjøres oppmerksom på at dersom kommunen tar rentemargin og/eller gebyr, skal ikke disse
overstige kommunens reelle kostnader.

Rapportering og kontroll
Kommunen skal rapportere om bruken av startlånet på følgende måte:

Kommuner som bruker StartSak: Alle søknader som behandles i StartSak og som får status
utbetalt eller avslag blir automatisk rapportert til Husbanken.

Kommuner som ikke bruker StartSak: Alle søknader som blir utbetalt eller avslått skal
rapporteres forløpende som enkeltsaker i rapporteringsmodulen StartRap.

I tillegg må kommunen sende inn en årsrapportering fra StartRap hvor det rapportertes på
tap, tapsfond, rentepåslag og gebyrer.

I henhold til Statens bevilgningsreglement § 10 kan Husbanken og Kommunal- og
regionaldepartementet iverksette kontroll med at midlene tildeles og forvaltes i henhold til
retningslinjene.

Informasjon
Vi ønsker kommunen lykke til med bruken av startlånet og det boligsosiale arbeidet.

Ta gjerne kontakt med vårt regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også
til våre nettsider www.husbanken.no.

Med hilsen
HUSBANKEN

Violet Karoliussen
Avdelingsdirektør

Ein Arne Eliassen

Vedlegg:
Låneavtale
Betalingsplan



Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune

Saksnr.: 16716177 Utskriftsdato: 18.08.2011

Undertegnede Kvænangen kommune, org.nr.940331102,
erkj enner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 5 000 000 ,- femmillionerkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 2,765 % pr. år. - effektiv rente 2,865 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling
Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagn/bevilgningsbrev og låneavtale.
Boligen(e) må brukes som helårsbolig av en selvstendig husstand..
Uten Husbankens samtykke må ikke boligen(e) ombygges eller påbygges de 5 første årene etter lånets utbetaling.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Aksept av lånevilkår
Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Kontoradresse: Postadresse: Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
Sjøgata 6 Postboks 480 942 114 184 815 33 370 78 42 74 10
Hammerfest 9615 HAMMERFEST
- IIM/11/ llnehant-pm nn



Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert    , sak nr 

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert   , hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan



Pt-44.4a Husbanken Låneavtale - Alminnelige vilkår
Kommune

Saksnr.: 16716177 Utskriftsdato: 18.08.2011

UndertegnedeKvænangen kommune, org.nr.940331102,
erkj enner å skylde Husbanken, org.nr. 942114184,

kr 5 000 000 femmillionerkroner.

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av Kommunal- og regionaldepartementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av
Stortinget. For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutvildingen i markedet. Stortinget kan endre retningslinjene.

Rentevilkår

Flytende rente - nominell rente 2,765 % pr. år. - effektiv rente 2,865 % pr. år.

Den oppgitte renten er gyldig fram til neste justering. Den flytende renten i Husbanken kan endres inntil seks ganger i året.
Renten beregnes og forfaller til betaling etterskuddsvis. I beregning av effektiv rente inngår for tiden termingebyr. Effektiv
rente beregnes i samsvar med Forskrift om låneavtaler.

Husbanken kan ensidig endre renten på grunnlag av renteutvildingen i markedet og/eller etter vedtak av departementet eller
Stortinget. Ved renteendringer reguleres terminbeløpet slik at avtalt løpetid opprettholdes. Renteendringer varsles minst 6
uker før iverksettelse. Renteendringer, som skjer før lånet er utbetalt, må låntaker selv holde seg orientert om på
www.husbanken.no eller ved å kontakte Husbanken.

Nedbetalingsvilkår
Lånet gis som annuitetslån uten avdragsfri periode og med en total løpetid på 25 år. Etter avtale med Husbanken kan
nedbetalingsvilkårene eventuelt endres. Ytterligere opplysninger om nedbetaling av lånet framgår av vedlagte
betalingsplan.

Renter og avdrag betales uoppfordret innen forfallsdager som banken bestemmer. Lån med flytende rente kan til enhver tid
innfris helt eller delvis uten at det påløper ekstra kostnader.

Gebyrer
Hver termin belastes med et gebyr. Gebyret er for tiden kr 30,-.

Husbanken kan ensidig endre og innføre nye gebyrer når endringen er saklig begrunnet ut fra endringer i bankens kostnader
eller i omlegging av bankens gebyrstruktur. Endringer varsles minst 6 uker før iverksettelse.

Forsinket betaling

Innbetalinger anses først å være skjedd når beløpet er godskrevet Husbankens konto. Betales ikke renter og avdrag i rett tid,
skal det fra forfall svares forsinkelsesrente fastsatt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976.

Låntakerens plikter

Låntakeren forplikter seg til å oppfylle de vilkår som fremgår av tilsagn/bevilgningsbrev og låneavtale.
Boligen(e) må brukes som helårsbolig av en selvstendig husstand..
Uten Husbankens samtykke må ikke boligen(e) ombygges eller påbygges de 5 første årene etter lånets utbetaling.

Husbankens rett til å kreve full innfrielse

Husbanken har rett til å kreve full innfrielse straks hvis
låntaker vesentlig misligholder låneavtalen
det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til Husbanken som låntaker forsto eller burde ha forstått kunne ha
vesentlig betydning for Husbanken

Dersom låntaker ikke straks betaler Husbankens kostnader, herunder gebyrer ved eventuell inndrivelse av gjelden
(purregebyr og lignende), kan banken belaste lånekontoen for utgiftene eller kreve utgiftene dekket på annen måte.

Aksept av lånevilkår

Vedlagt betalingsplan er en del av låneavtalen. Undertegnede bekrefter å ha mottatt betalingsplan.

Kontoradresse: Postadresse: Organisasjonsnr.: Kontonr.: Telefon: Telefaks:
Sjøgata 6 Postboks 480 942 114 184 815 33 370 78 42 74 10
Hammerfest 9615 HAMMERFEST

„„,„„



Denne låneavtalen er utferdiget i to eksemplarer hvorav låntaker beholder det ene. Undertegnede aksepterer med dette
vilkårene i denne avtalen.

(Sted) (Dato)

(Stempel og underskrift av ordfører) (Gjentas med blokkbokstaver)

Dersom andre enn ordføreren undertegner avtalen, skal det legges ved dokumentasjon som viser at vedkommende kan forplikte
kommunen.

Ved retur av låneavtalen skal kommunen legge ved:
Utskrift av kommunestyrets lånevedtak datert   ., sak nr 

Kopi av Fylkesmannens godkjenning datert 	, hvis kommunen i henhold til kommuneloven §60 nr. 1 er
oppført i registeret om betinget godkjenning og kontroll.

Vedlegg: Betalingsplan



Dato: 18.08.2011 HHEE

Kvænangen Kommen Saksnr

9161 BURFJORD

- ANNUITETSLÅN - FLYT

Lånebeløp i kr5,000,000
Effektiv rente i % 2.802

Løpetid i år 25 Gebyr pr. termin i kr 30.00
Avdragsfri periode i år 0 Totalkostnad 6,977,782.76
Terminer pr år 2 Herav renter og gebyrer 1,977,782.76

For tiden er den flytende renten 2,781%. Denne betalingsplanen
forutsetter uendret rente resten av lånets løpetid.
Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av departementet og Husbanken
etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Betalingsplanen viser terminbeløp/årlige beløp for et lån som blir
utbetalt inneværende måned. Endelig betalingsplan utstedes først ved
utbetaling av lånet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYRAVDRAGÅ BETALERESTGJELD

01.03.2012 74,635 70,085 144,720 4,929,915
01.09.2012 68,955 70,494 139,449 4,859,421
01.03.2013 66,921 72,588 139,509 4,786,833
01.09.2013 67,137 72,311 139,448 4,714,522
01.03.2014 65,046 74,403 139,449 4,640,119
01.09.2014 65,081 74,369 139,450 4,565,750
01.03.2015 62,994 76,454 139,448 4,489,296
01.09.2015 62,966 76,483 139,449 4,412,813
01.03.2016 61,166 78,227 139,393 4,334,586
01.09.2016 60,631 78,818 139,449 4,255,768
01.03.2017 58,611 80,890 139,501 4,174,878
01.09.2017 58,558 80,890 139,448 4,093,988
01.03.2018 56,488 82,961 139,449 4,011,027
01.09.2018 56,261 83,187 139,448 3,927,840
01.03.2019 54,197 85,252 139,449 3,842,588
01.09.2019 53,900 85,549 139,449 3,757,039
01.03.2020 52,081 87,321 139,402 3,669,718
01.09.2020 51,336 88,113 139,449 3,581,605
01.03.2021 49,331 90,162 139,493 3,491,443
01.09.2021 48,977 90,472 139,449 3,400,971



SIDE 2

forts. ANNUITETSLÅN

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01.03.2022 46,931 92,517 139,448 3,308,454
01.09.2022 46,412 93,038 139,450 3,215,416
01.03.2023 44,372 95,076 139,448 3,120,340
01.09.2023 43,774 95,675 139,449 3,024,665
01.03.2024 41,934 97,476 139,410 2,927,189
01.09.2024 40,954 98,495 139,449 2,828,694
01.03.2025 38,967 100,516 139,483 2,728,178
01.09.2025 38,277 101,172 139,449 2,627,006
01.03.2026 36,258 103,192 139,450 2,523,814
01.09.2026 35,412 104,037 139,449 2,419,777
01.03.2027 33,400 106,049 139,449 2,313,728
01.09.2027 32,466 106,983 139,449 2,206,745
01.03.2028 30,603 108,818 139,421 2,097,927
01.09.2028 29,361 110,089 139,450 1,987,838
01.03.2029 27,393 112,080 139,473 1,875,758
01.09.2029 26,326 113,123 139,449 1,762,635
01.03.2030 24,337 115,111 139,448 1,647,524
01.09.2030 23,127 116,323 139,450 1,531,201
01.03.2031 21,146 118,303 139,449 1,412,898
01.09.2031 19,837 119,611 139,448 1,293,287
01.03.2032 17,947 121,486 139,433 1,171,801
01.09.2032 16,412 123,036 139,448 1,048,765
01.03.2033 14,466 124,996 139,462 923,769
01.09.2033 12,980 126,469 139,449 797,300
01.03.2034 11,025 128,424 139,449 668,876
01.09.2034 9,407 130,042 139,449 538,834
01.03.2035 7,460 131,989 139,449 406,845
01.09.2035 5,733 133,716 139,449 273,129
01.03.2036 3,814 135,632 139,446 137,497
01.09.2036 1,952 137,497 139,449 0

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 480 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
9615 HAMMERFEST Org. nr: 942 114 184 Fax: 78427410

Besøk: Sjøgata 6 firmapost.hammerfest@husbanken.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4115 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr

Dato:                 18.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/60 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Godkjenning av prosjekt - Næringshage  Sørstraumen skole

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Godkjenning av prosjekt - Næringshage  Sørstraumen skole

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunestyre godkjenner forprosjekt Verdde – utviklingssenter/ distribuert 
næringshage i Kvænangen, i tråd med prosjektbeskrivelsen. Det opprettes en styringsgruppe 
med ordfører som leder. Det forutsettes at prosjektet dekker strøm og forsikring for Sørstraumen 
skole i forprosjektperioden som utprøving av prosjektide.  

Saksopplysninger
Som en videreføring av verddevuohta – prosjektet har Kvænangen kommune søkt om ekstern 
finansiering til en utredning om grunnlaget for etablering av utviklingssenter / distribuert 
næringshage på Sørstraumen/ Kvænangen. 



Formålet er å ta i bruk de samlede ressursene som er i Kvænangen, til utvikling av eksisterende 
næringer og nye næringer. Prosjektet går ut på å undersøke om det er grunnlag for å etablere 
felles plattform for næringsutvikling basert på kvensk, sjøsamisk og reindriftsamisk kultur og 
tradisjoner i regionen. Prosjektet går ut på å utrede muligheter for etablere et 
utviklingssenter/distribuert næringshage i Kvænangen. Dette utviklingssenteret skal være en 
arena og møteplass for næringsaktører som driver/ønsker å drive med næringsvirksomhet i 
regionen. Utviklingen skal baseres på eksisterende næringsforhold, med hensyn til utbygging på 
næringsnettverk og markedsutvikling. Ideen er å samle kompetanse og ressurser til en felleskap, 
der næringsaktører og bedrifter kan jobbe i grupper, nettverk eller allianser.

Fylkesmannen i Troms har bevilget kr. 140 000,- til dette prosjektet. Sametinget har en søknad 
under behandling. Halti næringshage og Statskog har bekreftet at de går inn for dette prosjektet. 

Vurdering
Forprosjektet skal klargjøre om det er et ressursgrunnlag for utviklingssenter/ distribuert 
næringshage i Sørstraumen og Kvænangen. Etablerte bedrifter etterlyser mer synlighet i 
kommunens næringssatsing, og en tettere oppfølging og mer jevnlig kontakt med kommunen. 
Kommunens utfordring er å organisere dette på en tilfredsstillende måte, med de tilgjengelige 
ressursene. Kvænangen kommune har nedlagt virksomheten på Sørstraumen skole. Kommunen 
og grendeutvalgene i området er interessert i å undersøke om det grunnlag for annen virksomhet 
i disse lokalene. 

Man ønsker med dette forprosjektet   
- kartlegge forutsetninger for etablering av en distribuert næringshage i Kvænangen i regi av 

Halti næringshage. 
- kartlegge aktører/ interessenter, og vurdere grunnlaget og forutsetningene for etablering av 

en distribuert næringshage 
- kartlegge muligheter for et faglig nettverk med andre næringshager 
- definere innholdet i næringshagen og tilbudet til interessentene 
- planlegge drift og driftsorganisasjon 
- kartlegge investeringsbehov og finansieringsmuligheter 
- lage en plan for nødvendig ombygging og renovering av bygget 
- inngå samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere 

Prosjektet skal være forankret i lokale næringsaktører og interessenter, og skal være et tilbud for 
bedrifter under utvikling og nyetablere i kommunen. Prosjektet er utviklet i samarbeid med Halti 
næringshage og Statskog. Kvænangen kommune har søkt om midler til prosjektet, og er den 
formelle eier av prosjektet. I forprosjektfasen vil Kvænangen kommune være prosjektansvarlig 
ved rådmann. Rådmann er ansvarlig for gjennomføring og rapportering av prosjektet. 
Forprosjektperioden er i utgangspunktet på 6 måneder, og den økonomiske rammen for 
prosjektet er kr. 325 000,-.  Kvænangen kommunes andel av budsjettet er kr. 35 000,-. Denne 
andelen skal dekkes i form av arbeidsinnsats i styringsgruppen og prosjektansvarlig. 

Det foreslås at det oppnevnes det en styringsgruppe med ordfører som leder. Kommunen 
inviterer samarbeidspartnere Halti næringshage og Statskog med i prosjektets styringsgruppe. 

For å forankre prosjektet i lokalt foreslås det at det oppnevnes en lokal referansegruppe med 
representanter fra lokale lag/foreninger næringsaktører og fra siidastyrene i Kvænangen, som 
skissert i prosjektbeskrivelsen.  Det foreslås at prosjektansvarlig og leder i styringsgruppen 
inviterer lokale aktører til en referansegruppe.
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1. Bakgrunn 

Kvænangen kommune har i 2010 gjennomført forprosjektet ”Verddevuohta”.  Formålet med 
forprosjektet var å utvikle nødvendige samarbeidsarenaer og ”infrastruktur”, som et utgangspunkt 
for lokalt utviklingsarbeid. Målet er å skape en struktur for langsiktig utviklingsarbeid. Et tett, 
positivt samarbeid lokalt mellom kommune, næringsaktørene og lokalbefolkningen er en viktig 
forutsetning for å få til næringsutvikling basert på lokal kultur og natur.

Kvænangen kommune har i dette forprosjektet involvert lokale aktører gjennom bygdemøter, og 
møter med næringsaktører. På bakgrunn av prosessen har Kvænangen kommune gjort en SWOT 
–analyse av svakheter, styrker, muligheter og trusler. Denne analysen har dannet et grunnlag for 
prioriteringer og strategier for næringsutvikling i kommunen. 

Utfordringene for utvikling er smått og fragmentert næringsliv, manglende samarbeid, mangel på 
helhetlige produktkonsept og mangel på et koordinerende organ for reisemål- og produktutvikling 
både lokalt og regionalt. Nye markedsmuligheter gjennom kulturbasert opplevelsesproduksjon 
har et potensial og er delvis igangsatt gjennom enkelttilbydere, mens den helhetlige struktur for 
innholdet i hva Kvænangen står for og tilbyr, er fraværende. 

Forprosjektet har blant annet bekreftet at et tettere samarbeid mellom reindriftsnæringen og 
lokalbefolkning er en viktig forutsetning for lokal næringsutvikling. Et dialogbasert samarbeid 
med reindriftsnæringen kan være en viktig forutsetning for fremtidig bruk og disponering av 
felles arealer og naturressurser. På bygdemøtene og på møtet med reindriftsaktørene ble det 
fastslått at et tettere samarbeid mellom lokale næringsaktører og reindriftsnæringen kan være et 
godt utgagnspunkt til innholdsmessig utvikling av kultur, reiseliv og opplevelsesnæringer i 
regionen. Næringsutøvelse i våre kystområder har tradisjonelt vært knyttet til jorda og havet, 
som en kombinasjon av fiske og jordbruk, og har vært basert på allsidig utnyttelse av alle 
tilgjengelige ressurser. Disse næringene innehar en unik spisskompetanse om forvaltning av 
naturressurser, ivaretakelse og bearbeiding av råvarer til mat og klær.  Reindriften har unik 
kompetanse og unike produkter innen kjøtt, mat og klær, som kan gi store muligheter både innen 
industri-, småskala - og nisjeproduksjon.  Fellestegnet for de tradisjonelle næringene i regionen, 
er at de er basert på natur, kultur og tradisjoner, med bærekraftig ressursutnyttelse som en viktig 
plattform. Verddefelleskapet har tradisjonelt vært en struktur og et samarbeid for gjensidig 
avhengighet og samspill mellom næringsaktørene og menneskene i regionen.  Denne strukturen 
og samhandlingsformen bør være et utgangspunkt for næringer basert på lokale tradisjoner, og en 
videreutvikling av disse.  Prosessen i forprosjektet viser at det finnes et potensial for lokale 
næringsaktører og aktører i reindriftsnæringen for utvikling av felles ideer, plattform og mål, som 
det kan være grunnlag å bygge videre på. Dette gjelder både produksjon av varer og tjenester. 
Utfordringen er å få disse aktørene til å møtes, og finne ut om likheter og forutsetninger for 
samarbeid og støttetjenester for hverandre. 

Etablerte bedrifter etterlyser mer synlighet i kommunens næringssatsing, og en tettere oppfølging 
og mer jevnlig kontakt med kommunen. Kommunens utfordring er å organisere dette på en 
tilfredsstillende måte, med de tilgjengelige ressursene. Kvænangen kommune har nedlagt 
virksomheten på Sørstraumen skole. Kommunen og grendeutvalgene i området er interessert i å 
undersøke om det grunnlag for annen virksomhet i disse lokalene. 
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2. Næringsstruktur i Kvænangen

Sysselsetting i de ulike sektorene og næringene gir et bilde på næringsstrukturen i kommunen. I 
figuren nedenfor har vi sammenliknet næringsstrukturen i Kvænangen med næringsstrukturen i 
Troms og Norge. Sammenliknet med Troms fylke og landet for øvrig ser vi at næringsstrukturen 
i Kvænangen er i større grad preget av offentlige arbeidsplasser. I overkant av 47 % av 
arbeidsplassene i Kvænangen er offentlige, fylkesgjennomsnittet er på 43,5 % og 
landsgjennomsnittet på 32,5 %. Det største avviket er i helsesektoren, hvor Kvænangen har 
betydelig større andel ansatte i helsesektoren enn landet for øvrig. 

0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 %

primær

sekundær

varehandel

off.adm

undervisning

helse

personlig tj.yt

Norge 

Troms

Kvænangen 

Tabell: Sysselsetting fordelt på næring og sektor, kilde Statistisk sentralbyrå

Kvænangen har fremdeles betydelig høgere andel primærnæringer enn fylket og landet for øvrig. 
Kvænangen har tradisjonelt vært en fiskeri- og jordbrukskommune, men dette bildet har endret 
seg, også i Kvænangen oppleves en jevn nedgang i sysselsettingen i jordbruk og fiske. Fiskeri er 
fortsatt en viktig næring i kommunen, i 2009 var det 26 registrerte fiskere som har fiskeri som 
hovednæring, og 28 fiskere som har fiskeri som binæring. 

Sekundærnæringene i Kvænangen domineres av bygg og anleggsvirksomheter, industri-
virksomheten i Kvænangen er forholdsvis liten. Innenfor varehandelen er transportnæringen og 
detaljhandel størst. Reiselivsbransjen (overnatting og servering) er liten. Innenfor denne bransjen 
er det stort potensial, tatt i betraktning de naturgitte forhold og tilgang på uberørt natur. Både 
varehandel og sekundærnæringene er betydelig lavere enn både fylkes- og landsgjennomsnittet.

Næringslivet i Kvænangen er sammensatt av mange småbedrifter, over 92 % av foretakene 
sysselsetter kun eier og/ eller mindre enn 4 ansatte. 67 % av foretakene i Kvænangen er 
enkeltmannsforetak. 
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3. Andre næringsaktører i Kvænangen 

3.1 Reindrift 
Kvænangen kommune ligger i samisk reitebeiteområde, og kommunen er vertskap for 5 siidaer 
som har vår-, sommer- og høstbeiter i kommunen. Siidaene Fávrrosorda, Ábboráššá, Spalca, 
Orda og Silvvetnjárga har beitearealer i Kvænangen. Hvert av de 5 siidaene har eget styre, og er 
organisert under 2 felles distriktsstyrer - 30A vestre sone i Vest finnmark og 30 B midtre sone i 
Vest- Finnmark. Kvænangen kommune er beiteland for nærmere 30 000 rein, i tillegg flytter 4 
andre siidaer til og fra sine sommerbeiteområder gjennom Kvænangen. 

Siidaene består av flere familier som driver reindrift i felleskap. Det er 63 familier (i 
reindriftsloven kalt for siidaandeler), som driver med reindrift i Kvænangen og har tilholdssted i 
Kvænangen fra mai til september. Med siidaandel forstås en familiegruppe eller enkeltperson 
som er del av en siida, og i følge tall fra totalregnskapet for reindrift er det i gjennomsnittet 6,8 
personer tilknyttet hver siidaandel i Vest - Finnmark. Personer i siidaandelen er registret i 
reindriftsmeldingen som reinere, og er som oftest ektefelle/samboer, barn, barnbarn og andre som 
har rett til å eie rein (søsken), i henhold til reindriftsloven § 9. I følge tall fra 
reindriftsforvaltningen er det i overkant av 490 personer registrert som reineiere i siidaandelene i 
Kvænangen.  

En siidaandel er registrert som enkeltmannsforetak i Brønnøysund registeret, og har 
hjemstedsadresse i Kautokeino. De siste årenes totalregnskap for reindriftsnæringen viser at 
mange reindriftsfamilier henter deler av inntekten sin utenfor reindriftsnæringen. Totalregnskapet 
trekker den konklusjonen at ektefellers inntekter utenfor reindriftsnæringen er av stor betydning 
for siidaandelens økonomi. Dette gjelder i særlig grad bidraget fra kvinnelige ektefeller, ettersom 
det er en relativ høy andel av kvinnelige ektefeller som har dels betydelige lønnsinntekter. Lønn 
er den største inntektskilden utenfor reindriften (82 %), deretter følger pensjoner (9 %), andre 
næringsinntekter (5 %) og renter (4%). I de tilfeller hvor inntekter fra duodji overstiger over kr. 
50 000,-, regnes duodji som andre næringsinntekter, selv om det i høyeste grad er en del av 
reindriftsnæringen. Det betyr at 25 personer tilknyttet i reindriften i Kvænangen driver med 
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annen næringsvirksomhet i tillegg til reindriftsnæringen. Dette er interessant i forhold til 
næringsutvikling, både med hensyn til mulig samarbeid og nettverksbygging med eksisterende 
virksomheter og næringer, samt utvikling av nye næringer i Kvænangen. 

I følge tall fra Statistisk sentralbyrå har 23 % av befolkningen (over 16 år) i Kautokeino høgere 
utdanning som høgeste utdanningsnivå. Kvinneandelen er høgere, da 34 % av kvinnene i 
Kautokeino har høgere utdanning. Det betyr at av de personene som er tilknyttet reindriften i 
Kvænangen har 115 personer høgere utdanning. Denne kompetansen kan være nyttig ressurs i 
utvikling av næringer og lokalsamfunn i Kvænangen.  

3.2 Statsskog 
Statsskog er den største grunneieren i kommunen, og eier over 50  % av arealene i kommunen. 
Statsskog har som hovedmål å utvikle alle verdier på fellesskapets grunn og øke egen og andres 
verdiskaping med utgangspunkt i Statsskogs eiendommer. Statsskog har inngått avtaler med 
Troms og Nordland fylkeskommuner om næringsutvikling og verdiskapning. 

Avtalene med fylkeskommunene i Troms og Nordland peker på følgende områder for samarbeid 
om verdiskaping: 

 Tilrettelegging for økt satsing på naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet i og i 
tilknytning til Statsskogs områder og i verneområder spesielt 

 Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet samt visse former for 
bygdeutvikling

 Tiltak innenfor miljøvennlig energiproduksjon
 Prosjekter der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet
 Prosjekter innenfor mineral og naturstein

4. Formål 

Formålet er å ta i bruk de samlede ressursene som er i Kvænangen, til utvikling av eksisterende 
næringer og nye næringer. Prosjektet går ut på å undersøke om det er grunnlag for å etablere 
felles plattform for næringsutvikling basert på kvensk, sjøsamisk og reindriftsamisk kultur og 
tradisjoner i regionen. Prosjektet går ut på å utrede muligheter for etablere et 
utviklingssenter/distribuert næringshage i Kvænangen. Dette utviklingssenteret skal være en 
arena og møteplass for næringsaktører som driver/ønsker å drive med næringsvirksomhet i 
regionen. Utviklingen skal baseres på eksisterende næringsforhold, med hensyn til utbygging på 
næringsnettverk og markedsutvikling. Ideen er å samle kompetanse og ressurser til et felleskap, 
der næringsaktører og bedrifter kan jobbe i grupper, nettverk eller allianser. 
Dette fellesskapet skal bygges på verdier til det tradisjonelle verddefelleskapet, der samarbeidet
er basert på tillitt, fellesskap, respekt og gjensidighet. Prosjektet skal også bidra til å bygge opp 
og tilrettelegge infrastrukturen slik at bedrifter og virksomheter kan lykkes i sin satsing. 
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5 Prosjektbeskrivelse

5.1 Innhold 
Forprosjektet skal klargjøre om det er et ressursgrunnlag for utviklingssenter/ distribuert 
næringshage i Sørstraumen og Kvænangen. 
Man ønsker med dette forprosjektet   
- kartlegge forutsetninger for etablering av en distribuert næringshage i Kvænangen i regi av 

Halti næringshage. 
- kartlegge aktører/ interessenter, og vurdere grunnlaget og forutsetningene for etablering av 

en distribuert næringshage 
- kartlegge muligheter for et faglig nettverk med andre næringshager 
- definere innholdet i næringshagen og tilbudet til interessentene 
- planlegge drift og driftsorganisasjon 
- kartlegge investeringsbehov og finansieringsmuligheter 
- lage en plan for nødvendig ombygging og renovering av bygget
- inngå samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere 

”Verddevuohta” prosjektet viser at kan det er behov for: 
1. Gründer rom – kontorfasiliteter, veiledning og oppfølging for nyetablerer
2. Felles produksjonslokaler for utleie til småskalaproduksjon av lokalproduserte 

produkter. 
3. Felles markedsføring av natur- og kulturbaserte produkter og ” opplevelser ” 
4. Tilbud om lokaliteter og evt. samlokalisering av kompetansearbeidsplasser, fag - og

/eller kontormiljø til folk som har hjemmekontorer, (faste og besøkende)
5. Oppfølging av bedrifter – felles møteplasser / lunsj 
6. Seminarer/ konferanser for næringsaktører
7. Kursvirksomhet og kompetanseheving – tilrettelagt kursvirksomhet 
8. Et utgangspunkt for samarbeid med forskningsmiljøer og innovative prosesser

5.2 Gjennomføring 
Prosjektet gjennomføres som et forprosjekt i perioden mars til juni 2011. 

5.3 Organisering 

Samarbeidsaktører 
Kvænangen kommune
Kautokeino kommune 
Nord- troms kommuner
Halti Næringshage 
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Universitetet i Tromsø 
Statsskog
SIVA nettverket
Birgen prosjekt - ved Internasjonalt formidlings og informasjonssenter for reindrift. 
Siidastyrene 
Distriktsstyrene 

Prosjektets eier: 
Kvænangen kommune 
Halti næringshage 

Prosjektansvarlig  
Kvænangen kommune 

Prosjektleder

Styringsgruppe 
Ordfører Jan Helge Jensen , Kvænangen kommune 
Leder Torbjørn Evanger, Halti Næringshage 
Tom Rune Eliseussen, Statsbygg

Forslag til Lokal ressursgruppe
Anne Gerd Jonassen, Qven og sjøsamisk forening, Kvænangen 
Erik Gunnes, Sørstraumen grendeutvalg 
Jan Egil Johansen, Kjækan og kvænangsbotn grendeutvalg 
Inger Nygård, Badderen bygdehus
1.am. Britt Kramvig, UiTØ 
Birgen prosjektet

Representanter for Siidastyrer  

5.4 Plan for gjennomføring 

Her skisseres en tidsplan for viktige aktiviteter/milepæler. Detaljplanlegging av prosess må gjøres 
ved oppstart av prosjektet sammen med de øvrige deltakerne i forprosjektet.

Periode Aktiviteter/Oppgaver Ansvarlig 

Innen 15. mars 2011 Etablert prosjektorganisasjon Prosjekteier og prosjektleder 
Innen 31.mars 2011 Godkjenning av prosjektplan Styringsgruppe 
Mars- juni Kartlegging av forutsetning 

for etablering av distribuert 
næringshage og faglig 
nettverk 

Halti Næringshage 
Styringsgruppe 
Prosjektleder 
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april Kartlegging av interessenter/ 
aktører og behov 

Prosjektleder 
Lokal prosjektgruppe 

April- mai Definere innholdet og tilbudet 
i næringshagen 

Prosjektleder 
Halti næringshage 
Lokal prosjektgruppe 

Mai Planlegge drift og lage 
driftsbudsjetter

Prosjektleder 

juni Kartlegge investeringsbehov 
og finansiering

Prosjektleder 
Lokal prosjektgruppe 

30.06.2011 Beslutningsgrunnlag for 
etablering av verdde- veksthus

Styringsgruppe

6. Budsjett og finansiering 

6.1 Budsjett 

Kostnader sum
Lønnsutgifter prosjektledelse 185000
Styringsgruppe 30000
Lokal prosjektgruppe 25000
Strøm og forsikring Sørstraumen skole 35000
Reiseutgifter møtevirksomhet 50000

325000

Budsjettforutsetninger  

Lønnsutgifter prosjektledelse: 4 mnd inkl. sosiale utgifter 
Styringsgruppe: 3 møter a 7 timer, 4 medlemmer, 300 kr/t. Det forutsettes at samarbeidspartnere 
dekker lønnsutgifter til styringsgruppe medlemmer 
Prosjektgruppe: 5 møter a 4 timer, 4 personer, 300 kr./t. Det forutsettes at grendeutvalgene/ 
lokale lag og foreninger dekker lønnsutgifter medlemmer i lokal prosjektgruppe.  
Reiseutgifter i forbindelse med møter i styringsgruppen og møter med samarbeidspartnere. 
Strøm og forsikring: ½ års forbruk av strøm og forsikringsutgifter i på Sørstraumen skole 
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6.2 Finansiering 

Følgende finansiering planlegges til forprosjektet: 

Halti næringshage                kr. 35 000,-
Statskog            kr. 35 000,-
Kvænangen kommune           kr.  35 000,-
Sametinget          kr.   80 000.-
Tromsø fylkeskommune      kr. 140 000,-

Totalt         kr.  325 000,-



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/3599 -3

Arkiv: 1943/36/83

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 14.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/61 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan hytteområde ved Navit gnr 36 
bnr 5, 1943/36/83

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven 
Reguleringsplan ”hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 16”

Vedlegg

1 Reguleringsbestemmelser for reguleringsplan gnr 36 bnr 83 Navit

2 Oversiktskart 1:5000 

3 Tegninger/kart.

4 Søknad om dispensasjon

Rådmannens innstilling
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Knut Are Isaksen dispensasjon fra 
reguleringsplan ”hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 16” for følgende forhold:

Hytten ikke ivaretar lokal byggeskikk.
Bebygd areal er 119m2
Oppføres med pulttak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Knut Are Isaksen byggetillatelse for 
oppføring av hytte på gnr 36 bnr 83 Navit.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis foretaket Nytt Bygg AS ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og tre og grunnarbeider.



Saksopplysninger
Knut Are Isaksen søker om dispensasjon fra reguleringsplan ”hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 
16” med formål oppføring av fritidsbolig.

Reguleringsplan ”hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 16” sier blant annet i planbestemmelsene § 
2 byggeområde punkt 2.1:

Bygningene gis en utforming som skal ivareta lokal byggeskikk, og tilpasses 
kulturlandskapet. 
Det tillates 2 bygninger på tomten som ikke overstiger 100m2.
Takvinkel kan være mellom 20 og 30 grader (saltak)

Det er disse punktene det søkes om dispensasjon fra.

Det søkes om byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig med utforming som ikke ivaretar 
kriteriene i reguleringsplanen. Byggesøknaden kan ikke behandles før det er gitt dispensasjon, 
saksbehandler velger derfor å ta selve byggesaken opp til behandling her, dette for å spare tid.

Nytt bygg søker om lokal godkjenning som foretak samt i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, 
UTF og KUT klasse 1 mur og tre og grunnarbeider. Foretaket har hatt lokal godkjenning i 
kommunen tidligere.

Vurdering
Bygningens utforming har ikke en tradisjonell utforming for fritidshusene i Kvænangen 
kommune. Bygget har en utforming som kan vurderes som gapahuk (navn som søker bruker) 
Hytten kan se ut å gli inn på tomten da denne har en skrående helling. Hytten vil få et ruvende 
preg da hytten har en totalhøyde på 6,3 meter fordelt på 1.7m grunnmur 2,4 meter hovedetasje 
og hems 2 meter.

Planen sier at det kan oppføres 2 bygninger inntil 100m2. Saksbehandler definerer dette som 
bebygd areal (måleverdig) og får da et bebygd areal på 119m2.

Planen sier at hyttene skal bygges med saltak denne hytten har en utforming som defineres som 
pulttak.  

Ut fra tideligere saker som omhandler dispensasjon fra reguleringsplaner kan ikke se at det skal 
foreligger ting som gjør at tiltakshaver ikke skal få dispensasjon fra reguleringsplanen for 
oppføring av fritidsboligen på omsøkt tomt. Kommunen kan ikke se at de negative 
konsekvensene skal være større enn de positive, og ut fra dette synspunkt tilråder at det blir gitt 
dispensasjon og byggetillatelse for tiltaket på gnr 36 bnr 83. 
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Kvænangen kommune
v/Kjell 0. Lehne

Org. nr 996 771 490 MVA
Postadr Kirkegårdsveien 59

9180 SKJERVØY
Telefon 909 10 735
E-Post nyttbyggas@online.no

Dato:
26.09.11

Dis ensas'ons søknad 36/83. Ga ahuk-h ta.

Etter samtale med Kjell 0.Lehne i dag kommer denne.
Vedrørende utforming står det i planen at hyttene skal ivareta lokal byggeskikk og tilpasses
kulturlandskapet. Ideen til hytta som ønskes bygd kommer fra "gapahuken". Bedre måte å
gjenskape/ta vare på kultur trenger vel ikke å beskrives så mye.
Når det gjelder tak, vinkel og benevnelse står det i reguleringsplanen at vinkel skal være mellom
20 og 30 grader med tilføyelse i parantes "saltak". Saltak er dette definitivt ikke. Pulttak er nok rette
benevnelse på ovennevnte hytte. Velger å tro at siden saltak står i parantes så er dette gjort for å
få skråe tak fremfor flate og at benevnelsen kun er en veiledning og ikke en ufravikelig
bestemmelse.
Med hensyn til størrelse så er hytten kun 68 kvm. Ut fra reguleringsplanen står det uttrykkelig at
bygningene (inntil to) ikke skal overstige 100 kvm. Velger derfor å tro at veranda da kan legges til.
Dette begrunnes i blant annet at tomtene er såpass store og at bratt terreng tilsier at man må lage
seg plane uteområder som f.eks en veranda eller uteplatt da det er begrensninger i terrenginngrep.
Siden hytten skal plasseres i sterk skrånende terreng vil det bli nødvendig å gjøre inngrep i bakken
i bakkant. Massene som eventuelt blir til overs skal planeres på tomta og gjøres mest mulig
"usynlig" slik reguleringsplanen tilsier.
Når det så gjelder høyde i fronten av "Gapahuken" så vil en hytte med ordinært saltak måtte
vinkles med røst mot sørøst (sol og hav) og dermed komme opp i samme høyde over bakkenivå
som omtalte "Gapahuk". For øvrig står det ikke noe om mønehøyde i reguleringsplanen.

Med bakgrunn i denne orienteringen om byggeplanene søkes det likevel om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene ved rørende:

- Takform
- Stø rrelse

Med hilsen

Magnar Stensvik

r fr

Fagkunnskap gir trygghet
me__111 aV Norges
Byggmesterforburtd



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/3418 -2

Arkiv: 1943/13/72

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 17.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/62 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Kvænangen kommunestyre

Midler til utskifting av gulv på skolekjøkkenet på Kvænangen barne- og 
ungdomskole 1943/13/72

Rådmannens innstilling
Det tas opp inntil kr 150.000,- i lån for utbedring av skolekjøkkengulvet på Kvænangen barne-
og ungdomskole. 

Saksopplysninger
Det er fremkommet fra Kvænangen barne- og ungdomskole at belegget på skolekjøkkenet er i 
slik forfatning at dette må skiftes ut. Belegget har begynt og ”nuppe seg” som gjør at belegget 
blir ujevnt og at det danner seg hulrom. Når renholder skal vaske/bone så fås ikke alt skitten i 
hulrommene bort, dette gjør at gulvet er uhygienisk. Gulvet er hellimt og belegg/lim må fjernes 
for å få lagt nytt gulv. Dette bidrar til å dra opp prisen på arbeidet. Tilbudet fra Materialhandelen
er basert på å legge nytt belegg. Driftsavdelingen i kommunen har ikke anledning til å ta arbeide 
med å rive skifte belegget, grunnet flere andre vedlikeholdsoppgaver. Overslaget er basert på å 
kjøpe disse tjenestene fra lokale handverkere. 

Kostnadsoverslag

Tilbud Materialhandelen kr. 31.801,-
Arbeid Riving montering 150timer a kr 500 (stipulert) kr. 75.000,-

Finner årsaksammenheng. (stipulert) Kr. 30.000,-

Totale kostnader inkl. mva kr. 136.801,-



Vurdering
Årsaken til at belegget er skadet er ikke kjent. Det kan være kjemisk reaksjoner, fysisk skade i et 
av lagene eller helt andre årsaker. For å sikre at man unngår tilsvarende i fremtiden ønsker man 
en byggteknisk vurdering fra Sintef eller annen byggteknisk organisasjon.

I tilbudet er det tatt med nytt belegg, en må vurdere om det kan finnes alternative løsning for 
belegget som gjør at dette eventuelt kan brukes om igjen ved en eventuell ombygging/nybygg.

Vurderingen om nytt gulv skal legges eller ikke må ses i sammenheng med når skolen skal 
ombygges eller eventuelt nybygg oppføres, er denne tiden over 2 år er anbefalingen at nytt gulv 
legges.

Ut fra kostnadsoverslaget vil en bruke ca 137.000,- til nytt gulv, ut fra erfaringer fra lignende 
prosjekter må en påregne noe uforutsette kostnader. 

Totale kostnader  

Tilbud Materialhandelen kr. 31.801,-
Arbeid Riving montering 150timer a kr 500 (stipulert) kr. 75.000,-

Finner årsakssammenheng. (stipulert) Kr. 30.000,-
Uforutsette kostnader Kr. 13.199,-

Totale kostnader inkl. mva kr. 150.000,-



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4085 -2

Arkiv: N12

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 17.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/63 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Drosjenæringen, vurdering av ledig løyve

Rådmannens innstilling
Ledig drosjeløyve lyses ledig med stasjoneringssted Burfjord. 

Saksopplysninger
Viser til vedlagte brev fra Troms fylkeskommune datert 04.10.11 om drosjenæringen i 
Kvænangen kommune. 
Behov for drosje er absolutt til stede. Vi opplever at eldre som skal ta drosje får beskjed om at 
småturer kan bli kansellert dersom drosjen får langtur. Ved nedgangen fra 3 til løyver opplever 
vi at det er problemer å komme både til og fra kommunale tjenestetilbud. Noen ganger må folk 
vente, noen ganger ordner de med privat transport, em i noen tilfeller er avtaler med kommunen 
avlyst fordi de ikke har fått drosje. Videre er det viktig at drosjeløyvene er spredt slik at 
personer med TT-kort har en drosje i nærheten, hvis ikke blir det kostbart med tilbringertakst. 
Den nye drosjen bør ha utgangspunkt i Burfjord. Med 3 drosjeløyver bør fordelingen være slik 
at 2 av dem er plassert der de fleste bor. 

Vedlagt følger brev fra Troms fylkeskommune om drosjenæringen i Kvænangen kommune. 



TROMS  fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Samferdselsetaten

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kvænangen kommune
Rådhuset

9161 Burfjord

1 0 OKT 2011

Til  behandling:

Saksbehandler

Tilorientering:

Gradering:

Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv:
11/2478-1 Stine Bjugn N12 SAKSARKIV
Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
27175/11 77 78 81 86 04.10.2011

DROSJENÆRINGEN - KVÆNANGEN KOMMUNE

Kvænangen kommune har hatt tre drosjeløyver. Løyvehaveren som var stasjonert på Kjækan
har sagt opp sitt løyve. Fylkeskommunen har lyst ut det ledige løyvet med stasjoneringssted
Burfjord, uten at det var kvalifiserte søkere.

Da vi har fått signaler fra en av løyvehaverne i kommunen om at det ikke er kjøregrunnlag for
tre drosjer, ber vi om kommunens vurdering av løyvebehovet i kommunen. Vi ber samtidig
om en vurdering av hvorvidt løyvet, hvis det lyses ut, bør stasjoneres i Burfjord eller på
Kjækan. Løyvehaverne orienteres gjennom kopi av dette brev.

Vi ber om svar innen 28.10.11.

Med vennlig hilsen

"i~

jørn Kavli
etatssjef tine
Samferdselsetaten rådgiver

Samferdselse aten

Kopi: Oskar Pedersen, Kari Lofthus gate 20, 4020 Stavanger
Arild Salomonsen, 9162 Sørstraumen

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr.
Strandveien 13 77 78 80 00 77 78 80 01 4700 04 00064 NO 864 870 732
Postadresse Epost mottak Internettadresse
Postboks 6600, 9296 Tromsø troms@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4100 -1

Arkiv: 651

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 18.10.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/64 Kvænangen Formannskap 26.10.2011

Kvænangen kommunestyre

Kjøp av ny bil til teknisk drift

Rådmannens innstilling
Det settes av kr 250 000 til kjøp av ny bil til Teknisk drift. Beløpet finansieres med låneopptak 
over 5 år. Årlige kostnader vil bli kr 57 000. 

Saksopplysninger
En av bilene til Teknisk drift er i svært dårlig forfatning (se uttalelse fra avdelingsleder og 
vedlagte bilder). Lånekostnadene er satt opp etter lån med 4 % rente. 
Leder for teknisk drift uttaler følgende: Sender over bildene av rustskader som jeg har tatt av 
Nissan c-c, er ikke sikker på at du fikk de via sending på telefonen. Som bildene viser er 
innfesting mellom karosseri og ramme svekket pga. rust. Vi ser også på bildene av overgang 
mellom tak og vindu har store og svekkende rustskader. Som tilegg til at driftspersonell benytter 
bilen i daglig virke, benyttes bilen også som befalsbil ved utrykninger. Denne type utryknings-
kjøring påfører bilen høyere belastninger enn ved normal kjøring. Med de rustskadene som er 
avdekket, går dette utover sikkerheten til drifts og brann personell. Med de omfattende 
rustskader, bør bilen derfor tas ut av drift snarest. I og med at dette blir en hastesak fra min side, 
har jeg pratet med Jan Helge og Rolf ang. bilens tilstand og om finansiering. Om vi fikk saken 
klar til førstkommende formannskapsmøte den 26 okt. så mente han at det ble et kommune-
styremøte i etterkant, hvor videre beslutning kan tas. Rolf mener at bilkjøpet er nært på 
finansiert med kjøregodtgjørelse som guttene får for og benytte egne biler. Jeg har pratet med 
driftspersonellet og det er ikke aktuelt og benytte private kjøretøy til dette kommunale formålet. 
Ved tilsagn på finansiering er markedet fullt av aktuelle biler i prisklasse 200 000- 250 000 med 
lav km. stand.

Vedlagt følger bilder av bilen. 





PS 2011/65 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Jøkelfjord samfunnshus AL
Jorun Hansen
9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 27/11

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3-57 38181/2011 U63 17.10.2011

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord Samfunnshus den 21.10.11.

Saksutredning:
Viser til søknad fra Jøkelfjord Samfunnshus AL der de søker om skjenkebevilling til PUB-kveld på 
Jøkelfjord samfunnshus den 21.10.11. 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:

Jøkelfjord Samfunnshus AL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og 
brennevin) for enkeltanledning til til PUB-kveld på Jøkelfjord samfunnshus den 21.10.11.

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

Skjenkestyrer er Svein Nilsen. 

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 Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).
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