
Møteprotokoll

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

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John Helland MEDL KVH
Jan Helge Jensen LEDER KVKY
Gøril Severinsen MEDL KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen MEDL KVH
Tryggve Enoksen MEDL KVSV

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Svein Tømmerbukt Liv R Olsen KVFRP
Anne Gerd Jonassen Tryggve Enoksen KVKY

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv Smith rådmann
Rolf Hjellnes Fung. økonomisjef

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.

______________________ ______________________ _______________________

Jan Helge Jensen, ordfører John Helland (H)



                                        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

PS 2011/66 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.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble endret i møtet. Mva kompensasjon brukes i finansiering og beløpet 
som anvendes av lånemidler reduseres til 116.000 kr netto. 
Rådmannens endrede innstilling:
Det brukes kr 116.000,- til utbedring av brannforebyggende tiltak på Sørstraumen skole slik at 
denne kan reåpnes. Beløpet kr. 116.000 dekkes av ubrukte lånemidler.

Tilleggsforslag fra Høyre:
Tillegg i uthevet skrift:
Det brukes inntil kr.116.000 til utbedring av brannforebyggende tiltak på Sørstraumen skole slik 
at denne kan reåpnes, og klargjøres til forprosjektet Kvænangen næringspark Verdde.

Rådmannens endrede innstilling med tilleggsforslag fra Høyre ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det brukes inntil kr 116.000,- til utbedring av brannforebyggende tiltak på Sørstraumen skole 
slik at denne kan reåpnes, og klargjøres til forprosjekt Kvænangen næringspark Verdde. Beløpet 
kr. 116.000 dekkes av ubrukte lånemidler.



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

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.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.
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Behandling:

Forslag fra SV: Saken utsettes i påvente av befaring.

Utsettelsesforslag fra SV ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken er utsatt i påvente av befaring.

PS 2011/68 Befaring 1943/36/16

Rådmannens innstilling
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Behandling:

Formannskapets forslag til vedtak:
Formannskapet anmoder administrasjonen til, med bakgrunn i befaring, 
å utforme notat fra befaring 11.11.11 av hytteområde på Navit med opparbeidet grusveg og 
fremlegge sak der man vurderer eventuelle reaksjoner.

Vedtak:

Formannskapet anmoder administrasjonen til, med bakgrunn i befaring, 
å utforme notat fra befaring 11.11.11 av hytteområde på Navit med opparbeidet grusveg og 
fremlegge sak der man vurderer eventuelle reaksjoner.


