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

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmak og vassdrag av 10.06.1977 nr 82
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg
1 Søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark
2 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Egil og Evy Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med 1 
ATV m/henger eller 1 traktor m/henger i forbindelse med transport av større 
vedlikeholdsmaterialer til hytta ved Magnusgruver.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Ned hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag settes følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV eller traktor m/henger)
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2012 – 15.10.2012.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta etter endt barmarkssesong som sier 

noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen skal også inneholde bilder av hytta.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.



Saksopplysninger

Evy og Egil Andersen m/fler søker om å få benytte ATV eller traktor med henger fra Badderen 
og opp til hytta ved Magnusgruver i forbindelse med større vedlikeholdsarbeid. De hadde tenkt å 
gjennomføre dette i 2011, men på grunn av sykt barn kunne dette ikke gjøres. Det skal skiftes to 
vindu, tak på hytta samt malearbeid. Det er vanskelig å frakte opp litt større ting på vinteren.

Det er ikke søkt om antall turer til prosjektet, men det er ønskelig at en dispensasjon kan 
innvilges for to barmarkssesonger og helt frem til 15. oktober. Det er i den tiden ikke stort med 
rein igjen slik at man unngår å forstyrre de unødig.

Det ble innvilget en tilsvarende søknad i teknisk utvalgssak 22/2010. Det ble innvilget 
dispensasjon for to sesonger og da med inntil 3 turer pr sesong. Det ble også innvilget en 
tilsvarende søknad i teknisk utvalgssak 22/2009. Utvalget innvilget da 3 turer.

Hytta ligger ved Magnusgruver. Transporten dit går fra Badderen, ved butikken, og langs nye og 
gamle kjøreveier helt frem til hytta. Det ble startet et omfattende vedlikeholdsarbeid på hytta, 
men i 2011 ble det ikke gjort noe arbeid pga sykdom. Vedlikeholdsbehovet på hytta var mer 
omfattende enn ventet og de håper å få gjort de planlagte tingene nå i 2012 og 2013.

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Forskriften sier at det i unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring dersom; søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal 
stilles meget strenge krav til ”særlig behov” og til at behovet ikke kan dekkes på annen måte. 
Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser for barmarkskjøring.

Bestemmelsene er streng og følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne 
gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

For at tillatelse etter forskriftens § 6, til barmarkskjøring, skal kunne gis heter det at dette skal 
skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.



Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.”

I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innefor deres naturlige utberedelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Vurdering

Formålet med kjøringen må anses som et nytteformål. Hytta inne ved Magnus er gammel og 
behovet for vedlikehold har vært stort i det siste. Det kan være vanskelig å få fraktet inn større 
bygnings- og vedlikeholdsmaterialer på vinteren og det er lite med fornuftig og forsvarlig 
lagringsplass. Det kan imidlertid ikke være påregnelig at det vil bli innvilget dispensasjoner til 
slikt formål i all fremtid. Det må i løpet av denne sesongen lages en mer omfattende 
vedlikeholdsplan for hytta som sier noe mer om behovet for vedlikehold og hva som er planen 
fremover. En slik plan skal leveres inn etter endt sesong sammen med bildedokumentasjon.

Kjøringen skjer på allerede eksisterende kjørespor og gammel gruvevei.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut naturbasen for det aktuelle området. Her er ingen registrerte 
verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer som skulle være til hinder for å 
kunne gi dispensasjon. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det 
skjer skade på vegetasjonen. Kommunen vil derfor presisere at kjøring kun skal skje langs 
eksisterende gruvevei og godt etablerte kjørespor og at transportbruken begrenses til det høyst 
nødvendigste. Støy fra motorferdselen kan redusere opplevelsen av landskapet i forbindelse med 
utøvelse av friluftsliv. Kommunen har imidlertid gitt tillatelse til motorisert ferdsel etter 
motorferdselslovens § 2 et godt stykke langs denne gruveveien.

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Det har ved flere 
anledninger vært funnet døde rovdyr, gaupe i området og det er kjent at det streifer både gaupe 
og jerv i området. Det er ikke kjent at det foregår ynglinger i dette området. Det er forutenom 
dette ingen andre registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller 
rødlistearter. Det er elgvald i området slik at det er en del elg her. For øvrig er det også en del 
rein som oppholder seg på sommer og høstbeite her. Søker ønsker imidlertid å forlenge 
sesongen utover senhøsten slik at mesteparten av reinen har trekt ut av området. Ut fra dette 
vurderer kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle denne 



søknaden. Fordi dette er et tiltak av begrenset varighet mener vi at det ikke er nødvendig å 
innhente ny kunnskap.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Ut fra dette mener vi at vi har 
nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10
Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere om det reelle behovet for kjøringen dere søker om 
tillatelse til. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til kjøring i 
utmark, men at virkningen av alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Magnushytta er den hytta som ligger lengst inn langs eksisterende gruvevei. De andre hyttene er 
mer samlet lenger ned i dalen. Dette vil medføre at kjøringen hit opp er svært begrenset. Det vil 
allikevel være behov for å se på en helhetlig vedlikeholdsplan og transportplan for hytte for 
fremtiden. Det går en skuterløype forbi hytta slik at behovet for transport av ordinært 
vedlikeholdsmaterialer kan dekkes på annen måte i fremtiden. Det vil ved en evt dispensasjon 
gis et begrenset antall turer og kun for 1 barmarksesong inntil man har en mer bygningsmessig 
rapport å forholde seg til.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
Søkerne skal benytte ATV eller traktor i forbindelse med transporten. Kjøring vil skje langs 
eksisterende gruvevei og godt etablerte kjørespor. Dette vil være den mest fornuftige transporten 
av større vedlikeholdsmaterialer på hytta. I framtiden vil materialbehovet for vedlikehold kunne 
dekkes via den offentlige skuterløypa som går forbi hytten. All kjøring på barmark kan gi skader 
på vegetasjonen og det presiseres at all kjøring skal kun skje langs eksisterende veier. . Ut fra 
dette vurderer kommunen at tillatelsen ikke vil føre til vesentlig miljøforringelse i området. 

Kommunen ser imidlertid behovet for å få laget en fremtidig vedlikeholdsplan for hytta for best 
mulig å se behovet for transport i fremtiden. 

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (§8) er 
oppfylt, og at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12)



Til Kvænangen Kommune 11.juni 2012

Søknad om dispensasjon til motorisert ferdsel i utmark

Vi søker herved om dispensasjon til å kjøre til vår hytte Magnus, i barmark sesongen 2012 og
2013.

Grunnen til søknad er at vi må skifte tak på hytta, to vindu, pluss annet vedlikeholds arbeid
som må gjøres om sommeren. P.g.a. sykt barn ble ikke dette utført i fjor.
Slikt som takplater og maling kan ikke fraktes opp om vinteren.

Til turene vil det bli brukt traktor og /eller ATV , og ferdselen vil gå etter gammel og oppkjørt
anleggsvei fra Joker i Badderen.

Hvis mulig ønsker vi å få dispensasjon til 15 okt. Da er det ikke stort med rein igjen og
høstene kan være tørre og fine.

Håper på positivt svar! Çj KVÆNANGEN '

z
MVH

Evy Andersen og Egil Andersen mffiere

9162 Sørstraumen

Tlf 41243983

Til behandlin

Saksbehandk-:
_

onentering:

Gradefing:
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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/38 Kvænangen Teknisk utvalg 28.06.2012

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

Henvisning til lovverk:
Lov om motorferdsel i utmak og vassdrag av 10.06.1977 nr 82
Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 15.05.1988 nr 356

Vedlegg
1 Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
2 Kart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Johan-Eirik Johansen om dispensasjon for kjøring med 1 ATV 
m/henger forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer til hytta ved 
Kisgangvannet.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Ned hjemmel i § 7 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag settes følgende vilkår:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV m/henger)
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2012 – 15.10.2012.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta etter endt barmarkssesong som sier 

noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen skal også inneholde bilder av hytta.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.



Saksopplysninger

Johan-Eirik Johansen søker om dispensasjon for bruk av ATV med henger i forbindelse med 
vedlikeholdsarbeid på hytta ved Kisgangvannet. Det søkes om dispensasjon for inntil 3 turer for 
sesongene 2012 – 2014 i tidsperioden 01.07 – 20.10.

Søker har egen hytte ved Kisgangvannet i Kjækan. Det søkes om å få benytte den gamle
kjerreveien som går fra Moan og innover fjellet over til Badderen. Kjerreveien går forbi hytta.
Det opplyses at hytta har årlig behov for vedlikehold i form av maling og andre
reparasjoner/utbedringer. Det søkes om transport av materialer og utstyr til dette arbeidet. Slik
transport kan ikke gjennomføres på vinterstid.

Søker har også dispensasjon for bruk av snøscooter til hytta, men transport av større ting på
vinterstid er en stor utfordring og kan til tider være farlig i den åpne scooterløypa. Det er
tidligere gitt dispensasjon for barmarkskjøring til andre som har hytte i samme nærområde.
Søker fikk innvilget tilsvarende dispensasjon i teknisk utvalgssak 42/08. Samt at det ble 
innvilget tilsvarende dispensasjon i teknisk utvalgssak 33/2010.

Søknaden behandles etter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller et annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søker påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på 
annen måte. Før eventuell tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og 
ulemper i forhold til et mål om å redusere motorferdselen til et minimum.” 

Forskriftens § 6 er en særskilt dispensasjonsbestemmelse som skal fange opp spesielle tilfeller. 
Forskriften sier at det i unntakstilfeller kan gis tillatelse til kjøring dersom; søkeren påviser et 
særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Det skal 
stilles meget strenge krav til ”særlig behov” og til at behovet ikke kan dekkes på annen måte. 
Spesielt restriktiv skal praksisen være for tillatelser for barmarkskjøring.

Bestemmelsene er streng og følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelsen skal kunne 
gis;

 Søkeren må påvise et særlig behov
 Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte
 Behovet må vurderes opp mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere 

motorferdselen til et minimum.

For at tillatelse etter forskriftens § 6, til barmarkskjøring, skal kunne gis heter det at dette skal 
skje etter en meget streng vurdering av vilkårene.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldlovens § 1 heter det: ”Lovens formål er at naturen og den biologiske, 
landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig 
bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, 
nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.”



I lovens § 4 om forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer heter det: ”Målet er at 
mangfoldet av naturtyper ivaretas innefor deres naturlige utberedelsesområde og med det 
artsmangfoldet og de økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er 
også at økosystemets funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt de anses rimelige.”

I lovens § 7 som omhandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12 fremgår det 
følgende: ”Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av 
offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd og ved forvaltning av 
fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsmålet i denne lov vurderes. 
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8 – 12 skal 
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs biologisk mangfold, landskap og geologi, og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Vurdering

Formålet med kjøringen må anses som et nytteformål. Hytta inne ved Kisgangvannet er gammel 
og behovet for vedlikehold har vært stort i det siste. Det kan være vanskelig å få fraktet inn 
større bygnings- og vedlikeholdsmaterialer på vinteren og det er lite med fornuftig og forsvarlig 
lagringsplass. Det kan imidlertid ikke være påregnelig at det vil bli innvilget dispensasjoner til 
slikt formål i all fremtid. Det må i løpet av denne sesongen lages en mer omfattende 
vedlikeholdsplan for hytta som sier noe mer om behovet for vedlikehold og hva som er planen 
fremover. En slik plan skal leveres inn etter endt sesong sammen med bildedokumentasjon.

Kjøringen skjer på allerede eksisterende kjørespor og gammel gruvevei.

Kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldlovens § 8
Kommunen har sjekket ut naturbasen for det aktuelle området. Her er ingen registrerte 
verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer som skulle være til hinder for å 
kunne gi dispensasjon. Det skal imidlertid kjøres på barmark slik at det kan være fare for at det 
skjer skade på vegetasjonen. Kommunen vil derfor presisere at kjøring kun skal skje langs 
eksisterende gruvevei og godt etablerte kjørespor og at transportbruken begrenses til det høyst 
nødvendigste. Støy fra motorferdselen kan redusere opplevelsen av landskapet i forbindelse med 
utøvelse av friluftsliv. 

Kommunen har også sjekket ut artsdatabankens karttjenester for dette området. Det er ingen 
registreringer av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter. For 
øvrig er det en del rein som oppholder seg på sommer og høstbeite her. Søker ønsker imidlertid 
å forlenge sesongen utover senhøsten slik at mesteparten av reinen har trekt ut av området. Ut 
fra dette vurderer kommunen at man har et godt nok kunnskapsgrunnlag for å kunne behandle 
denne søknaden. Fordi dette er et tiltak av begrenset varighet mener vi at det ikke er nødvendig 
å innhente ny kunnskap.

Føre-var-prinsippet i forhold til naturmangfoldlovens § 9
Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget i henhold til naturmangfoldlovens § 8 som 
tilstrekkelig i forhold til risiko for skade på naturmangfoldet. Ut fra dette mener vi at vi har 
nødvendig kunnskap for å fatte avgjørelse i saken, og at det derfor ikke er nødvendig å benytte 
føre-var-prinsippet i naturmangfoldlovens § 9.

Økosystemtilnærming og samlet belastning i forhold til naturmangfoldlovens § 10



Generelt i utmark er det et mål å holde motorferdselen på et lavt nivå. Før kommunen kan gi 
tillatelse til motorferdsel må vi vurdere om det reelle behovet for kjøringen dere søker om 
tillatelse til. Prinsippet i naturmangfoldlovens § 10 innebærer også at kommunen som 
forvaltningsmyndighet ikke bare skal vurdere virkningen av en enkelt tillatelse til kjøring i 
utmark, men at virkningen av alle tillatelser i et område skal vurderes samlet.

Det er flere hytter i dette området som også har søkt dispensasjon tidligere. Her kan 
belastningen på naturen på sikt bli skadelidende derfor vil det være viktig at det fremkommer 
dokumentasjon i form av vedlikeholdsplaner med bildedokumentasjon for fremtidige 
behandlinger av søknader på barmark. Det er gitt dispensasjon for transport på vinterstid også 
slik at et behov kan også dekkes på andre måter. Det vil ved en evt dispensasjon gis et begrenset 
antall turer og kun for 1 barmarksesong inntil man har en mer bygningsmessig rapport å 
forholde seg til.

Kostnadene ved miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder i henhold 
til §§ 11 og 12 i naturmangfoldloven.
Søkerne skal benytte ATV i forbindelse med transporten. Kjøring vil skje langs eksisterende 
gruvevei og godt etablerte kjørespor. Dette vil være den mest fornuftige transporten av større 
vedlikeholdsmaterialer på hytta. I framtiden vil materialbehovet for vedlikehold kunne dekkes 
via skuterdispensasjon på vinterstid. All kjøring på barmark kan gi skader på vegetasjonen og 
det presiseres at all kjøring skal kun skje langs eksisterende veier. Ut fra dette vurderer 
kommunen at tillatelsen ikke vil føre til vesentlig miljøforringelse i området. 

Kommunen ser imidlertid behovet for å få laget en fremtidig vedlikeholdsplan for hytta for best 
mulig å se behovet for transport i fremtiden. 

Gjennom disse vurderingene av naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlag (§8) er 
oppfylt, og at det ikke er behov for å benytte føre-var-prinsippet (§9). Gjennom vilkår satt av 
kommunen mener vi at krav til miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder er ivaretatt (§12)
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: HD4DJN

Registrert dato: 30.04.2012 00:20:56

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

18.05.1979
[dd.mm.åååå]
Fornavn

Johan-Eirik
Etternavn

Johansen
Adresse

Øvergård
Postnummer

9162
Poststed

SØRSTRAUMEN
Telefon

91825322
Mobil

91825322
E-post

johaneirikjohansen@gmail.com
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Ja
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, oppgi andre sjåfører

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Annet
Beskriv med egne ord

ATV med henger

Registreringsnummer

 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
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Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Barmark/åpent vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.07.2012 20.10.2012 2- 5 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

3

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Jeg søker herved om dispensasjon for bruk av 4-hjuling med henger inntil 3 turer pr år (tidsrommet 01.Juli til og
med 20.Oktober hvert år-vær og andre forhold skal klaffe).
Dispensasjonen vil gjelde for kjøring opp til egen hytte ved Kisgangvannet ( Kjækanfjellet).Kjøringen vil bli utført på
gammel kjerrevei opp fra Moa i Kjækan og frem til egen hytte ( vedlegger kart over trase).
Hytta trenger årlig vedlikehold i form av maling og andre reparasjoner/utbedringer som ikke kan gjøres vinterstid.
Håper med dette på et positivt svar på søknaden.

Med vennlig hilsen

Johan-Eirik Johansen

1 Vedlegg.

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Annet:
Gårdsnr

Bruksnr

Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet
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Opplysninger om hytteeier
Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer Poststed

 

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
Eventuell nærmere beskrivelse av området

Grunneier(ne)s navn

 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden





Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/2748 -2

Arkiv: 1943/7/34

Saksbehandler:  Trine Sølberg

Dato:                 18.06.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/39 Kvænangen Teknisk utvalg 28.06.2012

Søknad om bruksendring av 1943/7/34 - Jøkelfjord

Vedlegg
1 Søknad.pdf
2 Kart

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune innvilger søknaden til Tonny Mathiassen om bruksendring på 
eiendommen gnr 7 bnr 34 fra boligformål til fritidsformål.

Saksopplysninger

I delegasjonssak nr 82/2011 til teknisk utvalg fikk Tonny Mathiassen innvilget en delingssøknad 
på eiendommen gnr 7 bnr 4 i Jøkelfjord. Det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
og fradeling godkjent etter plan- og bygningsloven. Formålet med fradelingen var tomt til bolig.

Tomten ble målt opp høsten 2011 og har fått benevnelsen gnr 7 bnr 34. Tomten var til et 
spesifikt boligprosjekt, som det dessverre ikke har blitt aktuelt å gjennomføre. Mathiassen har 
fått forespørsel fra en annen interessent som ønsker å kjøpe tomten til fritidsformål og han søker 
derfor om bruksendring av eiendommen gnr 7 bnr 34.

Eiendommen gnr 7 bnr 34 ligger på østsiden av den kommunale veien inn mot Saltnes, ca 80 
meter fra krysset. Tomten er på 2,1 dekar. I kommuneplanens arealdel er området rundt tomten 
LNF-område B. Dette er områder av landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra et 
miljøvernhensyn. Søknaden om deling ble i sin tid ikke sendt på høring da det er flere fradelte 
tomter innenfor samme område og flere av disse er også bebygd. Det er også fradelt en tomt på 
naboeiendommen til fritidsformål.



Vurdering

I sin tid ble ikke søknaden sendt på høring da man anså prosjektet med boligbygging som 
positivt for kommunen. Det er også fradelt flere tomter i samme området og noen av disse er 
allerede bebygd. Nabotomta til denne eiendommen er også til fritidsformål. Administrasjonen 
har ingen merknader eller innvendinger til at eiendommen gnr 7 bnr 34 blir omdisponert fra 
boligformål til fritidsformål. 



Trine Sølberg Jøkelfjord 27.04.2012

Jordbrukssjef

Kvænangen kommune

9161 Burfjord
KVÆNANGEN KOMMUNE

POSTMOTTAK
Tonny Mathiassen

9163 Jøkelfjord 4 MAI 2012
Til behandling:

Saksbehandi .

Til odentedng:

Gradering:

Søknad om br edring av eiendom
Viser til tidligere muntlig samtale vedr. emnet «bruksendring av eiendom bnr. 7 gnr. 34».

Eiendom 7/34 ble skilt ut av eiendom 7/4 til boligformål for en spesifikk kjøper. Dessverre har det nå

blitt slik at det ikke er aktuelt for kjøperen å gjennomføre verken boligplanen eller tomtekjøpet.

Vi har derimot fått en forespørsel på den utskilte eiendommen (7/34) fra en annen part. Vi synes

dette virker svært interessant for vår del i og med at det er en person vi kjenner svært godt og ønsker

å ha i nærheten av oss.

Men forespørselen går ut på muligheten til å kjøpe eiendommen som fritidseiendom. Vi som

grunneiere stiller oss positive til dette. Vi har forstått det slik at nabo eiendommen 7/25 også er

klassifisert som fritidseiendom, og vi kan se for oss at den resterende biten av 7/4, (biten som ligger

mellom fylkesveien og kommunalvei, ca. 6 mål) vil kunne være aktuelt å seksjonere ut til

fritidseiendom om etterspørselen skulle melde seg.

Vi håper at kommunen ønsker å stille seg positiv til denne søknaden, og hadde satt stor pris på en

rask behandling av saken. Dette fordi kjøper ønsker å få en rask avklaring slik at han kan komme i

gang med bygging snarest, evnt. Se seg om etter andre alternativer,

Mvh.

'

Tonny Mathiassen



Målestokk 1:3000   
18.06.2012



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4233 -25

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 18.06.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/40 Kvænangen Teknisk utvalg 28.06.2012

Tilskudd til brøyting av kommunale veger

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Budsjettert brøytetilskudd for 2012 kr.50.000 utbetales som for brøyting av kommunale veger 
med 4/7 deler, kr.28.600 første halvår og 3/7, kr. 21.400 andre halvår og fordeles slik:

Reinfjord Bygdelag kr.11.400  
    

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet saken i møte den 1.2.2012 og gjorde følgende vedtak:

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

På årets budsjett er det satt av kr.50.000 til dette og skal dekke brøyting for hele året.
I de kommunale brøytekontraktene er brøytinga fordelt på 7 måneder, perioden januar – april og
oktober – desember. For første halvår har vi derfor 4/7 å dele ut, dvs. kr.28. 600
Brøyting av kaier er ikke med i dette men tilligger den enkelte kaiekspeditør å sørge for, men 
det har imidlertid vært brøytet ei stripe ned til kaikanten.
De kommunale veiene som det kan være aktuelt å gi brøytetilskudd til er begrenset til den delen
av den veien som brøytinga er opphørt på og gjelder:
Reinfjord (hele veien på 800 meter), Spildra (ca.2 km av veien), Seglvik (hele veien), 
Saltnesveien (deler av veien)



veien), Olgola Nordstraumen (hele veien), Valanhamn (hele veien).

Vi har fram til nå mottatt følgende søknader som kan vurderes:

Synatur Jøkelfjord søker om kr.6.000 for ekstra utgifter og arbeid de er blitt påført i sesongen 
2012 i forbindelse med reduksjon i brøyting av Saltnesveien.
Oddmunds utleie Skjervøy har skrevet to fakturaer en på kr.9.343,75 for desember 2011 og 
januar 2012 og en på kr. 12.187.50 for brøyting i Reinfjord i 2012. 
Vidar Johnsen har søkt om kr.8.000 for brøyting av nødvendig infrastruktur i Seglvik.
Kåre Klausen Spildra søker om tilskudd til brøyting.
Jarle Olsen Spildra søker om tilskudd til brøyting av 1,2 km vei fra Gaibenes til Spildra skole.   

Vurdering

I vurderingen av tilskuddskriterier er det sagt at tilskuddet primært bør brukes til delvis dekning
av legitimerte utgifter til brøyting av kommunale veier, og da spesielt på veiene som ble uten
brøyting inneværende brøytesesong eller tidligere. Brøytinga bør videre være så viktig for den
enkelte at den utføres selv uten kommunalt tilskudd.

Den største utfordring på grunn av endring i brøytinga er på Spildra og spesielt for Kåre Klausen 
som må brøyte ca 2 km vei, en del av denne sammen med Jarle Olsen. 
Kutt i brøyting på Seglvik har skjedd for mange år siden.

Vi har ikke engasjert noen for kommunal brøyting på de rodene som er kuttet ut men ordfører 
har skrevet følgende til Oddmund Hansen som representerer Reinfjord bygdelag:

Viser til telefonsamtale.
Etter henvendelse fra Dere fredag 24.02.2012 angående brøyting i Reinfjord og tilskudd til 
dette, har jeg i ettertid vært i kontakt med alle grupperinger i formannskapet samt leder av 
teknisk utvalg med sikte på å få øremerket en del av brøytetilskuddet tenkt brukt på kommunale 
veger der brøyting er opphørt.
Etter disse samtalene, der jeg fremla de spesielle utfordringer beboerne i Reinfjord har i forhold 
til brøyting når det gjelder båtanløp, post og renovasjon, vil en gå inn for å øremerke et 
totalbeløp på kr. 20.000 for nettopp brøyting i Reinfjord.
Når det gjelder utbetaling av beløpet vises det vedtak i Teknisk utvalg der det blant annet heter 
at : " Søknad om tilskudd sendes kommunen innen 1.juni, vedlagt regnskap for brøytinga, 
fortrinnsvis med legitimerte utgifter og behandles av teknisk utvalg."
Dette innebærer at den tidligere tilsendte regning fra Dere vil bli dekket innefor det totale 
beløpet på kr. 20.000. Jeg ser det forøvrig slik at utbetaling og tidspunkt for dette må følge 
retningslinjer fra teknisk utvalg.

Ut fra ovenstående anbefales det å avsette kr.20.000 til brøytetilskudd til Reinfjord og med 
utbetaling av 4/7 for første halvår.
Kommunen var sent ute med informasjon til den enkelte om muligheter for søknad. Det 
avventes derfor med innstilling på tilskudd til de øvrige søkere i påvente nye søknader.  

  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4319 -4

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 03.05.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/41 Kvænangen Teknisk utvalg 28.06.2012

Søknad om overtakelse av privat vei i Burfjord

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

1 Anke på vedtak angående adkomstvei.

Rådmannens innstilling

Kommunen har i dag ikke midler til å vedlikeholde alle kommunale veier med fastboende. Det 
er derfor ikke aktuelt for kommunen å vurdere overtakelse av private veier. Søknaden avslås.

Saksopplysninger

Fra Adler Bårdsen med flere fikk vi den 31.10.2011 søknad om kommunal overtakelse av privat 
vei i Burfjord på ca 250 meter med seks husstander.  Den 2.11.2011 ble det sendt svar om at det 
ikke er aktuelt å overta private veier da kommunen ikke har økonomi til å vedlikeholde    
eksisterende kommunale veier med fast bosetting.  
Vi har tidligere hatt søknader om overtakelse av private veier som har vært avslått, i samme 
område og i tilknytning til boligfelt Burfjord øst. Nye kommunale veier er begrenset til der 
kommunen har bygd kommunale boligfelt.   

Vurdering

Overtakelse av private veier med det økonomiske ansvar dette vil medføre har ikke vært aktuell 
politikk i kommunen. Før en kan vurdere overtakelse av private veier er det også en forutsetning 
at kommunen har nødvendig vedlikehold av de eksisterende kommunale veier.
Dersom en skulle vurdere kommunal overtakelse vil det også være en forutsetning at den 
aktuelle vei er oppgradert til standard som for nye kommunale veier. 



I kommunen har vi mange innbyggere som har adskillig større utfordringer når det gjelder 
utgifter til vedlikehold av privat vei og som er alene om å dekke utgiftene. På denne bakgrunn 
anbefales det å avslå søknaden.       



Adler Bårdsen m/fl. e-post:: adier kraftla et.no tlf.77768272/ 91592941

9161 BURFJORD

Kvænangen kommune
9161 BURFJORD

Deres ref.: 2011/4319 - 2

ANKE PÅ VEDTAKET ANGÅENDE ADKOMSTVEIEN.

Vi tillater oss å anke avslaget om overtagelse av adkomstveien til beboerne, og viser til datert
søknad den 28.05.11 om begrunnelsen for denne overtagelsen. Det kommer ikke frem
hvordan søknaden er behandlet, og hvem som har fattet dette avslaget, og vi mener at den må
bli tatt opp til ny behandling.

Vi håper at saksbehandlerne tar hensyn til informasjon i selve søknaden, og at det blir tatt
hensyn til pensjonistene/ uføre og øvrige beboere slik at vi kan bo lengst mulig her når det
gjelder fremkommelighet. Kommunen kommer til å spare penger på sikt når pensjonistene
kan bo lengst mulig i sine boliger, for dere har begrunnet avslaget angående økonomien og
nedskj æringer.

Kommunen kjenner gått til adkomstveien i gjennom tidens løp, for den er blitt brukt av
bygdas folk til gjennomferdsel i forbindelse med turer og fritid. Veien bør godkjennes som
offentlig vei, og den bør også få veinavn og at husene blir nummerert. Det er vanskelig for
oss som bor her å forklare om vår adresse i Burfjord, for Burf.jord er et stort område. Det
skulle bare mangle at ikke vi som bor i kommunesenteret ikke skal ha en adresse å vise til.

Burfjord 30/11-2011

Vennlig hilsen

Beboerne

Adler Bårdsen



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

Adler Bårdsen m/fi.

9161 BURFJORD

Deres ref: Vår ref: Looenr: Arkiivkode Dato
201114319-2 40461/2011 02.11.2011

Søknad om overtakelse av adkomstvelen

Viser til Deres søknad av 28.5.11 om kommunal overtakelse av deres private adkomstvei.

Kommunen er i en meget vanskelig økonomisk situasjon og vi har på grunn av dette vært nødt ti1
å slutte med vintervedlikehold på fiere eksisterende kommunale veier fra inneværende
brøytesesong. På de samme veiene har det heller ikke vært økonomi til å foreta
Söminervedlikehold på-mange år.

Siden kommunen ikke har økonomi til å foreta vedlikehold av kommunale veier der det bor folk,
er det heller ikke aktuelt å overta private veier.

Med hilsen

Oddvar Kiærhech
rådgiver
Direkte innvalg: 77778811

Postadresse: Bsøksadr"se: Telefon:
kommunehuset kommunehuset Telefaks:
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-pest: poste,okvanangen.kommune.no lnternett:

www.kvanangen.kornmune.no



Pni-ER 13/QtRbSEA) 	 161. two

Fra beboerne på gårdsnr. 13 74., 7 7.7.27.

9161 BURFJORD

Til Kvænangen kommune
9161 BURFJORD

SØKNAD OM OVERTAKELSE AV ADKOMSTVEIEN.

Vi tillateross med dette å fremme en søknad om overtakelse av adkomstveien til oss beboerne
som er seks hustander (brukere) av denne veien. Vi er stottsett pensjonister og uføre i dag som
bor her, og er bekymret om å holde adkomstveien til boligene åpen på vinterstid. Blir ikke
veien holdt åpen på vintertid vil vi bli satt tilbake i tid når det gjelder søppel og post og
adkom-st forøvrig tilböligene. Vtvil også få proNemer med å parkere bilene ved hovedveien,
for der er ingen parkeringsplass. Vi mener det er kommunens ansvar å løse disse problemene
slik at vi pensjonister og uføre kan bo lengst mulig her.

dag er vi heldig med at Bjørnar Jonassen har traktor med brøyteutstyr, og vi vil få et problem
den dagen han slutter å vedlikeholde og brøyte veien. Vi må ut å få tilbud på brøyting når ikke
Bjørnar Jonassen tar ansvaret, og spørsmålet er: Hvem er villig til å ta seg av dette ansvaret
siden vi er seks husstander?

Vi niener det er kommunens atiSvars1ik at vi kan ha tilgang til husene som øvrig befolkning
kommunen.

Grunneierne overfører veien vederlags fritt til Kvænangen kommune ved at kommunen
overtar brøyting og vedlikehold av veien.

Vennlig hilsen

Ruben Jonassen

Gunhild Jonassen (5)~ c

Adler Bårdsen

Lillian Bårdsen 1114

Bjørnar Jonassen

Elbjørg Jonassen

Eva Jonassen

Kalda Jonassen

Burfjord, 28.05.11

c,z4.7

s-ru
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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

Glenn Ove Stenersen og Monica Birkemo Johansen
Kvænvikbakken
9518  ALTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/7476-3 15791/2012 1943/36/79 23.04.2012

Søknad om ferdigattest 1943/36/79

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
28/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Navit, 9162 SØRSTRAUMEN Gnr/Bnr: 36/79
Tiltakshaver: Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 18.04.12 fra ansvarlig søker.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/7476.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Jan Roger Holmgren Kirkegårdsveien 13 9180 SKJERVØY
Glenn Ove Stenersen og Monica Birkemo Johansen Kvænvikbakken 9518 ALTA
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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

Matthias Welz
Burfjorddalen
9161  BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1391-6 15833/2012 1943/14/29 23.04.2012

Ferdigattest 1943/14/29

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
30/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Burfjorddalen Gnr/Bnr:14/29

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 23.04.2012 fra ansvarlig søker.

I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler ved garasjen som hindrer ferdigattest.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/1391.

Med hilsen
Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Kvænangen Produkter AS Badderen 9162 SØRSTRAUMEN
Matthias Welz Burfjorddalen 9161 BURFJORD
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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

Oddvar Kr. Konst
Balders vei 5
9511  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 34/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/142-4 15864/2012 1943/28/31 24.04.2012

Søknad om oppretting/vedlikehold av båtstø 1943/28/31

Saksopplysninger/Vurderinger:
Oddvar kr. Kons søker om dispensasjon og byggetillatelse for oppretting/vedlikehold av båtstø 
på gnr 28 bnr 31. Tiltaket er ihht reguleringsplanen for område, i forbindelse med godkjenningen 
av reguleringsplanen ble denne sendt på høring, og innspill ble tillagt reguleringsplanen. 

Kommunen har ingen merknad til søknaden.  

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Oddvar kr. Kons dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppretting/vedlikehold av båtstø på gnr 28 bnr 31.  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Oddvar kr. Kons byggetillatelse for 
oppretting/vedlikehold av båtstø på gnr 28 bnr 31.  

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

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

Kurt Solheim

9162  SØRSTRAUMEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/5857-6 18014/2012 1943/21/10 08.05.2012

Søknad om ferdigattest 1943/21/10

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

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
41/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Dorras, 9162 SØRSTRAUMEN Gnr/Bnr: 21/10
Tiltakshaver: Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - ikke boligformål under 70 m² Bruksareal:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 08.05.2012 fra ansvarlig søker.

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

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2009/5857.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd. ingeniør
Direkte innvalg: 77778841



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
Planetveien 595
9024  Tomasjord

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 43/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/1452-12 18635/2012 1943/37/1/5 12.05.2012

Tilbaketrekking av tillatelse 1943/37/1/5

Saksopplysninger/Vurderinger:

Sverre og Magny Hanssen søkte om utslipstillatelse for sanitært avløpsvann for hytte samt 
påkobling av kommunalt vann i søknad av 09.06.2011 og fikk denne innvilget i sak delegert 
Teknisk utvalg 23/12. Søknaden ble innvilget med foretaket Thomassen Maskin og Transport 
som ansvarlige i kategorien SØK, PRO og KPR gravearbeid og legging av infiltrasjonsanlegg.
Tillatelsen ble også gitt med at det møtte være ansvarsretter for innvendige rørarbeider. Det 
foreligger ikke pr i dag søknad om ansvarsrett for innvendige rørarbeid i omtalt hytte.

Thomassen Maskin og Transport har i E-post til kommunen frasakt seg ansvarsretten for dette 
arbeidet. (kopi av denne vedlegges)

Ut fra den gitte utslipstillatelsen og at foretaket Thomassen Maskin og Transport har trukket sin 
ansvarsrett er ikke denne søknaden legger relevant og tillatelsen i sak 23/12 trekkes tilbake. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 og forurensningsforskriften § 12 tilbaketrekkes 
utslippstillatelsen i sak delegert teknisk utvalg 23/12.

Tilbaketrekkingen av utslipstillatelsen begrunnes med at det ikke er ansvarlige SØK, PRO og 
UTF for gravearbeid og legging av infiltrasjonsanlegg, da foretaket som hadde denne 
godkjenningen har trukket seg.
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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
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

Eilif Andersen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 42/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-9 18222/2012 M88 10.05.2012

Krav om feieravgift for eiendom 32/6 i Kvænangen kommune

Saksopplysninger: 
Gnr.32 Bnr.6 
Komtek - Avtale nr. 200866 Bygg nr. 192257174

Vurderinger:
Henvendelsen oppfates som søknad om fritak fra feieravgift på overstående eiendom
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:
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.

§ 8. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Boligen/bygningen har ikke montert ildsted.
2. Fyringsanlegget er frakoblet pipe og blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegg og at blending av pipe er 
tilfredsstillende utført. Eller annen dokumentasjon. (Bilde)

Søknaden Innvilges ikke jfr.§ 8 Gebyrfritak.
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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
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

Torbjørn Jørgensen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 36/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2059-2 17176/2012 M38 03.05.2012

Kommunale avgifter.

Saksopplysninger: 
Gnr.13 Bnr.28
Komtek - Avtale nr. 200393 Bygg nr.192252040

Vurderinger:
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:
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.

Søknaden innvilges jfr.§ 8 Gebyrfritak med virkning fra 08.11. 2011

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.
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FOR 2009-12-16 nr 1830: Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Kvænangen kommune, Troms

Søknaden innvilges jfr.§ 13 Innbetaling av gebyr med virkning fra 08.11. 2011

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunalt 
ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er 
plombert er mottatt. Også dersom abonnenten har vannmåler eller installerer vannmåler i forbindelse med søknad 
om fritak, kan det gis fritak for årsgebyret. Forutsetningen er at måler avleses og plomberes av godkjent rørlegger 
på det tidspunkt som eiendommen fraflyttes. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr 
for tilknytning. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning samt ved installering av vannmåler dekkes fullt ut av 
abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning og i henhold til Reglement for tilknytning til 
Kvænangen kommunes vann- og avløpsnett.

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
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

Sørstraumen Handel AS

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 37/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/776-6 17263/2012 M77 03.05.2012

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Saksopplysninger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

Vurderinger:
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9
Samt veiledning til endring av 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig
stoff.

Vedtak:
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember 2012
Innvilges.

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
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

Badderen Mathus AS

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 38/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/776-7 17390/2012 M77 04.05.2012

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

Saksopplysninger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

Vurderinger:
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9
Samt veiledning til endring av 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig
stoff.

Vedtak:
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember 2012
Innvilges.

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
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

Materialhandelen AS

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 39/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/776-8 17399/2012 M77 04.05.2012

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

Saksopplysninger: 
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

Vurderinger:
Jfr. Forskrift av 26.juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 2-11 og Kap.9
Samt veiledning til endring av 2006 om endring av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig
stoff.

Vedtak:
Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare i perioden 27.-31.desember 2012
Innvilges.

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

Lillian Kaasen Soleng
Burfjord
9161  BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/2272-20 20461/2012 1943/14/5 28.05.2012

Søknad om midlertidig brukstillatelse 1943/14/5

MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Svar på anmodning om midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningsloven § 21/10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak xx/xxxx.

Byggested: Burfjorddalen, 9161 BURFJORD Gnr/Bnr: 14/5
Tiltakshaver: Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål - over 70 m² Bruksareal: m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis midlertidig brukstillatelse i henhold til 
anmodning datert 15.05.2012 fra ansvarlig søker. 

I mottatt dokumentasjon er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen at kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer 
midlertidig brukstillatelse.

Brukstillatelsen gjelder hele tiltaket:

Gjenstående arbeider:
Gjenstående arbeider som terrasse, takrenner og diverse utvendige beslag skal være dokumentert 
ferdig utført ved innsendelse av anmodning om ferdigattest. Sluttdokumentasjonen skal være 
uten merknader fra kontrollerende foretak.

Det er ansvarlig søkers plikt å påse at anmodning om ferdigattest blir innsendt uten ugrunnet 
opphold etter at gjenstående arbeider er dokumentert ferdig utført av ansvarlige kontrollerende 
foretak.

Tidsbegrenset brukstillatelse:

Brukstillatelsen gjelder fram til 01.08.2012 og opphører uten nærmere varsel samme dato om det 
ikke foreligger søknad om forlenget brukstillatelse eller anmodning om ferdigattest.
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Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2010/2272.

Med hilsen

Kjell Ove Lehne
avd.ing bygg
Direkte innvalg: 77778841

Tilsvarende brev sendt til:
Magnus Kaasen Soleng Boks 307 9502 ALTA
T Johansen Drift AS Myggveien 19 9514 ALTA
Lillian Kaasen Soleng Burfjord 9161 BURFJORD



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

Arne Evensen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 50/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2169-2 20462/2012 1943/10/3 28.05.2012

Søknad om oppføring av vinterhage 1943/10/3

Saksopplysninger/Vurderinger:
Arne Evensen søker om oppføring av tilbygg som bruk til vinterhage på gnr 10 bnr 3 Alteidet.

Vinterhagen er på 12 m2.

Kommunen har ingen merknader til søknaden

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Arne Evensen byggetillatelse for oppføring av 
vinterhage som omsøkt på gnr 10 bnr 3 Alteidet.

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

Steinar  Kaasen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 40/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1945-8 17320/2012 1943/14/32 03.05.2012

Søknad om oppføring av garasje på 1943/14/32.

Saksopplysninger/Vurderinger:
Steinar Kassen søker om oppføring av garasje på gnr 14 bnr 32 Burfjorddalen. Bygget er en 
tradisjonell garasje og passer fint inn på tomten.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Steinar Kaasen byggetillatelse for oppføring 
av garasje på gnr 14 bnr 32 Burfjorddalen.

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
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

Helge Andersen

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 45/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-15 19031/2012 M88 15.05.2012

Søknad om fritak feieavgift

Saksopplysninger: 
Gnr.6 Bnr.2
Komtek - Avtale nr. 200235 Bygg nr. 192255694

Vurderinger:
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:
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.

§ 8. Gebyrfritak
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller:

1. Boligen/bygningen har ikke montert ildsted.
2. Fyringsanlegget er frakoblet pipe og blendet.

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegg og at blending av pipe er 
tilfredsstillende utført. Eller annen dokumentasjon. (Bilde)

Søknaden Innvilges ikke jfr.§ 8 Gebyrfritak.
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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
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

Karl Henrik Beldo
Dronning Åstasgate 19
3511  HØNEFOSS

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 44/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-14 18915/2012 M88 15.05.2012

Søknad om fritak for feieavgift.

Saksopplysninger: 
Gnr.12 Bnr.18
Komtek - Avtale nr. 200348 Bygg nr.192254655

Vurderinger:
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:
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.

Søknaden innvilges jfr.§ 8 Gebyrfritak med virkning fra 2012.
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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
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

Halfrid Olsen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 46/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-16 19099/2012 M88 16.05.2012

Søknad om fritak feieavgift

Saksopplysninger: 
Gnr.40 Bnr.1
Komtek - Avtale nr. 201240 Bygg nr.192242657

Vurderinger:
Jfr. Saksopplysning fattes følgende vedtak.

Vedtak:
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.

Søknaden innvilges jfr.§ 8 Gebyrfritak med virkning fra 2. Termin/-2012.
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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

Tore li

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 47/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2170-2 19424/2012 1943/30/11 19.05.2012

Søknad om oppføring av tilbygg 1943/30/11

Saksopplysninger/Vurderinger:

Tore og Randi Li søker om oppføring av tilbygg på gnr 30 bnr 11, tilbygget er på 25,8 m2 og 
bruksarealet på eiendommen å bli 81m2.

For området gjelder reguleringsbestemmelsene for reguleringsplan Rekbukta hytteområde, 
tiltaket er ihht denne.

Kommunen har ingen merknader til tiltaket

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Tore og Randi Li byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg til eksisterende hytte på 25,8 m2 på gnr 30 bnr 11 Rekbukta.

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

KT Byggtjeneste
Seljeveien 2C
9515  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 48/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/2236-3 19426/2012 1943/35/2/10 19.05.2012

Søknad om oppføring av fritidsbolig og 1943/35/2/10. 

Saksopplysninger/Vurderinger:

Geir-Arne Røsberg søker om oppføring av fritidsbolig og bod på gnr 35 bnr 2 fnr 10.
Fritidsbolig og bod er ihht gjeldene reguleringsplan for område. Hytte og bod har en
grunnflate/bebygd areal på 80 m2.

KT byggetjeneste søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO arkitekttur, bygningsutforming
betong og trekonstruksjoner. Foretaket har sentral godkjenning.

Geir Arne Røsberg søker om ansvarsrett/godkjenning som selvbygger etter forskriften til plan-
og bygningsloven § 6-8 for mur og trearbeider. Tiltakshaver innehar svennebrev og kommunen 
anser derfor at tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse, tiltakshaver har sannsynliggjort at 
arbeidene blir utført etter plan- og bygningsloven.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Geir-Arne Røsberg byggetillatelse for 
oppføring av fritidsbolig og utebod på gnr 35 bnr 2 fnr 10 Løkviknesset.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-3 gis KT byggetjeneste ansvarsrett i kategoriene 
SØK, PRO klasse 1 arkitekttur, bygningsutforming, betong og trekonstruksjoner. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 23-6 jf. forskrift om byggesak § 6-8 gis Geir Arne 
Røsberg ansvarsrett som selvbygger i kategorien UTF klasse 1 mur og trearbeider.
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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
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

Nytt Bygg v/ Magnar Stensvik
Kirkegårdsveien 59
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 29/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3241-4 15801/2012 1943/31/35 23.04.2012

Søknad om oppføring av fritidsbolig 1943/31/35

Saksopplysninger: Vurderinger:
Kjell Arne Seppola søker om oppføring av fritidsbolig på gnr 31 bnr 35 Vangen i Kvænangen 
kommune. Fritidsboligen som skal oppføres har et bebygd areal på 60 m2.

Nytt Bygg AS v/ Magnar Steinsvik søker om ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF 
mur/pilarer og tømring tiltaksklasse 1. Foretaket har hatt ansvarsrett i kommunen i tidlige saker.

Området fritidsboligen skal oppføres i er definert som LNF område A (boliger og fritidsboliger 
kan tillates). Tiltaket er således i samsvar med plan.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1 gis Kjell Arne Seppola byggetillatelse for 
oppføring av fritidsbolig på gnr 31 bnr 35 Vangen. 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 22-3 gis Nytt Bygg AS lokal godkjenning som foretak 
samt ansvarsrett i kategoriene SØK, PRO og UTF bygningsmessige arbeider.

Med hilsen

Oddvar Kiærbech Kjell Ove Lehne
rådgiver avd.ing bygg
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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

Petter Adolfsen
Malenavn
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 31/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1327-5 15849/2012 1943/35/46 23.04.2012

Søknad om oppføring av naust på fradelt parsell 1943/35/49

Saksopplysninger/Vurderinger:

Petter Adolfsen søker om oppføring av naust på fradelt parsell av gnr 35 bnr 49 på 25m2. Naustet 
er på 20m2 og kommunen anser at plassbehovet for vedlikehold av bygget er til stede. Parsellen 
har tinglyst vegrett over gnr 35 bnr 49. Naustet har en utforming som gjør at dette harmonerer 
med omgivelsen, naustet som oppføres er et tradisjonelt naust for område.

Naustet ligger innenfor 100 metersbelte langs sjøen og det trenges således dispensasjon fra dette 
(plan- og bygningsloven § 1-8). Tomtespørsmålet ble behandlet i delegert vedtak Teknisk utvalg 
sak 14/11med følgende vurdering sitat:  

Det er bedre å skille ut en liten tomt som blir tinglyst enn at man tillater muntlig/skriftlig 
at andre får satt opp naust på andre sine eiendommer. Dette blir mer oversiktlig for alle 
parter. Selv om tomten ligger innenfor 100-meters beltet langs sjø anser kommunen dette 
for ivaretatt ved opprettelsene av de 6 tomtene som ble fradelt tidlig på 90-tallet. Sitat 
slutt.

Kommunen forholder seg til denne vurdering og innvilger omsøkt naust med denne begrunnelse. 

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Petter Adolfsen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av naust på utgått parsell fra gnr 35 bnr 49 Toppelbukt som 
ikke enda er utgått (gitt eget gnr bnr).
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Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Petter Adolfsen byggetillatelse for oppføring 
av naust på fradelt parsell fra gnr 35 bnr 49 Toppelbukt som ikke enda er utgått (gitt eget gnr 
bnr).

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

Petter Adolfsen
Malenavn
9180  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 32/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/1327-7 15851/2012 1943/35/46 23.04.2012

Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 1943/35/46 Toppelbukt

Saksopplysninger/Vurderinger:
Petter Adolfsen har sendt søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte på nr 35 bnr 46 
på 7,5 m2. Tilbyggets rom skal brukes til stue. Kommunen har ingen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Petter Adolfsen byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg på 7,5m2 til eksisterende hytte på gnr 35 bnr 46 Toppelbukt.

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

Charles Kristiansen
Granshagen 14
9511  ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 33/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1800-2 15854/2012 1943/30/5 23.04.2012

Søknad om oppføring av uthus 1943/30/5

Saksopplysninger/Vurderinger:
Charles Kristiansen søker om byggetillatelse for oppføring av uthus på gnr 30 bnr 5 Rekbukta. 
Uthuset er på 12.4 m2. Tiltaket ligger innenfor 100metersbelte langs sjøene og trengs således 
dispensasjon for dette. Kommunen kan ikke se at inntensjonene i loven blir tilsidesatt i dette 
tilfelle og går inn for dispensasjon da tiltaket ikke vil hindre fremkommeligheten eller virke 
privatiserende i 100metersbelte.

Kommune har ingen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Charles Kristiansen dispensasjon fra plan- og 
bygningsloven § 1-8 for oppføring av naust på gnr 30 bnr 5 Rekbukta.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-2 gis Charles Kristiansen byggetillatelse for 
oppføring av uthus på 12,4 m2 på gnr 30 bnr 5 Rekbukta.

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
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Sverre og Magny hansen
Planetveien 595
9024  TOMASJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 51/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/1452-17 20476/2012 1943/37/1/5 29.05.2012

Ang. søknad om utslippstillatelse 1943/37/1/5

Saksopplysninger/vurderinger: 
Sverre og Magny Hansen fikk i Delegert vedtak 23/12, innvilget søknad om utslippstillatelse for 
gråvann med infiltreringsanlegg på eiendommen gnr 37 bnr 1 fnr 5. Tømmerbukt-Sørstraumen. I 
ettertid trakk ansvarshavene seg i fra oppdraget. 
Søknaden foreligger nå med ny ansvarshavende. Etterspurt søknad om ansvarsrett for innvendig 
rørleggerarbeid foreligger også.
Det anses som gode dreneringsmasser de Hansen skal ha i infiltreringsanlegget. Det søkes også 
om påkobling av vann fra kommunalt vannanlegg. Vannet skal tilkobles på vannledningen inne i 
det første huset til Hansen, tilkoblingen medfører derfor ikke ny anborring av Kommunalt 
ledningsnett.

Jørgensen Maskin, 9161 Burfjord søker om lokal godkjenning som foretak samt ansvarsrett i 
kategoriene SØK, PRO, KUT og UTF klasse 1 Gravearbeid samt legging av infiltreringsanlegg.
Foretaket har ADK1 sertifikat og sentral godkjenning.  

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 Jørgensen Maskin lokal godkjenning som 
foretak for ansvarsrett i følgende kategorier SØK, PRO, KUT og UTF klasse 1 gravearbeid, samt 
legging av infiltreringsanlegg på gnr 37 bnr 1 fnr 5.
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Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 22-3 gis Rokstad Rør og Klima A/S, 9302 
Rossfjordstraumen lokal godkjenning inne følgende kategorier: PRO/KPR for Innvendig 
sanitæranlegg/bunnledninger, tiltaksklasse 1
UTF/KUT Innvendige sanitæranlegg og bunnledninger, tiltaksklasse 1.
Firmaet har sentral godkjenning.

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

Jan Inge Karlsen
Avd. ing Bygg

Kopi til:
Jørgensen Maskin Stormov. 9161 BURFJORD
Rokstad Rør og Klima A/S Rokstad 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN
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