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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2013/1 Deling av grunneiendom 1943/17/10 - Stajord 2011/2705

PS 2013/2 Søknad om deling av grunneiendom 1943/7/4 -
Jøkelfjord

2012/4845

PS 2013/3 Søknad om deling av grunneiendom 1943/14/13 -
Burfjorddalen

2012/4844

PS 2013/4 Søknad om deling av grunneiendom 1943/17/4 -
Stajord

2012/4846

PS 2013/5 Søknad om deling av grunneiendom 1943/22/11 -
Ravelsnes

2012/4843

PS 2013/6 Søknad om deling av grunneiendom 1943/27/20 -
Sekkemo

2013/339

PS 2013/7 Søknad om landingstillatelse med helikopter ifbm 
fangst og merking av gaupe og/eller jerv

2012/4958

PS 2013/8 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

X 2012/4787

PS 2013/9 Søkad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i 
utmark - § 6

2012/4840

PS 2013/10 Omdisponering av friareal i boligfelt Burfjord øst 2012/2421

PS 2013/11 Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7 2013/331

PS 2013/12 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
teknisk utvalg

2012/2553

PS 2013/13 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Brann og ekspolsjonsvernloven.

2012/2553

PS 2013/14 Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune, 
Plan- og bygningsloven

2012/2553

PS 2013/15 Referatsaker

RS 2013/1 Ferdigattest 1943/36/79 2009/7476

RS 2013/2 1943/13/90. Søknad om tillatelse i ett trinn. Nye 
Burfjord Barnehage.

2012/3804

RS 2013/3 1943/13/209. Søknad om ferdiggattest. 2012/3491

RS 2013/4 1943/16/24. Søknad om ferdigattest. 2010/3700

RS 2013/5 1943/8/22-23. Ferdigmelding. 2009/5817

RS 2013/6 Vedrørende søknad om  fritak vannabonnement 2010/3007

RS 2013/7 1943/31/69. Søknad om ferdigattest. 2011/3589

RS 2013/8 1943/8/83. Søknad om gjenoppbygging av 
inngangsparti.

2012/5044

RS 2013/9 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/33/17 2012/5064



RS 2013/10 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/9/75. Garasje 2012/4464

RS 2013/11 1943/39/3. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Buksendring .

2012/5007

RS 2013/12 Ikke omsøkt tiltak. Enebolig og avløpsanlegg på 
1943/32/4

2012/4307

RS 2013/13 Søknad om tillatelse til tiltak/1943/32/4 2012/4307

RS 2013/14 1943/31/11. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett. Garasje.

2012/4420

RS 2013/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, 
spikertelt. 1943/9/83

2009/4546

RS 2013/16 1943/13/232. Søknad om tillatelse til tiltak. Bolig. 2012/4463

RS 2013/17 1943/9/8,74. Søknad om tiltak uten ansvarsrett. 
Grillstue og flytebrygge.

2009/7409

RS 2013/18 Konsesjon på erverv av 1943/13/3 2012/4621

RS 2013/19 Konsesjon for erverv av 1943/3/3 2012/4623

RS 2013/20 1943/37/12 vedrørende søknad om fritak vann-
og feieavgift, bolig.

2010/3007

RS 2013/21 Deling av grunneiendom 1943/33/1 - innløsning 
av festenummer 4

2012/4771

RS 2013/22 1943/35/2/6. Søknad om ferdigattest. 2010/1753

RS 2013/23 1943/32/4. Søknad om ferdigattest. 2012/4307

RS 2013/24 1943/13/9. Søknad om midlertidig brukstillatelse. 
TTPU.

2011/2959

RS 2013/25 Søknad om fritak av feieavgift. 2012/775

RS 2013/26 Feiing 2012/775

RS 2013/27 Konsesjon for erverv av fast eiendom 1943/10/6 
og 14.

2012/4889

RS 2013/28 Søknad om fritak fra feiing 2012/775

RS 2013/29 Søknad om tillatelse til tiltak 2012/4945

RS 2013/30 1943/7/4. Søknad om midlertidig brukstillatelse. 2012/3159

RS 2013/31 Søknad om fritak av feieavgift 2012 2012/775

RS 2013/32 1943/42/29. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett. Tilbygg.

2013/148

PS 2013/1 Deling av grunneiendom 1943/17/10 - Stajord

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. 



Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Bente Johanne Bech Hansen m/ flere om fradeling av tre ubebygde 
parseller på eiendommen gnr 17 bnr 10 i Kvænangen Kommune. Parsellene skal benyttes til 
fritidsformål. Adkomst frem til parsellene skal tinglyses på skjøtene.

Det settes som vilkår for dispensasjonen at fremtidig hyttebygging på parsellene skal skje i 
samme avstand fra fylkesveien som våningshuset på hovedeiendommen ligger. Parsellene skal 
ikke gjerdes inn. 

Kommunen oppfordrer søkerne til å bevare tuftene som er registrert på parsell nummer 3. Ihht 
§§ 8 og 9 i lov om kulturminner skal arbeid i marken stanses og meldes til Sametinget og Troms 
Fylkeskommune hvis man finner gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Bente Johanne Bech Hansen m/ flere om fradeling av tre ubebygde 
parseller på eiendommen gnr 17 bnr 10 i Kvænangen Kommune. Parsellene skal benyttes til 
fritidsformål. Adkomst frem til parsellene skal tinglyses på skjøtene.

Det settes som vilkår for dispensasjonen at fremtidig hyttebygging på parsellene skal skje i 
samme avstand fra fylkesveien som våningshuset på hovedeiendommen ligger. Parsellene skal 
ikke gjerdes inn. 

Kommunen oppfordrer søkerne til å bevare tuftene som er registrert på parsell nummer 3. Ihht 
§§ 8 og 9 i lov om kulturminner skal arbeid i marken stanses og meldes til Sametinget og Troms 
Fylkeskommune hvis man finner gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i 
området.

PS 2013/2 Søknad om deling av grunneiendom 1943/7/4 - Jøkelfjord

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Tonny Mathiassen om fradeling av en ubebygd parsell på inntil 2 dekar 
på eiendommen gnr 7 bnr 4 i Kvænangen kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål. 
Adkomst frem til tomten skal sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Tonny Mathiassen om fradeling av en ubebygd parsell på inntil 2 dekar 
på eiendommen gnr 7 bnr 4 i Kvænangen kommune. Parsellen skal benyttes til fritidsformål. 
Adkomst frem til tomten skal sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.

PS 2013/3 Søknad om deling av grunneiendom 1943/14/13 - Burfjorddalen

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Ørnulv Kaasen om fradeling av en ubebygd parsell på inntil 1,5 dekar på 
eiendommen gnr 14 bnr 13 i Kvænangen kommune. Parsellen skal benyttes til boligformål. 
Adkomst frem til tomten skal sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel. 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Ørnulv Kaasen om fradeling av en ubebygd parsell på inntil 1,5 dekar på 
eiendommen gnr 14 bnr 13 i Kvænangen kommune. Parsellen skal benyttes til boligformål. 
Adkomst frem til tomten skal sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.

PS 2013/4 Søknad om deling av grunneiendom 1943/17/4 - Stajord

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens | 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 



bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Einar Johansen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 0,5 dekar samt et punktfeste som omfatter eksisterende naustbygg på 
eiendommen gnr 17 bnr 4 i Kvænangen kommune. Garasjeparsellen skal benyttes som 
tilleggsareal til eiendommen gnr 17 bnr 12 og punktfestet blir også tilknyttet samme eiendom.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens | 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Einar Johansen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 0,5 dekar samt et punktfeste som omfatter eksisterende naustbygg på 
eiendommen gnr 17 bnr 4 i Kvænangen kommune. Garasjeparsellen skal benyttes som 
tilleggsareal til eiendommen gnr 17 bnr 12 og punktfestet blir også tilknyttet samme eiendom.

PS 2013/5 Søknad om deling av grunneiendom 1943/22/11 - Ravelsnes

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Reidar Josefsen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 0,1 dekar på eiendommen gnr 22 bnr 11. Parsellen skal benyttes til 
biloppstilling/garasje. Med hjemmel i samme paragrafer innvilges søknaden om et punktfeste 
for båtoppstilling/naust på samme eiendom i Kvænangen kommune. Parsellene skal være i 
tilknytning til eiendommen gnr 22 bnr 22. Avtale om adkomst til tomtene skal tinglyses på 
skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Reidar Josefsen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 0,1 dekar på eiendommen gnr 22 bnr 11. Parsellen skal benyttes til 
biloppstilling/garasje. Med hjemmel i samme paragrafer innvilges søknaden om et punktfeste 
for båtoppstilling/naust på samme eiendom i Kvænangen kommune. Parsellene skal være i 



tilknytning til eiendommen gnr 22 bnr 22. Avtale om adkomst til tomtene skal tinglyses på 
skjøtet.

PS 2013/6 Søknad om deling av grunneiendom 1943/27/20 - Sekkemo

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1.ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Lill Yvonne Sørensen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 1,8 dekar på eiendommen gnr 27 bnr 20.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra plan- og bygningslovens § 1-
8 samt kommuneplanens arealdel. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1.ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Lill Yvonne Sørensen om fradeling av en 
ubebygd parsell på inntil 1,8 dekar på eiendommen gnr 27 bnr 20.

PS 2013/7 Søknad om landingstillatelse med helikopter ifbm fangst og 
merking av gaupe og/eller jerv

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark. Landingstillatelsen gjelder i 
perioden 11.02.2013 – 15.12.2013.

Tiltaket er ikke vurdert konkret opp mot prinsippene i naturmangfoldloven man ikke vet i 
hvilket område landingene vil skje.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag innvilges søknaden til NINA om 
landingstillatelse med helikopter i Kvænangen Kommune i forbindelse med 
forskningsprosjektet på gaupe og jerv i Nord-Troms og Finnmark. Landingstillatelsen gjelder i 
perioden 11.02.2013 – 15.12.2013.

Tiltaket er ikke vurdert konkret opp mot prinsippene i naturmangfoldloven da man ikke vet i 
hvilket område landingene vil skje.

PS 2013/8 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2013/9 Søkad 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 Kvænangsbotn grendehus. Dispensasjonen gjelder for 2 
snøskutere for å trekke skispor i de omsøkte løypene. Dispensasjonen etter den nasjonale 
forskriften gjelder for sesongene 2013, 2014 og frem til 04.05.2015.

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

Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

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 Kvænangsbotn grendehus. Dispensasjonen gjelder for 2 
snøskutere for å trekke skispor i de omsøkte løypene. Dispensasjonen etter den nasjonale 
forskriften gjelder for sesongene 2013, 2014 og frem til 04.05.2015.

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



Kommunen kan trekke dispensasjonen tilbake hvis Fylkesmannen går i mot søknaden i forhold 
til forskriften for landskapsvernområdet.

Kommunen setter de samme vilkår som Fylkesmannen setter i forhold til sin behandling.

PS 2013/10 Omdisponering av friareal i boligfelt Burfjord øst

1 søknad, svar og vedtatt reguleringsplan

Rådmannens innstilling

Vedtatt friområde i boligfelt Burfjord øst beholdes som friområde.
Søknadene om kjøp av friareal i boligfeltet til boligformål avslås.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Saken utsettes og oversendes grendeutvalget til høring innen 
8. mars 2013.

Endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og oversendes grendeutvalget til høring innen 8. mars 2013.

PS 2013/11 Budsjett 2013, nedtrekk hk 1.6 og 1.7

Rådmannens innstilling

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med          kr.  575.000
Veivedlikeholdet på hk 1.680 reduseres med          kr.  150.000
Lønn og kurs på hk 1.7           reduseres med          kr.  178.000  
Vannavgiften økes med                                           kr.  280.000
Kloakkavgiften økes med                                        kr.  150.000 
Fastlønn brannmannskap hk 1.630 styrkes med      kr.  194.000
Drift av nye TTPU og ny barnehage styrkes med   kr.  500.000
Sum budsjettmessige forbedringer                      kr.  639.000

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 



Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Fastlønn og kurs på HK 1.6 reduseres med kr. 253.000,-. 
HK 1.7 reduseres med kr. 386.000,- som følge av merinntekt på vann- og kloakkavgift.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fast lønn og kurs på hk 1.600 reduseres med          kr.  253.000
Vann- og kloakkavgift økes med                             kr.  386.000
Sum budsjettmessige forbedringer                      kr.  639.000

PS 2013/12 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 - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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 2013/13 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 - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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 2013/14 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 - 01.02.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

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 2013/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 01.02.2013 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2013/1 Ferdigattest 1943/36/79

RS 2013/2 1943/13/90. Søknad om tillatelse i ett trinn. Nye Burfjord Barnehage.

RS 2013/3 1943/13/209. Søknad om ferdiggattest.

RS 2013/4 1943/16/24. Søknad om ferdigattest.

RS 2013/5 1943/8/22-23. Ferdigmelding.

RS 2013/6 Vedrørende søknad om  fritak vannabonnement

RS 2013/7 1943/31/69. Søknad om ferdigattest.

RS 2013/8 1943/8/83. Søknad om gjenoppbygging av inngangsparti.

RS 2013/9 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/33/17

RS 2013/10 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/9/75. Garasje

RS 2013/11 1943/39/3. Søknad om tillatelse til tiltak. Buksendring .

RS 2013/12 Ikke omsøkt tiltak. Enebolig og avløpsanlegg på 1943/32/4

RS 2013/13 Søknad om tillatelse til tiltak/1943/32/4
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