
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 14.11.2012
Tidspunkt: 09:00-14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH
Svein Tømmerbukt MEDL KVFRP
Gunnar Sollund NESTL KVKY
Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Mariann Larsen MEDL KVKY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Jan Inge Karlsen Mariann Larsen KVAP

Merknader Ingen

Jenny Fyhn Olsen fikk permisjon kl.1345.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Liv-Wigdis Smith
Oddvar Kiærbech

Rådmann
Rådgiver

Underskrift:

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

______________________ _______________________
Gunnar Sollund Jenny Fyhn Olsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2012/49 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2012/1899

PS 2012/50 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Plan- og bygningsloven

2012/2553

PS 2012/51 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Brann og ekspolsjonsvernloven.

2012/2553

PS 2012/52 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
teknisk utvalg

2012/2553

PS 2012/53 Klage på avslag på søknad om fritak av 
kommunale avgifter. 1943/31/6

2012/3698

PS 2012/54 Forvaltning av kommunale grusressurser 2012/4243

PS 2012/55 Innspill til budsjett økonomiplan 2013 2016 2012/4553

PS 2012/56 Klage på avslag om utbedring av veiadkomst til 
hytter gnr. 39/25 Reidar Mathisen, 39/30 Trond 
Johnsen og 39/23 Dag Åsmund Farstad.

2012/3158

PS 2012/57 Søknad om utvidelse og endring av 
akvakulturtillatelse for laks på lokalitet 13016 -
Ytre Hamnebukt

2010/1253

PS 2012/58 Referatsaker

RS 2012/88 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
spikertelt 1943/9/83

2009/4546

RS 2012/89 1943/36/13. Søknad om bruksendring fra 
våningshus til fritidsbolig.

2012/3842

RS 2012/90 1943/35/2/5. Søknad om tillatelse til igangsetting 
av grunnmur til hytte.

2012/3927

RS 2012/91 1943/14/29. Søknad om ferdigattest. 2011/1391

RS 2012/92 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/17/21 2012/4053

RS 2012/93 1943/28/84. Søknad om ferdigattest. Garasje. 2011/4327

RS 2012/94 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon til 
deling av grunneiendom 1943/1/2

2010/5325

RS 2012/95 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/4 2012/4344

RS 2012/96 1943/13/102. Søknad om tillatelse til tiltak, uten 
ansvarsrett, tilbygg.

2012/4134

RS 2012/97 1943/13/28. Kommunale avgifter. 2010/3007

RS 2012/98 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1943/17/7 2012/1894

RS 2012/99 Søknad om igangsetting.Fritidsbolig.1943/35/2/5 2012/3927

RS 
2012/100

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

2011/2520



RS 
2012/101

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

2012/3801

RS 
2012/102

1943/2/9. Søknad om ferdigattest. Fritidsbolig 2011/941

RS 
2012/103

1943/28/84.Søknad om ferdigattest.Tilbygg 2012/3042

PS 2012/49 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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



PS 2012/50 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.

PS 2012/51 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, Brann og 
ekspolsjonsvernloven.

Rådmannens innstilling

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

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.



PS 2012/52 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. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Kjell Kr. Johansen AP:
Saken utsettes til over nyttår.

Forslag fra AP ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til over nyttår.

PS 2012/53 Klage på avslag på søknad om fritak av kommunale avgifter. 
1943/31/6

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

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Jan Inge Karlsen fratrer møtet som inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6, 2 ledd «Særskilte 
forhold»

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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.



PS 2012/54 Forvaltning av kommunale grusressurser

Ordførers innstilling

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

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.

Forslag fra Gunnar Sollund, Kystpartiet med tillegg fra utvalget:

Saken sendes tilbake da teknisk utvalg finner kommunestyrets vedtak uklart mht hvilket politisk 
organ som skal videreføre saken.

Etter utvalgets syn bør de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord stenges umiddelbart 
og skiltes. Kameraovervåking bør vurderes. Det bør videre utarbeides reguleringsplaner snarest 
for de nevnte grustakene. Videre oppfølging av saken bør tillegges teknisk utvalg.

Det bør utlyses konkurranse for videre drift av kommunale grustak, der private aktører inviteres 
til å lage reguleringsplan og driftsplan for området.

Forslag fra Jan Inge Karlsen:
Grustaket i Badderen stenges ikke.
Votering:
Forslag fra Jan Inge Karlsen satt opp mot punkt 2. i forslag fra Gunnar Sollund, Kystpartiet falt 
med 4 mot 1 stemme. Forslag fra Jan Inge Karlsen falt.

Forslag fra Gunnar Sollund, Kystpartiet tillegg fra utvalget ( punkt 4) votert punktvis:
punkt 1, 3 og 4 ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1.Saken sendes tilbake da teknisk utvalg finner kommunestyrets vedtak uklart mht hvilket 
politisk organ som skal videreføre saken.

2.Teknisk utvalg stenger de kommunale grustakene i Badderen og Jøkelfjord umiddelbart og 
disse skiltes. 

3.Kameraovervåking bør vurderes. Det bør videre utarbeides reguleringsplaner snarest for de 
nevnte grustakene. Videre oppfølging av saken bør tillegges teknisk utvalg.

4.Det bør utlyses konkurranse for videre drift av kommunale grustak, der private aktører 
inviteres til å lage reguleringsplan, drift- og avslutningsplan for området/-ene.



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:
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.

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.

PS 2012/55 Innspill til budsjett økonomiplan 2013 2016

Rådmannens innstilling

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



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund

1. Det bygges en kommunal utleiebolig på Alteidet og en kommunal utleiebolig i Badderen. 
Finansiering skjer med husbankmidler/egne midler.

2.Det avsettes midler til skogrydding langs kommunale veier.

Forslag fra utvalget:

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

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.

Votering:

Forslag fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra utvalget ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Det bygges en kommunal utleiebolig på Alteidet og en kommunal utleiebolig i Badderen. 
Finansiering skjer med husbankmidler/egne midler.

Det avsettes midler til skogrydding langs kommunale veier.

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

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.



PS 2012/56 Klage på avslag om utbedring av veiadkomst til hytter gnr. 39/25 
Reidar Mathisen, 39/30 Trond Johnsen og 39/23 Dag Åsmund Farstad.

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Jan Inge Karlsen (saksbehandler) og Svein Tømmerbukt (entrepenør i saken) fratrer i saken som 
inhabil etter forvaltningsloven paragraf 6 2.ledd «andre særlige forhold»

Forslag fra Jenny Fyhn Olsen, Høyre
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven  paragraf 20-1 innvilges søknaden om utbedring av vei 
til hytter på eiendommen 39/4 i Sandnesdalen. Gjelder hyttene 39/25,39/30 og 39/23.

Votering:

Forslag fra Jenny Fyhn Olsen ble vedtatt med 2 mot 1 stemme.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven  paragraf 20-1 innvilges søknaden om utbedring av vei 
til hytter på eiendommen 39/4 i Sandnesdalen. Gjelder hyttene 39/25,39/30 og 39/23.



PS 2012/57 Søknad om utvidelse og endring av akvakulturtillatelse for laks 
på lokalitet 13016 - Ytre Hamnebukt

1 Søknad om akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet 13016 Ytre 
Hamnebukt - til behandling

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om utvidelse og 
endring av akvakulturtillatelsen av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet 13016 
– Ytre Hamnebukt.

Søknaden er avklart i forhold til gjeldende kystsoneplan.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (05.10.2012 – 04.11.2012) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om utvidelse og 
endring av akvakulturtillatelsen av laks, ørret og regnbueørret ihht søknaden på lokalitet 13016 
– Ytre Hamnebukt.

Søknaden er avklart i forhold til gjeldende kystsoneplan.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (05.10.2012 – 04.11.2012) på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 
Nord og Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

PS 2012/58 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 14.11.2012 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Referatsaker tas til orientering.

RS 2012/88 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, spikertelt 1943/9/83

RS 2012/89 1943/36/13. Søknad om bruksendring fra våningshus til fritidsbolig.

RS 2012/90 1943/35/2/5. Søknad om tillatelse til igangsetting av grunnmur til hytte.

RS 2012/91 1943/14/29. Søknad om ferdigattest.

RS 2012/92 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/17/21

RS 2012/93 1943/28/84. Søknad om ferdigattest. Garasje.

RS 2012/94 Klage på kommunens vedtak om dispensasjon til deling av grunneiendom 
1943/1/2

RS 2012/95 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/4

RS 2012/96 1943/13/102. Søknad om tillatelse til tiltak, uten ansvarsrett, tilbygg.

RS 2012/97 1943/13/28. Kommunale avgifter.

RS 2012/98 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 1943/17/7

RS 2012/99 Søknad om igangsetting.Fritidsbolig.1943/35/2/5

RS 2012/100 1943/13/28. Søknad om tillatelse til tiltak.Enebolig

RS 2012/101 1943/24/1. Søknad om tillatelse i ett trinn. Garasje

RS 2012/102 1943/2/9. Søknad om ferdigattest. Fritidsbolig

RS 2012/103 1943/28/84.Søknad om ferdigattest.Tilbygg


