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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/49 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

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

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

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Birger Mathiassen om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med minnemarkeringen ved Russelvtind den 24.04.12. Med hjemmel i § 7 i 
forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen:

 Dispensasjonen gjelder for 1 snøskuter den 24.04.12
 Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer.
 Det skal føres logg før hver tur starter.
 Dispensasjonen gjelder fra hjemmet i Jøkelfjord, opp til Jøkelfjordeidet, inn dalen 

mellom Jonslettind og Nedre Tverrelvtind og frem til Fylkesgrensa ved Ruselvfjellet.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.

Saksopplysninger

Birger Mathiassen var på kontoret 24.04.2012 og ønsket en dispensasjon for kjøring med skuter 
opp til Russelvtind. Den nærmeste familien ønsker å gjennomføre en minnemarkering på 1 
årsdagen etter ulykken på fjellet. Familien har lenge vært gjennom en prosess om de klarer å 
gjennomføre en slik minnemarkering, og de har kommet frem til at de ønsker en slik markering. 
For å gjennomføre denne på 1 årsdagen ønsker de en dispensasjon for 1 snøskuter som 
gjennomfører inntil 3 turer for å dra opp den nærmeste familien på ski. Kjøringen vil skje fra 
hjemmet i Jøkelfjord, opp til Jøkelfjordeidet, inn dalen mellom Jonslettind og Nedre 
Tverrelvtind og frem til Fylkesgrensa ved Ruselvfjellet.



Saken behandles i forhold til § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag. ”I unntakstilfelle kan kommunestyret- eller annet folkevalgt organ som 
kommunestyret bestemmer- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 
søkeren 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 opp 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 unntakstilfelle kan gis tillatelse til kjøring. 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.

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven som tok til å gjelde fra 1.7.2009. I 
naturmangfoldslovens § 1 heter det: Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor 
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 framgår 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 er å gjennomføre en minnemarkering på 1 årsdagen etter Mikael 
Mathiassens dødsfall inne ved Russelvtind. Familien har et sterkt ønske om å gjennomføre 
denne markeringen på det stedet der Mikael omkom. Dette ligger forholdsvis langt unna og for å 
få familiemedlemmene dit opp har de behov for å kjøre en skuter med inntil 3 turer. Kommunen 
anser behovet for å være reelt og det knytter seg ikke opp mot turkjøring. Behovet kan dekkes 
ved å gå inn på ski, men da vil flere av den nære familien være ekskludert fra å delta på 
markeringen. Kommunen anser formålet for å være såpass spesielt i dette tilfellet at behovet 
anses ikke og kan dekkes på annen måte.

Ulempene for andre interesser, som tradisjonelt friluftsliv, vilt og reindrift, vurderes til å være 
relativt små sett i forhold til behovet og nytten for denne turen. Reinen har ikke kommet til dette 
området enda. Kommunen har sjekket naturbasen for områdene og det er ingen registreringer i 
dette området. Kommunen har sjekket artsdatabankens karttjenester og det er ikke registrert 
funn av arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar nært truet eller rødlistearter i disse 
områdene. Kjøringen skal også skje på snødekt mark og i et så begrenset omfang at det ikke vil 
medføre noen skade på naturen. Kommunen har vurdert søknaden om dispensasjon i forhold til 
naturmangfoldloven, og etter en konkret helhetsvurdering og sjekk av de karttjenestene som 
eksisterer samt lokalkunnskap mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å si at denne 
søknaden ivaretar lovens intensjon om bevaring av naturmangfoldet.



Kommunen har i forbindelse med henvendelsen gjort søkerne oppmerksom på at kommunens 
myndighet og dispensasjonens gyldighet kun varer til fylkesgrensen mot Finnmark. Kjøring 
etter dette må avklares med Alta kommune eller man må gå på ski frem til Russelvtind.
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Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter

Dato:                 26.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/50 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Kvænangen kommunestyre

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Plan- og bygningsloven

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven vedtas som en del av Delegasjonsreglement 
for Kvænangen kommune. 

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvænangen kommune og 
gjorde slikt vedtak: ”1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon 
innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjons-
vernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk 
behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere 
kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, 
innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ.
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon 
framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.)
3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv.
15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin… til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 
endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.”

Saken legges fra til behandling i teknisk utvalg grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det 
heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Plan- og bygningsloven.
Forslaget til delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videredelegasjon ned fra 
rådmannen er tatt bort.  

Forslag til delegasjon innen Plan- og bygningsloven

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Teknisk utvalg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
teknisk utvalg (byggesaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.



Formannskapet

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
formannskapet (plansaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

Rådmannen 

Teknisk utvalg og formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter Pbl, jfr. pkt 28.1 og 28.2, 
til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Plandelen til plan- og bygningsloven
 Kap. 2: Krav om kartgrunnlag, stadfesta informasjon mv.
 Kap. 3: Oppgaver og myndighet i planleggingen
 Kap. 4: § 4-2, myndighet til å opptre som ansvarlig myndighet etter forskrift om konekvensutredning
 Kap. 5: Medvirkning i planleggingen
 Kap. 12: § 12-8 – Myndighet til å gi råd i sammenheng med utarbeidelse av private reguleringsforslag
 Kap. 12: § 12-9 – myndighet til utarbeidelse/saksbehandling og utlegging av planprogram.
 Kap. 12: § 12-14 – Myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan
 Kap. 12: § 12-15 – Myndighet til å avgjøre om det skal være felles saksbehandling av 

reguleringsforslag og byggesøknad.
 Kap. 19: Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten for innvilgelse av dispensasjon jfr. Pbl 

§§ 19-2 og 19-4 til Rådmannen i saker hvor/som det vurderes at:
o Hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke, vesentlig tilsidesettes (herunder nabointeresser, 

høringsinstanser, øvrige myndigheter og øvrige interesser)
o Ikke har prinsipiell betydning
o Fordelene, etter samlet vurdering, viser seg å være klart større enn ulempene.
o Det synes klart at saken vil få positivt utfall
o I delingssaker gjelder delegasjon overfor et belte på 50 m fra sjø eller annen ”hindring” som f. eks 

vei.
o Behandlede saker, etter denne delegasjonen, skal føres til Teknisk utvalg som referatsaker

(byggesaker) og til Formannskapet (plansaker). 

Byggesaksdelen til Plan- og bygningsloven
 Kap. 19 Dispensasjoner 
 Kap. 20 Søknadsplikt
 Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
 Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett
 Kap. 23 Ansvar i byggesaker
 Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
 Kap. 25 Tilsyn
 Kap. 27 Vann, avløp og adkomst
 Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal
 Kap. 29 Krav til tiltaket
 Kap. 30 Krav til særskilte tiltak
 Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk (unntatt § 31-8)
 Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging (unntatt 32-9)
 Kap. 33 Gebyrer og undersøkelse på fast eiendom (unntatt 33-1)
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/51 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Kvænangen kommunestyre

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Brann og ekspolsjonsvern-
loven.

Rådmannens innstilling

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvern loven vedtas som en del av Delegasjons-
reglement for Kvænangen kommune. 

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvænangen kommune og 
gjorde slikt vedtak: ”1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon 
innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjons-
vernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk 
behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere 
kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, 
innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ.
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon 
framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.)
3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv.
15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin… til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 
endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.”

Saken legges fra til behandling i teknisk utvalg grunnet kommunestyrets vedtak i pkt 1 der det 
heter at det skal utarbeides egne retningslinjer for noen lover, bl.a Brann og eksplosjonsvern-
loven. Forslaget til delegasjon er justert etter kommunestyrets vedtak der videredelegasjon ned 
fra rådmannen er tatt bort.  

Forslag til delegasjon innen Brann og eksplosjonsvernloven

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

Teknisk utvalg

Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, med de til enhver tid 
tilhørende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som 
ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

Rådmannen

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/52 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, teknisk utvalg

Rådmannens innstilling

Teknisk utvalg vedtar delegasjon som satt opp i punktene 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 
26, 32, 35, 39, 40 og 41 i foreliggende utkast til Delegasjonsreglement for Kvænangen 
kommune. 

Saksopplysninger

Kommunestyret behandlet den 19.09.12 delegasjonsreglement for Kvænangen kommune og 
gjorde slikt vedtak: ”1. Kvænangen kommunestyre utarbeider egne retningslinjer for delegasjon 
innenfor følgende lover: Plan- og bygningsloven, Kommuneloven og Brann og eksplosjons-
vernloven. (Punktene 6, 22 og 28 utgår inntil videre.) Disse sakene gis organisatorisk 
behandling i hovedutvalgene før retningslinjene vedtas av kommunestyret. Tidligere 
kommunestyrevedtak som gir retningslinjer for kommunal forvaltning etter disse lovene, 
innarbeides. 2. Nytt forslag punkt 2.2. Kommunestyret delegerer til et underordnet organ.
Videredelegasjon behandles i det organ som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon 
framgår av kommunelov eller av vedtak i kommunestyret. (Punkt 3.4, 4.2, 4.3 osv. utgår.)
3. Særlovsområdet: 3.3 endres til: kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet osv.
15.1 endres til: kommunestyret delegerer sin… til utvalg for oppvekst og omsorg. 4. Pkt 2.3 
endres til: Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for 
overordnet organ.”

Saken legges fram til behandling i utvalget grunnet kommunestyrets vedtak pkt 2 der det heter at 
videredelegasjon skal behandles i det organ som har fått delegasjon. Punktene 6 og 28 som 
naturlig hører hjemme under teknisk utvalgs arbeidsområde kommer opp som egne saker. 

Vedlagte utkast til delegasjonsreglement er delvis ajourført med kommunestyrets vedtak. Nytt
punkt 2.2 er satt inn, punkt 2.3 er endret, punkt 15.1 er endret og punkt 3.3 er endret. Punktene 
som angår rådmannen og videre delegering ned fra rådmannen skal etter kommunestyrets vedtak 
tas ut, men det er foreløpig ikke gjort. Vi gjør det samlet etter at utvalgene og formannskapet har 
gjort sine vedtak. 
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1 GENERELT OM KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER 
OM DELEGERING
Kommuneloven gir følgende adgang til delegering:

1.1 Kommunestyret

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Kvænangen kommune. Det treffer vedtak på vegne av 
kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr kommuneloven § 6.

1.2 Formannskapet

Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger 
og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr kommuneloven § 24 nr. 1. 

Formannskapet har hastekompetanse i alle saker etter kommunelovens § 13. Når formannskapet har 
benyttet hastekompetansen, orienteres kommunestyrets medlemmer så snart det er praktisk mulig. 
Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen rapporteres til det aktuelle organet. 

1.3 Ordfører

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av 
prinsipiell betydning, jfr kommuneloven § 9 nr. 5. Dette gjelder alle faste utvalg, Formannskapet, Teknisk 
utvalg, Utvalgt for oppvekst og omsorg og Klientutvalget. 

Ordføreren har hastekompetanse i saker som ikke er av prinsipiell art etter kommunelovens § 13 i 
politikernes sommerferie i perioden 1/7 – 15/8. Fullmakten går videre til varaordfører i ordførers 
fravær. Når ordfører har benyttet sommerfullmakten, orienteres formannskapets medlemmer så snart det 
er praktisk mulig. Avgjørelser som fattes etter denne bestemmelsen rapporteres til det aktuelle organet.

1.4 Faste utvalg

Kommunestyret kan gi utvalg for oppvekst og omsorg og teknisk utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor 
ikke annet følger av lov, jfr kommuneloven § 10 nr. 2. 

1.5 Rådmannen

Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jfr kommuneloven 
§ 23 nr. 4. Kommunestyret kan gi rådmannen myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å 
treffe avgjørelser i personalsaker, jfr kommuneloven § 24 nr 1. I reglementet betyr rådmannen selv eller 
fungerende rådmann.

1.6 Administrativ videredelegering

Rådmannen kan delegere videre internt i administrasjonen, hvis ikke vedkommende kommunalt folkevalgt 
organ har bestemt noe annet. 

1.7 Andre lover enn de som er listet opp i punktene 3 - 41

For avgjørelser som må tas etter andre lover enn de som er listet opp i punktene 3 – 41 bestemmer ordfører og 
rådmann om på hvilket nivå saken skal avgjøres dersom dette ikke framkommer i loven selv eller andre lover. 
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2 GENERELLE BESTEMMELSER OM UTØVELSE AV 
ALL DELEGERT MYNDIGHET

2.1 Retningslinjer

All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, 
innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer. 

2.2 Videredelegasjon

Kommunestyret delegerer til et underordnet organ. Videredelegasjon behandles i det organ 
som har fått delegasjon. Unntak for videredelegasjon framgår av kommunelov eller av vedtak 
i kommunestyret.

2.3 Kommunestyrets tilsynsansvar

Den som har fått delegert myndighet, skal ved evt. tvil legge fram saken for overordnet organ. 

2.4 Unntak fra plikt til å utøve myndighet

Den som har fått delegert myndighet, kan i enkelttilfelle overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når 
spesielle forhold tilsier det. 

2.5 Underinstans

Der vedtak er fattet administrativt etter delegeringsreglementet er det klageadgang til politisk organ. Dette 
gjelder alle områder. Unntak dersom annen klageadgang er hjemlet i lov eller forskrift. 

2.6 Underretning

Administrative vedtak med hjemmel i delegeringsreglementet refereres til nærmeste overordnede politiske 
organ i førstkommende møte. Der det er mest hensiktsmessig med periodevis rapportering brukes dette 
istedenfor løpende referering. 

SÆRLOVSOMRÅDET

3 ALKOHOLLOVEN

3.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3, samt tildeling 
av bevilling og fastsette tiden for salg og skjenking.

3.2 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven når det gjelder å godkjenne og anta 
kontrollorgan samt behandling av kontrollrapporter til utvalg for oppvekst og omsorg. 

3.3 Rådmannen
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter alkoholloven til rådmannen i følgende saker:
 Endring av driftsform.
 Flytting til nye lokaler.
 Skifte av styrer og stedfortreder.
 Utvidelse av skjenketid for en enkelt anledning.
 Utvidelse av skjenkelokalet for enkeltanledning.
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 Innvilgelse av skjenkebevilling for enkeltanledning.
 Tildeling av ambulerende bevilling til sluttede selskaper.
 Gjennomføring av kunnskapsprøve.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det 
henvises til alkoholpolitisk plan vedtatt av kommunestyret.

3.4 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 3.3 til kontorsjef.

4 BARNEHAGELOVEN

4.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov til utvalg for oppvekst og omsorg. Myndigheten må utøves i 
henhold til kommunestyrets til enhver tid gjeldende vedtak om samordnet opptak til barnehageplass.
Unntatt fra delegering er barnehageloven § 7 fjerde ledd for kommunale barnehager (vedtekter). 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

4.2 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet i punkt 4.1 til rådmannen. Rådmannen 
kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

4.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 12, § 13 tredje ledd hva angår de 
kommunale barnehagene til avdelingsleder oppvekst og kultur, jfr forskrift om foreldre-betaling i 
barnehager § 3, jfr punkt 4.2. Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnehageloven § 
19 til styrer for den enkelte barnehage, jfr punkt 4.2. 

5 BARNEVERNLOVEN

5.1 Felles barnevernstjeneste for Kvænangen og Nordreisa kommuner
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter barnevernsloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til Felles barnevernstjeneste for Kvænangen og Nordreisa
kommuner.

6 BRANN- OG EKSPLOSJONSVERNLOVEN

6.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven, med de til enhver 
tid tilhørende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

6.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

6.3 Brannsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 6.2 til brannsjefen.
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7 MATRIKKELLOVEN

7.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter matrikkelloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

7.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin myndighet etter matrikkellova § 5a til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

7.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 7.2 til teknisk kontor.

8 EIERSEKSJONSLOVEN

8.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter eierseksjonsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Unntatt fra delegering er myndighet etter eierseksjonsloven 
§ 7 femte ledd om fastsetting av gebyr dersom det må avholdes en befaring. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

8.2 Rådmannen
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

8.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 8.2 til teknisk kontor..

9 FORPAKTINGSLOVEN

9.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forpaktingsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Unntatt fra delegering er myndighet etter forpaktingsloven § 
11. (Skjønnsutvalg). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

9.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

9.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 9.2 til teknisk kontor. 
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10 FORSØKSLOVEN

10.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forsøksloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet, jfr forsøksloven § 5 andre ledd andre punktum. 
Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

10.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 10.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

11 FORURENSNINGSLOVEN 

11.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jfr Forurensningsloven § 83. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

11.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Forurensningsloven:
§7, 4. ledd (gi pålegg)
§ 11 (gi særskilt tillatelse til forurensende tiltak) 
§18 (endre og omgjøre tillatelse)
§ 22 (krav til utførelse av avløpsanlegg)
§ 23 (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg)
§ 26, 5. ledd (koble ut slamavskillere)
§ 30, 2. ledd, 2. pkt. (unnta eiendommer fra innsamling av avfall)
§ 32, 2. ledd (gi pålegg om håndtering av næringsavfall)
§ 35, 4. ledd (gi pålegg om avfallshandtering på utsalgssteder +).
§ 37(gi pålegg om å rydde opp i avfall o.l eller å betale for oppr.)
§ 47, 1. ledd (pålegge beredskapspliktige etter § 40 om bistand) 
§ 49 (kreve opplysninger)
§ 50 (foreta granskning)
§ 51 (gi pålegg om undersøkelse)
§ 58 (kreve gjenoppreisningserstatning til allmennheten)
§73 (fastsette og frafalle forurensningsgebyr)
§74 (umiddelbar iverksetting av pålegg)
§75 (benytte annen manns eiendom ved gjennomføring av tiltak)
§ 78, 3. ledd (begjære påtale ved forurensning)
§ 79 (begjære påtale ved ulovlig handtering av avfall)

Forurensningsforskriften:
Kapittel 1 (Tiltak  mot forurensning fra nedgravde oljetanker)
Kapittel  2 (Opprydding i forurenset grunn ved bygge og gravearbeider)
Kapittel  4 (Anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt) 
Kapittel  7 (Lokal luftkvalitet)
Kapittel  12 (krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra hus, hytter o.l.)
Kapittel  13 (Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelse)
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Kapittel  15 (Krav til utslipp av oljeholdig av løpsvann)
Kapittel  15A (Påslipp)
Kapittel  41 (Tilsyn, klage, straff m.v)

11.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 11.2 til teknisk kontor. 

12 FRILUFTSLOVEN

12.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter friluftsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-myndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret 
vedtar selv overordnede planer som berører friluftsområdene og friluftslivet i kommunen.

12.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

12.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 12.2 til Teknisk kontor. 

13 GRAVFERDSLOVEN

13.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter gravferdsloven § 9 tredje, fjerde og femte ledd, 
med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

13.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 13.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

14 HUSBANKLOVEN

14.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husbankloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Midler til videreutlån og støtteordninger behandles etter 
retningslinjer fastsatt av kommunestyret og Husbanken. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet 
som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

14.2 Rådmannen
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.1 til rådmannen. Rådmannen kan
kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

14.3 Lånekonsulent

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 14.2 til lånekonsulent. 
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15 HUSLEIELOVEN

15.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter husleieloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-
myndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 
8 nr. 3. 

15.2 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.1 til rådmannen for 
ordinære utleieboliger. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell 
betydning.

15.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 15.2 til teknisk kontor.

16 INTRODUKSJONSLOVEN

16.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

16.2 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.1 til rådmannen.
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

16.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 16.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 
Unntatt fra delegering er avgjørelsesmyndighet etter introduksjonsloven kapittel 4.

17 JORDLOVEN

17.1Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter jordloven med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som 
ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 
Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører landbruket i kommunen. 

17.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

17.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 17.2 til teknisk kontor. 
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18 KIRKELOVEN

18.1Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kirkeloven § 36 om hvorvidt konfirmasjons-
opplæring skal legges til grunnskoletiden når særlige grunner tilsier det og i tilfelle hvilke timer som 
skal nyttes til opplæringen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til 
formannskapet. Avgjørelsen tas i fellesskap med vedkommende kirkelige myndighet. 

18.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

18.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 18.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 

19 KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER 

19.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen
kommune, jfr lov om kommunale vass- og kloakkavgifter til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

19.2 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om vann- og 
avløpsgebyrer i Kvænangen kommune etter punkt 19.1 til teknisk kontor.

20 LOV OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I 
KOMMUNENE

20.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene
med de til enhver tid gjeldende endringer i lov og forskrift, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

20.2 Klientutvalget
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet med de unntak som er nevnt i pkt 20.1 
slik: Delegasjon i avgjørelse av saker etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3. 

20.2.1 Omsorgslønn

Alle saker om omsorgslønn avgjøres av klientutvalget.

20.2.2 Hjemmesykepleie og hjemmehjelp

Saker der det overstiger 20 timer pr uke behandles av klientutvalget. Hjemmesykepleien og 
hjemmehjelpen fordeler timer etter behov.

20.2.3 Avlastning

Alle saker der private hjem brukes som avlastning for barn avgjøres av Klientutvalget. Alle nye saker 
om avlastning avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.
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20.2.4 Vertsfamilier

Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Videreføring avgjøres administrativt.

20.2.5 Brukerstyrt personlig assistent (BPA).

Alle nye saker avgjøres av Klientutvalget. Mindre justering og videreføring avgjøres administrativt.

20.3 Rådmannen
Utvalg for oppvekst og omsorg og klientutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om 
helse og omsorgstjenester i kommunene til rådmannen for øvrige saker som ikke er listet opp i punkt 
20.2. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

20.4 Avdelingsledere/fagansvarlige
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om helse og omsorgstjenester i kommunene til 
avdelingsledere/fagansvarlige for øvrige saker som ikke er listet opp i punkt 20.2 til:
 Leder Gargo sykestue og sykehjem
 Avdelingsleder for Hjemmetjenestene
 Avdelingsleder for Psykisk helse
 Avdelingsleder TTPU
 Kommunelege I
 Helsesøster
 Fysioterapeut
 Ergoterapeut

21 LOV OM FOLKEHELSEARBEID

21.2   Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om folkehelsearbeid, med de til enhver 
tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. 

21.3 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 21.1 til rådmannen. 

Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

21.4 Kommunelege I

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 21.2 til kommunelege I. 

22 KOMMUNELOVEN

22.1 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter kommuneloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen omfatter også hastekompetanse etter 
kommunelovens § 13. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i 
henhold til loven, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

22.2 Myndighet til rådmannen i enkeltsaker 
I medhold av Kommuneloven § 23 nr.4 gis rådmannen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker 
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Delegering til administrasjonen er, med 
mindre annet er lovbestemt, delegering til rådmannen.
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22.3 Rådmannens underskriftskompetanse
Rådmannen gis i medhold av Kommunelovens § 9 nr. 3 myndighet til å underskrive på kommunens 
vegne innenfor rådmannens kompetanseområde og ved oppfølging av endelige politiske vedtak.

22.4 Myndighet til rådmannen på personalområdet

22.4.1 Generelt

Delegasjon etter bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven (AML), Hovedtariffavtalen (HTA) og 
Hovedavtalen (HA) som går på personaladministrasjonen i kommunen. Flere av bestemmelsene i 
avtaleverket medfører at tillitsvalgte skal være med på prosessene og/eller avgjørelsene og slik slike 
saker må avgjøres administrativt sammen med fagforening eller behandles i administrasjonsutvalget
dersom de ikke er delegert til rådmannen. 

22.4.2 Lønn

Delegasjonen framgår av lønnspolitisk plan, pkt 6: Myndigheten til å fastsette lønn i Kvænangen 
kommune er tillagt forhandlingsutvalget. Ved mindre endringer i lønn delegeres myndigheten til 
rådmannen. Dette gjelder fastsettelser ut over det som er minimumslønn iht HTA. 

22.4.3 Permisjoner

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 2.05 - 2.26: Rådmannen gis myndighet til å 
innvilge alle permisjoner som er hjemlet i punktene 2.05 - 2.26. Administrasjonsutvalget skal 
informeres om de permisjoner som blir gitt av rådmannen. 

22.4.4 Ansettelser

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.2.4: Tilsetting foretas administrativt, unntatt 
avdelingsleder oppvekst og kultur, kommunelege I, kontorsjef og økonomileder (av 
administrasjonsutvalget) og rådmann (av kommunestyret).

22.4.5 Oppsigelser

Delegasjon framgår ikke av reglement, men hovedregel er at den som har myndighet til å tilsette 
også sier opp. 

22.4.6 Omplassering

Delegasjonen framgår av personalreglementet pkt 1.5: Omplassering til annen stillingskategori 
foretas administrativt. 

22.4.7 Stillingsbeskrivelser

Delegert til administrasjonen. 

22.4.8 Opprettelse og nedleggelse av stillinger.

Vedtak om oppretting og nedleggelse av stillinger tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. 
Myndigheten kan ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for 
administrasjonsutvalget.

22.4.9 Omgjøring av stilling

Vedtak om omgjøring av stilling tillegges rådmannen innenfor budsjettets rammer. Myndigheten kan 
ikke videredelegeres. Arbeidstakerorganisasjonene kan anke vedtaket inn for administrasjonsutvalget.

22.5 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 22.4 til kontorsjef. 
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22.6 Myndighet til rådmannen på økonomiområdet

22.6.1 Generelt

Disse bestemmelser skal overholdes ved praktisering av fullmakter etter dette reglement, slik at det 
ikke foretas disponeringer med utgiftsomfang som er uforenlig med budsjettforutsetningene, lover og 
forskrifter.

Bevilgningene til etatene gis som netto rammer. Rådmannen gis myndighet til å foreta 
budsjettreguleringer av ikke prinsipiell art som er i tråd med nettorammene. Rådmannen kan 
videredelegere denne myndigheten til avdelingslederne.

Rådmannen skal avlegge økonomirapport for drifta til kommunestyret to ganger i løpet av året, 
fortrinnsvis i juni og november. Formannskapet kan gi nærmere retningslinjer om å få seg forelagt en 
forenklet økonomisk rapportering med hyppigere frekvens.

For investeringene skal rådmannen avlegge økonomirapport en gang i året, fortrinnsvis i november. 
Budsjettendringer vedtas av kommunestyret.

Formannskapet gis myndighet til å godkjenne oppstart av nye prosjekter eller utvidelse av vedtatte 
prosjekter som har en sikker finansiering. Dette gjelder både drifts- og investeringsprosjekter.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere bruk av bundet fond. Denne fullmakten kan ikke 
videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere mellom enheter når aktiviteten flyttes fra en enhet til en 
annen. Denne fullmakt kan ikke videredelegeres.

Rådmannen gis fullmakt til å budsjettregulere avsatte midler til lønnsoppgjøret til den enkelte 
virksomhet etter at forhandlingene er gjennomført.

Videredelegering:

Innenfor driftsbudsjettet delegerer rådmannen til avdelingslederne innenfor eget område samme 
myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret med de begrensninger og unntak som følger av 
reglement og forskrifter.

22.6.2 Anvisning

Anvisningsmyndighet for Kvænangen kommune tillegges rådmannen, med unntak av anvisninger 
som gjelder rådmannens personlige forhold, eller der rådmannen er inhabil.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer anvisningsmyndigheten til avdelingslederne som kan videredelegere. 
Videredelegeringen omfatter ikke økonomileder.

Oversikt over delegert anvisningsmyndighet samt signaturprøve skal oppdateres for hvert regnskapsår og 
vedlegges dette reglement.

22.6.3 Strykningsbestemmelser

Driftsregnskapet

Strykninger ved regnskapsmessig underskudd i driftsregnskapet er regulert i forskrift om årsregnskap 
og årsberetning. Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige strykninger i forbindelse med 
avslutning av regnskapet i samsvar med § 9 i forskriftene, og i driftsregnskapet foretas strykningene 
etter følgende rekkefølge:

1. Stryke eventuelle avsetninger til fond når disse har vært forutsatt finansiert av årets eller tidligere
års løpende inntekter eller innbetalinger. 

2. Stryke eventuelle budsjetterte overføringer fra driftsregnskapet til finansiering av utgifter i årets 
investeringsregnskap vedtatt av kommunestyret selv.
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3. Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk når dette har vært 
forutsatt finansiert av årets eller tidligere års løpende inntekter eller innbetalinger. 

Ved delvis strykninger gis rådmannen fullmakt til å prioritere hvilke avsetninger i driftsregnskapet 
som helt eller delvis skal strykes og hvilke utgifter i investeringsregnskapet som skal prioriteres 
finansiert ved overføringer fra drift. 

Investeringsregnskapet

Strykninger ved manglende finansiering i investeringsregnskapet er regulert i regnskapsforskriften § 
9. En netto merutgift skal først reduseres ved å redusere budsjetterte avsetninger finansiert av 
inntekter ved salg av anleggsmidler.

1. Overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne investeringsfond til prosjekter med 
manglende finansiell dekning.

Rådmannen gis fullmakt til å avgjøre hvilke budsjetterte avsetninger som skal prioriteres og hvilke 
ubundne investeringsfond som skal benyttes.

Videredelegering:

Innenfor strykningsbestemmelsene videredelegerer rådmannen til økonomileder den samme 
myndighet som rådmannen har fått av kommunestyret.

22.6.4 Fullmakt til å innfordre utestående krav

Rådmannen gis fullmakt til å innfordre utestående kommunale krav med de til enhver tid gjeldende 
rutiner, forskrifter og lover.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder for alle krav.

22.6.5 Fullmakt til å avskrive krav

Rådmannen gis fullmakt til å avskrive fordringer som i henhold til de kommunale budsjett - og 
regnskapsreglene skal avskrives regnskapsmessig dersom de ikke lar seg innfordre. Alle kommunale krav 
som fyller vilkårene for avskrivning og uerholdelighetsføring omfattes

1. Avskrivning ved bortfall av kravet
 Der kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av en gjeldsordning etter 

gjeldsordningsloven.
 Der kravet er foreldet.

2. Avskrivning av krav som følge av at ansvarssubjekt er bortfalt.
 Dette vil gjelde bl.a. selskap med begrenset ansvar når selskapet er opphørt etter gjennomført 

konkursbehandling eller av andre grunner er slettet i Foretaksregisteret, og kravet ikke kan 
fremmes mot andre, for eksempel den ansvarlige ledelse i medhold av aksjeloven. Det samme 
vil gjelde insolvente dødsbo når bobehandlingen er innstilt etter skifteloven.

3. Forutsatt at innfordring er forsøkt skal krav konstateres som tapt og avskrives når:
 konkurs-/dødsbobehandling er avsluttet 
 akkord er stadfestet
 foreldelse er inntrådt
 utleggsforretning ikke har ført fram
 ved tapt rettsavgjørelse/dom er rettskraftig
 kravet er nedsatt eller ettergitt, herunder som følge av gjennomført gjeldsordning etter 

gjeldsordningsloven
 Debitors adresse er ukjent/utvandret (utskrift fra folkeregisteret evt. returpost) eventuelle 

sikkerheter er realisert og debitor ikke har økonomisk evne til å betjene restkravet
 Ved tapt rettavgjørelse/dom er rettskraftig
 Inkasso ikke forsøkt, men det etter gitte kriterier er overveiende sannsynlig at inkasso vil gi 

negativt resultat, begrenset til kr 10.000 pr krav
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 Krav på mindre enn ett rettsgebyr (1R) kan avskrives, dersom videre innfordring ikke er 
regningssvarende

Avskrivninger rapporteres i årsrapporten.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder for alle krav.

22.6.6 Fullmakt til å ettergi krav

Rådmannen gis fullmakt til å ettergi kommunale krav 

Følgende krav med renter og omkostninger omfattes:
 Fullmakt til å ettergi alle kommunale krav helt eller delvis innenfor en ramme på kr 50 000 pr. 

sak, unntatt formidlingslån og sosiallån.
o Eiendomsskatt og kommunale avgifter
o Barnehagekrav og skolefritidsordning
o Husleie
o Næringslån
o Andre kommunale krav

 Formidlingslån og sosiallån
o Fullmakt til slette inntil 50 % av forfalt restanse og restgjeld begrenset oppad til kr 50 000 pr 

lån.
Ettergivelser rapporteres i årsrapport.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomisjefen for alle krav.

22.6.7 Endring av låne- og betalingsbetingelser.

Rådmannen kan inngå følgende avtaler om endring av betalings- og lånebetingelser. 

For fordringer eksklusive utlån:

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år for krav uten tvangsgrunnlag, og tilsvarende 
tvangsgrunnlagets varighet for krav med tvangsgrunnlag.

2. Inngå akkordløsning eller avtale om delvis sletting av krav, det vises til pkt 22.6.4. og 22.6.5.

For formidlingslån og NAV-sosiallån.

1. Øke tilbakebetalingstiden med inntil 1 år. 
2. Endre låneform (eksempelvis fra serielån til annuitetslån).
3. Betalingsutsettelse for en termin i inntil 1 år. 
4. Redusere renten med inntil 2 % i forhold til den til enhver tid gjeldende rentesats for den 

angjeldende lånetype.
5. Innvilge avdragsfrihet i inntil 5 år. Dersom dette også vil innebære forlengelse av 

tilbakebetalingstiden, gjelder punkt 1 over.
6. Slette forfalt restanse i henhold til pkt 22.6.4.og 22.6.5.

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten til økonomileder.

22.6.8 Finansiering jf finansreglement

Innenfor de generelle retningslinjer som følger av finansreglementet, delegeres følgende fullmakter til 
rådmannen:

1. Gjennomføre opptak av lån hvor vedtaket om lån er fattet av kommunestyret og fylkesmannens 
evt. godkjenning foreligger, herunder    
a. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
b. valg av lånegiver
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2. Gjennomføre refinansiering av eksisterende lån, innenfor de beskrankninger som følger av 
«Forskrifter om avdragstid og lånevilkår», herunder:
a. valg av finansinstrument 
b. valg av rentevilkår og øvrige betingelser
c. valg av lånegiver

3. Godkjenne nye rentebetingelser på forfalte lån

4. Forestå den løpende forvaltning av kommunens likvide midler, herunder 
a. inngå avtale om kjøp og salg av verdipapirer
b. inngå avtaler om kjøp og salg av andeler i verdipapirfond
c. foreta plasseringer på særvilkår
d. Inngå nødvendig avtale om ekstern bistand til nødvendig styrking av kommunens 

finanskompetanse, herunder:
e. avtaler om generell finansiell rådgivning
f. avtaler om forvaltning av deler av kommunens likvide midler (aktiv forvaltning)
g. Inngå avtaler om bruk av ikke - rentebærende instrumenter, begrenset til:
h. fremtidig renteavtale(Forward Rate Agreements) samt opsjoner knyttet til denne kan benyttes 

til styring av kommunens renterisiko
i. rentebytteavtaler (Renteswaps), samt opsjoner knyttet til disse kan benyttes til styring av 

kommunens renterisiko

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten i punktene til økonomileder.

22.6.8 Næringslån

Utsettelser på inntil 6 måneder delegeres til rådmannen. 

Videredelegering:

Rådmannen videredelegerer myndigheten i punktene til jordbrukssjef.

23 KONSESJONSLOVEN

23.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter konsesjonsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

23.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

23.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 23.2 til teknisk kontor. 

24 LAKSEFISK OG INNLANDSFISK M.V.

24.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om laksefisk og innlandsfisk m.v., med de til 
enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører fiskeinteresser og 
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friluftsliv i kommunen. 

24.2Rådmannen 

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

24.3Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 24.2 til teknisk kontor. 

25 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 

25.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og 

forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder 

ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 

kommuneloven § 8 nr. 3 og saker etter forskriftens § 6. 

25.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.1 for så vidt gjelder lov om motorferdsel i 
utmark og vassdrag § 6 og forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 jfr § 7 til 
rådmannen og saker etter forskriftens § 6. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning. 

25.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 25.2 til teknisk kontor.

26 ODELSLOVEN

26.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter odelsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 

til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

26.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

26.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 26.2 til teknisk kontor.

27 OPPLÆRINGSLOVEN

27.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter opplæringsloven, med de til enhver tid tilhørende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Unntatt fra delegering er myndighet etter 
opplæringsloven § 2-1 femte ledd (offentlig påtale), § 2-2 andre ledd (timetall ut over minstetimetall), § 2-3 
første ledd (timer ut over minstetimetall), 2-5 første ledd (målform), 8-1 første ledd andre punktum
(skolekretsgrenser) og § 13-7 (SFO inkl vedtekter). Formannskapet kan delegere myndighet til å gi forskrift 
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med hjemmel i opplæringsloven § 2-2 fjerde ledd (skolerute) til rådmannen. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

27.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.1 til rådmannen. 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter opplæringsloven § 2-1 femte 
ledd til rådmannen, jfr punkt 27.1. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.

27.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 27.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 

27.4 Rektorene
Rektor for hver skole delegeres myndighet til å fatte enkeltvedtak om spesialpedagogiske tilleggsressurser 
innenfor tildelt ramme. 

28 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

28.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
teknisk utvalg (byggesaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

28.2 Formannskapet
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov og de begrensninger som følger av Plan- og bygningsloven til 
formannskapet (plansaker). Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr. Kommuneloven § 8, nr. 3.

28.3 Rådmannen 
Teknisk utvalg og formannskapet delegerer følgende avgjørelsesmyndighet etter Pbl, jfr. pkt 28.1 og 
28.2, til rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Plandelen til plan- og bygningsloven
 Kap. 2: Krav om kartgrunnlag, stadfesta informasjon mv.
 Kap. 3: Oppgaver og myndighet i planleggingen
 Kap. 4: § 4-2, myndighet til å opptre som ansvarlig myndighet etter forskrift om 

konekvensutredning
 Kap. 5: Medvirkning i planleggingen
 Kap. 12: § 12-8 – Myndighet til å gi råd i sammenheng med utarbeidelse av private 

reguleringsforslag
 Kap. 12: § 12-9 – myndighet til utarbeidelse/saksbehandling og utlegging av planprogram.
 Kap. 12: § 12-14 – Myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan
 Kap. 12: § 12-15 – Myndighet til å avgjøre om det skal være felles saksbehandling av 

reguleringsforslag og byggesøknad.
 Kap. 19: Kommunestyret delegerer avgjørelsesmyndigheten for innvilgelse av dispensasjon jfr. 

Pbl §§ 19-2 og 19-4 til Rådmannen i saker hvor/som det vurderes at:
o Hensynet i lovens formålsbestemmelse ikke, vesentlig tilsidesettes (herunder nabointeresser, 

høringsinstanser, øvrige myndigheter og øvrige interesser)
o Ikke har prinsipiell betydning
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o Fordelene, etter samlet vurdering, viser seg å være klart større enn ulempene.
o Det synes klart at saken vil få positivt utfall
o I delingssaker gjelder delegasjon overfor et belte på 50 m fra sjø eller annen ”hindring” som 

f. eks vei.
o Behandlede saker, etter denne delegasjonen, skal føres til Teknisk utvalg som referatsaker

(byggesaker) og til Formannskapet (plansaker). 

Byggesaksdelen til Plan- og bygningsloven
 Kap. 19 Dispensasjoner 
 Kap. 20 Søknadsplikt
 Kap. 21 Krav til innhold og behandling av søknader
 Kap. 22 Godkjenning av foretak for ansvarsrett
 Kap. 23 Ansvar i byggesaker
 Kap. 24 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak
 Kap. 25 Tilsyn
 Kap. 27 Vann, avløp og adkomst
 Kap. 28 Krav til byggetomta og ubebygd areal
 Kap. 29 Krav til tiltaket
 Kap. 30 Krav til særskilte tiltak
 Kap. 31 Krav til eksisterende byggverk (unntatt § 31-8)
 Kap. 32 Ulovlighetsoppfølging (unntatt 32-9)
 Kap. 33 Gebyrer og undersøkelse på fast eiendom (unntatt 33-1)

28.4 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter pkt. 28.3 til teknisk kontor.

29 POLITILOVEN

29.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter politiloven § 14, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. 

30 PRIVATSKOLELOVA

30.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter privatskolelova, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke 
avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr 
kommuneloven § 8 nr. 3. 

30.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 30.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

30.3 Avdelingsleder oppvekst og kultur
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 30.2 til avdelingsleder oppvekst og kultur. 
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31 SERVERINGSLOVEN

31.1 Formannskapet 
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter serveringsloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til formannskapet. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger 
til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

31.2 Rådmannen 
Formannskapet delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

31.3 Kontorsjef
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 31.2 til kontorsjef. 

32 SKOGBRUKSLOVA

32.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skogbrukslova, med de til enhver tid 
gjeldende forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg, jfr delegeringsforskriften § 1. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret vedtar selv overordnede planer som berører 
skoginteressene i kommunen. 

32.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.1 til rådmannen, jfr delegeringsforskriften 

§ 1. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

32.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 32.2 til teknisk kontor. 

33 SMITTEVERNLOVEN

33.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter smittevernloven, med de til enhver tid gjeldende 
forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelses-
myndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 
8 nr. 3. Unntatt fra delegering er myndighet som direkte tilligger rådmannen v/kommunelege I iht. 
smittevernloven. 

33.2 Kommunelege I
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter § 4-1 første og tredje ledd og 
§ 4-9 første, andre og fjerde ledd til kommunelege I. Kommunelege I kan kun avgjøre enkeltsaker og
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 
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34 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS OG 
VELFERDSFORVALTNINGEN

34.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Lov om sosiale tjenester i arbeids og velferds-
forvaltningen, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og 
omsorg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til 
lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

34.2 Klientutvalget
Utvlag for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.1 til klientutvalget. 

34.3 Rådmannen
Klientutvalget delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.1 for Lov om sosiale tjenester i arbeids og 
velferdsforvaltningen til rådmannen, med unntak av sosiallån på over kr 45 000. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

34.4 NAV Kvænangen
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 34.3 til leder NAV Kvænangen. Leder 
NAV Kvænangen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35 STEDSNAVN

35.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter Stadnamnlova, med de til enhver tid gjeldende 

forskrifter og endringer i lov, til teknisk utvalg. 

35.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 

avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

35.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 35.2 til teknisk kontor. 

36 STRAFFELOVEN

36.1 Rådmannen 
Kommunestyret delegerer sin myndighet til å begjære offentlig påtale etter straffeloven § 79 femte 
ledd, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov og med de begrensninger som følger 
av straffeloven § 79 femte ledd fjerde punktum, til rådmannen. Delegeringen omfatter kun de tilfeller hvor 
offentlig påtale er betinget av begjæring fra kommunen som fornærmet, dvs. betinget offentlig påtale. 
Myndigheten kan ikke videredelegeres. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av 
prinsipiell betydning.
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37 STRÅLEVERN OG BRUK AV STRÅLING 

37.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter lov om strålevern og bruk av stråling, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg. Delegeringen 
gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller 
reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

37.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter strålevernforskriften § 42 tredje 
ledd om tilsynsmyndighet for solarier, jfr lov om strålevern og bruk av stråling § 18, til rådmannen. 
Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

38 TOBAKKSSKADELOVEN

38.1 Utvalg for oppvekst og omsorg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter tobakksskadeloven § 6 femte og tiende ledd, med 
de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov, til utvalg for oppvekst og omsorg, jfr 
tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre punktum. 

38.2 Rådmannen 
Utvalg for oppvekst og omsorg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 38.1 til rådmannen, jfr 
tobakksskadeloven § 6 femte ledd andre punktum. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker eller typer av 
saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

39 VEGLOVEN

39.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegloven § 5, § 7, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 
36, § 37, § 40, § 41, § 42, § 43 første ledd første, fjerde og femte punktum, andre ledd og tredje ledd, § 44, § 
45, § 47, § 48, § 50, § 51 og § 57, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov til teknisk 
utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til kommunestyret selv i henhold til lov, 
forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 

39.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.1 med unntak for vegloven § 5, § 7 til 
rådmannen. Rådmannen kan kun avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

39.3 Teknisk kontor

Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 39.2 til teknisk kontor.

40 VEGTRAFIKKLOVEN, SKILTFORSKRIFTENE OG 
PARKERINGSFORSKRIFTEN

40.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven, skiltforskriftene og 
Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr med de til enhver tid gjeldende 
endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. 
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40.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter vegtrafikkloven § 7 andre ledd om å treffe 
midlertidige vedtak om forbud mot all trafikk eller om annen regulering av trafikk på kommunal veg dersom 
forhold på vegen eller i dens omgivelser, arbeid på vegen eller vegens tilstand tilsier dette, til rådmannen, jfr 
punkt 39.1. 

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter skiltforskriftenes
 § 28 (trafikkregulerende skilt)
 § 29 (andre offentlige trafikkskilt)
 § 30 (trafikklyssignal og vegoppmerking)
til rådmannen, jfr pkt 39.1.

Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og 
parkeringsgebyr med unntak av § 2 om innføring av avgiftsparkering, § 3 om fastsettelse av 
avgiftssatsene og § 18 om å søke om kommunal håndheving, jfr punkt 39.1. Rådmannen kan kun avgjøre 
enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

40.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 40.2 til teknisk kontor.

41 VILTLOVEN

41.1 Teknisk utvalg
Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter viltloven, med de til enhver tid gjeldende forskrifter 
og endringer i lov, til teknisk utvalg. Delegeringen gjelder ikke avgjørelsesmyndighet som ligger til 
kommunestyret selv i henhold til lov, forskrift eller reglement, jfr kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret 
vedtar selv overordnede planer som berører viltinteresser og friluftsliv i kommunen. 

41.2 Rådmannen 
Teknisk utvalg delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.1 til rådmannen. Rådmannen kan kun 
avgjøre enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

41.3 Teknisk kontor
Rådmannen delegerer sin avgjørelsesmyndighet etter punkt 41.2 til teknisk kontor. 
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Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/53 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Klage på avslag på søknad om fritak av kommunale avgifter. 1943/31/6

Henvisning til lovverk:
Forskrift om vann-og avløpsgebyrer for Kvænangen kommune.

Vedlegg
1 Opplysninger om eiendommen 36/1 i forbindelse med salg.
2 1943/31/6. Klage på vedtak vedr. avgifter.
3 Søknad om fritak av kommunale avgifter.

1943/31/6

Rådmannens innstilling

Anken tas ikke til følge. Utvalget har vurdert vedtaket på nytt etter klagen og kan ikke se at der 
er tilkommet momenter, som tilsier at klagen skal tas til følge.

Saksopplysninger

Magnar Stensvik kjøpte eiendommen 31/6 i desember 2011. I følge mottatt brev, så tar han ikke 
boligen i bruk for i midten av juli 2012. Han viser videre til at han ikke kunne bo på 
eiendommen, på grunn av ikke godkjent avløpsanlegg. Han viser til at Kvænangen kommune 
også gav boforbud for tidligere eiere på grunn av dette, noe som ikke medfører riktighet.
Han søker første gang om fritak av kommunale avgifter den 15.2.2012.( Vann og renovasjon).
Søknaden kom inn pr. e-post. Han fikk ikke svar i fra kommunen og etterlyser svar den 28.08.
Søknaden har beklageligvis blitt liggende ubehandlet. Dette på grunn av permisjoner og interne 
flyttinger av arbeidsoppgaver. Saken ble behandlet i Delegert vedtak 89/12. Han får avslag på 
søknaden og klager den 12.09 på vedtaket. Perioden han søker fritak for blir i fra 15/2-12 til 
15/6-12



Vurdering

Når det gjelder påbud om utbedring av avløpsanlegget og boforbud, så er det riktig at det er gitt 
påbud om utbedring av avløpsanlegget. Dette framkommer også på opplysninger som er gitt til 
Aktør Eiendomsmegling i forbindelse med salg. Boforbud er ikke gitt av kommunen.

Avløpsanlegget er blitt utbedret og utslippstillatelse foreligger. I følge søker så var anlegget 
ferdig medio juli 2012. Det er ikke sendt inn anmodning om ferdigattest på tiltaket.
Kommunale vannavgifter for perioden 15/2-12 til 15/6-12
blir på ca 2000,- kroner. Et fritak kan etter Forskrift om vann-og avløpsgebyrer for Kvænangen 
kommune, gis når eiendom fysisk frakobles. De økonomiske kostnadene for frakoblingen og 
tilknytningen skal dekkes fullt ut av abonnenten.
Fritak for årsgebyret gis ikke ved kortvarig, vedlikehold/reparasjoner på eiendom. 

Utdrag i fra Forskrift om vann-og avløpsgebyrer, Kvænangen kommune. §13.7.

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. 



NÆRING/TEKNISK KONTOR

TELEFAKS

TIL: FRA:

Aktør Eiendomsmegling AS Kvænangen Kommune
FAKSNUMMER: DATO:

77655988 12.9.2012
FIRMA: TOTALT ANTALL SIDER INKLUDERT FORSIDEN:

Kvænangen Kommune 3
TELEFONNUMMER: VÅR REFERANSE:

77778842
EMNE: DERES REFERANSE:

Gnr 31 bnr 6 Nils Terje Mikkelsen

HASTER fl TIL GJENNOMGANG D GI KOMMENTARER fl SVAR UTBES fl IFØLGE AVTALE

MERKNADER/KOMMENTARER:

Opplysninger om gnr 31 bnr 6 ifbm salg.

Årlige kommunale avgifter: Kroner 3.555

Rennovasjon Kontakt Avfallsservice AS (77770000)

Evt restanse på kommunale avgifter Kroner 0

Eventuelle kommunale pålegg:

Eiendommens kloakkløsning er ikke ihht dagens krav og det vil bli gitt pålegg om
utbedring av dette. Saksbehandlingsgebyr for dette er kroner 1.155.

Det er i følge teknisk en ulovlig oppsatt brakke på eiendommen.

Evt andre avtaler / andre opplysninget av betydning for salget:

Det er diverse hefter registrert i grunnboka på denne eiendommen Dette bør dere sjekke
ut. Det har også vært diverse jordskiftesaker.

Det er vedtatt en ganske stor reguleringsplan for naboeiendommen og adkomst til denne
går rett nedenfor eiendommens bygningsmasse.

Reg.kart m/bestemmelser:

Det er ingen reguleringsplan for eiendommen. I kommunens arealplan er eiendommen
betegnet som et Landbruk/Natur/Friluftsområde med visse begrensninger for evt
nybygging.

Sit.plan. Det sendes med et kartutsnitt for eiendommen i målestokk 1:10000



Målebrev Kart i målestokk 1:10000

Ferdigattest / brukstillatelse: Finnes ikke i arkivet

Tegninger: Sjekk ut med Husbanken

Adkomst Sjekk grunnboka, men eiendommene rundt er delt ut fra gnr 31 bnr 6 slik
at det vil være naturlig å tro at hovedeiendommen (avgivereiendommen gnr 31 bnr 6)
forbeholdt seg adkomstrett til egen eiendom. Det har også vært en del jordskiftesaker
som går på adkomst over denne eiendommen m/fl.

Ellers:

Eiendommen er ihht opplysninger hos Skog og landskap på totalt 178 dekar. Av dette er
0,9 dekar fulldyrka, 2,9 dekar overflatedyrka, 61,6 dekar produktiv skog, 91 dekar
uproduktiv skog og 21 dekar anna areat

Eiendommen er på totalt over 100 dekar og bebygd slik at det må søkes konsesjon for
erverv av denne eiendommen, så fremt ikke den bli kjøpt av noen som er nært slektet.
Det er da erververnes formå1 som skal ta utgangspunkt i om konsesjon gis eller ikke. Det
skal søkes om konsesjon innen 1 måned etter at kjøpekontrakt er underskrevet.. Det er
egne skjema for dette.

Med hilsen

Trine Sølb erg

Jordbrukssjef

77778842

www.kvanangen.komrnune.no

9161 BURFJORD

TELEFON 77778842 • FAX: 77778807



Kvænangen Eiendom A/S

V/ Kåre Olsen

9161 Burfjord

Til Kvænangen Kommune Burfjord 31/10 2012

9161 Burfjord

FINANSIERINGSPLAN 4 LEILIGHETER I BURFJORD

Total kostnad med grunnarbeider, byggesett ,garasje kr 5908750,-

Tildelinfra Husbanken kr 4728000 -

Rest før avgifter o.1 kr 1180750.-

Belåns renter tilkn tnin s aveb rer odokke ment av kr219000

Mangler finasiering




kr 1399750,- kr 1399750,-

Finansiert med tomter 1 ca kr 300000,-




Støtte fra kommune




- kr 200000,-




E enandel




kr 300000 --




Lån fra nærings fonnet




kr599750,-






kr 1399750 -

Fullfinansiert





0,-

Med hilsen for

Kvænangen eiendom as

Kåre olsen



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

Magnar Stensvik
Kirkegårdsveien 59
9180 SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/3698-4 33877/2012 L42 14.09.2012

1943/31/6. Klage på vedtak vedr. avgifter.

Viser til din søknad datert 8/9-12, klage på vedtak vedrørende avgifter på 1943/31/6 i Kjækan. 
Klagen vil bli framlagt for behandlet i teknisk utvalg. Dato for neste møte er ikke fastsatt, men 
det blir i okt/nov.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelings ingeniør bygg

Direkte innvalg: 77778841
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no



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

Magnar Stensvik
Kgvn 59
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 89/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3698-1 31995/2012 L42 30.08.2012

Søknad om fritak av kommunale avgifter. 1943/31/6

Saksopplysninger: 
Magnar Stensvik søker om fritak av kommunale avgifter, på eiendommen 31/6 i Kjækan. Vann 
og renovasjon. Denne søknaden kom inn pr e-post den 15.02.2012. Han har ikke fått 
tilbakemelding i fra kommunen og etterlyser svar den 28.08.2012.
Begrunnelse for søknaden er at han ikke kunne bo der, på grunn av ikke godkjent avløpsanlegg. 
Nytt godkjent avløpsanlegg var ferdig i juli.         

Vurderinger:
I punkt 13.7, Forskrift om vann-og avløpsgebyrer for Kvænangen kommune står det, Sitat; ”Etter 
søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles 
kommunalt ledningsnett. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av 
abonnenten” sitat slutt. Ved en frakobling skal anboringspunktet plomberes.
Fritak for årsgebyret gis ikke ved kortvarig, vedlikehold/reparasjoner på eiendom. Søknad om 
fritak av renovasjonsavgiften skal behandles av Avfallsservice A/S, 9152Sørkjosen.

Kommunen beklager at svar på søknaden ikke er sendt tidligere. 

Vedtak:
Med hjemmel i Forskrift om vann-og avløpsgebyrer, for Kvænangen kommune, avslås søknaden 
om fritak av kommunale avgifter på eiendom 31/6 i Kjækan.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelings ingeniør bygg
77778841



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/4243 -1

Arkiv: K53

Saksbehandler:  Jan Helge Jensen

Dato:                 09.10.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/61 Kvænangen Formannskap 17.10.2012
2012/63 Kvænangen kommunestyre 31.10.2012
2012/54 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Forvaltning av kommunale grusressurser

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Uttak av fyllmasse Badderen grustak
2 Uttak av fyllmasse Badderen grustak
3 Vedr. uttak av fyllmasser fra Badderen grustak.
4 Skriv til formannskapet tirsdag 25.sept.

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 31.10.2012 

Behandling:

Endringsforslag fra Kp/Ap/SV: Pkt a) endres til Kommunale grustak åpnes for produksjon og 
salg av grus og fyllmasser. Kommunestyret delegerer til teknisk hovedutvalg å gjennomføre 
prosessen.

Formannskapets innstilling med endringsforslaget fra Kp/Ap/SV ble enstemmige vedtatt. 

Vedtak:

a) Kommunale grustak åpnes for produksjon og salg av grus og fyllmasser. Kommunestyret 
delegerer til teknisk hovedutvalg å gjennomføre prosessen.

b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 
Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.

c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 17.10.2012 



Behandling:

Forslag til vedtak fra formannskapet:
a) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 

å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.
b) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 

Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.
c) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Vedtak:

d) Forvaltning av kommunale grusressurser legges fram for kommunestyret med det formål 
å åpne grustakene for produksjon og salg av grus og fyllmasser.

e) Formannskapet, leder teknisk hovedutvalg og administrasjonen befarer grusmassene i 
Jøkelfjord og Badderen for å anslå siste års uttak.

f) Når befaring er gjennomført, følges denne saken opp av formannskapet.

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksopplysninger

Saken er tatt opp på bakgrunn av flere muntlige henvendelser fra innbyggere, samt på bakgrunn 
av skriv fra Erling Johansen, Badderen og Tryggve Enoksen, Løkvik.

Vurdering

Saken avdekker stort behov for innbyggere til å kunne utnytte de kommunale grusressursene. 
Samtidig kan ressursene være en ikke ubetydelig inntektskilde for kommunen. Derfor må disse 
forvaltes slik at de kan komme hele befolkningen til gode.

Bakgrunn
Forvaltning av kommunale grusressurser har vært gjenstand for behandling både i formannskap 
og kommunestyre.
Behandling i kommunestyret legger opp til at prosessen for åpning delegeres til teknisk 
hovedutvalg.
Ut fra vedtaket i kommunestyret legges derfor denne saken fram for utvalget til behandling. 
Vedtaket i kommunestyret blir da også innstilling til denne saken.



Erling Johansen
Sekkemo
9162 Sørstraumen. Te1f: 913 51975

KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOII AK

1 4 AUG 2012
Til behandfing:

Seksbehandler:

TII orientering:

Gradering:

Kvænangen Kommune
v/ Rådmannen Badderen 13/8-12
9161 Burfjord

Vedr. Uttak av fyllmasse Badderen Grustak.

Er det slik å forstå at det er bare noen få som har monopol på masseuttak i Badderen ?
Det er blitt meg fortalt at kommunen har gitt alle fyllmasser som er tatt ut av havna til

Hvem har myndighet til å gi bort av fellesskapets(Kommunens) verdier , og når er dette blitt
behandlet og vedtatt i kommunen ?

Hvis noen av innbyggerne i Badderen spør om å hente fyllmasser får de ikke mulighet til dette.
Det er forfordeling av kommunens verdier og gi dette vederlags fritt til en person.
Samt at kommunen har tapt store summer ved å gi bort dette.

Det er også blitt fortalt at det er andre som har spurt om å kjøpe massene ,men har fått avslag på det.

Jeg ber om svar på mitt brev snarest, og innen svarfrist iflg. Forvaltningsloven.

Med hilse ,

Erling ohansen

Kopi: Ordfører Jan H. Jensen
Fylkesmannen i Troms.



Kvænangen kommune

Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Erling Johansen
Sekkemo
9162  SØRSTRAUMEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/367-5 30162/2012 15.08.2012

Uttak av fyllmasse Badderen grustak

Viser til ditt brev av 13.8.2012 og samtale med dem på kontoret hvor vi redegjorde for hvordan 
det ligger an med grusmassene i Badderen.  Det er beklagelig at du ikke tror på vår orientering 
om situasjonen men hører på tilfeldige rykter. 

I forbindelse med havneutbyggingen i Badderen ble overskuddsmassene plassert på vestsiden av 
Badderelva. De fineste massene ble lagt fint i skråningen i det gamle grustaket.  Stein og dårlige 
masser ble lagt i hauger lengre bak.  På forespørsel har det vært gitt tillatelse til flere å hente de 
dårlige massene, men de har stort sett stått urørt og det har vært tatt ut andre masser uten 
tillatelse.

I forbindelse med klargjøring av tomter til reindriftsboliger gjorde kommunen avtale med Svein 
Mikkelsen om opprydding og planering av et begrenset område der de dårlige massene og 
steinhaugene lå, mot at han fikk beholde disse massene.
  
Tidligere har kommunen selv brukt en del masser i forbindelse med utbedring av kommunale 
veier og da i samarbeid med lokale entreprenører.  

Håper dette skulle være avklarende.

Med hilsen

Oddvar Kiærbech
rådgiver
Direkte innvalg: 77778811
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Erling Johansen
Sekkemo

9162 Sørstraumen Telf: 91351975

KVÆNANGENKOMMUNE
POSTMOTTAK

2 8 AUG 2012
Ti behandlino:

Saksbehandler:

Tfi orientering:

Gradefing:

Kvænangen Kommune
v/ Rådmannen
9161 Burfjord Badderen 28/8-12

Vedr. Uttak av fyllmasser Badderen Grustak.

Viser til mitt brev av 13/8 samt Deres svar av 15/8.

Det er ikke svart på mitt spørsmål om hvem som har myndighet til å gi bort kommunen verdier,
samt når er dette behandlet og vedtatt av kommunen?

Det er ikke riktig at det er dårlige masser som er gitt bort,det er fullgode fyllmasser bestående av
grus og stein. ( se ved1agte foto) Det er snakk om store verdier som er gitt bort uten at noen andre
har fått mulighet til dette.

Håper på et fornuftig og utfyllende svar denne gang.

Med hilsen,

Kopi: Ordfører Jan H. Jensen

















Post Kvænan en

Fra:  Tryggve Enoksen [tryggve@lokvik.corn]
Sendt:  19. september 2012 22:53
Til:  Post Kvænangen; jan Helge Jensen; joker.badderen@ngbutikk.net
Emne:  Fyllmasser Badderen
Vedlegg:  Forvaltning av kommunale verdier.doc

Hei!
Vedlagte skriv ønskes besvart og tatt opp som sak på førstkommende formannskapsmøte
tirsdag 25. september.

Tryggve Enoksen,
Løkvik,
9162 Sørstraumen

KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMO I fAK

1 0 SEPT 2312
Til behandling:

Saksbehandler:

Til orientaring:

Gradoring:



Tryggve Enoksen, Løkvik
9162 Sørstraumen

Tlf. 77769660/mob 99760139
E-post: tryggve@lokvik.com

Til
Kvænangen kommune
v/ Rådmann Liv Wigdis Smith

FORVALTNING AV KOMMUNALE VERD  ft R.

Viser til skriv av 13. august 2012 fra Erling Johansen med svar av 15/8 -12 fra Rådmannens
stab v. Oddvar Kiærbech.
I skrivet fra Erling Johansen tar han opp bruken av fyllmassene fra havneutbygginga i
Badderen og reiser spørsmål av vesentlig prinsipieIlbetydning, - hvordan skal kommunens
verdier forvaltes?
I tilsvaret skriver Rådgiver Kiærbech at «I forbindelse med klargjøring av tomter til
reindriftsboliger gjorde kommunen avtale med (N.N) om opprydding og planering av et
begrenset område der de dårlige massene og steinhaugene lå, mot at han fikk beholde disse
massene.»
For meg reiser rådgivers svar mange nye spørsmål som jeg ønsker besvart.

Har kommunen betalt for opprydding og planering?
Hvem har definert disse arbeidsoppgavene og hvordan er dette oppdraget taksert?
Hvordan er fyllmassene verdisatt?

Undertegnede ønsker også utskrift av det administrative vedtak som ligger bak avtalen og
ønsker også henvisning til hvordan vedtaket er hjemlet i kommunens delegasjonsreglement.

I tillegg til dette ønsker jeg at saken reises både i formannskapet og teknisk hovedutvalg. Jeg
ønsker at formannskapet tar befaring i området, og at vi får med oss en uhildet person med
kompetanse til å grovberegne verdiene av de gjeldende masser.

Løkvik 19/9 -12

Tryggve Enoksen

Kopi:
Ordfører,
Erling Johansen.



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/4553 -1

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 05.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/55 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Innspill til budsjett økonomiplan 2013 2016

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Formannskapet bes ta hensyn til budsjettinnspill fra teknisk utvalg i forslag til 
budsjett/økonomiplan for 2013-2016.   

Saksopplysninger

Teknisk har store utfordringer både på kontorsiden og på driftssiden når det gjelder personell og 
ressurser for øvrig sett i forhold til det arbeid som vi er pålagt til å utføre.  
Vi har derfor behov for å få styrket sektoren med både personell og økonomi. 
Alternativt må vi få redusert antall bygg ved eks. vis nedlegging av skolebygg noe som vil gi 
store økonomiske innsparinger for kommunen.

Etter at kombinasjonsstillinga, 40% brannsjef og 60% drift ble splittet står vi igjen med ei 60% 
stilling.  For å kunne lyse ut ei 100% stilling ønsker vi derfor en ny 40% stillingshjemmel på 
driftsavdelinga.   
Teknisk kontor får en reduksjon på 60% stilling ved overføring av ingeniør plan til det 
interkommunale plankontor for å ta seg av.  I tillegg har kontoret fått nye driftsoppgaver med 
avgiftssystemet komtek.  Dette vil legge store begrensninger på det arbeid som i dag blir utført 
på teknisk kontor.

Vann og avløp.
Vann og avløp skal være selvfinansierende og vi hadde en stor økning av disse avgiftene siste 
år.  Store nye investeringer på vannsiden med renseanlegg gir økte driftsoppgaver.  Vi opplever 



derfor en stor økning i vårt arbeid på denne sektoren og regnskapet for vann og avløp er ikke 
blitt belastet med det faktiske forbruk vi har pr. i dag.   

Drift og vedlikehold av bygg og anlegg.
Økt antall nye bygg gir sammen med den øvrige gamle bygningsmasse som er i dårlig stand økt 
behov styrking av budsjettet med personell og økonomi. Fra i sommer har kommunen etter 
ordre fra ordfører/rådmann bistått styret for Flerbrukshuset med ukentlig tilsyn av bygget.      

Reduksjon i vintervedlikehold på veier og veilys. 
I 2012 har vi redusert på den kommunale brøytinga i områder hvor det bor få personer.   
Vedlikehold av veilysene kan heller ikke skje fortløpende når det oppstår feil og vi må legge 
opp til å redusere på antall lyspunkt i områder der det ikke bor folk og det er liten aktivitet. 

Kommunale forsikringer.
Forsikringspremiene øker med kr.63.000 netto og må justeres opp.  Den største økningen er på 
kommuneeiendom.

Økning av kommunale avgifter og betalingssatser.
De kommunale avgifter og betalingssatser anbefales økt med 5 %.
Husleia er vedtatt økt til gjengs leie og reguleres nå årlig med endringen i de kommunale 
avgifter og endringen i konsumprisindeksen. 

Innspill til investeringer 2013

Fjernvarmeanlegg nye ttpu, barnehage, skole. Kr. 1.500.000
Oppgradering av arkivet i kjelleren på kommunehuset. Kr. 100.000
Oppussing av kommunale utleieboliger kr.1.500.000
Kommunale kaier, vedlikehold kr. 200.000  
Spuntvegg og vedlikehold av industrikaia i Burfjord kr.1.500.000
Bruer på Saltnes og i Burfjord, vedlikehold og oppgradering kr.500.000
Tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet.
Videreføring av veimillionen fra 2012 til 2013 og ny vei på helsedelen til kommunehuset.
Ombygging av banklokalene i kommunehuset  kr.500.000
Trafikksikkerhetstiltak, kommunal egenandel kr.200.000

Bytte av lysarmatur på kommunehuset kr.500.000       
Handlingsplan for vann videreføres med overføring av ubrukte midler fra tidligere år

                                                                     
Stedsnavn og adresse – her må det tas stilling til om / når dette skal iverksettes da dette vil 
oppta en del ressurser i form av personell i første fase samt personell og materiell i siste fase. 
Tidsbruken avhenger av hvilke ressurser, personell og arbeidsmetode som velges, men en ser vel 
at prosessen kan strekke seg over 1 år. (fastsetting av adresseområder, utarbeiding av 
adresseparseller, navneforslag, skiltplan, plan og adressenummer, navnebehandling, info til eier 
og fester, vedtak, bestilling av skilt, tildeling av adressenummer, matrikkelføring, eventuell 
klage, skilting, eventuell klage og til sist avsluttes med arkivering.
Prosjektkostnad anslått til:
Personell, 2/5 årsverk                                                       Kostnad 200.000,-
Materiell                                                                           Kostnad 300.000,- eks.mva.

Gårdskart-  Kommunen er pålagt å lage nye gårdskart.
Personell , ½ årsverk                                                         Kostnad  250.000,-
Materiell                                                                             Kostnad    50.000,- eks. mva. 
                                                                      



Oppmåling VA – få registrert det kommunale vann og avløpsnettet og lagt det inn elektronisk i 
VA modulen gis-line i Komtek (Kommunen står tilsluttet). 
Kunnskapen om det kommunale nettet ligger nå delvis på papir og det meste i hukommelsen på 
noen få personer. Ligger inne i hovedplan vann med tiltak i 2017 – 2018. Viktig at det blir tatt 
stilling til om å framskynde dette, og at nødvendig tid og ressurser stilles til disposisjon.
Utstyr                                                                              Kostnad 150.000,- eks.mva.
Opplæring                                                                        Kostnad   60.000,- eks.mva. 
Personell, 3/5 årsverk                                                     Kostnad 300.000,-

Matrikkelarbeid- i forbindelse med vann/avløp/byggesak.

Vurdering



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/3158 -10

Arkiv: L42

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen

Dato:                 02.11.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2012/56 Kvænangen Teknisk utvalg 13.11.2012

Klage på avslag om utbedring av veiadkomst til hytter gnr. 39/25 Reidar 
Mathisen, 39/30 Trond Johnsen og 39/23 Dag Åsmund Farstad.

Henvisning til lovverk: Plan- og bygningsloven.

Vedlegg

1 Klage på avslag om utbedring av veiadkomst til hytter gnr. 39/25 Reidar Mathisen, 39/30 
Trond Johnsen og 39/23 Dag Åsmund Farstad.

2 Fotografi

Rådmannens innstilling

Vedtak i Teknisk utvalg, PS 2012/47 opprettholdes.

Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 20-1, avslås søknaden om utbedring av vei til hytter 
på eiendommen 39/4 i Sandnesdalen. Det er lagt på at veien vil gi vesentlige terrenginngrep. Det 
gis tillatelse til opparbeidelse av omsøkt parkeringsplass, med adkomstvei til den.

Utvalget anbefaler berørte grunneiere å lage en plan for framtidig utnytting av det eksisterende 
hytteområde med hyttetomter, adkomstveier m.v.

Saksopplysninger

Reidar Mathisen fikk avslag på søknaden om utbedring av vei til hytter på eiendommen 39/4 i 
Sandnesdalen. Det dreier seg om tre hytter; 39/25,39,30 og 39/23. Det ble lagt vekk på at tiltaket 
ville gi vesentlige terrenginngrep. Oppgraderingen var begrunnet med behov for vei til kjøring 
med ATV og traktor. Tillatelse til opparbeidelse av parkeringsplass ble gitt. Klager mener at 
denne tillatelsen vil gi et større terrenginngrep, enn grøfting over myr og utbedring av vei/sti
opp til gjeldende hyttetomter. 



Når det gjelder den gjenstående utbedring vil det si, ca 250 meter vei og grøfting over myr.

Vurdering

Kommunen kan ikke se at det er framkommet nye opplysninger/momenter i saken.



(VÆNANGEN
KOMIvUNE

I\ .V POSTMOTTAK

Til Fylkesmannen i Troms

Pb. 6105

9291 Tromsø.

behandling:

Saksbehancfler:,-4,-

Til onentering:

Gradering:

KT 2012

Dato 12.10.2012

KLAGE PÅ AVSLAG OM UTBEDRING AV VEI-ADKOMST TIL HYTTER GNR. 39/25 Reidar
Mathisen,39/ 30 Trond Johnsen og 39/23 Dag Åsmund Farstad

Viser til kommunens avslag/begrunnelse av 21,09.2012 ,og mener det er gitt avslag på feil grunnlag.

Avslaget begrunnes med at det vil gi vesentlig inngrep i terrenget og godt synlig,dette er jeg uenig i.

Godkjenningen av oppstillingsplass til biler og adkomst vei til denne ,er et større terrenginngrep enn,grøfting
over myr og utbedring av eksisterende sti opp til gjeldende hyttetomteer.

Kommunens argument om at det blir godt synlig i terrenget er helt feil, adkomstveiene til gjeldende hytter er så
godt som usynlig i terrenget på avstand.

Når det som er planglagt av utbedring blir gjennomført, så vil det forskjønne omgivelsene rundt når det blir
ferdig.

Sandnesdalen og det aktuelle området hvor hyttene ligger er ikke et "press"område for hyttebygging,siste
igangsatte hytte prosjekt var min hytte på 39/25 denne ble påbegynt i 2005/2005 og er blir sluttført ferdigstilt i
2012/2013, så kommunens forslag om å få grunneiere om å lage en plan for fremtidig utnytting av det
eksisterende hytteområdet med hyttetornter, adkomstveier er helt urealistisk, du får ikke gfunneiere til å lage enn
plan på dette ,noe som vil koste et sted mellom 20-50.000.-

For øvrig blir jeg provosert når jeg ser hva andre gjør og har fått tillatelse til(dersom det er søkt om det da) i det
samme hytte området,med bla. veier og graving/grøfting rundt disse.

Kommunen betegner eksisterende vei opp til hytta som kjørespor etter ulovelig kjøring med ATV,det er kjørt
materialer etc. opp til hytte ja,men et spor er en opptråkket sti etter bruk av hytta,og da blir jeg provosert når jeg
ser hva andre i samme området ,bruker gravemaskiner /traktorgravere til nødvendige tilltak rundt hyttene sine.

Ikke at det skjemmer og ødelegger noe, men det er nødvendige tiltak for adkomst og for å lede vann bort fra
hyttene.

Legger ved bilder tatt i det aktuelle hytteområdet som er tatt i okt.mnd 2012

Jeg opprettholder min søknad om å få gjennomføre de tilltakene det er søkt om.

Med vennlig hilsen

Reidar Mathisen
,---

Nordlihøgda 214

2850 lena

Vedlegg: Søknad til kommunen og kommunes svar på dette.

Situasjons kart over området.

Kopi: kvænangen Kommune
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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

Edel og Bjørn Mikkelsen
Rappanvn 15
9152  SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 110/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2009/4546-8 39327/2012 1943/9/83 26.10.2012

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, spikertelt 1943/9/83

Saksopplysninger: 
Edel og Bjørn Willy Mikkelsen søker om byggetillatelse for spikertelt. BYA er på ca 16m². 
Tiltaket er på eiendommen 9/83 og er henhold til reguleringsplan for Låvan fritidsbebeyggelse.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen
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Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningslovens §20-2 gis Edel og Bjørn Willy Mikkelsen byggetillatelse 
for oppføring av spikertelt, på eiendommen 9/83,Låvan fritidsbebyggelse.

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
Avdelingsingeniør Bygg
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

Gudmund Thomassen
Maria Dehlisvei 29 B
1084 OSLO

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 92/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3842-2 33353/2012 L42 10.09.2012

1943/36/13. Søknad om bruksendring fra våningshus til fritidsbolig.

Saksopplysninger: 
Gudmund Thomassen søker om bruksendring på sitt våningshus. Eiendom 36/13. Sørstraumen. 
Bruksendringen gjelder fra våningshus til fritidsbolig. Våningshuset har i Matrikkelen, nummer 
192241936. Thomassen står registrert som eier. Eier bor i dag i Oslo og eiendommen brukes som 
fritidsbolig. 

Vurderinger:
Kommunen har ingen merknader til tiltaket.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Gudmund Thomassen bruksendring fra 
våningshus (192241936) til fritidsbolig. Eiendom 36/13.Sørstraumen.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelings ingeniør bygg
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

Alf Harald Johansen
Bjørnemyra 19
9512 ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 94/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3927-2 34204/2012 L42 18.09.2012

Søknad om rammetillatelse. Fritidsbolig. 1943/35/2/5.

Saksopplysninger:
Alf Harald Johansen søker om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig på 35/2/5. 
Løkviknesset hytte/naustområde. Søknaden er i henhold til reguleringsbestemmelsene. 
Fritidsboligen skal ha et BYA på 80m². Johansen søker om ansvarsrett som selvbygger.

Vurderinger:
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht.plan-og 
bygningsloven bestemmelser, jf SAK 10 § 6-8

Tiltaket er planlagt utført i henhold til eksisterende reguleringsplan for området.

Vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknad om rammetillatelse for 
oppføring av fritidsbolig. 35/2/5. Løkviknesset hytte/naustområde.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 gis Alf Harald Johansen personlig ansvarsrett som selvbygger. 
Grunnarbeider og fundamentering. Tiltaksklasse 1.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkes kommune omgående, jfr.kulturminnelovens § 8 andre ledd.( pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2)
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Alt avfall som tiltaket genererer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, må leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år jf.pbl § 21-9.

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

Avdelings ingeniør Bygg
Kvænangen kommune
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

Matthias Welz

9161 BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1391-16 34933/2012 1943/14/29 21.09.2012

1943/14/29. Søknad om ferdigattest.

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:
96/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Burfjorddalen Gnr/Bnr: 14/29
Tiltakshaver: Matthias Welz Adresse: 9161 Burfjord
Ansvarlig søker: Matthias Welz Adresse: 9161 Burfjord
Tiltakets art: Tilbygg vinterhage Bruksareal: 30m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 19/9-2012fra 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 2011/1391.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
Direkte innvalg: 77778841
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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

Karin Mikkelsen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 98/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4053-2 35254/2012 L42 25.09.2012

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/17/21

Saksopplysninger: 
Karin Mikkelsen søker om tillatelse for forlengelse av tak/fasadeendring på sin 
bolig.1943/17/21,Stajord. Planlagt bruk/formål er tak over lagret ved og klestørk. Takflaten 
utgjør ca 4m².
Mikkelsen søker etter § 20-2,tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av 
tiltakshaver.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Ansvarsrett:
Tiltakshaver gis personlig anvarsrett da hun sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført iht.plan-og 
bygningslovens bestemmelser, jf SAK 10 § 6-8.

Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Karin Mikkelsen tillatelse for forlengelse av 
tak/fasadeendring.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 gis personlig ansvarsrett til Karin Mikkelsen for utførelse av 
arbeidene.

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
Avdelingsingeniør Bygg
Kvænangen kommune
77778841
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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

Gunhild og Asbjørn Johansen
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/4327-10 37416/2012 1943/28/84 12.10.2012

1943/28/84. Søknad om ferdigattest. Garasje.

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:
102/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Badderen Gnr/Bnr: 28/84
Tiltakshaver: Asbjørn Johansen Adresse: 9162 Sørstraumen
Ansvarlig søker: Asbjørn Johansen Adresse: 9162 Sørstraumen  
Tiltakets art: Garasje Bruksareal: 60m²

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 11/10-2012, 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 2011/4327-6

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
Direkte innvalg: 77778841
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FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÅRKKU FYLKKAMÅNNI
Juridisk stab Juridihkala§ hovdengoddi

Kvænangen kommune KVÆNANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

Kommunehuset
9161 BURFJORD 1 7 OKT 2012

Til behandling:

Saksbehandl .

Til orientering:

Gradering:

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato
Sak 2012/2534 10.10.2012
Ark 423.1

Saksbehandler/direkte telefon: Anne Cathrine Præsteng - 78 95 03 20

Klage på kommunens vedtak om dispensasjon til deling av
grunneiendom - 1943/1/2- SegIvik i Kvænangen kommune

Fylkesmannen i Finnmark er oppnevnt som settefylkesmann for Fylkesmannen i Troms, jf.
brev fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet av 3. juli 2012.

Saken gjelder gyldigheten av kommunens vedtak av 30. januar 2012 om fradeling av
eiendommen gnr. 1 bnr. 2 i SegIvik i Kvænangen. Kommunens vedtak innebærer at det gis
dispensasjon fra plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-8, samt fra kommuneplanens arealdel.
Fylkesmannen omgjør kommunenes vedtak under henvisning til at vilkårene for
dispensasjon ikke er oppfylt, jf. pbl. § 19-2.

Sakens bakgrunn forutsettes kjent for partene, og Fylkesmannen gir derfor bare et kortfattet
sammendrag av saken. Vår avgjørelse bygger på de opplysninger som fremkommer i det
skriftlige materialet oversendt fra kommunen, herunder administrasjonens saksfremlegg i
forbindelse med kommunens underinstansbehandling av klagen. Det skriftlige materialet
innbefatter også to videreforsendelser fra Fylkesmannen i Troms (begge i e-post av 6.
august 2012) fra Kvænangen kommune.

Kvænangen kommunene mottok i oktober 2010 søknad fra Jan 0. Larsen m/flere om
fradeling av en ubebygd tomt på eiendommen gnr. 1 bnr. 2 i SegIvik. Søknaden var
begrunnet i fritidsformål, med tanke på oppføring av hytte på omsøkt tomt.

Tiltaket krevde dispensasjon fra LNF-formålet (landsbruks, natur og fritidsformål) i
kommuneplanens arealdel og forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen, jf. pbl. § 1-8.

Søknaden ble sendt på høring til aktuelle sektormyndigheter i mars 2011. Både Troms
fylkeskommune og Sametinget varslet i brev i mars 2011 at det omsøkte området måtte
befares før endelig uttalelse kunne gis. Det ble gjennomført befaring og konklusjonen var at

Postadresse: Telefon: Telefaks: E-post: Internett:
Statens hus 78 95 03 00 78 95 03 07 postmottak@fmkno www.fylkesmannen.no/Finnmark
9815 VADSØ
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det ikke ble påvist automatisk fredede eller samiske kulturminner som kunne bli
skadelidende.

Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen uttalte seg negativt til søknaden, jf.
høringsuttalelse datert 7. mars 2011. Det ble i hovedsak vist til at tiltaket er søkt gjennomført
nede i fjæra, og i dette tilfellet i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til.
Det er vist til at hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en
privatisering av et i utgangspunktet attraktivt naturområde. Det oppsummeres at en slik
lokalisering av hytta synes å ville være i strid med de sentrale politiske føringer gitt av
regjeringen.

I strid med administrasjonens innstilling godkjente kommunen v/Teknisk utvalg søknaden om
deling og innvilget dispensasjon, jf. vedtak av 30. januar 2012. Av vedtaket fremgår det at det
er gitt dispensasjon fra pbl. § 19-2 og § 1-8, og at søknaden innvilges jf. pbl. § 26. I vedtaket
er det også fastsatt at adkomst frem til tomten skal sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet,
jf. pbl. § 27-4. Selve hjemmelshenvisningen til pbl. § 26 må være feil uten at dette har
avgjørende betydning for saken.

Som begrunnelse for vedtaket er det vist til:

"Vi ser det som positivt at området blir benyttet til bebyggelse, all den tid det har vært
relativt liten byggeaktivitet i dette området etter krigen. En slik utnyttelse av området
kan gi positive ringvirkninger på sikt. Fradeling må ikke ekskludere allmennheten fra
området."

Kommunens vedtak ble påklaget av Fylkesmannen i Troms v/Landbruksavdelingen i brev
datert 10. februar 2012. Det fastholdes at det tiltaket det legges opp til vil være i strid med
sentrale politiske føringer, og som er forsterket gjennom Statlige planretningslinjer for
differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Det heter videre at: "Tiltaket vil åpne for en videre utbygging utenfor den eksisterende
bebyggelsen.  I  området er det begrensede arealer som er ubebygd, og dermed tilgjengelig
for allmennheten. Så lenge det er mulig å fortette allerede bebygde områder, bør disse
områdene skånes mot utbygging."

Videre anføres det i klagen: " Også av landskapsmessige hensyn bør videre bebyggelse skje
ved fortetting inne i eksisterende bebyggelse, hvor det også finnes fast veiforbindelse.
Oppretting av bebyggelse uten veiforbindelse vil ofte føre til krav om videreføring av vei, noe
som igjen vil forringe kulturlandskapet". Det er for øvrig i klagen vist til de forhold som ble
fremhevet i høringsuttalelsen.

Teknisk utvalg underinstansbehandlet klagen i møte 2. mai 2012. Klagen ble ikke tatt til følge
og saken er etter dette oversendt til Fylkesmannen i Finnmark for endelig klagebehandling.

Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannens kompetanse som klageinstans fremgår av forvaltningsloven (fvl.) § 34. Som
klageinstans kan vi prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.
Vi skal vurdere de synspunkter klageren kommer med og kan også ta opp forhold som ikke
er berørt i klagen. Fylkesmannen skal legge vekt på det kommunale selvstyret ved prøving
av det frie skjønn, jf. fvl. § 34 andre ledd siste setning.

Den omsøkte eiendommen omfattes ikke av reguleringsplan.  I  kommuneplanens arealdel
(fra 1995) er eiendommen avsatt til LNF område A, hvor det i bestemmelsene heter at spredt
bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse kan tillates. Det må i skje etter en nærmere vurdering.
Det er i kommuneplanens arealdel ikke tatt stilling til omfang og lokalisering av bebyggelsen.
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Oppføring av hytte må derfor vurderes på bakgrunn av dispensasjonsbehandling, jf. pbl. §
19-2, jf. § 11-6. Området der hytta er tenkt oppført ligger innenfor 100-metersbeltet fra sjøen,
som også krever dispensasjon, jf. § 1-8. Siden det i hovedsak er de samme hensynene som
gjør seg gjeldende, behandles dispensasjonsspørsmålet under ett.

De generelle vilkårene for å gi dispensasjon framgår av pbl. § 19-2 andre ledd, første og
andre setning: «Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det
dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I
tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet
vurdering.» Disse vilkårene er kumulative, slik at forvaltningen kun har rettslig adgang til å gi
dispensasjon dersom begge vilkårene i bestemmelsen er oppfylt.

Strandsonen er definert som et område av nasjonal interesse og det skal vises stor
varsomhet med å gi dispensasjon i områder som er gitt et slikt vern som 100-metersbeltet
langs sjøen. Bakgrunnen for forbudet mot bygging i strandsonen i pbl. § 1-8 er at 100-
metersbeltet normalt bør holdes fri for bebyggelse ut fra allmennhetens ønske om ferdsel og
rekreasjon i slike områder, og de landskapsfaglige og naturfaglige hensyn som det er behov
for å ivareta der. I følge Miljøverndepartementets rundskriv T-2109 punkt 11.1, er det ikke
meningen at bestemmelsen om byggeforbudet i strandsonen skal være til hinder for videre
bærekraftig utvikling i områder av landet hvor bosetting og næringsliv er knyttet til
strandsonen. «Utbygging må imidlertid skje i henhold til planer og retningslinjer som
differensierer hensynene ut fra en konkret vurdering av ivaretakelse av de naturmiljøhensyn
som er knyttet til strandsonen, ikke som enkeltvise dispensasjoner.»

Etter de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen,
fastsatt ved kongelig resolusjon 25.3.2011, er Kvænangen kommune en kommune med
mindre press på arealene. Retningslinjene skal legges til grunn ved
dispensasjonsbehandling i kommunen og hos Fylkesmannen, jf. punkt 3 i retningslinjene. I
retningslinjene punkt 7.2 skrives blant annet dette: «I områder uten press vil det være
enklere for kommunene å gi tillatelse til å bygge enn i områder der presset er stort. Det vil gi
kommunene utenfor pressområdene mulighet til å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i
sine helhetlige utviklingsstrategier. Dette innebærer at kommunene kan vedta planer som
innebærer utbygging til ulike formål også i 100-metersbeltet.»

Slik Fylkesmannen tolker pbl. § 1-8 og de statlige retningslinjene, er det en klar intensjon i
plan- og bygningsloven at en eventuell utbygging i 100-metersbeltet mot sjøen som den
store hovedregel må være avklart i overordnet planer, enten gjennom reguleringsplan eller
gjennom kommuneplan. Dette gjelder også for kommuner med mindre press på arealene.

I sin begrunnelse viser kommunen til at de " [...] ser det som positivt at området blir benyttet
til bebyggelse, all den tid det har vært relativt liten byggeaktivitet etter krigen. En slik
utnyttelse om området kan gi positive ringvirkninger på sikt. Fradeling må ikke ekskludere
allmennheten." Slik Fylkesmannen forstår denne begrunnelsen er det disse hensynene som
taler for innvilgelse av dispensasjon, uten at det direkte fremgår hvordan dette er vektet i
dispensasjonsvurderingene etter §§ 1-8 og 19-2.

Eiendommen er i kommuneplanens arealdel avsatt til område A, hvor spredt bebyggelse kan
tillates etter en nærmere vurdering. Det innebærer at en tillatelse blant annet avhenger av at
berørte sektormyndigheter ikke har innvendinger til det omsøkte tiltaket. I pbl. § 19-2 fjerde
ledd står det at: «Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og
regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra
planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller
regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden.»

Hvordan uttalelser fra direkte berørte sektormyndigheter skal vektlegges i vurderingen etter



Side 4 av 5

pbl. § 19-2 framgår av uttalelsene i odelstingsproposisjon nr. 32 (2007-2008) på side 139:
«Kommunen bør fortsatt ikke gi dispensasjon fra planbestemmelser og planer der berørte
statlige fagmyndigheter eller fylkeskommunen uttrykkelig går imot at dispensasjon gis. Det
har i praksis vært lagt til grunn at det ikke foreligger særlige grunner for å dispensere i strid
med uttalelse fra statlig fagmyndighet eller fylkeskommunen.»

På denne bakgrunn tillegges det vekt i den samlede vurderingen at Fylkesmannen i Troms
gjennom klageadgangen har gått klart i mot at dispensasjon innvilges. Vi har sett hen til den
begrunnelse kommunen har gitt for å dispensere i denne saken, men kan etter en samlet
vurdering ikke se at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene, jf. § 19-2.
At kommunen anser byggeaktivitet i området som positivt er etter Fylkesmannens vurdering
ikke i seg selv et avgjørende argument for innvilgelse av dispensasjon i denne saken.

Vi har videre vurdert de opplysninger som er gitt av tiltakshaver Jan Larsen i brev av 20. juni
2012 med vedlegg. Det vises til at tiltakshaver og hans familie er nært knyttet til Seglvik, som
er tiltakshavers tidligere hjemsted. Familien ønsker et sted de kan bo når de ferierer på
stedet. Det er et ønske å bygge på den aktuelle tomten som tiltakshaver selv er eier av.
Dette er forhold som er å anse som fordeler av privat, personlig karakter.

Når det gjelder vektlegging av slike personlige forhold fremgår dette av lovens forarbeider
(ot.prp. 32 (2007-2008) side 242):

"Bestemmelsen åpner for at det i saker hvor det foreligger helt spesielle
sosialmedisinske, personlige og menneskelige hensyn, kan slike hensyn tillegges
vekt. Det understrekes at slike hensyn normalt ikke har avgjørende vekt i
dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven."

Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger slike "spesielle hensyn" hensyn i denne saken. Et
avslag på fradeling for bygging av hytte på den omsøkte tomten vil ikke avskjære familiens
muligheter til å bygge andre steder i området.

Fylkesmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og
dispensasjon etter pbl. § 19-2 må således avslås.

Fylkesmannen fatter med hjemmel i pbl. § 1-9, jf. delegasjon fra departementet og fvl. § 34
følgende

vedtak:

Kvænangen kommune vfl-eknisk utvalgs vedtak av 31. januar 2012 omgjøres. Vilkårene for
innvilgelse av dispensasjon i medhold av pbl. § 19-2 er ikke oppfylt. Det gis således ikke
tillatelse til deling av eiendommen gnr. 1, bnr. 2 for fritidsformål.

Vi minner om at sakens parter har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. fvl. §§ 18 og 19.

Med hilsen

Tor Stafsnes Anne Cathrine Præsteng
ass. fylkesmann juridisk leder
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift.

Kopi til:
Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ
Jan 0.Larsen Lysverkbakken 4 2015 LEIRSUND



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

Nils A Nilsen

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 105/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4344-2 38085/2012 L42 17.10.2012

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/4

Saksopplysninger:
Nils A. Nilsen søker om tillatelse for opparbeidelse av parkeringsplass på eiendommen 13/4 i 
Burfjord. Totalt ca 400m². Området er senere tenkt tilknyttet 13/255.

Øyvind Boberg søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
PRO, UTF og SØK: Maskin/gravearbeider. Tiltaksklasse 1. Det foreligger ikke sentral 
godkjenning.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 
fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf.pbl.§ 23-4

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. (Eksisterende 
avkjørsel skal brukes)
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i Plan-og bygningslovens § 28-2. Sikringstiltak ved byggearbeid mv.

Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Nils A. Nilsen tillatelse til opparbeidelse av 
parkeringsplass på Gnr 13 Bnr 4 i Burfjord.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Øyvind Boberg maskin lokal 
godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, UTF og SØK: 
Maskin/gravearbeider. Tiltaksklasse 1.

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.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
77778841

Kopi til:
Bjørnar Boberg  9161 Burfjord
Øyvind Boberg  9163 Jøkelfjord



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

Jan Helge Jensen
Stormoveien 9
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 99/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/4134-2 36101/2012 L42 02.10.2012

1943/13/102. Søknad om tillatelse til tiltak, uten ansvarsrett, tilbygg.

Saksopplysninger;
Jan Helge Jensen søker om tillatelse for oppføring av tilbygg på enebolig. 13/102 i Stormoveien. 
BYA er på 23,8m². Han søker etter § 20-2 i plan-og bygningsloven; Tiltak som krever søknad og 
tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver. Tilbygget vil komme helt inntil nabogrense. Denne 
parsellen eies av Kvænangen kommune.

Vurderinger;

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad anses byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. (Eksisterende 
avkjørsel skal brukes).

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å vøre sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 
27-2.
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Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningslovens kap. 20, skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i plan-og bygningsloven § 28-2

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Jan Helge Jensen byggetillatelse for oppføring 
av tilbygg. 13/102 Stormoveien. Som eier av tilstøtende naboeiendom, gir Kvænangen kommune 
tillatelse til at tilbygget kommer nærmere eiendomsgrense enn 4 meter

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
Avdelingsingeniør bygg
Kvænangen kommune
77778841
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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

Torbjørn Jørgensen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 113/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3007-21 40351/2012 M00 05.11.2012

1943/13/28. Kommunale avgifter.

Saksopplysninger: 

Vi har mottatt søknad fra Torbjørn Jørgensen datert 24.10.2012, hvor han søker om 
fritak av kommunale avgifter på eiendommen gnr. 13 bnr. 28 i Kvænangen.
Komtek - Avtale 200393 Bygg nr. 192252040

Vurderinger:

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyr når gebyrpliktig eiendom fysisk 
frakobles kommunalt ledningsnett ihht. § 13.7 - Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i 
Kvænangen kommune. 

Bygg nr. 192252040 er i matrikkel registrert som revet.
Søker viser til at det skal føres opp nytt bygg, som ferdigstilles sommeren 2013.
Nytt bygg legges inn på avtale og vil få kommunale avgifter.

Vedtak:

Med hjemmel i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune, § 13.7 
innvilges søknaden om fritak av kommunale avgifter for bygg nr. 192252040 på gnr. 13 
bnr 28 i Kvænangen.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  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

Dag Åsmund Farstad
avd.ing anlegg



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

Kyrre Høydahl
Spikergjerdet 8
9514 ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 100/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/1894-7 36601/2012 1943/17/7 05.10.2012

Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1943/17/7

Saksopplysninger:
Kyrre Høydahl søker om tillatelse for riving av gammelt naust og oppføring av ny på 
eiendommen 17/7. Stajord. BYA 42m² Tiltaket ligger i et område som er definert som LNF-
område B i kommuneplanens arealdel. Det vil si at det er av landbruksmessig betydning, men har 
også verdier ut fra miljøvernhensyn. Naustet ligger innenfor plan-og bygningslovens § 1-8, 
forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.
Saken har derfor vært på høring til regionale og statlige myndigheter hvor saksområdet er direkte 
berørt. Jf. Plan-og bygningsloven § 19-1. Ingen av høringsinnstansene har kommet med 
innsigelser i mot tiltaket. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Ansvarsrett:
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han synliggjør at arbeidet vil bli utført iht.plan-og 
bygningslovens bestemmelser, Jf Sak 10 § 6-8.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i plan-og bygningslovens § 28-2
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Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Troms fylkeskommune: ”Bak naustet finnes en gårdshaug, idnr. 59444 i Askeladden. Den er 
fredet etter Lov om kulturminner av 1978,jf § 4. Det er ikke tillatt å foreta markinngrep, tildekke 
med mer, eller andre tiltak som kan føre til at haugen blir utilbørlig skjemmet, jf 
Kulturminnelovens § 3 første ledd. Skjemming innebærer også visuelle virkninger. Dersom det 
planlagte arbeidet innebærer risiko for dette, ber vi om at tiltakshaver tar kontakt med 
kulturminnemyndighetene.
Vedrørende utforming på det nye naustet ber vi om at det utvises estetiske hensyn og stilles krav 
om tilpasning til den tradisjonelle naustbebyggelsen mht. utforming, bygningsdetaljer og volum”.

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens 
§ 1-8, forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag og fra Kommuneplanens arealdel 
LNF-område B.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Kyrre Høydahl tillatelse til riving av gammelt 
naust og oppføring av ny.(se vilkår).

Vilkår:
Nytt naust skal ha tradisjonelle naustdører, ikke garasjeport. Dette ut i fra estetiske hensyn.
(viser også til uttalelse i fra Kulturetaten).
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør Bygg
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

Alf Harald Johansen
Bjørnemyra 19
9512 ALTA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 95/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3927-3 34517/2012 L42 19.09.2012

Søknad om igangsetting. Fritidsbolig.1943/35/2/5

Saksopplysninger: 
Alf Harald Johansen søker om igangsettingstillatelse for grunnarbeidet på fritidsbolig. 
1943/35/2/5. Løkviknesset hytte/naustområde.
Rammetillatelse gitt i delegert vedtak 2012/3927-2

Vurderinger:
Tiltakshaver gis personlig ansvarsrett da han sannsynliggjør at arbeidet vil bli utført i henhold til 
Plan-og bygningsloven bestemmelser, jf SAK10 § 6-8.
Tiltaket er planlagt utført i henhold til eksisterende reguleringsplan for området.

Vedtak:
I medhold av Plan-og bygningsloven § 21-4 godkjennes søknaden om tiltak etter 
pbl.§ 20-1,mottatt 15.09.2012, om tillatelse til igangsetting av grunnarbeidet på fritidsbolig. 
1943/35/2/5. Løkviknesset hytte/naustområde.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 gis Alf Harald Johansen personlig ansvarsrett som selvbygger.
Grunnarbeider og fundamentering. Tiltaksklasse 1

For ordens skyld minnes om noen forhold i reguleringsplanen som tiltakshaver må være 
oppmerksom på, blant annet gesimshøyde og møneretning.

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkes kommune omgående, jfr.kulturminnelovens § 8 andre ledd.( pbl§ 21-5,SAK 10 § 
6-2)
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 
til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

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

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelings ingeniør bygg
Kvænangen kommune
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

Tømmer og Betong AS
Postboks 105
9189 SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 97/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/2520-11 35161/2012 1943/13/28 25.09.2012

1943/13/28. Søknad om tillatelse til tiltak. Enebolig

Saksopplysninger:
Torbjørn Jørgensen søker om byggetillatelse for oppføring av enebolig på eiendommen 13/28 i 
Burfjord. Eneboligen har et BYA på 79m². 
På grunn av skade, så ble tidligere bolig revet i sin helhet. Det ble gitt tillatelse til dette i delegert 
vedtak 22/12. Formålet med rivingen var å bygge ny bolig.

Tømmer og Betong søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
SØK: hele prosjektet, PRO, Prosjektering av bolig, UTF: bygningsmessige arbeider, KONT: hele 
prosjektet. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning.

Jørgensen maskin søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
PRO, UTF og KONT: Maskin/gravearbeider. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning.

Materialhandelen A/S søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende 
funksjoner; PRO, UTF og KONT: Vann og avløp. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral 
godkjenning.
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Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf.pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 
fagområder.

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl. 
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf.pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
Eneboligen skal oppføres på samme tomt som tidligere revet bolig. Større endringer på tomta 
skal meldes kommunen.
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. (Eksisterende 
avkjørsel skal brukes)

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å vøre sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1 og 
27-2.

Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Torbjørn Jørgensen byggetillatelse for 
oppføring av enebolig på Gnr 13 Bnr 28 i Burfjord.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Tømmer og Betong lokal 
godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK: hele prosjektet, PRO, 
Prosjektering av bolig, UTF: bygningsmessige arbeider, KONT: hele prosjektet. Tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Jørgensen maskin lokal 
godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, UTF og KONT: 
Maskin/gravearbeider. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Materialhandelen A/S lokal 
godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, UTF og KONT: Vann og 
avløp. Tiltaksklasse 1. 

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
Avdelingsingeniør Bygg
77778841
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Kopi til:
Materialhandelen A/S Burfjord 9161 BURFJORD
Torbjørn Jørgensen Burfjord 9161 BURFJORD
Jørgensen Maskin 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

Kvænangen Produkter AS
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 101/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3801-5 36947/2012 L42 09.10.2012

1943/24/1. Søknad om tillatelse i ett trinn. Garasje

Saksopplysninger: 
Nils Andersen søker om byggetillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 25/1 i 
Badderen. Den har et BYA på 75m². Garasjen er på 1 etasje med uinnredet hems. Tiltaket 
kommer på grensen til naboeiendommen 25/2. Det foreligger skriftlig tillatelse til dette. Garasjen 
kommer ca. 15 meter i fra midtlinjen til E-6. Dette krever dispensasjon i fra Veglovens § 29. 
Tiltaket er påbegynt før det foreligger byggetillatelse.

Kvænangen Produkter søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende 
funksjoner; SØK, PRO og UTF for hele tiltaket. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 
godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Merknader er lagt fram og 
avklart med naboeiendom 25/2. 

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf.pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.
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Ansvarsrett:
Foretaket med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller Pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 
jf.pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i henhold til Pbl.§ 28-1 (se vilkår).

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. (Eksisterende 
avkjørsel skal brukes)

Kultur-og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.(pbl § 21-5,SAK 10 § 
6-2).

Sikringstiltak ved byggearbeider:
Det vises til bestemmelsene i Plan-og bygningslovens § 28-2

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Statens vegvesen har gitt dispensasjon i fra veglovens § 30,jf.§29.

Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tifredstille krav til forsvarlig avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.
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Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Nils Andersen byggetillatelse for oppføring av 
garasje på Gnr 25 Bnr 1 i Badderen.

Vilkår: 
Tomten skal sikres mot utglidning ovenfor/overkant av tiltaket. Dette med støttemur av 
stein. Duk/drenering.(viser til befaring). Dette skal være gjort før fundamenteringen 
starter.

Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 22-3 og SAK 10 § 9-2,gis Kvænangen Produkter A/S 
lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, PRO og UTF for hele 
tiltaket. Tiltaksklasse 1. 

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
Avdelingsingeniør Bygg
77778841

Kopi til:
Nils Andersen Nappen 9162 SØRSTRAUMEN



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

Ar-Ing AS v/ Anne Henriksen
Postboks 112
9189 SKJERVØY

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/941-8 37437/2012 1943/2/9 12.10.2012

1943/2/9. Søknad om ferdigattest. Fritidsbolig

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

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

Saksnr: Behandlet i:
103/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Olderfjord. Gnr/Bnr: 2/9
Tiltakshaver: May – Lisbeth og Øystein Kristiansen Adresse: 9180 Skjervøy
Ansvarlig søker: AR-Ing AS Adresse: 9180 Skjervøy  
Tiltakets art: Nytt bygg - boligformål under 70 m² Bruksareal: 57m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 8/10-2012 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 2011/941-5

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør Bygg
Direkte innvalg: 77778841
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Kopi til:
May-Lisbeth og Øystein Kristiansen Taskeby 9189 SKJERVØY



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

Gunhild Johansen

9162 SØRSTRAUMEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3042-4 37476/2012 L42 12.10.2012

1943/28/84. Søknad om ferdigattest. Tilbygg

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:
104/12 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Badderen Gnr/Bnr: 28/84
Tiltakshaver: Gunhild Johansen Adresse: 9162 Sørstraumen  
Ansvarlig søker: Gunhild Johansen Adresse: 9162 Sørstraumen  
Tiltakets art: Tilbygg Bruksareal: 12m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 11/10-2012 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 2012/3042-2

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør Bygg
Direkte innvalg: 77778841
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