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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel
i utmark - § 6

X 2012/2752

PS 2012/37 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2012/2749

PS 2012/38 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2012/2751

PS 2012/39 Søknad om bruksendring av 1943/7/34 -
Jøkelfjord

2012/2748

PS 2012/40 Tilskudd til brøyting av kommunale veger 2011/4233

PS 2012/41 Søknad om overtakelse av privat vei i Burfjord 2011/4319

PS 2012/42 Referatsaker

RS 2012/47 Søknad om ferdigattest 1943/36/79 2009/7476

RS 2012/48 Ferdigattest 1943/14/29 2011/1391

RS 2012/49 Søknad om oppretting/vedlikehold av båtstø 
1943/28/31

2011/142

RS 2012/50 Søknad om ferdigattest 1943/21/10 2009/5857

RS 2012/51 Tillbaketrekking av tillatesel 1943/37/1/5 2009/1452

RS 2012/52 Krav om feieravgift for eiendom 32/6 i 
Kvænangen kommune

2012/775

RS 2012/53 Kommunale avgifter. 2012/2059

RS 2012/54 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare

2012/776

RS 2012/55 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare

2012/776

RS 2012/56 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare.

2012/776

RS 2012/57 Søknad om midlertidig brukstillatelse 1943/14/5 2010/2272

RS 2012/58 Søknad om oppføring av vinterhage 1943/10/3 2012/2169

RS 2012/59 Søknad om oppføring av garasje på 1943/14/32. 2010/1945

RS 2012/60 Søknad om fritak feieavgift 2012/775

RS 2012/61 Søknad om fritak for feieavgift. 2012/775

RS 2012/62 Søknad om fritak feieavgift 2012/775

RS 2012/63 Søknad om oppføring av tilbygg 1943/30/11 2012/2170

RS 2012/64 Søknad om oppføring av fritidsbolig og 
1943/35/2/10. Søknad om tillatelse til tiltak.

2012/2236



RS 2012/65 Søknad om oppføring av fritidsbolig 1943/31/35 2011/3241

RS 2012/66 Søknad om oppføring av naust på frasdelt 
parrasell 1943/35/49

2010/1327

RS 2012/67 Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende 
hytte 1943/35/46 Toppelbukt

2010/1327

RS 2012/68 Søknad om oppføring av uthus 1943/30/5 2012/1800

RS 2012/69 Ang.søknad om utslippstillatelse 1943/37/1/5 2009/1452

PS 2012/36 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2012/37 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til 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.

PS 2012/38 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til 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.

PS 2012/39 Søknad om bruksendring av 1943/7/34 - Jøkelfjord

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

PS 2012/40 Tilskudd til brøyting av kommunale veger

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  
    

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Rådmannen endret i møte innstillingen til:
Følgende brøytetilskudd innvilges første halvår:
Reinfjord: Oddmunds utleie v/Oddmund Hansen, kr. 11.400,-
Spildra: Kåre Klausen og Jarle Olsen, kr. 5.700,- hver
Seglvik: Vidar Johnsen, kr. 2.900,-
Saltnes: Synatur, kr. 2.900,-

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Timeliste med dato, klokkeslett og angitt strekning for utført 
brøyting må vedlegges søknad om tilskudd for andre halvår 2012.

Rådmannens endrede innstilling og tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Følgende brøytetilskudd innvilges første halvår:
Reinfjord: Oddmunds utleie v/Oddmund Hansen, kr. 11.400,-
Spildra: Kåre Klausen og Jarle Olsen, kr. 5.700,- hver
Seglvik: Vidar Johnsen, kr. 2.900,-
Saltnes: Synatur, kr. 2.900,-

Timeliste med dato, klokkeslett og angitt strekning for utført brøyting må vedlegges søknad om 
tilskudd for andre halvår 2012.



PS 2012/41 Søknad om overtakelse av privat vei i Burfjord

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.

PS 2012/42 Søknad om bruksendring. Eiendom 14/29 i Burfjorddalen

Rådmannens innstilling

I henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 gis Mathias Weltz tillatelse til bruksendring på 
eiendom 14/29, fra fritidsbolig til bolig.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I henhold til Plan og bygningsloven § 20-1 gis Mathias Weltz tillatelse til bruksendring på 
eiendom 14/29, fra fritidsbolig til bolig.



PS 2012/43 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.06.2012 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2012/47 Søknad om ferdigattest 1943/36/79

RS 2012/48 Ferdigattest 1943/14/29

RS 2012/49 Søknad om oppretting/vedlikehold av båtstø 1943/28/31

RS 2012/50 Søknad om ferdigattest 1943/21/10

RS 2012/51 Tillbaketrekking av tillatesel 1943/37/1/5

RS 2012/52 Krav om feieravgift for eiendom 32/6 i Kvænangen kommune

RS 2012/53 Kommunale avgifter.

RS 2012/54 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2012/55 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2012/56 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

RS 2012/57 Søknad om midlertidig brukstillatelse 1943/14/5

RS 2012/58 Søknad om oppføring av vinterhage 1943/10/3

RS 2012/59 Søknad om oppføring av garasje på 1943/14/32.

RS 2012/60 Søknad om fritak feieavgift

RS 2012/61 Søknad om fritak for feieavgift.

RS 2012/62 Søknad om fritak feieavgift

RS 2012/63 Søknad om oppføring av tilbygg 1943/30/11

RS 2012/64 Søknad om oppføring av fritidsbolig og 1943/35/2/10. Søknad om tillatelse til 
tiltak.

RS 2012/65 Søknad om oppføring av fritidsbolig 1943/31/35

RS 2012/66 Søknad om oppføring av naust på frasdelt parrasell 1943/35/49

RS 2012/67 Søknad om oppføring av tilbygg til eksisterende hytte 1943/35/46 Toppelbukt

RS 2012/68 Søknad om oppføring av uthus 1943/30/5

RS 2012/69 Ang.søknad om utslippstillatelse 1943/37/1/5


