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Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
John Helland Medlem KVH
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Gøril Severinsen Medlem KVAP
Liv Reidun Olsen MEDL KVH
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Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith Rådmann

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.

______________________ ______________________ _______________________
Gøril Severinsen John Helland
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PS 2012/5 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten hyttefelt

1 Brev

2 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt planbestemmelsene for Perten Hyttefelt 
avslås søknaden til Kjell Abrahamsen om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten 
hyttefelt.

Kommunen har lagt vekt på at området som det søkes dispensasjon for å utnytte er avsatt til 
friluftsområde. I slike områder skal det ikke settes opp bygg eller installasjoner som er til hinder 
for allmennhetens bruk av området. Kommunen kan etter en samlet vurdering ikke se at 
fordelene ved å dispensere i dette tilfellet er klart større enn ulempene. 

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 22.02.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra formannskapet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt planbestemmelsene for Perten Hyttefelt 
godkjennes søknaden til Kjell Abrahamsen om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten 
hyttefelt.

Formannskapet dispenserer fra gjeldende plan. Utvalget vektlegger at det er et lite areal, at 
arealet ligger mot fylkesvei og at tidligere kultivert/dyrket mark skal brukes til dyrking av 
grønnsaker og poteter. Formannskapet kan etter en samlet vurdering se at fordelene ved å 
dispensere i dette tilfellet er klart større enn ulempene. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt planbestemmelsene for Perten Hyttefelt 
godkjennes søknaden til Kjell Abrahamsen om dispensasjon fra reguleringsplanen for Perten 
hyttefelt.

Formannskapet dispenserer fra gjeldende plan. Utvalget vektlegger at det er et lite areal, at 
arealet ligger mot fylkesvei og at tidligere kultivert/dyrket mark skal brukes til dyrking av 
grønnsaker og poteter. Formannskapet kan etter en samlet vurdering se at fordelene ved å 
dispensere i dette tilfellet er klart større enn ulempene.



PS 2012/6 Søknad om tilskudd til avvikling av eldredagen 2011

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 22.02.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Formannskapet bevilger kr 3500,- til Badderen bygdelag for gjennomføring av eldredagen for 
2011. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Vedtak:

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapet bevilger kr 3500,- til Badderen bygdelag for gjennomføring av eldredagen for 
2011. Beløpet tas fra reserverte tilleggsbevilgninger.

Saksprotokoll i Kvænangen Eldreråd - 25.01.2012 

Behandling:

Forslag fra Eilif Andersen: Kvænangen eldreråd vil bevilge kr. 3.500,- og anmoder Kvænangen 
kommune v/formannskapet å bevilge likelydende beløp, kr. 3.500,-, til dekning av arrangement 
av eldredagen høsten 2011 arrangert av Badderen Bygdelag.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for eldreutvalget.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for tilleggsbevilgninger.
Kr. 7.000,- overføres Badderen Bygdelag.

Forslag fra eldrerådet: Det arrangeres eldredag 1. oktober hvert år og arrangementet settes til to 
steder i  Kvænangen.

Begge forslagene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen eldreråd vil bevilge kr. 3.500,- og anmoder Kvænangen kommune v/formannskapet 
å bevilge likelydende beløp, kr. 3.500,-, til dekning av arrangement av eldredagen høsten 2011 
arrangert av Badderen Bygdelag.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for eldreutvalget.
Beløp kr. 3.500,- belastes budsjett for tilleggsbevilgninger.
Kr. 7.000,- overføres Badderen Bygdelag.

Det arrangeres eldredag 1. oktober hvert år og arrangementet settes til to steder i  Kvænangen.



PS 2012/7 Søknad om støtte - lag/foreninger

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 22.02.2012 

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes tilbake til administrasjonen for ny behandling.

PS 2012/8 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 22.02.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2012/5 Ang. drift av museumsavdeling i Kvænangen

RS 2012/6 Samarbeidsavtale Kvænangen kommune og Halti Næringshage AS

RS 2012/7 Skatteinntekt

RS 2012/8 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus den 
04.04.12.


