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PS 2012/20 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 - 08.03.2012 

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 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.

PS 2012/21 Søknad om deling av grunneiendom 1943/13/12 - Burfjord

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt jordlovens § 12 avslås søknaden fra Elinor 
Henriksen om fradeling av bolighuset på eiendommen gnr 13 bnr 12 i Burfjord.

Etter en helhetsvurdering av søknaden kan ikke kommunen se at fordelene med å dispensere fra 
kommuneplanens arealdel er klart større enn ulempene. Eiendommen ligger flott til nært 
Burfjord og kommunen anser det som viktig å ta vare på hele eiendommen som en ressurs. Ved 
en fradeling vil eiendommen stå uten en boenhet og det er uheldig med tanke på eiendommen 
som en helhet. Eiendommen kan selv uten fradeling benyttes til samme formål som er oppgitt i 
søknaden.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt jordlovens § 12 avslås søknaden fra Elinor 
Henriksen om fradeling av bolighuset på eiendommen gnr 13 bnr 12 i Burfjord.

Etter en helhetsvurdering av søknaden kan ikke kommunen se at fordelene med å dispensere fra 
kommuneplanens arealdel er klart større enn ulempene. Eiendommen ligger flott til nært 
Burfjord og kommunen anser det som viktig å ta vare på hele eiendommen som en ressurs. Ved 
en fradeling vil eiendommen stå uten en boenhet og det er uheldig med tanke på eiendommen 
som en helhet. Eiendommen kan selv uten fradeling benyttes til samme formål som er oppgitt i 
søknaden.

PS 2012/22 Søknad om deling av grunneiendom 1943/28/35 - Nordstraumen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26 samt jordlovens 
§ 12 innvilges søknaden til Elling Andersen m/fl om fradeling av to ubebygde parseller og en 
ubebygd parsell på eiendommen gnr 28 bnr 35. Parsellene skal benyttes til fritidsformål. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-4 skal adkomst frem til tomtene sikres ved avtaler og 
tinglyses på skjøtene.

Det er lagt vekt på at fradelingene ikke vil være til noen hinder for allmennhetens ferdsel i 
området. Tomtene tillates heller ikke inngjerdet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

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. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 26 samt jordlovens 
§ 12 innvilges søknaden til Elling Andersen m/fl om fradeling av to ubebygde parseller og en 
ubebygd parsell på eiendommen gnr 28 bnr 35. Parsellene skal benyttes til fritidsformål. Med 
hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-4 skal adkomst frem til tomtene sikres ved avtaler og 
tinglyses på skjøtene.

Det er lagt vekt på at fradelingene ikke vil være til noen hinder for allmennhetens ferdsel i 
området. Tomtene tillates heller ikke inngjerdet.



PS 2012/23 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 Kvænangsbotn Grendehus om dispensasjon i forbindelse med 
tilsyn, transport av materialer og utstyr samt uttak av ved til gammen ved Kvalvannet. Med 
hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Kjøring skal begrenses til et nødvendig minimum for den aktuelle transporten.
 Om det i forbindelse med transporten oppdages forhold som kan føre til skade eller 

forstyrrelse på naturmiljøet, mennesker eller tamrein skal kjøringen avbrytes.
 Tillatelsen gjelder kjøring med snøskuter på snødekt mark.
 Tillatelsen gjelder fra snøskuterløype nr 5 ved Ásllagajávri og korteste vei til gammen. 

Fra gammen gjelder tillatelsen til å hente ved fra skog som er avtalt med Statskog.
 Tillatelsen gjelder for maksimum fire turer med inntil fire snøskutere pr tur fra 

12.03.2012 til og med 30.04.2012.
 Kvænangsbotn Grendehus skal planlegge, og organisere transporten slik at kjøring med 

de aktuelle snøskutere kan gjøres samtidig.
 Før kjøring skal Fjelltjenesten varsles. Om det er mulig skal transporten samordnes med 

oppdrag Fjelltjenesten måtte ha i området.
 Snøskuterne skal være påmontert slede.
 På vei fra Ásllagájavri til Kvalvannsgammen skal sledene være lastet med materialer 

som er nødvendig for å fullføre den påbegynte oppgraderingen av gammen.
 Dispensasjonen er bare gyldig sammen med tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms og 

samtykke fra grunneier.
 Under kjøring må alle som kjører ha med seg:

1. Dispensasjon fra Kvænangen Kommune
2. Tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms
3. Stemplet kjørebok fra Fylkesmannen i Troms

 All kjøring mellom snøskuterløypa og gammen skal registreres i kjøreboken fra 
Fylkesmannen. Hver tur skal føres opp i kjøreboka før turen starter. Kopi av kjøreboka 
fra Fylkesmannen sendes til kommunen innen 1. juni 2012.

 Etter ankomst til gammen kan snøskuterne kun brukes til kjøring mellom gammen og 
skogen der veden skal hentes. Antall turer mellom gammen og skogen skal begrenses til 
det som er nødvendig for å frakte ved.

 På vei fra skogen tilbake til gammen skal sleden være fullt lastet med ved.
 Etter teknisk vurdering av gammen skal Kvænangsbotn Grendehus underrette 

Kvænangen kommune om dere fornyer avtalen med Statskog eller ikke. Dersom 
Kvænangsbotn Grendehus ikke fornyer driftsavtalen for Kvalvannsgammen med 
Statskog faller denne dispensasjonen bort.

 Dersom ikke vilkårene fra Kvænangen Kommune følges vil dispensasjonen bli trukket 
tilbake. All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

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 Kvænangsbotn Grendehus om dispensasjon i forbindelse med 
tilsyn, transport av materialer og utstyr samt uttak av ved til gammen ved Kvalvannet. Med 
hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Kjøring skal begrenses til et nødvendig minimum for den aktuelle transporten.
 Om det i forbindelse med transporten oppdages forhold som kan føre til skade eller 

forstyrrelse på naturmiljøet, mennesker eller tamrein skal kjøringen avbrytes.
 Tillatelsen gjelder kjøring med snøskuter på snødekt mark.
 Tillatelsen gjelder fra snøskuterløype nr 5 ved Ásllagajávri og korteste vei til gammen. 

Fra gammen gjelder tillatelsen til å hente ved fra skog som er avtalt med Statskog.
 Tillatelsen gjelder for maksimum fire turer med inntil fire snøskutere pr tur fra 

12.03.2012 til og med 30.04.2012.
 Kvænangsbotn Grendehus skal planlegge, og organisere transporten slik at kjøring med 

de aktuelle snøskutere kan gjøres samtidig.
 Før kjøring skal Fjelltjenesten varsles. Om det er mulig skal transporten samordnes med 

oppdrag Fjelltjenesten måtte ha i området.
 Snøskuterne skal være påmontert slede.
 På vei fra Ásllagájavri til Kvalvannsgammen skal sledene være lastet med materialer 

som er nødvendig for å fullføre den påbegynte oppgraderingen av gammen.
 Dispensasjonen er bare gyldig sammen med tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms og 

samtykke fra grunneier.
 Under kjøring må alle som kjører ha med seg:

1. Dispensasjon fra Kvænangen Kommune
2. Tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms
3. Stemplet kjørebok fra Fylkesmannen i Troms

 All kjøring mellom snøskuterløypa og gammen skal registreres i kjøreboken fra 
Fylkesmannen. Hver tur skal føres opp i kjøreboka før turen starter. Kopi av kjøreboka 
fra Fylkesmannen sendes til kommunen innen 1. juni 2012.

 Etter ankomst til gammen kan snøskuterne kun brukes til kjøring mellom gammen og 
skogen der veden skal hentes. Antall turer mellom gammen og skogen skal begrenses til 
det som er nødvendig for å frakte ved.

 På vei fra skogen tilbake til gammen skal sleden være fullt lastet med ved.
 Etter teknisk vurdering av gammen skal Kvænangsbotn Grendehus underrette 

Kvænangen kommune om dere fornyer avtalen med Statskog eller ikke. Dersom 
Kvænangsbotn Grendehus ikke fornyer driftsavtalen for Kvalvannsgammen med 
Statskog faller denne dispensasjonen bort.

 Dersom ikke vilkårene fra Kvænangen Kommune følges vil dispensasjonen bli trukket 
tilbake. All kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og 
mennesker.

PS 2012/24 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 avslås 
søknaden til Thor H Larsen.



Det er lagt vekt på at det ikke påvises et særlig behov, formålet med kjøringen er turkjøring og 
rekreasjon, behovet kan dekkes på annen måte og det kan være vilt inne i området på denne 
tiden av året. Alle disse momenter ligger utenfor det forvaltningsmessige skjønnet kommunen er 
satt til å forvalte i slike saker. Det er også tidligere avslått tilsvarende søknad i omtrent samme 
område.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag avslås 
søknaden til Thor H Larsen.

Det er lagt vekt på at det ikke påvises et særlig behov, formålet med kjøringen er turkjøring og 
rekreasjon, behovet kan dekkes på annen måte og det kan være vilt inne i området på denne 
tiden av året. Alle disse momenter ligger utenfor det forvaltningsmessige skjønnet kommunen er 
satt til å forvalte i slike saker. Det er også tidligere avslått tilsvarende søknad i omtrent samme 
område.

PS 2012/25 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 Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2012 – 04.05.2012.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 



Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: I nest siste avsnitt tilføyes: senest 1. juni.
Nytt avsnitt: Manglende rapportering av ovenstående vilkår innen fastsatt frist, vil kunne 
medføre at senere søknader ikke innvilges.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2012 – 04.05.2012.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong, senest 1. juni.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.
 Manglende rapportering av ovenstående vilkår innen fastsatt frist, vil kunne medføre at 

senere søknader ikke innvilges.

PS 2012/26 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 Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Bjørn Are 
Andersen, Janicke Lyse, Anders Nysveen, Valter Olsen, Kenneth Isaksen, Fred Isaksen, 
Johnny Bjerk, Jan Olav Olsen og Sven Erik Fresti.

 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2012 – 04.05.2012.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: I nest siste avsnitt tilføyes: senest 1. juni.
Nytt avsnitt: Manglende rapportering av ovenstående vilkår innen fastsatt frist, vil kunne 
medføre at senere søknader ikke innvilges.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslagene fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende 
vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Bjørn Are 
Andersen, Janicke Lyse, Anders Nysveen, Valter Olsen, Kenneth Isaksen, Fred Isaksen, 
Johnny Bjerk, Jan Olav Olsen og Sven Erik Fresti.

 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2012 – 04.05.2012.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong, senest 1. juni.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.
 Manglende rapportering av ovenstående vilkår innen fastsatt frist, vil kunne medføre at 

senere søknader ikke innvilges. 

PS 2012/27 Søknad om utvidelse og endring av akvakulturtillatelse for laks 
på lokalitet 10806 - Rakkenes

1 Brev

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om utvidelse og 
endring akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet 10806 –
Rakkenes.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (05.01.2012 – 02.02.2012) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.



Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om utvidelse og 
endring akvakultur for matfisk av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet 10806 –
Rakkenes.

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (05.01.2012 – 02.02.2012) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

PS 2012/28 Klage på søknad om fritak for feiing av pipe

Rådmannens innstilling

Klagen tas ikke tilfølge. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Søknad om fritak kan innvilges når de resterende ovner er 
demonterte og røykuttak er forseglet og godkjent.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen tas ikke tilfølge. 
Søknad om fritak kan innvilges når de resterende ovner er demonterte og røykuttak er forseglet 
og godkjent.



PS 2012/29 Bruksendring av bolighus til fritidsbolig

Rådmannens innstilling

Saken legges fram uten innstilling

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Forslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg ber om at saker vedrørende bruksendring av boliger 
legges fram til politisk behandling f.o.m. møtedato 08.03.2012.

Forslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg ber om at saker vedrørende bruksendring av boliger legges fram til politisk 
behandling f.o.m. møtedato 08.03.2012.

PS 2012/30 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 08.03.2012 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2012/29 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

RS 2012/30 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter

RS 2012/31 Søknad om bruksendring fra bolighus til fritidsbolig 1943/31/30 Kjækan

RS 2012/32 Søknad om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av kai 1943/46/11

RS 2012/33 Søknad om avgiftsfritak på kommunale avgifter

RS 2012/34 Konsesjon for erverv av eiendommen 1943/2/45 - Olderfjord

RS 2012/35 Ferdigattest 1943/35/34.

RS 2012/36 Svar på søknad om fritak på feieavgift

RS 2012/37 Svar på søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2012/38 MELDING OM BRANNVERNET 2011


