
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 11.11.2011
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

Burfjord 11.11.11

Jan Helge Jensen





                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2011/66 Midler til dekning av brannpålegg i forbindelse 
med gjenåpning av Sørstraumen skole 1943/36/32

2011/4455

PS 2011/67 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 
hytteområde ved Navit gnr 36 bnr 5, 1943/36/83

2011/3599

PS 2011/68 Befaring 1943/36/16 2011/4465



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4455 -1

Arkiv: 1943/36/32

Saksbehandler:  Kjell Ove Lehne

Dato:                 10.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/66 Kvænangen Formannskap 11.11.2011

Midler til dekning av brannpålegg i forbindelse med gjenåpning av 
Sørstraumen skole 1943/36/32

Rådmannens innstilling

Det brukes kr 145.000,- til utbedring av brannforebyggende tiltak på Sørstraumen skole slik at 
denne kan reåpnes. Beløpet kr. 145.000 dekkes av ubrukte lånemidler.

Saksopplysninger

Kvænangen kommune har fått midler fra fylkesmannen og har søkt om midler fra sametinget til 
utredning om muligheter og forutsetninger for å åpne en næringshage på sørstraumen skole. 
Prosjektet har også fått støtte fra Halti næringshage og Statskog. Dette er et forprosjekt som skal 
gjennomføres i en halvtårs periode. Formannskapet har gått inn for prosjektet med forutsetning 
om at bygget( gymsalen og et hobbyrom) skal kunne brukes i prosjektperidoen. 

I forprosjektperioden skal kun gymsalen og et hobbyrom brukes. Det er tre grupper som har 
meldt inn behov for skolen til fritidsaktiviteter: 
1 ) Badderen og sørstraumen til fotballtrening for menn, 1 gang i uka 
2 ) Sørstraumen damer har brukt et rom i 2. etasje til systue, ønsker å fortsette med det , 1 gang i 
uka 
3 ) Burfjord IL til fotballtrening for jenter, 1 gang i uka
Formannskapet har et ønske om at disse gruppene skal kunne bruke skolen i 
forprosjektperioden. 

For at skolen skal kunne tas i bruk må de brannforebyggende tiltakene (påleggene) utbredes.

I følge rapporten av 2007 ble det anført følgende:
 defekt nødlysanlegggjøres 
 veldig mange rom i 1 etg. mangler røykdetektor. Hele gymsalavdelingen er uten 

røykdetektorer.

Brannsjefen i Kvænangen har meldt tilsyn før bygget tas i bruk.



Vurdering

Sørstraumen skole trenger sårt til vedlikehold, derav også brannvarlingsanlegg, nødlysanlegg 
mm. Før skolen kan tas i bruk av befolkningen i kommunen må brannvarlingsanlegg og 
nødlysanlegg utbredes som et minimum.

Sist det ble foretatt kontroll på skolen var i 2007 da fremkom det følgende mangler:
 defekt nødlysanlegggjøres 
 veldig mange rom i 1 etg. Mangler røykdetektor. Hele gymsalavdelingen er uten 

røykdetektorer.

Kravene som fremkommer her er absolutte og må utbredes før skolen kan gjenåpnes.

Prisen for disse arbeidene må estimeres:
 Defekt nødlysanlegg kr.  40.000,- eks mva
 15 røykdetektorer a kr 5.000,- kr.  75.000,- eks mva

Tilsammen kr.115.000,- eks mva

Tidsaspektet for at kommune kan gjenåpne skolen må settes til tidligst januar månend 2012.



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
2011/67 Kvænangen Formannskap 11.11.2011

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”



Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 26.10.2011 

Behandling:

Forslag fra SV: Saken utsettes i påvente av befaring.

Utsettelsesforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken er utsatt i påvente av befaring.

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: 2011/4465 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Lillian Kaasen Soleng

Dato:                 11.11.2011

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2011/68 Kvænangen Formannskap 11.11.2011

Befaring 1943/36/16

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Vurdering
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