
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 30.01.2012
Tidspunkt: 09:00 – 12:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH
Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP
Svein Tømmerbukt MEDL KVFRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Gunnar Sollund NESTL KVKY
Mariann Larsen MEDL KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Fred Tollefsen Gunnar Sollund KVAP

Merknader

Kjell Ove Lehne orienterte om ulovlig byggevirksomhet og den nye loven fra kl. 09.00 – 10.15. 
Teknisk utvalg anbefaler at vedtak fattet i Bømlo kommunestyre 15.06.09 vurderes tatt med i 
kommuneplanen:
”Avdekte tiltak i strid med plan- og bygningslova skal tilbakeførast i samsvar med godkjent 
byggjeløyve. Dette gjeld allereie registrerte og framtidige oppdaga tiltak i strid med plan- og 
bygningslova. Ikkje-reversible tiltak i strid med plan- og bygningslova vil bli vurdert anmeldt 
til politiet for vidare handsaming.”

Møteplan teknisk utvalg: 8. mars, 2. mai og 28. juni.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Rådgiver

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.

______________________ ______________________ _______________________
Svein Tømmerbukt Jenny Fyhn Olsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/1 Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 -
Seglvik

2010/5325

PS 2012/2 Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 -
Seglvik

2011/4617

PS 2012/3 Søknad om deling av grunneiendom 1943/36/45 
og 89 - Navit

2011/3378

PS 2012/4 Søknad om deling av grunneiendom 1943/31/15 –
Kjækan

2011/4615

PS 2012/5 Søknad om deling av grunneiendom 1943/27/7 -
Badderen

2011/4675

PS 2012/6 Søknad om deling av grunneiendom 1943/9/13 –
Alteidet

2011/4620

PS 2012/7 Søknad om deling av grunneiendom 1943/37/3 –
Karvika

2011/4680

PS 2012/8 Klage på avslag om deling av grunneiendom 
1943/42/1 - Spildra

2011/2698

PS 2012/9 Søknad om konsesjon for erverv av 
grunneiendom 1943/31/6 - Kjækan

2012/334

PS 2012/10 Revisjon av renovasjonsforskriften 2011/4545

PS 2012/11 Kommunalt brøytetilskudd 2011/4233

PS 2012/12 Søknad om fradeling av fallrettigheter -
Langdalselva

2012/306

PS 2012/13 Søknad om konsesjon for leieavtale - Langdalselv 
kraftverk

2012/306

PS 2012/14 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2012/369

PS 2012/15 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2011/4603

PS 2012/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2011/4636

PS 2012/17 Søknad om dispensasjon fra lov om motorfersel i 
utmark - § 6

2011/4636

PS 2012/18 Referatsaker

RS 2012/1 Søknad om oppføring av TTPU bygg 
1943/13/268

2011/2959

RS 2012/2 Svar på Søknad om prøveoppskyting av 
fyrverkeri

2009/4746



RS 2012/3 Svar på feieavgift 1943/9/56 2009/8321

RS 2012/4 Svar vedr. feieavgift 1943/42/23 2009/8321

RS 2012/5 Svar på søknad om fritak feieavgift 2009/8321

RS 2012/6 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter. 2009/8321

RS 2012/7 Søknad om endring av gitt tillatelse i del teknisk 
utvalg nr 12/11 1943/31/61

2010/5100

RS 2012/8 Søknad utrykningskjøretøy 2011/4843

RS 2012/9 Søknad utrykningskjøretøy 2011/4843

PS 2012/19 Søknad om deling av grunneiendom 1943/37/3 -
Karvika

2011/4681

RS 2012/10 Søknad om ferdigattest for hytte 2011/1805

RS 2012/11 Ferdigattest 2011/1805

RS 2012/12 Svar på søknad om fritak fra feieavgift. 2009/8321

RS 2012/13 Svar vedr. feieavgift 2009/8321

RS 2012/14 Svar på feieavgift fritidshus 2009/8321

RS 2012/15 Svar på søknad om fritak fra feiing 2009/8321

RS 2012/16 Svar på søknad om fritak fra feiing 2009/8321

RS 2012/17 Søknad om tillatelse 2009/4746

RS 2012/18 Ferdigattest 1943/36/3 2011/2763

RS 2012/19 Svar på søknad om fritak for feiing av pipe. 2009/8321

RS 2012/20 Søknad om legging av ny avkjøring samt 60 
meter vei på 1943/30/3,4,28

2011/3245

RS 2012/21 1943/30/3. Klage over teknisk utvalgs vedtak i 
sak 2011/29 - avslag på søknad om fradeling av 
to fritidsparseller.

2010/6015

RS 2012/22 Deling av grunneiendom 1943/31/4 - Perten 2011/3352

RS 2012/23 Ferdigatest 2011/1971

RS 2012/24 Ferdigattest 1943/13/149 2010/5395



PS 2012/1 Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 - Seglvik

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 1-8 og 19-2 avslås søknaden fra Jan O Larsen m/fl 
om fradeling av en ubebygd parsell på eiendommen gnr 1 bnr 2 i Seglvik.

Tomten ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjø og en fradeling vil føre til privatisering av et 
område som er tilgjengelig for allmennheten. En vil ved en slik fradeling åpne opp for videre 
bebyggelse utenfor den eksisterende bebyggelsen i området.

Kommunen er av den formening at ”åpning” av nye områder bør skje gjennom en rullering av 
arealplanen. Dette vil gi en bredere vurdering av helheten av områdene enn ved 
enkeltfradelinger. Kommunen kan fortsatt ikke se at fordelene er klart større enn ulempene for å 
kunne gi dispensasjon i dette tilfellet. Dette er et krav ihht plan- og bygningslovens § 19-2. 
Fylkesmannen tilrår også at kommunen avslår søknaden i forhold til innskjerping av 
strandsonen. Troms Fylkeskommune antyder også at hensynet til estetikk ikke blir godt ivaretatt 
ved å tillate bygging utenfor eksisterende bebyggelse.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra AP/KP: Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra 
plan- og bygningslovens § 1-8 samt kommuneplanens arealdel LNF – område A.

Med hjemmel i plan- og bugningslovens § 26 innvilges søknaden fra Jan O. Larsen m/fl om 
fradeling av en ubebygd parsell på eiendommen gnr. 1, bnr. 2 i Seglvik.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27 – 4 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale 
og tinglyses på skjøtet.

Vi der det som positivt at området blir benyttet til bebyggelse, all den tid det har vært relativt 
liten byggeaktivitet i dette området etter krigen. En slik utnyttelse av området kan gi positive 
ringvirkninger på sikt. Fradelingen må ikke ekskludere allmennheten fra området.

Endringsforslaget fra AP/KP 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 A.

Med hjemmel i plan- og bugningslovens § 26 innvilges søknaden fra Jan O. Larsen m/fl om 
fradeling av en ubebygd parsell på eiendommen gnr. 1, bnr. 2 i Seglvik.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27 – 4 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale 
og tinglyses på skjøtet.

Vi der det som positivt at området blir benyttet til bebyggelse, all den tid det har vært relativt 
liten byggeaktivitet i dette området etter krigen. En slik utnyttelse av området kan gi positive 
ringvirkninger på sikt. Fradelingen må ikke ekskludere allmennheten fra området.



PS 2012/2 Søknad om deling av grunneiendom 1943/1/2 - Seglvik

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område A. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26 
innvilges søknaden til Jan O Larsen m/fl om fradeling av en parsell på inntil 0,5 dekar på 
eiendommen gnr 1 bnr 2. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommene gnr 1 bnr 13 
og 19.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

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 A. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26 
innvilges søknaden til Jan O Larsen m/fl om fradeling av en parsell på inntil 0,5 dekar på 
eiendommen gnr 1 bnr 2. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til eiendommene gnr 1 bnr 13 
og 19.

PS 2012/3 Søknad om deling av grunneiendom 1943/36/45 og 89 - Navit

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Johan Mathis Eira om 
fradeling av en bebygd parsell på inntil 1,9 dekar og en ubebygd parsell på inntil 1 dekar på 
eiendommene gnr 36 bnr 45 og 89. Tomtene skal benyttes til gjeterhytte.

Det forutsettes at Statens vegvesen gir utvidet avkjørselstillatelse til tomtene.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Søknad om deling til formål fritidshytte avslås.

Endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Søknad om deling til formål fritidshytte avslås.

PS 2012/4 Søknad om deling av grunneiendom 1943/31/15 - Kjækan

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
LNF-område A. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges 
søknaden til Gunn Synnøve Larsen om fradeling av en parsell på inntil 0,5 dekar på 
eiendommen gnr 31 bnr 15. Parsellen skal benyttes som tilleggstomt til gnr 31 bnr 35.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
LNF-område A. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges 
søknaden til Gunn Synnøve Larsen om fradeling av en parsell på inntil 0,5 dekar på 
eiendommen gnr 31 bnr 15. Parsellen skal benyttes som tilleggstomt til gnr 31 bnr 35.

PS 2012/5 Søknad om deling av grunneiendom 1943/27/7 - Badderen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Karl A Paulsen om 
fradeling av et punktfeste på eiendommen gnr 27 bnr 7. Punktfeste er allerede bebygd. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-4 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26-1 innvilges søknaden til Karl A Paulsen om 
fradeling av et punktfeste på eiendommen gnr 27 bnr 7. Punktfeste er allerede bebygd. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-4 skal adkomst frem til tomten sikres ved avtale og 
tinglyses.

PS 2012/6 Søknad om deling av grunneiendom 1943/9/13 - Alteidet

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges 
søknaden til Turid Emaus Karlstrøm om fradeling av en parsell på rundt 1,8 dekar på 
eiendommen gnr 9 bnr 13. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til gnr 9 bnr 43.

Den innkomne merknaden fra naboen tas til følge og parsellen forandres slik at dette ikke går 
utover adkomsten til naboeiendommens driftsbygning.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges 
søknaden til Turid Emaus Karlstrøm om fradeling av en parsell på rundt 1,8 dekar på 
eiendommen gnr 9 bnr 13. Parsellen skal benyttes som tilleggsareal til gnr 9 bnr 43.

Den innkomne merknaden fra naboen tas til følge og parsellen forandres slik at dette ikke går 
utover adkomsten til naboeiendommens driftsbygning.

PS 2012/7 Søknad om deling av grunneiendom 1943/37/3 - Karvika

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges søknaden til 
Rønnaug Josefsen m/fl om fradeling av eksisterende festetomt gnr 37 bnr 3 fnr 4 som omsøkt. 
Tomten skal benyttes til boligformål.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges søknaden til 
Rønnaug Josefsen m/fl om fradeling av eksisterende festetomt gnr 37 bnr 3 fnr 4 som omsøkt. 
Tomten skal benyttes til boligformål.

PS 2012/8 Klage på avslag om deling av grunneiendom 1943/42/1 - Spildra

1 1943/42/1. Deling av grunneiendom. Klage.

2 Oversiktskart

3 Kart 1:3000

Rådmannens innstilling

Teknisk utvalg har vurdert vedtaket på nytt etter klagen og kan ikke se at der er tilkommet 
momenter som tilsier at klagen skal tas til følge.

Teknisk utvalg opprettholder vedtak i sak 54/2011.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg har vurdert vedtaket på nytt etter klagen og kan ikke se at der er tilkommet 
momenter som tilsier at klagen skal tas til følge.

Teknisk utvalg opprettholder vedtak i sak 54/2011.

PS 2012/9 Søknad om konsesjon for erverv av grunneiendom 1943/31/6 -
Kjækan

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Magnar Stensvik sitt erverv at eiendommen gnr 
31 bnr 6 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.



Kjøpesum er satt til kroner 710.000.

Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives.

Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å utvikle eiendommen til turismeformål

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Magnar Stensvik sitt erverv at eiendommen gnr 
31 bnr 6 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til kroner 710.000.

Med hjemmel i jordlovens § 8 skal den dyrka jorda på eiendommen drives.

Kommunen anser det som positivt at erverver ønsker å utvikle eiendommen til turismeformål

PS 2012/10 Revisjon av renovasjonsforskriften

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommunes renovasjonsforskrift tas opp til revisjon.
Frist for innspill i saken er 4 uker fra annonsering.



PS 2012/11 Kommunalt brøytetilskudd

Rådmannens innstilling

Gjeldende fra 1.1.2012 kan det ytes kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på 
kommunale veger hvor den kommunale brøytinga har opphørt.  Unntaksvis kan det i helt 
spesielle tilfeller ytes støtte til de som har unormalt lang privat veg og hvor den enkelte husstand 
har store utgifter til brøyting. Søknad om tilskudd sendes kommunen innen 1. juni, vedlagt 
regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter og behandles av teknisk utvalg. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Andre setning strykes.

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gjeldende fra 1.1.2012 kan det ytes kommunalt brøytetilskudd til privat utført brøyting på 
kommunale veger hvor den kommunale brøytinga har opphørt. Søknad om tilskudd sendes 
kommunen innen 1. juni, vedlagt regnskap for brøytinga, fortrinnsvis med legitimerte utgifter og 
behandles av teknisk utvalg. 

PS 2012/12 Søknad om fradeling av fallrettigheter - Langdalselva

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i jordlovens § 12 godkjennes avtalen mellom grunneier (av gnr 11 bnr 1 og 5) og 
Småkraft AS om rettigheter i forbindelse med Langdalselv kraftverk.

Bortleie av bruksrettighetene i avtalen fra 2003 godkjennes for 40 år fra kraftverket er i 
kommersiell drift

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i jordlovens § 12 godkjennes avtalen mellom grunneier (av gnr 11 bnr 1 og 5) og 
Småkraft AS om rettigheter i forbindelse med Langdalselv kraftverk.

Bortleie av bruksrettighetene i avtalen fra 2003 godkjennes for 40 år fra kraftverket er i 
kommersiell drift



PS 2012/13 Søknad om konsesjon for leieavtale - Langdalselv kraftverk

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 3 innvilges Småkraft AS konsesjon for sin leieavtale 
om bruksrettigheter på eiendommen gnr 11 bnr 1 og 5 i Kvænangen Kommune.

Det innvilges konsesjon for avtale inngått i 2003 for 40 år fra kraftverket er i kommersiell drift.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 3 innvilges Småkraft AS konsesjon for sin leieavtale 
om bruksrettigheter på eiendommen gnr 11 bnr 1 og 5 i Kvænangen Kommune.

Det innvilges konsesjon for avtale inngått i 2003 for 40 år fra kraftverket er i kommersiell drift.

PS 2012/14 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

1 Brev

2 Fylkesmannen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Allskog i forbindelse med befaring av tresatt impediment og 
skog.

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes følgende vilkår for dispensasjonen:
1. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 2. januar – 15. april 2012 med følgende unntak:

a. Dispensasjonen gjelder ikke på lørdager og søndager.
b. Dispensasjonen gjelder ikke i påsken fra og med lørdag 31. mars til og med 

mandag 9. april.
2. Dispensasjonen gjelder kun på snødekt mark.
3. Det kan brukes inntil 3 snøskutere i inntil 10 dager. Innenfor denne rammen skal 

kjøringen begrenses til et minimum for å gjennomføre nødvendige befaringer.



4. Dispensasjonen gjelder for Statens skogsakkyndig Severin Myrbakken, Statskog 
skogsakkyndig Hans Otto Øverby, og Allskog skogbruksplanlegger Rune Moen.

5. Kjøring skal påfølges Fylkesmannens kjørebok før hver tur og framvises ved kontroll.
6. Det skal gis en kort rapport om hvordan dispensasjonen er benyttet sammen med utfylt 

kjørebok til kommunen innen 1. juli 2012.

Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade på natur og mennesker. Mislighold medfører inndragning.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Allskog i forbindelse med befaring av tresatt impediment og 
skog.

Med hjemmel i forskriftens § 7 settes følgende vilkår for dispensasjonen:
7. Dispensasjonen gjelder i tidsrommet 2. januar – 15. april 2012 med følgende unntak:

a. Dispensasjonen gjelder ikke på lørdager og søndager.
b. Dispensasjonen gjelder ikke i påsken fra og med lørdag 31. mars til og med 

mandag 9. april.
8. Dispensasjonen gjelder kun på snødekt mark.
9. Det kan brukes inntil 3 snøskutere i inntil 10 dager. Innenfor denne rammen skal 

kjøringen begrenses til et minimum for å gjennomføre nødvendige befaringer.
10. Dispensasjonen gjelder for Statens skogsakkyndig Severin Myrbakken, Statskog 

skogsakkyndig Hans Otto Øverby, og Allskog skogbruksplanlegger Rune Moen.
11. Kjøring skal påfølges Fylkesmannens kjørebok før hver tur og framvises ved kontroll.
12. Det skal gis en kort rapport om hvordan dispensasjonen er benyttet sammen med utfylt 

kjørebok til kommunen innen 1. juli 2012.

Dispensasjonen skal medbringes under kjøring. All motorferdsel i utmark skal foregå aktsomt 
og hensynsfullt for å unngå skade på natur og mennesker. Mislighold medfører inndragning.

PS 2012/15 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 innvilges søknaden til Ingrid Henriksen. Det gis dispensasjon etter § 6 til; Ragnhild S 
Henriksen, Magnus S Henriksen, Vegar S Henriksen, Kjell Tyssen, Jan Arild Kingswick, 
Caroline Kingswick, Marte Kingswick og Håvard Paulsen for transport av bagasje/utstyr og ved 
til hytte på eiendommen gnr 46 bnr 16 fnr 2. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen:



 Antall turer skal begrenses til et minimum
 Dispensasjonstillatelsen skrives ut på dispensasjonen til de som kommer inn under 

forskriftens § 5 c og det gis til sammen 2 dispensasjoner.
 Dispensasjonen gjelder for skutersesongen 2012 og 2013.
 Dispensasjonen gjelder fra Oksfjord i Nordreisa via ”vanlig” dispensasjonstrase til hytta 

på Meiland. Dispensasjonen kan i nødstilfelle brukes fra Meiland til kaia i Valan ifbm 
dårlig vær.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Ingrid Henriksen. Det gis dispensasjon etter § 6 til; Ragnhild S 
Henriksen, Magnus S Henriksen, Vegar S Henriksen, Kjell Tyssen, Jan Arild Kingswick, 
Caroline Kingswick, Marte Kingswick og Håvard Paulsen for transport av bagasje/utstyr og ved 
til hytte på eiendommen gnr 46 bnr 16 fnr 2. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen:

 Antall turer skal begrenses til et minimum
 Dispensasjonstillatelsen skrives ut på dispensasjonen til de som kommer inn under 

forskriftens § 5 c og det gis til sammen 2 dispensasjoner.
 Dispensasjonen gjelder for skutersesongen 2012 og 2013.
 Dispensasjonen gjelder fra Oksfjord i Nordreisa via ”vanlig” dispensasjonstrase til hytta 

på Meiland. Dispensasjonen kan i nødstilfelle brukes fra Meiland til kaia i Valan ifbm 
dårlig vær.

PS 2012/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

1 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges Kvænangen Skogsstuer dispensasjon for 2 snøskutere med inntil 2 turer pr skuter opp 
til Kvænangen Skogsstuer. Det innvilges samme antall dispensasjoner og turer til Limpahytta. 

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges Kvænangen Skogsstuer dispensasjon for 2 snøskutere med inntil 2 turer pr skuter opp 
til Kvænangen Skogsstuer. Det innvilges samme antall dispensasjoner og turer til Limpahytta. 

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.

PS 2012/17 Søknad om dispensasjon fra lov om motorfersel i utmark - § 6

1 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

2 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangsbotn grendehus delvis. Dispensasjonen gjelder for de to 
skiløypene som fikk dispensasjon fra kommunen og Fylkesmannen i 2011.

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangsbotn grendehus delvis. Dispensasjonen gjelder for de to 
skiløypene som fikk dispensasjon fra kommunen og Fylkesmannen i 2011.

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.

PS 2012/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2012/1 Søknad om oppføring av TTPU bygg 1943/13/268

RS 2012/2 Svar på Søknad om prøveoppskyting av fyrverkeri

RS 2012/3 Svar på feieavgift 1943/9/56

RS 2012/4 Svar vedr. feieavgift 1943/42/23

RS 2012/5 Svar på søknad om fritak feieavgift

RS 2012/6 Svar på søknad om fritak av kommunale avgifter.

RS 2012/7 Søknad om endring av gitt tillatelse i del teknisk utvalg nr 12/11 1943/31/61

RS 2012/8 Søknad utrykningskjøretøy

RS 2012/9 Søknad utrykningskjøretøy

PS 2012/19 Søknad om deling av grunneiendom 1943/37/3 - Karvika

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel LNF-område A. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og 
bygningslovens § 26 innvilges søknaden til Rønnaug Josefsen m/fl om fradeling av eksisterende 
festetomt gnr 37 bnr 3 fnr 2 som omsøkt. Tomten skal benyttes til bolig.



Det tillates ikke inngjerding av tomten da dette vil være til hinder for fri ferdsel i strandsonen.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 30.01.2012 

Behandling:

Vedtak:

RS 2012/10 Søknad om ferdigattest for hytte

RS 2012/11 Ferdigattest

RS 2012/12 Svar på søknad om fritak fra feieavgift.

RS 2012/13 Svar vedr. feieavgift

RS 2012/14 Svar på feieavgift fritidshus

RS 2012/15 Svar på søknad om fritak fra feiing

RS 2012/16 Svar på søknad om fritak fra feiing

RS 2012/17 Søknad om tillatelse

RS 2012/18 Ferdigattest 1943/36/3

RS 2012/19 Svar på søknad om fritak for feiing av pipe.

RS 2012/20 Søknad om legging av ny avkjøring samt 60 meter vei på 
1943/30/3,4,28

RS 2012/21 1943/30/3. Klage over teknisk utvalgs vedtak i sak 2011/29 -
avslag på søknad om fradeling av to fritidsparseller.

RS 2012/22 Deling av grunneiendom 1943/31/4 - Perten

RS 2012/23 Ferdigatest

RS 2012/24 Ferdigattest 1943/13/149


