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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/31 Kvænangen Teknisk utvalg 02.05.2012

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr 82

Vedlegg
1 søknad
2 kart/oversikt

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til 
Høgskolen i Nord-Trøndelag. Tillatelsen omfatter nødvendig landing med helikopter i de to 
utvalgte områdene i kommunen i perioden rundt 23. juni til rundt 10. juli. Tillatelsen gjelder for 
2012 og 2013.

Med hjemmel i § 6, 2. ledd settes det som vilkår at reinbeitedistriktene i de to områdene 
kontaktes før flygingen tar til.

Saksopplysninger

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT) skal i samarbeid med Direktoratet for Naturforvaltning 
(DN), Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Norsk Ornitologisk Forening (NOF) i 
forbindelse med en landsomfattende overvåking av fugl foreta bestandstakseringer i 2 områder i 
Kvænangen.

Norge har bestemt at bestandsutviklingen av terrestrisk hekkende fugler er en av 18 
hovedindikatorer for om vi har en bærekraftig utvikling. Det er derfor startet opp et 
overvåkingsprosjekt på fugl, der data samles inn på en standardisert og representativ måte. 
Dermed kan vi finne ut hvordan bestandsutviklingen er for mange fuglearter i Norge. For å 



skaffe et representativt utvalg av takseringsområder har de brukt et rutenett (LUCAS) på 18x18 
km. Det er ca 1000 slike for å dekke hele fastlands Norge, og av disse er ca 500 ruter trukket ut 
tilfeldig. Med slik utvelging av takseringsruter er det naturlig at noen havner i områder langt fra 
veg. De aller fleste rutene skal besøkes en gang årlig, og fugletakseringen gjennomføres til 
samme tid og etter samme metodikk hvert år. Noen ruter er langt fra veg og ruter der 
feltpersonellet trenger helikoptertransport vil takseres sjeldnere. Gjerne med 2-3 år mellom hver 
gang. Prosjektet startet i Midt-Norge i 2005, men fra 2012 vil det omfatte hele landet.
Resultatene fra prosjektet inngår i Norges forpliktelser til innrapportering av miljøtilstand til 
Europa, og de norske dataene brukes til bl.a å se om EU har en bærekraftig utvikling. Innen de 
utvalgte LUCAS-rutene, takseres en firkant på 1,5x1,5 km. For hver 300 meter gjennomføres en 
punkttaksering, mens det registreres mer sjeldne arter under forflytning mellom punktene. 

Forflytning under taksering skjer til fots. For noen ruter er det imidlertid behov for 
helikoptertransport for å komme fram til ruta. Store avstander, vanskelig terreng og store elver 
er årsaker til dette. For å få et representativt utvalg av takseringsområdene er det imidlertid 
viktig at også disse fjerntliggende områdene inkluderes.

Det er ønskelig å transportere en feltperson med helikopter og sette han av i nærheten av 
takseringsruten i løpet av en dag. Takseringen foregår så om natta. Feltpersonen hentes så med 
helikopter neste dag og transporteres direkte til neste takseringsrute. Logistikken legges opp for 
å få minst mulig flyging. Det betyr at hver rute vil ha to korte besøk av et helikopter, og dette vil 
ikke nødvendigvis skje hvert år.

Totalt vil de ha helikoptertransport til 20 områder hvert år. Transporten vil begynne ca 23. juni 
og vare til senest ca 10. juli. Hvis fem feltpersoner kan transporteres hver gang, betyr det at 20 
områder er besøkt i løpet av 4 dager. Det er ønskelig at en dispensasjon kan gjelde for 2012 og 
2013. I Kvænangen kommune er det valgt ut to ruter. Dette er ved Hestvatnet i Burfjordområdet 
og Girko-Nábár i nærheten av Cuiokat.

Søknaden skal behandles etter § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Her heter det at 
«Når særlige grunner foreligger, kan kommunen gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller 
luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter denne lov eller med hjemmel i loven. Tillatelsen 
etter første ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. Kommunen kan sette vilkår 
for tillatelsen. Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen.»

Vurdering

Prosjektet har pågått siden 2005 i Midt-Norge, men blir landsomfattende fra 2012. Prosjektet er 
viktig for Norge og opp mot EU for å se om man holder sine mål i forhold til bærekraftig 
utvikling. Av 1000 rutenett har det blitt trukket ut 500 og to av disse ligger i Kvænangen. Det er 
positivt at områder i kommunen er gjenstand for nasjonal forskning. Områdene som er valgt ut 
ligger forholdsvis utilgjengelig til for å kunne være mest mulig effektive i registreringen. Dette 
gjelder både området i Burfjord og området inne ved Nabar. Det er snakk om minimal transport 
og søkerne sammen med samarbeidspartene er selv klar over evt sårbare arter og reindrift i 
områdene. 

Ut fra formålet, den nasjonale verdien av prosjektet samt de forholdsvis utilgjengelige områdene 
kan man i dette tilfellet se at det foreligger særlige grunner for å kunne innvilge søknaden. Det 
er en fordel å innvilge for flere år av gangen for å være mest mulig effektiv i saksbehandlingen 
samt at det gir en mer forutsigbarhet til søkerne.
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Søker:
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Røstad

7600 Levanger
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tlf arb.: 74022743
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Samarbeidspartnere i det aktuelle prosjektet:

Direktoratet for Naturforvaltning (DN)

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

Bakgrunn:

Norge har bestemt at bestandsutviklingen av terrestrisk hekkende fugler er en av 18
hovedindikatorer for om vi har bærekraftig utvikling i Norge (Brunvoll et al. 2010). Det er derfor

startet opp et overvåkingsprosjekt på fugl, der data samles inn på en standardisert og representativ
måte. Dermed kan vi finne ut hvordan bestandsutviklingen er for mange fuglearter i Norge.

For å skaffe et representativt utvalg av takseringsområder, har vi brukt et rutenett (LUCAS) på 18 x 18
km. Det er ca 1000 slike for å dekke hele fastlands Norge, og av disse er ca 500 ruter trukket ut
tilfeldig. Med slik utvelging av takseringsruter, er det naturlig at noen havner i områder langt fra veg.
De aller fleste rutene skal besøkes en gang årlig, og fugletakseringene gjennomføres til samme tid og
etter samme metodikk hvert år. Noen ruter langt fra veg og ruter der feltpersonellet trenger
helikoptertransport, vil takseres sjeldnere, gjerne med 2-3 år mellom hver gang. Prosjektet startet i
Midt-Norge i 2005 etter to prøveår, og vil f.o.m. 2012 omfatte hele landet.

Prosjektet finansieres av DN, mens NINA, NOF og HiNT samarbeider om gjennomføring,
kvalitetssikring, datalagring og rapportering fra prosjektet. Resultatene fra prosjektet inngår i Norges
forpliktelser til innrapportering av miljøtilstand til Europa, og de norske data brukes bl.a. til å se om
EU har bærekraftig utvikling (PECBMS 2010). Resultater publiseres også jevnlig i Norge (Kålås &
Husby 2011).



Metode:

Innen de utvalgte LUCAS-rutene, takseres en firkant på 1,5 x 1,5 km. For hver 300 m gjennomføres en

punkttaksering, mens det registreres mer sjeldne arter under forflytning mellom punktene.

Forflytning under takseringene skjer til fots. For noen ruter trenger vi imidlertid helikoptertransport

for å komme fram til ruta. Store avstander, vanskelig terreng og store elver er årsaker til dette. For å

få et representativt utvalg av takseringsområder er det imidlertid viktig at også disse fjerntliggende

områdene inkluderes.

Vi ønsker å transportere en feltperson med helikopter og sette han av i nærheten av takseringsruta i

løpet av en dag. Takseringa foregår så om natta. Feltpersonen hentes så med helikopter neste dag og

transporteres direkte til neste takseringsrute. Logistikken legges opp for å få minst mulig flyging. Det

betyr at hver rute vil ha to korte besøk av et helikopter, og dette vil ikke nødvendigvis skje hvert år.

Totalt vil vi ha helikoptertransport til 20 områder hvert år. Transporten vil begynne ca 23. juni og

vare til senest ca 10. juli. Hvis fem feltpersoner kan transporteres hver gang, betyr det at 20 områder

er besøkt i løpet av fire dager. Det er ikke sikkert at været tillater så effektiv gjennomføring som

dette, men feltarbeidet skal i alle fall utføres så raskt som mulig.

Plassering av rutene:
Plasseringen av de ulike rutene som krever helikoptertransport går fram av vedlagte kart, og detaljert

informasjon om plassering av ruta går fram av vedlagte Excel ark. Excel arket angir også hvilken

kommune hver rute tilhører, og dermed hvilke ruter/hvilken rute jeg søker om tillatelse til å bruke

helikoptertransport til i denne søknaden.

Sikkerhet:

Seriøst helikopterselskap vil bli brukt til transporten (Helitrans og/eller Heliservice). Jeg vil kontakte

SNO (Statens Naturoppsyn) for å få informasjon om sårbare områder som vi ikke bør lande ved eller

fly over. Det kan være reindrift, snøugle, dverggås, fjellrev og andre forhold som vi må unngå å

forstyrre.

Sluttkommentar:

I lys av den store betydningen denne fugleovervåkinga har, og kravet til representativt utvalg av

områder som skal undersøkes, håper jeg at denne søknaden vil bli innvilget. Om noe er uklart eller

det foreligger mangelfull informasjon, vennligst ta kontakt med meg så snart som mulig.

Om mulig, ønsker jeg at denne søknaden skal gjelde for 2012 og 2013. Jeg har ikke oversikt akkurat

nå over hvilke av rutene som skal takseres i 2012, 2013 eller 2014 da logistikken vil utarbeides i

samarbeid med helikopterselskapet.

Litteratur
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1901 Maissajohka Bardu




19,90745780 68,40324992 34 455124 7588222 946058 7627454 701400 7595850 1922
1904 Gisttacohkka ,,Bardu-




19,50262008 68,57646475 34 438968 7607880 926352 7643643 683400 7613850 1922
1922 Jeartneoaivi , Nordreisa LVO Råisduottar 21,49133717 69,32225836 34 519362 7690374 989323 7740448 755400 7703850 1942
1925 Javreoaiwit Kafjiard.




21,08247490 69,49925664 34 503224 7710035 969601 7756627 737400 7721850 1940
1926 Sieiddiråsså Nordreisa..,




21,99681108 69,46481978 34 539022 7706511 1005503 7760172 773400 7721850 1942
1928 Inggågaiså Nordreisa ' LVO Navitdalen 21,58951862 69,64299587 34 522887 7726172 985778 7776349 755400 7739850 1942
1929 Girko-Nåbår , værian&en.:,




22,50899094 69,60585471 34 558681 7722644 1021682 7779899 791400 7739850 1943
1936 Hestvatnet 1,. langen




22,15801900 69,94537594 34 544316 7760202 1000176 7814027 773400 7775850 1943
2002 Bastevårri ',.)uwilsilne.




22,28928157 68,96553836 34 551641 7651062 1028769 7708080 791400 7667850 2011
2005 Ruvzaskaidi N.miukt.:Ino NP Øvre Ana rjo 24,94704996 68,83009688 35 417274 7636800 1136538 7718700 899400 7667850 2011
2006 Muorjevarri ,,u,okeino




24,57600224 69,01472906 35 403140 7657918 1116799 7734893 881400 7685850 2011
2007 Geasvarri 1,,tmokeino




22,84915195 69,26571355 34 573052 7685093 1043184 7745763 809400 7703850 2011
2010 M uvravå rri Koutokeino




24,19871126 69,19859296 35 389009 7679043 1097062 7751083 863400 7703850 2011
2011 Gålggo KaUtokeina,- ,.




22,45275003 69,44581021 34 556919 7704749 1023456 7761945 791400 7721850 2011
2012 Carajåvri ,r,ulokeino




22,90780070 69,42561168 ' 34 574813 7702987 1041411 7763719 809400 7721850 2011
2014 Skaidde-corru :,,resjok




24,71811563 69,33301362 35 410138 7693170 1113249 7770821 881400 7721850 2021
2016 Geallanlåhku '-,z0no




22,96738966 69,58548392 34 576576 7720881 1039636 7781675 809400 7739850 2011
2017 Savostanjavri Kautokeino




23,88125261 69,54116301 34 612360 7717354 1075550 7785228 845400 7739850 2011
2018 Ravdogielas Karasjol.




24,79086585 69,49210038 35 413642 7710795 1111472 7788783 881400 7739850 2021
2020 Stuevatnet Alta




22,56614192 69,76587539 34 560446 7740540 1019905 7797852 791400 7757850 2012
2021 Garraskaidi Alta




23,02794090 69,74532977 34 578340 7738774 1037859 7799630 809400 7757850 2012
2022 Buolzajohgielas Karasjok




24,40722664 69,67648444 35 399524 7731929 1091732 7804966 863400 7757850 2021
2023 Stuorra Fahttevarri Karasjok




24,86478000 69,65114908 35 417150 7728419 1109693 7806745 881400 7757850 2021
2025 Soulobeasjeaggi Karasjok




25,77627473 69,59692889 35 452391 7721401 1145620 7810307 917400 7757850 2021
2027 Vilgesrassa Alta




22,62422457 69,92587176 34 562212 7758435 1018127 7815805 791400 7775850 2012
2029 Stuoroaivi Alta




24,01690730 69,86006364 35 385408 7753069 1071993 7821144 845400 7775850 2012
2033 Skuovgilrassa Porsanger NP Stabbursdal 24,55189856 69,99490153 35 406552 7767181 1088169 7840884 863400 7793850 2020
2035 Uhcagåiså Tana




25,94104814 69,91397693 35 459414 7756632 1142053 7846236 917400 7793850 2025
2043 Straumsnes Sør-Varanger




29,69326008 69,80234769 35 603749 7746121 1284027 7878516 1061400 7811850 2030
2045 Seilandsjøkelen , ' Alta NP Seiiand 23,28023504 70,38443809 34 585417 7810347 1030735 7871444 809400 7829850 2012
2046 Goadehisjavri , "Porsanger,




24,70135339 70,31316963 35 413594 7802430 1084600 7876801 863400 7829850 2020
2047 Villreintoppen Porsanger




25,64260694 70,25949966 35 448835 7795383 1120518 7880375 899400 7829850 2020
2049 Vazzejohka Lebesby




26,57843234 70,20095722 35 484063 7788339 1156443 7883952 935400 7829850 2022
2050 Jeakkas Tana




27,50842143 70,13759238 35 519279 7781298 1192375 7887531 971400 7829850 2025
2055 Njunnas Lebesby




26,19841881 70,38918911 35 469975 7809473 1136691 7900125 917400 7847850 2022
2056 Ga I bmatoaivi Lebesby




27,13827678 70,32769855 35 505195 7802424 1172618 7903706 953400 7847850 2022
2057 Lemetguroaivvit Tana




27,60591456 70,29513694 35 522801 7798900 1190584 7905498 971400 7847850 2025
2061 Ravdolavzi Kvalsund




24,85582424 70,63128215 35 420649 7837676 1081023 7912715 863400 7865850 2017
2063 Såltålås Lebesby




26,28706302 70,54749287 35 473502 7827085 1134900 7918087 917400 7865850 2022
2067 Kjøltindan VadsØ NP Varangerhal 29,57258050 70,30919776 35 596717 7802399 1260668 7930646 1043400 7865850 2003
2069 Beatnatrassa M.soy




24,93501767 70,79027788 35 424182 7855297 1079233 7930670 863400 7883850 2018
2070 Lille Porsangen Lebesby




26,37719193 70,70574458 35 477033 7844697 1133107 7936047 917400 7883850 2022
2072 Våggecearru Berlevåg




28,74987031 70,54011243 35 565055 7827044 1222930 7945023 1007400 7883850 2024
2075 Adjavaggi 1\födkaPp




26,46884187 70,86394303 35 480567 7862308 1131313 7954008 917400 7901850 2019



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2010/5325 -18

Arkiv: 1943/1/2

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 23.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/32 Kvænangen Teknisk utvalg 02.05.2012

Klage på dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersonen ved fradeling 
av tomt på 1943/1/2 - Seglvik

Vedlegg

1 Klage fra Fylkesmannen.pdf

2 Oversiktskart

3 Kart

Rådmannens innstilling

Kommunen synes det er positivt at det er byggeaktiviteter rundt om i bygdene og spesielt i 
områder hvor det ikke er så stor byggeaktivitet, men kommunen kan ikke i dette tilfellet se at 
fordelene med å innvilge dispensasjonen er større enn ulempene. Kommunen har etter en 
vurdering av klagen kommet frem til at en utvidelse av byggeområdet bør skje gjennom 
rullering av kommuneplanens arealdel.

Klagen fra Fylkesmannen i Troms tas tilfølge.

Saksopplysninger

Fylkesmannen i Troms påklager vedtaket gjort i teknisk utvalgssak 1/2012. Teknisk utvalg 
vedtok følgende «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 fra Jan O Larsen m/fl om fradeling av en ubebygd tomt 
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 ser det som positivt av 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 
ringvirkninger på sikt. Fradelingen må ikke ekskludere allmennheten fra området.»

Dette var et endringsforslag fra AP/KP som ble enstemmig vedtatt i utvalget 30.01.2012.
Fylkesmannen har innen klagefristen påklaget dette vedtaket. De uttalte også i sin 
høringsuttalelse av 7.3.2011 at man av hensynet til allmennhetens bruk av strandsonen burde 
avstå fra oppretting av hyttetomt helt nede i fjæra.

I sin klage fremfører Fylkesmannen sine merknader knyttet opp mot allmennhetens bruk av 
strandsonen knyttet opp mot de Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av 
strandsonen langs sjøen.

Fylkesmannen påpeker at Troms er en del av minst restriktive av tre områder hvor det er lagt 
opp en del føringer.

 Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at 
utbyggingen skjer mest mulig konsentrer. Utbygging i urørte områder med spesielle 
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. 
Dette gjelder for eksempel utbygging i kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter.

 Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør 
ikke tillates utbygginger i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og 
allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. 
Forholdet til andre interesser, som for eksempel fiske, landbruk, oppdrett og reindrift må 
også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best 
mulig.

 Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også 
vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses 
omgivelsene best mulig.

 I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og 
alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha adgang til å tillate 
tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om 
tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten 
kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområder eller 
lignende.

 Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, f.eks satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp 
mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran.

 Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være 
grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som f.eks brygger, naust, næringstiltak og 
sjørettede reiselivsanlegg.

 Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp 
mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles 
brygger og naust bør også vurderes.

Fylkesmannen i Troms holder med dette fast ved at tiltaket det legges opp til vil være i strid med 
de sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringer, føringer som senere er forsterket 
gjennom Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. De 
påpeker at tiltaket  vil åpne opp for en videre utbygging utenfor den eksisterende bebyggelsen. I 
området er det begrensede arealer som er ubebygd, og dermed tilgengelig for allmennheten. Så 
lenge det er mulig å fortette allerede bebygde områder, bør disse områdene skånes mot
utbygging. Også av landskapsmessige hensyn bør videre bebyggelse skje ved fortetting inne i 



eksisterende bebyggelse, hvor det også finnes fast veiforbindelse. Oppretting av bebyggelse uten 
veiforbindelse vil ofte kunne føre til krav om videreføring av vei, noe som igjen vil forringe 
kulturlandskapet.

Vurdering

Administrasjonen har i sine tidligere behandlinger av søknaden om deling av ei ubebygd tomt 
påpekt at ”åpning” av nye områder for bygging bør skje gjennom en rullering av arealplanen. 
Dette vil gi en bredere vurdering av helheten av områdene enn ved enkeltfradelinger. 
Administrasjonen har også vurdert om ny bebyggelse i området heller bør skje gjennom 
fortetting av allerede bebygd område. 

Selv om søker klarer å plassere hytten godt på oversiden av stien som går gjennom området vil 
tiltaket føre til privatisering av strandsonen noe som erfaringsmessig kan medføre ulemper både 
for hytteeier og allmennheten.

Kommunen synes det er positivt at det er byggeaktiviteter rundt om i bygdene og spesielt i 
områder hvor det ikke er så stor byggeaktivitet, men kommunen kan ikke i dette tilfellet se at 
fordelene med å innvilge dispensasjonen er større enn ulempene. Administrasjonen har etter en 
vurdering av klagen kommet frem til at en utvidelse av byggeområdet evt bør skje gjennom 
rullering av kommuneplanens arealdel.
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Klage - dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meters-sonen ved søknad
om fradeling av hyttetomt på gnr. 1 bnr. 2 i Kvænangen kommune

Fylkesmannen i Troms påklager kommunens avgjørelse.

Fylkesmannen i Troms viser til kommunens brev av 31.1.2012, hvor det går fram at søknad
om dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meters-sonen er innvilget.

Eiendommen ligger ved veis ende i Seglvik, ei bygd helt ytterst i Kvænangsfjorden. Tiltaket
er søkt gjennomført nede i fjæra.

Vi uttalte i brev av 7.3.2011 at man av hensyn til allmennhetens bruk av strandsonen burde
avstå fra oppretting av hyttetomt helt nede i fjæra. Slik etablering virker privatiserende og vil
bidra til å ekskludere allmennheten fra et i utgangspunkt attraktivt naturområde.

Kommunen behandlet søknaden i møte den 30.1.2012, og godkjenner her søknaden. Utvalget
uttalte at det er positivt at området blir benyttet til bebyggelse, all den tid det har vært relativt
liten byggeaktivitet i dette området etter krigen. Tiltaket kan gi positive ringvirkninger på sikt.
Teknisk utvalgt uttalte avslutningsvis at fradelingen ikke måtte ekskludere allmennheten fra
området.

Fylkesmannens merknader
Vi fikk i 2011  Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen.  Troms er en del av det minst restriktive av tre områder, hvor det er lagt opp til følgende
føringer:

Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle
friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det
gjelder for eksempel utbygging i kyst- og f:jordlandskaper med spesielle kvaliteter.

Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør
ikke tillates utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og
allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap.
Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må
også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig.

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Landbruksavdelingen www.fylkesmannen.no/troms
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Alternative plasseringer bør vurderes og velges dersom det er mulig. Det bør også
vurderes om tiltaket kan trekkes vekk fra sjøen. Tiltak som tillates må tilpasses omgivelsene
best mulig.

I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og
alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å
tillate tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om
tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten
kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.

Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og
turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må
veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran.

Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være
grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak
og sjørettede reiselivsanlegg.

Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot
hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran, og mulighetene for felles brygger og
naust bør også vurderes.

Fylkesmannen i Troms holder fast ved at tiltaket det her legges opp til vil være i strid med de
sentrale politiske føringer som er gitt av regjeringer, føringer som senere er forsterket
gjennom  Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.
Tiltaket vil åpne for en videre utbygging utenfor den eksisterende bebyggelsen. I området er
det begrensede arealer som er ubebygd, og dermed tilgjengelig for allmennheten. Så lenge det
er mulig å fortette allerede bebygde områder, bør disse områdene skånes mot utbygging.

Også av landskapsmessige hensyn bør videre bebyggelse skje ved fortetting inne i
eksisterende bebyggelse, hvor det også finnes fast veiforbindelse. Oppretting av bebyggelse
uten veiforbindelse vil ofte kunne føre til krav om videreføring av vei, noe som igjen vil
forringe kulturlandskapet.

Fylkesmannens klage
Fylkesmannen i Troms påklager med dette kommunens avgjørelse hvor det er gitt
dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meters-sonen.

d hilse

vein Ludvigsen
fylkesmann

Per Elvestad
kst landbruksdirektør
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/598 -2

Arkiv: 1943/35/13

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 23.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/33 Kvænangen Teknisk utvalg 02.05.2012

Søknad om deling av grunneiendom 1943/35/13 - Leirbukt

Henvisning til lovverk:
LOV 2008-06-27 nr 71 (Lov om planlegging- og byggesaksbehandling)
LOV 1995-05-12 nr 23 (Lov om jord)

Vedlegg
1 1943/35/13. Søknad om deling av grunneiendom.
2 Oversiktskart
3 Kart.

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 Arnt Olaussen om fradeling av en bebygd tomt på eiendommen gnr 35 bnr 13. 
Tomten skal benyttes til boligformål.

Det er lagt vekt på at eiendommen fortsatt vil ha en boenhet igjen etter fradelingen, at tomten 
har fått en fornuftig arronderingsmessig utforming med tanke på utnyttelse av restarealet samt at 
kommunen anser det som positivt at unge mennesker ønsker å etablere seg i bygdene.

Saksopplysninger

Arnt Olaussen søker om tillatelse til å fradele en bebygd tomt på eiendommen gnr 35 bnr 13 i 
Leirbukt. Søknaden omfatter eiendommens bolighus. Formålet med fradelingen er boligformål.

Eiendommen ligger i Leirbukt ca 2,5 km fra krysset i Sørfjord inn mot Toppelbukt. I henhold til 
opplysninger fra Skog og landskap består eiendommen av 16 dekar dyrka jord, 100 dekar skog 
og 34 dekar anna areal. På eiendommen står det et bolighus i brukbar stand, en garasje, en 
driftsbygning samt en liten boenhet som pr i dag benyttes til fritidsbruk. Det er eiendommens 
bolighus som ønskes fradelt. Eiendommens bolighus benyttes i dag av søkerens sønn som 
ønsker å kjøpe bolighuset. Resten av arealet skal beholdes av hjemmelshaver. 



Området eiendommen ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet som LNF-område B. 
(Landbruk-Natur-Friluft) Dette er områder av landbruksmessig betydning, men har også verdier 
ut fra miljøvernhensyn. Det har tidligere vært drevet med landbruksvirksomhet fra denne 
eiendommen, men denne ble lagt ned for ca 8 år siden. På eiendommen er det også godkjent en 
reguleringsplan for hyttetomter.

Man har valgt å behandle søknaden samlet i forhold til jordloven og plan- og bygningsloven.
Når det gjelder jordloven har den til formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i
landet, med skog og fjell og alt som hører til (arealressursene), kan nyttes på den måten som er 
mest gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. Arealressursene bør disponeres 
på en forsvarlig måte som gir en tjenelig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsinteressene i 
området, og med hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger. En 
samfunnsgagnlig bruk innebærer også at en tar hensyn til at ressursene skal disponeres etter 
fremtidige generasjoner sine behov.

Denne saken skal behandles etter jordlovens § 12 hvor det heter at en eiendom som er eller kan 
benyttes til jord eller skogbruk ikke kan deles uten samtykke fra departementet. Denne
tillatelsen er delegert til kommunen. Det kan bare gjøres unntak fra delingsforbudet dersom
delingen er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi. Man skal også ta
hensyn til om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.

I plan- og bygningslovens § 26 heter det at: ”Opprettelse av ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan
gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterende
eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne
lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikke
gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form
eller plassering etter reglene i denne lov.”

I plan- og bygningslovens § 19-2 heter det: ”Kommunen kan gi varig eller midlertidig
dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for
dispensasjonen. Dispensasjonen kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg
må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.
Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven eller forskrifter 
til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø og 
tilgjengelighet.”

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Det kreves at hensynene bak den
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas
interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge 
en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil 
være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra 
fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.

Kommunen har ikke sendt søknaden på høring til regionale og statlige myndigheter. 

Vurdering

Kommunen bør ha en restriktiv holdning til fradeling av bolighuset på landbrukseiendommer. 
Bolighuset utgjør sammen med arealet et viktig ressursgrunnlag for utnyttelse av eiendommen. 
Kommunen har ved flere anledninger avslått slike søknader. I dette tilfellet er det allerede en 



liten boenhet i tillegg til bolighuset. Selv om denne pr i dag er liten vil den ved evt behov kunne 
utvides til å fungere som en permanent enhet. Det er også lagt vekt på å finne en 
arronderingsmessig god utforming på tomten som gjør at restarealet på eiendommen fortsatt kan 
utnyttes på en fornuftig måte. Formålet med fradelingen er boligformål til ungdom. Det er 
positivt at ungdom ønsker å bosette seg i distriktet og ta vare på bygningsmassen.



SØKNADO LMG AV GRUNNEMMDOM

Søknaclen/rekvisisjonen frameettes I medbokl av plan- og bygnbigsIovens § 93 b) jf. kap XI og XII, og
matrikkellovens kap 3 og 7.

Kvtenaugen Kommune
9161 Burfjord

Kommunens stempel og saksnummer.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning:





IR1Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning

Tlf 77 77 88 00




Faks
e-post:

77 77 88 07 Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

ostkvananoen.kommune.no Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
www.kvanarwen.kommune.no Oppmålingsforretning er en gebyrbelagt tjeneste som kreves inn forskuddsvis

Gnr. Bnr.

35
- t - t -

Eiendomsadresse

13

Alternativene er:
Alternativ: 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmålIngsforretnIng

Fradeling av tftleggsparsell med oppmålingsforretning
Eventuell merknad.

FradelIng av anleggselendom (volum)
Arealoverføring

. 90

Selvstendig tomt/bruksenhet:

Tilleggsparsell til eiendommen:

JA E NEI Dersom svaret er NEI, angi gårds- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

-
H emmelshaver —bruk blokkbokstaver

Rigivr OL4WSS-6-1 1
UnderskrIft

(49

• G tr $

Adresse

'44)476-Tom 0(..fl
Dato 


t t

Postnr/-sted

9oY6tAl~,eas&-pv
Telefon Merknader

9k69,5-
H'emmelshaver —bruk blokkbokstaver

LInderskrift

l-remmelshaver — bruk blokkbokstaver

Underskrift

Eventuell kontaktperson

Adresse Postnr/-sted

Dato Telefon Merknader

Adresse Postnr/-sted

Dato Telefon Merknader

Adresse Postnr/-sted Telefon
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Parsell
nr.  (merk
å kart

Formål Areal i m2 Antall Navn og adresse på evt kjøper/fester
Nolum i m3 parseller

30(/ /?i0C (fX-

9/62f›.-g-~/

Alternativ:
Annet

Alternativer:
Arealbruken i kommune)plan eller kommunedelplan
Arealbruken I regulerIngs- eller bebyggelsesplan
Bygge- og deleforbud I 100-metersbeltet langs sjøen - § 17-2
Annet

.c ,
&*,c, ic.er by9/7/;1 05 arrd

6(i` / v.17 doill

Europa-, riks- eller fylkesveg rjj Kommunal veg Privat veg fl Avkjørselstillatelse gitt [W-JA

Anlegge ny avkjørselfl Utvidet bruk av eksisterende

B

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett:JANEI

Beskriv vannforsyning:

&/"/CC/Cei

Avløp tilknyttes offentlig nett:fl JA j NEI

Beskriv avlopslosning:

fl Kun gangatkomstfl JA

Hvis Nel, beskriv vann- og
avløpsløsningen nærmere

G

- e  e e••• ti

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

lek &iridozni~j
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4545 -10

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 23.04.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/34 Kvænangen Teknisk utvalg 02.05.2012

Forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, 
Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Forslag til renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, 
Storfjord og Lyngen sendes ut på høring.

Høringsfristen settes til 4 uker.

Saksopplysninger

Gjeldende renovasjonsforskrift ble vedtatt i 1999 og det er behov for å gjennomføre en revisjon 
av forskriften for å fange opp de endringene som har vært i forbindelse med endrede krav til 
behandling av avfall. Det er videre lagt opp til innføring av enmannsbetjent bil på alle 
renovasjonsrutene.

Det er nedsatt ei arbeidsgruppe som arbeider med endringen av forskriften. Arbeidsgruppa har 
følgende sammensetning:
Oddvar Kiærbech, Kvænangen kommune
Hilde Henriksen, Nordreisa kommune
Terje Tretten, Skjervøy kommune
Karin Karlsen, Kåfjord kommune
Ynge Kaspersen, Storfjord kommune
Kåre Karlsen, Lyngen kommune



Kunngjøring om oppstart ble vedtatt i:
Kvænangen kommune, teknisk hovedutvalg sak 10/12, den 30. januar 2012
Nordreisa kommune, driftsutvalgssak 7/12 den 7. februar 2012
Skjervøy kommune, formannskapssak 23/12, den 20. februar 2012
Kåfjord kommune, hovedutvalg for drift sak 4/12 den 24. februar 2012
Storfjord kommune, plan – og driftstyre, sak 12/12 den 8. mars 2012
Lyngen kommune, 

Fristen for innspill ble satt til 4 uker. Det er ikke kommet innspill i denne første fasen i 
revisjonsarbeidet.

Arbeidsgruppa har utarbeidet et forslag til ny forskrift som skal ut i en formell høringsprosess.

Alle eierkommunene i Nord- Troms har kunngjort oppstart av revisjon av forskrift for 
renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS. Det er ikke kommet 
innspill til endringer av gjeldende forskrift.

Dagens forskrift er vedtatt av alle eierkommunene. Det er lik pris i alle kommuner, men 
praktisering av fritaksregler er ulik. I et system med selvkost og like tjenester blir dette feil ved 
at alle kunder ikke bidrar for å dekke felles kostnader.

Forslag til ny forskrift legger opp til en lik renovasjonsordning og slamtømming i hele regionen. 
Muligheten for fritak er betydelig endret etter at gjeldende forskrift fra 1999 ble vedtatt.

I dagens forskrift er det lagt opp til at kunden kjøper poser til. Det er i forskriften ikke lagt opp 
til en endring av dette. Avhengig av distribusjonsmåte ved utdeling av poser vil prisen på 
renovasjonsordning kunne stige en del mer enn normal prisvekst. 

Endringen i forskriften omfatter i hovedsak:
 Innføring av enmannsbetjent bil
 Like renovasjonsløsning i alle kommuner
 En del områder er unntatt fra ordningen med husholdningsrenovasjon
 Innføring av enmannsbetjent bil
 Alle kommuner tildeler legalpant
 Lik minimumsfrekvens for tømming av septiktanker og endret krav for tømming av 

tanker fra fritidsboliger

Vurdering
Avfallsservice AS har lik pris i hele regionen, noe som setter krav til forholdsvis like tjeneste. 
For husholdningsavfall har selskapet både hente- og mottaksplikt. I forskriften er det lagt opp til 
at husholdningsavfallet skal hentes, med unntak av en del områder som er lite tilgjengelig og 
hvor folketallet er lavt og sterkt synkende. Dette er områdene:

 Vorterøy i Skjervøy kommune

 Områdene Reinfjord, Seglvik og Valanhamn i Kvænangen kommune

I disse områdene innføres det fritidsabonnement, hvor Avfallsservice har mottaksplikt.

Fritidsrenovasjon skal gjelde for alle hytter og fritidsboliger i hele regionen. Det er ikke tillatt å 
gi generelle fritak for visse områder eller for eiere bosatt i egen region.  Søknad om fritak skal 



behandles som enkeltsøknader og vurderes særskilt. Avfallsservice skal legge til rette for mottak 
av dette avfallet. ( se vedlagte uttalelse fra Fylkesmannen i Troms)

I forskriften er det lagt opp til innføring av enmannsbetjente biler. Bakgrunnen for innføring av 
enmannsbetjent bil er:

 Krav til mer effektiv drift

 Redusere kostnader  

 Arbeidsmiljø

Enmannsbetjent bil er blant annet innført i kommunene Tromsø, Karlsøy, Narvik og Harstad. 
Erfaringene så langt er positive.

Innføring av enmannsbetjent bil setter nye krav til dunkenes plassering i forhold til vegskulder. 
Det generelle er at dunken skal plasseres 0,5 meter fra vegskulder. Det legges fortsatt opp til 
muligheten for søke om fritak fra henteavstand.

Avfallsservice har ansvaret for innsamling av avfall, fakturering og innfordring. Ved en slik 
ordning tar Avfallsservice ansvaret for eventuell økonomiske tap. Med unntak av Lyngen 
kommune har alle kommuner tildelt legalplant til Avfallsservice. Tildelingen av legalpant sikrer 
at Avfallsservice får dekket sine krav.

Avfallsservice AS tømmer septiktanker fra boliger og hytter i hele regionen.  Med unntak av 
Skjervøy har alle kommuner krav til tømmefrekvens, d.v.s. hvor ofte skal en septiktank tømmes.  
I henhold til gjeldende lovverk er det krav om at en bolig skal ha tømming minimum hvert andre 
år og hytter/fritidsboliger minimum hvert fjerde år. Bruken av fritidsboliger er endret betydelig 
de siste år ved at tiden hvor man oppholder seg der er økt. Dette bør også gjenspeile 
tømmefrekvensen for septiktanker





Forslag til ny renovasjonsforskrift er som følger:



Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice 
AS, Kvænangen kommune, Troms. 

Fastsatt av Kvænangen kommunestyre xx. oktober 2012 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 31, § 33 og § 34. Endret 7 sep 2000 nr. 1598. 

Kap. 1. Generelle bestemmelser 

§ 1. Formål

Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig oppsamling, 
innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av alt husholdningsavfall. 

Forskriften skal videre bidra til å realisere de forpliktelsene kommunen er pålagt ved lov, og de 
mål som kommunen til enhver tid har nedfelt i sine plandokumenter om avfallsreduserende
tiltak og behandling av avfall for øvrig. 

§ 2. Virkeområde

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall i 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord, herunder også 
hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet i bygning. Som 
selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes alltid hver enkelt boenhet med 
eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal regnes som selvstendig bruksenhet 
i bygning som ikke er seksjonert. 

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6 
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret for den 
aktuelle perioden. Fravær for kortere tidsrom enn 6 mnd. gir ikke rett til fritak. Denne ordningen 
vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av andre enn den registrerte abonnenten i 
fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av renovasjonsforskriften. 
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av 
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av farlig 
avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til enhver tid gjelder 
i forskrift om farlig avfall. 

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og 
fritidsabonnement

§ 3. Definisjoner

      Abonnent: eier eller fester av eiendom som omfattes av den kommunale 
renovasjonsordning. 



      Ekstra avfall: avfall som f.eks. mindre rivingsavfall fra bolig, avfall fra rydding av dødsbo, 
samt større gjenstander og annet avfall som på grunn av form, vekt eller volum ikke kan leveres 
gjennom vanlig innsamlingsordning. 

            Forbruksavfall: vanlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra 
husholdninger, mindre butikker, kontorer, etc. Det samme gjelder avfall av tilsvarende art og 
mengde fra annen virksomhet. 

      Husholdningsavfall: avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som 
inventar o.l. 

      Inert avfall: avfall som jord, stein, o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet. 

      Næringsavfall: avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. 

      Oppsamlingsenhet: stativer, sekker, miljøbokser, dunker og containere som 
renovasjonsselskapet til enhver tid finner hensiktsmessig og hygienisk å anvende. 

      Optibag: sorteringssystem som baserer seg på at kildesortert avfall samles opp i separate 
poser/sekker med anvist farge slik at avfallstypene kan sorteres optisk etter fargen på posen, i et 
sentralt anlegg. 

      Produksjonsavfall: avfall fra næringsvirksomhet og tjenesteyting som i art eller mengde 
skiller seg vesentlig fra forbruksavfall. 

      Risikoavfall: biologisk, smitteførende avfall samt stikkende og skjærende gjenstander som 
spisser og skalpeller. 

      Farlig avfall: avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med forbruksavfall 
fordi det kan påføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr. 

Miljøstasjon: et spesielt tilrettelagt område eller lokalitet med organisert oppsamling av 
separert avfall. Gjenvinningsstasjoner skal være betjent.

Matavfall: matrester fra vanlige husholdninger og storhusholdninger, dvs. avfall fra 
produksjon, servering og salg av mat og matvareprodukter, samt rester etter måltider

Våtorganisk avfall: lett nedbrytbart organisk avfall så som planterester, hageavfall og vått 
husholdningspapir

§ 4. Tvungen renovasjonsordning

I kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord er det lovpålagt 
innsamling av husholdningsavfall, jf. forurensingsloven. Alle eiendommer mv. som faller 
innenfor § 2 omfattes av denne avfallsordningen. Områdene Vorterøy, Valanhamn, Reinfjord og 
Seglvik er fritatt fra ordningen med innsamling av husholdningsavfall

Avfallsservice AS er tildelt enerett for innsamling av forbruksavfall/husholdningsavfall og 
tømme slamavskillere m.v. som omfattes av disse forskriftene. Avfallsservice AS kan gi 
tillatelse til at andre står for innsamling og/eller tømmingen i grender, borettslag eller andre 
deler av kommunen. Det er plikt for kundene å kildesortere avfallet sitt i samsvar med gjeldende 
sorteringsordning. Sorteringsplikten gjelder ikke fritidsabonnement dersom dette ikke er spesielt 
bestemt, kfr. § 23. 

§ 5. Avfall som ikke omfattes av kommunal innsamling

Næringsavfall omfattes ikke av lovpålagt kommunal avfallsordning. Slikt avfall skal leveres til 
lovlig avfallsmottak med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte. Brenning av 
næringsavfall er kun tillatt i godkjente anlegg. Avfallsbesitter må selv sørge for å levere



næringsavfall og farlig avfall til godkjent behandlingsanlegg eller til annen godkjent 
sluttbehandling. 

Næringsdrivende som driver salg av matvarer og lignende fra gatekjøkken eller kiosker, plikter 
å sørge for tilstrekkelig renhold og opprydding rundt disse stedene slik at forsøpling og 
forurensing unngås 

Avfallet fra disse skal leveres til godkjent mottak eller inngå i en godkjent innsamlingsordning. 

For optisk sortert næringsavfall som hensiktsmessig kan samles inn sammen med 
husholdningsavfallet, kan Avfallsservice AS tilby innsamling sammen med 
husholdningsavfallet. 

§ 6. Inert avfall

Inert avfall er avfall som jord, stein o.l. masse som ikke er skadelig for miljøet. 

Avfallsservice AS kan ta imot slik masse etter avtale i hvert enkelt tilfelle. 

§ 7. Farlig avfall

Disse forskrifter omfatter spesialavfall innenfor alle spesialavfallsgrupper og med mindre 
mengde enn 400 kg/abonnement pr. år. Kfr. § 10 i forskrift om spesialavfall av 19. mai 1994 nr. 
362. Spesialavfall skal leveres til godkjent mottakssted - enten lokale miljøstasjoner i mindre 
mengder eller selskapets avfallsmottak/deponi. Husholdninger får utlevert spesielle miljøposer 
som skal benyttes til levering av spesialavfall fra husholdning. Disse leveres på renovasjonsbil. 

§ 8. Risikoavfall, smittefarlig avfall og medisinrester

      Alt avfall av denne type skal leveres til mottaksordning godkjent av helsemyndighetene. 
Leveransene skal pakkes forsvarlig og merkes. Medisinrester leveres til apotek. 

§ 9. Forbrenning av avfall - private fyllplasser

      Forbrenning og deponering (fyllplasser) av avfall i privat regi er forbudt uten konsesjon fra 
forurensningsmyndighetene. 

§ 10. Sortering og resirkulering av avfall

Husholdningsavfall:

Avfallsservice AS bestemmer hvilke typer avfall som skal sorteres i Optibagsystemet, og hvilke 
avfallstyper som skal sorteres ut på andre måter - f.eks. ved utplassering av containere. 
Abonnenten er selv ansvarlig for at avfall han vil holde konfidensielt er makulert.

Flest mulig avfallstyper skal resirkuleres eller gjenvinnes dersom det er miljømessig og 
økonomisk forsvarlig. 

Næringsavfall:

Besittere av næringsavfall – som ikke er omfattet av den lovpålagte kommunale 
avfallsordningen – plikter å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjene for kildesortering i 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord. 



§ 11. Kommunens og Avfallsservices ansvar og plikter

      Kommunen skal sørge for at kundene har et hygienisk, miljømessig godt og 
kostnadseffektivt renovasjonstilbud. Avfallsservice AS har ansvar for at innsamlinga utføres på 
slik måte at den er til minst mulig ulempe for kundene.

Avfallet skal samles inn på fast ukedag - unntatt når annet er kunngjort - eller når 
renovasjonsdagen faller på en bevegelig helligdag. 

Avfallsservice AS har ansvar for å informere kundene om gjeldende renovasjonsordning, og 
skal bistå aktivt med veiledning til praktiske tiltak ved plassering og sikring av 
avfallsbeholderne. Når forskriftsmessig levert avfall er samlet inn, er avfallet Avfallsservices 
ansvar og eiendom. 

Kap. 2. Innsamling av forbruksavfall 

§ 12. Abonnentens ansvar

      Abonnenten skal påse at bruken og plasseringen av oppsamlingsenheten skjer i samsvar 
med disse forskriftene og vedtak som ellers fattes av eierkommunene og/eller Avfallsservice 
AS. Abonnenten skal merke dunken med navn, adresse og/eller gårds- og bruksnummer til 
eiendommen. 

      Abonnenten skal sortere avfallet etter gjeldende retningslinjer. Det sorterte avfallet skal 
være så rent som mulig. Hver avfallstype skal legges i egen pose eller sekk med anvist farge.
Posene skal være hele og skal knytes igjen før de legges i avfallsdunken. Lukt og andre sanitære 
problem skal unngås. 

      Abonnenten plikter å gi informasjon om renovasjonsordningene til leietaker eller bruker av 
eiendommen. Eieren er ansvarlig for at avfallsbeholderen(e) på eiendommen har tilstrekkelig 
kapasitet. Eieren plikter også å sørge for renhold av oppsamlingsenhet og oppstillingsplass, og 
om vinteren holde adkomst og lokk ryddet for snø, samt sandstrø ved behov. 

§ 13. Anskaffelse og vedlikehold av oppsamlingsenheter

      Hver eiendom skal ha tilstrekkelig antall oppsamlingsenheter. Avfallsservice AS leverer 
oppsamlingsenheten og faktureres abonnenten. Abonnenten svarer for all skade eller slitasje 
som ikke er forårsaket av normalt bruk og må også erstatte bortkommet eller ødelagte enheter. 
Abonnenten må selv utføre nødvendig vedlikehold og renhold av oppsamlingsenheten. 
Størrelsen på oppsamlingsenheten for husholdninger skal være tilpasset abonnementet på 
samme eiendom. 

      Eierne av næringseiendommer kan selv avgjøre størrelsen på avfallsbeholder(ne) etter 
samråd med renovatør. 

§ 14. Plassering av oppsamlingsenheten

Alle oppsamlingsenheter må plasseres etter renovasjonens anvisning slik at de ikke gir 
hygieniske ulemper eller er til sjenanse for andre, verken ved oppbevaring eller i forbindelse 
med tømming. På hentestedet skal beholderen plasseres lett tilgjengelig på et plant og fast 
underlag i bakkenivå. Beholderne skal på tømmedag stå med håndtakene fra vei ved maskinell 
tømming, og med håndtaket ut mot vei ved manuell tømming. 

      Henteavstand skal som hovedregel være 0,5 meter for avfallsdunk.

      På tømmedagen må avfallsdunk være satt ut til kjørbar veg senest kl. 07.00, slik at 
henteavstanden er maksimalt 0,5 meter regnet fra kjørbar vei. Dunken må stå fritt uten fysiske 
hindringer. Tømming/henting vil normalt skje i tidsrommet kl. 07.00-17.00. Andre tidspunkt for 



tømming kan bli aktuelt. Etter tømming skal abonnenten tidligst mulig hente beholderen inn på 
egen eiendom. 

      Plassering av oppsamlingsenheten på tømmedagen må være slik at renovatøren ikke hindres 
av snø, vann eller andre sperringer. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en 
annen plassering av beholderen som skal tømmes enn resten av året. 

      Renovatøren skal forlate beholderen utenfor vegskulderen på en slik måte at den blir til 
minimal hinder for normal trafikkavvikling. 

      Dispensasjon for frembringelse av avfallsdunker mot vei, av medisinske grunner, skal 
innvilges når tilrådning fra helsepersonell foreligger. I tilfeller hvor det foreligger tvil om det 
medisinske grunnlaget, skal saken forelegges kommunelegen for avgjørelse. Dersom det bor 
andre i husstanden som ikke omfattes av kriteriene for å få dispensasjon, vil dispensasjon for 
husstanden ikke bli gitt. Dispensasjoner gis for ett år av gangen. Ved hjemmelsovergang 
opphører dispensasjonen. 

      Ved dispensasjoner skal dunken dog plasseres slik at den kan hentes uten unødige 
hindringer. 

      I forbindelse med ferieavvikling kan abonnenter med 0,5 meters henteavstand avtale med 
sin renovatør, og dermed få særskilt fritak for henteavstanden. Dette innebærer at renovatøren 
henter og setter på plass dunken denne ene gangen. 

      Abonnenter som ønsker inntil 6 meters henteavstand for dunken, kan gjøre dette mot et 
gebyr som fastsettes årlig i forbindelse med fastsettelsen av det ordinære renovasjonsgebyret. 

      I områder hvor det er avsatt felles oppsamlingsenheter, kan Avfallsservice AS henvise 
abonnentene til å benytte disse. 

      Ved innendørs oppsamlingssystem må enheten plasseres i eget avfallsrom. Det skal avsettes 
tilstrekkelig areal til oppsamlingsenheten og adkomsten skal være fri for hindringer som kan 
gjøre innsamlingen vanskelig. Løsningen skal godkjennes av bygningsmyndigheten. 

      Vinterstid skal adkomsten til oppsamlingsenheten være ryddet for snø og om nødvendig 
være sandstrødd. 

      Forskjellige tekniske innsamlingsløsninger kan medføre endret plassering av 
oppsamlingsutstyret. Abonnenten plikter derfor til enhver tid å følge Avfallsservice AS sin
anvisning mht. plassering.

      Plassering av avfallsbeholdere over 340 liter skal avtales med renovatøren. 

§ 15. Bruk av oppsamlingsenheten

            Oppsamlingsenheter må kun brukes til oppsamling av avfall som omfattes av denne 
forskriften, og skal ikke inneholde gjenstander som kan utsette renovatøren for fare eller ulempe 
under håndteringen. 

    Fuktig avfall, skarpe eller knuselige gjenstander mv. skal være forsvarlig innpakket før 
plassering i beholderen. Varm aske må avkjøles helt før den blir emballert og lagt i beholderen. 
Aske, avfall fra støvsuger og annet avfall som kan gi støvplage, må være emballert slik at det 
ikke oppstår støvplage under innsamling. Sprøytespisser skal leveres til apotek, bemannet 
gjenvinningsstasjon eller i spesielt godkjente beholdere. 



      Flytende avfall skal ikke legges i beholderen. I beholderen må det videre ikke legges større 
metallgjenstander, stein og jord, større mengder hageavfall, sand/grus eller bygningsavfall. I 
beholderen må det heller ikke legges etsende, eksplosivt eller selvantennelig avfall. 

      Farlig avfall skal ikke legges i beholderen. Opplysninger om hvor slikt avfall skal leveres 
fås ved henvendelse til Avfallsservice AS. Det henvises også til § 4 og § 5 i denne forskriften. I 
tvilstilfeller skal Avfallsservice AS kontaktes på forhånd. 

      Enheter for kildesortert avfall skal kun inneholde den type avfall som Avfallsservice AS til 
enhver tid bestemmer. 

      Alt avfall som settes fram for tømming skal ligge i godkjent oppsamlingsenhet som ikke er 
fylt mer enn at lokket lett kan lukkes slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Avfallet skal være 
forsvarlig innpakket og skal ikke pakkes fastere enn at enheten kan tømmes uten besvær. På 
vinterstid er abonnenten ansvarlig for at avfallet ikke er frosset fast og dermed ikke lar seg 
tømme. 

      Det er abonnentens ansvar å sørge for nødvendig renhold av oppsamlingsenhet og 
hentested. Beholdere som er bortkommet eller ødelagt ut over normal slitasje, skal erstattes 
økonomisk av abonnent. 

      Avfallsservice AS kan pålegge den enkelte abonnent å øke volumet på 
oppsamlingsenhet(er) hvis dette synes nødvendig for å sikre tilstrekkelig sortering av avfallet 
eller for å hindre at avfallet oppbevares eller disponeres på en uheldig måte. 

      Avfallsservice AS er ikke pliktig å tømme oppsamlingsenheter som brukes i strid med 
denne forskriften. Se dog § 17. 

      Løst avfall utenfor avfallsbeholderen tas ikke med dersom dette ikke er avtalt. 

§ 16. Krav til kjørbar vei

      Som kjørbar vei regnes vei som har snuplass og dessuten kurvatur, stigningsforhold, bredde 
og styrke til å tåle akseltrykk 8 tonn og kjøretøylengde minst 8 meter. Veien må ha en fri høyde 
på minst 4 meter. 

      Det forutsettes at offentlige veier er kjørbare for renovasjonstransport. Private enkelt-
/fellesadkomster regnes ikke som kjørbar vei. Om vinteren må veien og evt. snuplass være 
brøytet og om nødvendig sandstrødd. 

      Det er renovasjonssjåførens ansvar å vurdere om veien er kjørbar. Dersom renovering ikke 
kan foretas, må ledelsen i Avfallsservice AS varsles umiddelbart. 

      Annen avtale kan inngås i spesielle tilfeller. 

§ 17. Renovasjonens plikter

      Renovatørene er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i godkjent oppsamlingsenhet som 
ikke er fylt mer enn at lokket kan lukkes helt igjen, og hvor abonnenten for øvrig har oppfylt de 
krav han/hun er pålagt gjennom forskriften. Innsamling og tømming skal foregå slik at det 
medfører minst mulig ulempe mht. støv, støy, lukt og lignende. Under transport skal avfallet 
være sikret slik at ikke noe faller av eller tilsøler veier eller plasser. Eventuelt søl fra tømmingen 
skal fjernes av renovatør. 

      Avfallet skal hentes etter gjeldende tømmerutiner som fastsettes av Avfallsservice AS.     
Ved endring i tømmerutiner og andre forhold i kommunal avfallsordning som er av vesentlig 
betydning, skal abonnenten varsles i god tid og på en hensiktsmessig måte. 



     Poser til optibag-avfallet for ca 1/2 - 1 års forbruk vil bli utlevert abonnenten ved innføring 
av kildesorteringsordningen. Poser for framtidig forbruk må kjøpes på dagligvareforretning. 

§ 18. Abonnentens plikter

          Abonnenten er ansvarlig for at plassering og bruk av oppsamlingsenheten skjer i samsvar 
med denne forskriften. 

      Abonnenten står også ansvarlig for nødvendig renhold og vedlikehold av 
oppsamlingsenheter og hentested, samt for eventuelle skader på oppsamlingsenhetene på grunn 
av feilaktig bruk, hærverk eller lignende. 

      Eventuelle endringer i abonnementsforholdet skal omgående meldes til Renovasjonen. 

  

§ 19. Ekstra avfall - « grovavfall »

      Inventar o.l. fra husholdninger leveres på miljøstasjonen i kommunen uten 
tilleggskostnader. Gjenstander som omfattes av bransjeavtaler og lignende skal leveres på 
mottakssteder i hht den enkelte avtale. Annet avfall som ikke er generert i husholdning, f.eks. 
faste innredninger, belegg og annet rivningsavfall, motorer, rydding av dødsbo, o.l. kan også 
leveres på samme mottak mot betaling i hht prisregulativ. 

Ekstra avfall fra næringslivet - utenom avfallsbeholderne - hentes i samsvar med inngått avtale 
og prisregulativ. 

§ 20. Hjemmekompostering

      Kompostbingen skal være av en type som er egnet til « varmkompostering ». Det skal 
opprettes skriftlig avtale mellom eieren og Avfallsservice AS før eieren kan få redusert 
abonnementet, jf. § 23. Kompostbingen skal være isolert og godkjent av Avfallsservice AS. 

      Avtale om hjemmekompostering medfører at det ikke skal leveres våtorganisk avfall fra 
abonnenten. Abonnentens dunk skal være merket på den måte Avfallsservice AS bestemmer. 
Når nye komposteringsavtaler inngås, gjøres reduksjonen gjeldende når kunden har drevet 
kompostering i et halvt år. 

      Dersom komposteringen ikke utføres i hht forskrift, kan Avfallsservice AS si opp avtalen 
med 3 måneders varsel. 

Kap. 3. Tømming av slam fra slamavskiller/septiktank 

§ 21. Abonnentens og tømmerens rettigheter og plikter

      Abonnenten skal sørge for at anleggene som tømmes er lett tilgjengelig for tømming med 
bil. Overdekking av kumlokk med snø, is, jord, plantekasser m.v. fjernes av abonnenten før 
tømming utføres. Septikkummen/anlegget skal merkes med ei stake hvor eiendommens 
gårdsnummer og bruksnummer er påført. Den som tømmer anlegget har rett til å plassere 
nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømmingen. 

      Avfallsservice AS plikter å varsle ved kunngjøring gjennom lokale aviser eller på annen 
betryggende måte når tømmingen skal finne sted. Tømmingen skal utføres på slik måte at 
beboerne ikke unødig sjeneres av støy og lukt. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, 
porter og dører skal lukkes og evt. låses. 



      Tømming foretas i perioden 1.mai til 1.oktober. 

§ 22. Tømmerutiner

     For eiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskilleren, skal 
slamavskilleren tømmes minst en gang hvert andre år. For eiendommer med fast bosetting uten 
toalett tilknyttet slamavskiller og for fritidseiendommer skal slamavskilleren tømmes minst en 
gang hvert fjerde år. For eiendommer med offentlig bygg eller næringsbygg tilknyttet 
slamavskiller, skal slamavskilleren tømmes hvert år. Tette oppsamlingstanker tømmes etter 
avtale, minst en gang hvert år. 

      Oftere tømming enn ovenfor utføres etter skriftlig avtale med eieren. For oftere tømming 
må det betales tilleggsgebyr i hht til gebyrregulativ. 

Kap. 4. Abonnement, gebyr og betalingsbetingelser 

§ 23. Abonnementstyper for husholdninger

      Følgende abonnement kan benyttes av husholdninger 

- Standardabonnement - 240 liters dunk 

- Storabonnement - 340 liters dunk 

- Miniabonnement - 140 liters dunk 

      Dersom eier ikke melder eller søker om annet, vil eiendommen bli registrert med 
standardabonnement. 

      Miniabonnement kan fås etter skriftlig søknad og under forutsetning av at 

- eiendommen bebos av kun en person - bekreftelse fra folkeregisteret skal vedlegges 
søknaden, eller at 

- eieren inngår forpliktende avtale om hjemmekompostering etter bestemmelsene i disse 
forskrifter. 

      Storabonnement er et tilbud som kan benyttes der eiendommen består av hovedbolig og 
inntil 2 hybler som er bebodd. Storabonnement kan også benyttes av småbarnsfamilier eller 
andre husstander som har behov for større abonnement. Storabonnement fås etter skriftlig 
bestilling. 

      Eier av borettslag o.l. kan søke om egen avtale (i stedet for et abonnement for hver 
boenhet). 

      Abonnementene skal betales etter de satser som framgår av gebyrregulativet. 

      Endring av abonnement skal meldes skriftlig. Endring av abonnement medfører endring av 
størrelse på dunk. Det skal betales et gebyr for bytte av dunk for å dekke omkostninger ved 
endringen. Gebyret skal ikke betales i de tilfeller dunken må byttes grunnet elde eller skade 
påført av renovatøren. 

      Fritidseiendommer registreres med fritidsabonnement. Avfall fra fritidseiendommer 
behandles som restavfall dersom sorteringsordning ikke er gjort gjeldende for disse 
abonnementene. Et fritidsabonnement består av 10 stk 100 liters sekker pr. år. Dersom eier av 
slik eiendom ønsker annet abonnement, må skriftlig melding sendes Avfallsservice AS. 

§ 24. Endringer i kundeforhold



      Eieren har plikt til å la alle bruksenheter (hovedbolig og samtlige utleieenheter) på 
eiendommen registrere. 

      Eieren har plikt til å sende skriftlig melding til Avfallsservice AS ved flytting, navne- og 
adresseendring, endring av abonnementstype eller tømmefrekvens og andre forhold som har 
innvirkning ved fastsetting av renovasjonsgebyret. 

      Endringer i abonnementsforhold vil registreres pr. 1. januar eller 1. juli i året. Meldinger om 
endringer som kommer før en av nevnte tidspunkt, vil bli registrert som gyldig fra første 
endringsdato. 

§ 25. Betalingsbetingelser, gebyrets størrelse og fakturering

      Eierkommunene gir forskrifter om gebyrenes størrelse. 

      Kriterier for eventuell differensiering av gebyrer framgår av gjeldende forskrift. 

a) Avfall 

1. Abonnenten skal betale et fast årlig gebyr. Gebyr betales også ved levering av avfall 
som ikke inngår i den faste renovasjonsordningen. 

2. Gebyr skal også betales ved levering av avfall på miljøstasjon eller behandlingsanlegg. 
Det skal betales etter vekt eller volum

b) Slamavskillere 

1. Abonnenten skal betale et årlig gebyr. 

      Det skal betales gebyr i tillegg til årlig gebyr ved ekstraordinær tømming. 

2. Alle boligeiendommer med fast bosetting og med toalett tilknyttet slamavskiller betaler 
like stort gebyr. 

      Kommunen kan etter søknad differensiere slamtømmegebyr for eiendommer 
tilknyttet flerbruksanlegg under forutsetning av at anlegget tilfredsstiller minstekrav til 
antall kamre og våtvolum for slamavskiller. 

      For eiendommer som innvilges differensiert gebyr, settes gebyr for hver eiendom 
slik: 

Antall 
eiendommer 

Gebyr pr. eiendom: 

2-4 årsgebyr x 0,9 

5-7 årsgebyr x 0,8 

8 eller flere årsgebyr x 0,7 

3. Boligeiendommer med fast bosetting uten toalett tilknyttet slamavskiller og for 
fritidsbebyggelse, betales halvparten av gebyret som nevnt i pkt. 2. 

4. For tømming utenom tur av tanker som nevnt ovenfor i denne paragraf, betales det 
dobbelte av gebyret nevnt i pkt. 2. 

5. For eiendommer med offentlige bygg eller næringsbygg tilknyttet slamavskiller, skal 
gebyret variere med tankens volum målt i kubikkmeter. Eiendom med slamavskiller 
inntil 4 m3 våtvolum, betaler samme gebyr som boligeiendommer med fast bosetting. 
Eiendom med slamavskiller over 4 m3 våtvolum, betaler gebyr etter m3 våtvolum. 
Gebyrets størrelse framgår av gebyrregulativ. 

6. Eiendom som er tilknyttet kommunal avløpsledning, men som er pålagt å føre 
avløpsvannet gjennom septiktank/slamavskiller, betaler kun kloakkgebyr. 
Avfallsselskapets utgifter forbundet med tømming av slamavskiller på slik eiendom 
dekkes av vedkommende kommune. 



      Renovasjons- og slamtømmegebyr kreves inn av Avfallsservice AS. Gebyr for avfall som 
ikke inngår i fast renovasjons- ordning betales direkte til avfallsselskapet. 

Abonnenten skal betale gebyr for hver abonnementsenhet, jf. § 2. 

I henhold til forurensingsloven jfr panteloven er kravene sikret ved legalpant. Avfallsservice AS 
besørger selv eller gjennom samarbeid med inkassoselskap innfordringer av ubetalte krav på 
hensiktsmessig måte, herunder begjæring om tvangssalg. Før begjæring om tvangssalg fremmes, 
oversendes liste til kommunen hvor det angis hvilke krav som danner grunnlag for tvangssalg. 
Kommunen gir tilbakemelding til Avfallsservice AS om krav ikke skal forfølges.

      Gebyret skal betales selv om det er omtvistet. Eventuelt for mye betalt gebyr vil 
tilbakebetales med renter. 

§ 26. Innkreving av renter

      Gebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter panteloven § 6-
1. Om renteplikt ved for sen betaling og innfrielse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 
1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunene §§ 26 og 27 tilsvarende. 

Kap. 5. Avsluttende bestemmelser 

§ 27. Ansvarsforhold

      Kommunen er forurensningsmyndighet og har ansvar for/vedtar: forskrifter, vedtekter, 
geografiske områder som unntas fra tvungen renovasjon, gebyrregulativ, samt de forhold som 
inngår i kommunens avfallsplan. Kommunen eller overordnet forurensningsmyndighet gir 
pålegg om og fastsetter størrelse på slamavskillere og andre renseinnretninger.

      Avfallsservice AS har ansvar for/fastsetter: teknisk utstyr for oppsamling, innsamling, 
transport, sentral sortering og behandling av avfall og slam (unntatt det som er nevnt andre 
steder i forskriften). Avfallsservice AS fastsetter vektgrenser for avfallsbeholdere, inndeling av 
sorteringsfraksjoner, fargekoder på poser og sekker m.v. samt endringer i kundeforhold. 
Avfallsservice AS fastsetter prisregulativ som ikke omfattes av gebyrregulativet. Tjenester som 
inngår i prisregulativet faktureres direkte. Avfallsservice AS har ansvar for og fatter vedtak i 
saker som ligger under §§ 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 og 24 i 
denne forskriften. 

§ 28. Endringer i forskriften

      Denne forskriften er vedtatt av Avfallsservice AS' eierkommuner. Endringer i forskriftene 
kan bare vedtas av eierkommunene. 

§ 29. Klage

      Vedtak som fattes av Avfallsservice AS i medhold av disse forskrifter, kan påklages. 
Overordnet klageinstans er eierkommunen som aktuell eiendom tilhører. Kfr. 
forurensningsloven § 85. 

§ 30. Sanksjoner og Straff

      Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet i henhold til bestemmelsene i denne 
forskriften, vil det bli gitt melding fra Renovasjonen om at dette må rettes. Ved graverende eller
gjentatte overskridelser av sorteringsbestemmelsene kan renovatør nekte å tømme 
oppsamlingsenheten før avfallet er korrekt sortert. For å unngå eventuelle helsemessige 
problemer kan Renovasjonen også i slike tilfeller sørge for separat innkjøring og sortering av det 
feilsorterte avfallet for abonnentens regning. 



      Tilsvarende tiltak som beskrevet ovenfor kan også tas i bruk for situasjoner med 
oppsamlingsenheter som er overfylte for tunge, feilaktig plassert eller på andre måter er i strid 
med bestemmelsene i denne forskriften. 

      Overtredelser av denne forskriften kan ut over dette straffes med bøter, jf. 
forurensingslovens § 79, 2. le

§31. Forholdet til helseforskrifter

      De lokale helsemyndigheter har ansvar for å se til at håndtering av avfall skjer i samsvar 
med kommunehelsetjenesteloven, og kan på selvstendig grunnlag fastsette vilkår som sikrer 
hygienisk oppbevaring og disponering av avfallet. 

      All håndtering av avfall etter denne forskriften skal skje i samsvar med sentrale og lokale 
helsemyndigheters retningslinjer og vilkår. 

II 

      Forskriften trer i kraft 1.januar 2013
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 21/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/3799-2 11082/2012 1943/31/68 18.03.2012

Søknad om oppføring av hytte 1943/31/68 Perten hyttefelt

Saksopplysninger/Vurderinger:
Britt og Arne Torbjørn Hågensen søker om byggetillatelse for oppføring av hytte på gnr 31 bnr 
68 i Perten hyttefelt. Omsøkt hytte skal oppføres ihht til reguleringsbestemmelsene i 
reguleringsplan Perten hyttefelt.

Eiendommen fikk i sak delegert teknisk 72/11 datert 22.09.2011 utslipstillatelse i samdrift med 
naboeiendommen gnr 31 bnr 69 med sitat fra vedtak:

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Anne-Karin & Roger Jakobsen og Britt & Arne
Torbjørn Hågensen utslippstillatelse av gråvann m/Greenrock renseanlegg på
gnr 31 bnr 68 og 69.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Green Rock ANS ansvarsrett i kategoriene
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 3 anlegg konstruksjoner og installasjoner (Greenrock)

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for
vedlikehold av anlegget. Sitat slutt.

Alt A Rør A/S søker om ansvarsrett i kategoriene PRO, KPR, UTF og KUT vvs arbeider, septikk 
og vanntilførsel samt sanitære arbeider klasse 1. Foretaket har sentral godkjenning.
Ang septikk/utslippstillatelse gjelder ansvarsretten til Alt A Rør A/S fra der Greenrock avsluttet 
sine arbeider.
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Arne Rasmussen A/S søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT grunn-
og terrengarbeider, plassering, betongarbeider, tomtearbeider, våtromsarbeider samt pipe og 
ildsted klasse 1. Foretaket har sentral godkjenning i omsøkte kategorier.

Foretaket har ikke søkt ansvarsrett i kategorien UTF og KUT pipe og ildsted, saksbehandler 
anser dette som en forglemmelse og tar dette med i godkjenningen til foretaket Arne Rasmussen 
A/S.

Kommunen har ikke anmerkninger til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Britt og Arne Torbjørn Hågensen 
byggetillatelse for oppføring av hytte på gnr 31 bnr 68 ihht reguleringsbestemmelsene i Perten 
hyttefelt.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Arne Rasmussen A/S ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO, KPR, UTF og KUT grunn- og terrengarbeider, plassering, betongarbeider, 
tomtearbeider, våtromsarbeider samt pipe og ildsted klasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Alt A Rør A/S ansvarsrett i kategoriene PRO, 
KPR, UTF og KUT vvs arbeider, septikk og vanntilførsel samt sanitære arbeider klasse 1. Ang 
septikk så gjelder ansvarsretten fra der Greenrock avsluttet sine arbeider

Utslipstillatelse er gitt med forbehold om at det foreligger kontrakt med godkjent foretak for
vedlikehold av avløpsanlegget.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sverre og Magny Hanssen
Planetvn. 595
9024  TOMASJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 23/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/1452-11 12905/2012 1943/37/1/5 28.03.2012

Søknad om utslippstillatelse 1943/37/1/5

Saksopplysninger/Vurderinger:
Sverre og Magny Hansen søker om utslippstillatelse for gråvann med infiltreringsanlegg på 
eiendommen gnr 37 bnr 1 fnr 5. Det anses som gode dreneringsmasser de Hansen skal ha 
infiltreringsanlegget. Det søkes også om påkobling av vann fra kommunalt vannanlegg. Vannet 
skal kobles på inne i det første huset til Hansen, så tilkoblingen medfører ikke ny anborring av 
kommunalt ledningsnett.

Thomassen Maskin og Transport søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO og UTF klasse 1 Gravearbeid samt legging av infiltreringsanlegg. 
Foretaket har ADK1 sertifikat og har hatt lignede lokal godkjenning tidligere.

Vedtak:
Med hjemmel i forurensningsforskriften § 12 gis Sverre og Magny Hansen utslippstillatelse for 
gråvann med infiltreringsanlegg på gnr 37 bnr 1 fnr 5.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3  gis Tomassen Maskin og Transport lokal 
godkjenning som foretak samt i følgende kategorier SØK, PRO og UTF klasse 1 Gravearbeid 
samt legging av infiltreringsanlegg på gnr 37 bnr 1 fnr 5.

Tillatelsen er gitt med forbehold om at det søkes om ansvarsrett for innvendig rørarbeid i hytte 
samt at disse blir godkjent. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør

Kopi: Tomassen Maskin og Transport



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tonny Mathiassen

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 19/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3476-16 10660/2012 1943/7/4 14.03.2012

Søknad om å anlegge veg (landbruksveg) til bruk på eiendommen 1943/7/4

Saksopplysninger/Vurderinger:

Tonny Mathiassen søker om byggetillatelse for oppføring av veg til eget bruk på gnr 7 bnr 4 
Jøkelfjord.

Saken har vært på høring og ingen anmerkninger er fremkommet.

Kommunen har ingen anmerkninger.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Tonny Mathiassen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av veg til bruk på egen eiendom gnr 7 bnr 4 Jøkelfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tonny Mathiassen byggetillatelse for veg til 
bruk på egen eiendom som anvist og inntegnet på kart gnr 7 bnr 4 Jøkelfjord.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Bjørn Garden
Myren
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 20/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-5 10923/2012 M88 16.03.2012

Vedr avgiftsfritak 1943/44/10

Saksopplysninger: 
Gnr.44 Bnr.10
Komtek - Avtale nr. 201082 Bygg nr.192262119

Vurderinger:
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:

Søknaden innvilges jfr.§ 8 Gebyrfritak med virkning fra vedtaks dato- 2012.
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Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7-3.

Huseier/bruker plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg/ildsted installeres eller
Tilkobles igjen eller blending av pipe skal fjernes.
Dersom huseier unnlater å melde installasjon/tilkobling av ildsted/fyringsanlegg eller fjerning av
blending, kan kommunestyret fastsette et straffegebyr, ev. kreve feie- og tilsynsgebyr etterbetalt
fra det tidspunkt fritak ble innvilget.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR»  «POSTSTED»

«KONTAKT»

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 22/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
«REF» 2011/2520-5 11083/2012 1943/13/28 18.03.2012

Søknad om riving av eksisterende bolig 1943/13/28

Saksopplysninger/Vurderinger:
Torbjørn Jørgensen m/flere søker om rivningstillatelse av fritidsbolig bygningsnummer 
192252040 på gnr 13 bnr 28 med formål å oppføre ny fritidsbolig.

Bygningen med bygningsnummer 192252040 har benevningen enebolig ihht matrikkelen for 
denne eiendommen. Denne søknad med tillatelse anses som søknad om rivning av enebolig med 
formål å oppføre ny bolig. Ansvarlig søker Farstad Byggtjenester er gjort oppmerksom på dette i 
telefonsamtale.

Bygningen som her omtales fikk i sak delegert Teknisk utvalg 35/11 datert 23.06.2011 tillatelse 
til følgende sitat: 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Torbjørn Jørgensen m/flere byggetillatelse for
fasadeendring/tilbakeføring/ombygging av bolig gnr 13 bnr 28 Burfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Farstad Byggetjenester lokal godkjenning som
foretak samt ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 mur og
tømrerarbeid inkludert pipe og asbestsanering. Sitat slutt.

Denne tillatelse bortfaller ved at nytt vedtak i denne sak opprettes.

Grunnen til at det nå søkes om rivningstillatelse er at arbeidene med bygningene ble så 
omfattende at rivning av bygningen ble eneste løsning.

Farstad Byggetjeneste søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i kategoriene 
SØK, UTF og KUT klasse 1 rivningsarbeid inkludert asbestsanering. Før rivning tar til er det 
viktig å få prosjektert rivningsarbeidet slik at det ikke oppstår fare for dyr eller mennesker. 
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Saksbehandler anser det som en forglemmelse at kategoriene PRO og KPR ikke er medtatt ved 
søknad om ansvarsrett og godkjenner med denne begrunnelse foretaket Farstad Byggetjenester i 
også å gjelde disse kategorier.
  
Foretaket Jørgensen Maskin søker om ansvarsrett i følgende kategorier UTF og KUT klasse 1 
grunn og gravearbeider i forbindelse med rivningsarbeidet. 

Kommunen vil presisere at formålet med rivning av boligen må være å oppføre ny bolig på 
omsøkt eiendommen.

Vedtak:
Med hjemmel i plan – og bygningsloven § 20-1 gis Torbjørn Jørgensen m/flere rivingstillatelse 
for enebolig med bygningsnummer 192252040 på gnr 13 bnr 28 Burfjord.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Farstad byggtjenester lokal godkjenning som 
foretak samt ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO, KPR, UTF og KUT rivningsarbeider og 
asbestsanering klasse 1.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-3 gis Jørgensen Maskin ansvarsrett i kategoriene 
UTF og KUT grunn og gravearbeider i forbindelse med rivningsarbeid klasse 1.

Før rivningsarbeidene tar til må det innleveres avfalsplan til byggemyndighetene.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør



Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Rosendahl-Talot: OY
Kristintie 2B
28760  Pori Finland

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7937-36 13673/2012 1943/16/23 02.04.2012

Søknad om ferdigattest 1943/16/23

FERDIGATTEST
Svar på anmodning om ferdigattest, jf pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre 

Saksnr: Behandlet i:
25/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Stajord Gnr/Bnr: 16/23
Tiltakshaver: Øystein Mikkelsen Adresse: 9161 Burfjord  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 19.03.2012.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. Ferdigattesten er 
gitt for tiltaket hytte som omsøkt 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7937.

Med hilsen
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Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Materialhandlen Burfjord 9161 BURFJORD
Øystein Mikkelsen 9161 BURFJORD
Jørgensen Maskin 9161 BURFJORD
Rosendahl-Talot: OY Kristintie 2B 28760 Pori Finland



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Øystein Mikkelsen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 26/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7937-35 13672/2012 1943/16/23 02.04.2012

Søknad om ansvarsrett for rørleggerarbeid 1943/16/23

Saksopplysninger/Vurderinger:
Materialhandelen A/S søker om godkjenning som foretak samt ansvarsrett i kategoriene PRO, 
KPR, UTF og KUT klasse innvendig rørleggingsarbeid hytte.

Materialhandelen har hatt lokal godkjenning i kommunen i tideligere lignende prosjekt.

Kommunen har ingen merknader til søknaden. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Materialhandelen lokal godkjenning som 
foretak samt i kategoriene PRO, KPR, UTF og KUT klasse 1 innvendig rørarbeid hytte.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør

Likelydene brev er sendt 
Øystein Mikkelsen
Materialhandelen
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