
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 02.05.2012
Tidspunkt: 09:00 – 11:20

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jenny Fyhn Olsen Medlem KVH
Kjell Kr. Johansen Leder KVAP
Gunnar Sollund Nestleder KVKY
Svein Tømmerbukt Medlem KVFRP
Mariann Larsen Medlem KVKY

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Nils Arnold Nilsen orienterte om nytt nødnett i Norge fra 2015.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Oddvar Kiærbech rådgiver

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Gunnar Sollund Mariann Larsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/31 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2012/1875

PS 2012/32 Klage på dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 
100-metersonen ved fradeling av tomt på 
1943/1/2 - Seglvik

2010/5325

PS 2012/33 Søknad om deling av grunneiendom 1943/35/13 -
Leirbukt

2012/598

PS 2012/34 Forslag til ny renovasjonsforskrift for 
kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 
Kåfjord, Storfjord og Lyngen

2011/4545

PS 2012/35 Referatsaker

RS 2012/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark X 2012/560

RS 2012/40 Søknad om oppføring av hytte 1943/31/68 Perten 
hyttefelt

2011/3799

RS 2012/41 Søknad om utslipstillatelse 1943/37/1/5 2009/1452

RS 2012/42 Søknad om å anlegge veg (landbruksveg) til bruk 
på eiendommen 1943/7/4

2011/3476

RS 2012/43 Vedr avgiftsfritak 1943/44/10 2012/775

RS 2012/44 Søknad om riving av eksisterende bolig 
1943/13/28

2011/2520

RS 2012/45 Søknad om ferdigattest 1943/16/23 2009/7937

RS 2012/46 Søknad om ansvarsrett for rørleggerarbeid 
1943/16/23

2009/7937

PS 2012/31 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

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.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

PS 2012/32 Klage på dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-metersonen 
ved fradeling av tomt på 1943/1/2 - Seglvik

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.
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Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg:
Fylkesmannen i Troms påklager vedtaket gjort i teknisk utvalgssak 1/2012. Teknisk utvalg 
vedtok følgende «Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og etter befaring, 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,spesielt av de med tilhørighet og 
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.»

Klagen fra Fylkesmannen tas ikke til følge.

Endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkesmannen i Troms påklager vedtaket gjort i teknisk utvalgssak 1/2012. Teknisk utvalg 
vedtok følgende «Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 og etter befaring, 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,spesielt av de med tilhørighet og 
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.»

Klagen fra Fylkesmannen tas ikke til følge.

PS 2012/33 Søknad om deling av grunneiendom 1943/35/13 - Leirbukt

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.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
LNF-område B. Med hjemmel i jordlovens § 12 samt plan- og bygningslovens § 26 innvilges 
søknaden til 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.

PS 2012/34 Forslag til ny renovasjonsforskrift for kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Rådmannens innstilling

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

Høringsfristen settes til 4 uker.
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Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

Høringsfristen settes til 4 uker.

PS 2012/35 Referatsaker
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Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2012/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

RS 2012/40 Søknad om oppføring av hytte 1943/31/68 Perten hyttefelt

RS 2012/41 Søknad om utslipstillatelse 1943/37/1/5

RS 2012/42 Søknad om å anlegge veg (landbruksveg) til bruk på eiendommen 1943/7/4

RS 2012/43 Vedr avgiftsfritak 1943/44/10

RS 2012/44 Søknad om riving av eksisterende bolig 1943/13/28

RS 2012/45 Søknad om ferdigattest 1943/16/23

RS 2012/46 Søknad om ansvarsrett for rørleggerarbeid 1943/16/23


