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PS 2013/16 Omdisponering av friareal i boligfelt Burfjord øst

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 - 03.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

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

PS 2013/17 Endring i Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i kvænangen § 8 
Forbruksgebyr

Rådmannens innstilling

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune § 8 Forbruksgebyr, første avsnitt 
vedtas med tillegg av ordlyden: Fiskemottak tilknyttet kommunale vann- og/ eller 
avløpsledninger betaler som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i 
henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Endringen i forskrift gjelder fra vedtakstidspunkt.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvænangen kommune § 8 Forbruksgebyr, første avsnitt 
vedtas med tillegg av ordlyden: Fiskemottak tilknyttet kommunale vann- og/ eller 
avløpsledninger betaler som en andel av stipulert forbruk basert på beregning av bruksareal i 
henhold til NS 3940, samt pris pr. m3.

Endringen i forskrift gjelder fra vedtakstidspunkt.



PS 2013/18 Egenandel til prosjektet rent og pent i Kvænangen

Rådmannens innstilling

Det bevilges en kommunal egenandel på kr.150.000 til prosjektet i 2013 og videreføres i inntil 
tre år. Beløpet tas fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Intensjonen er at stillingen som brannsjef kombineres med dette prosjektet og andre oppgaver 
innenfor teknisk kontor slik at den blir 100%.    

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Teknisk utvalg forutsetter at utvalget jevnlig forelegges 
rapport om framdrift i prosjektet.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det bevilges en kommunal egenandel på kr.150.000 til prosjektet i 2013 og videreføres i inntil 
tre år. Beløpet tas fra posten reservert til tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger.  

Intensjonen er at stillingen som brannsjef kombineres med dette prosjektet og andre oppgaver 
innenfor teknisk kontor slik at den blir 100%.    

Teknisk utvalg forutsetter at utvalget jevnlig forelegges rapport om framdrift i prosjektet.

PS 2013/19 Organisering av kommunen

Rådmannens innstilling

Den administrative delen av kommunen innen teknisk utvalgs ansvarsområde organiseres med 
èn etat slik: 
 Etat for Teknisk som omfatter teknisk forvaltning, teknisk drift av bygg og anlegg, plan, 

miljø, naturforvaltning og næringsutvikling, samt være kommunens samarbeidspartner med 
det interkommunale plankontoret.

 Navn på etaten: Teknisk, næring og utvikling. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Siste punkt endres til «teknisk, drift og utvikling».

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Den administrative delen av kommunen innen teknisk utvalgs ansvarsområde organiseres med 
èn etat slik: 
 Etat for Teknisk som omfatter teknisk forvaltning, teknisk drift av bygg og anlegg, plan, 

miljø, naturforvaltning og næringsutvikling, samt være kommunens samarbeidspartner med 
det interkommunale plankontoret.

 Navn på etaten: Teknisk, drift og utvikling. 

PS 2013/20 Sønad om deling av grunneiendom 1943/31/6 - Kjækan

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Magnar Stensvik om fradeling av to festetomter på eiendommen gnr 31 
bnr 6 i Kvænangen Kommune. Adkomst frem til tomtene skal sikres ved avtale og tinglyses.

Som vilkår for innvilgesen settes at det ikke tillates vegbygging frem til den øverste festetomten. 
Et slikt inngrep i naturen vil forringe naturverdien og kulturlandskapet i området. Alternativt til 
dette vilkåret kan kommunen godkjenne at den øverste festetomten flyttes ned og inntil den 
andre festetomten. Disse vurderingene er gjort i forhold til prinsippene i natrumangfoldlovens 
§§ 8-12.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m samt jordlovens § 12 
innvilges søknaden til Magnar Stensvik om fradeling av to festetomter på eiendommen gnr 31 
bnr 6 i Kvænangen Kommune. Adkomst frem til tomtene skal sikres ved avtale og tinglyses.

Som vilkår for innvilgesen settes at det ikke tillates vegbygging frem til den øverste festetomten. 
Et slikt inngrep i naturen vil forringe naturverdien og kulturlandskapet i området. Alternativt til 
dette vilkåret kan kommunen godkjenne at den øverste festetomten flyttes ned og inntil den 
andre festetomten. Disse vurderingene er gjort i forhold til prinsippene i natrumangfoldlovens 
§§ 8-12.

PS 2013/21 Klage på vedtak 4/13

Rådmannens innstilling

Søknaden Avslås



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Gunnar Sollund: Søkeren underrettes administrativt om mulige tiltak han kan 
foreta for å unngå avgift. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg revideres, spesielt m.h.t. 
fraflyttede boliger.

Rådmannens innstilling med tilleggsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden avslås.

Søkeren underrettes administrativt om mulige tiltak han kan foreta for å unngå avgift. Forskrift 
om feiing og tilsyn av fyringsanlegg revideres, spesielt m.h.t. fraflyttede boliger.

PS 2013/22 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark -
rusefiske på Hyttevannet

1 Søknad om dispensasjon for rusefiske i Hyttevannet.

2 Kjøre- og fangstlogg.

3 løypekart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”.

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

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

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Bjørn Are 
Andersen, Janice Lyse, Anders Nysveen, Valter Olsen, Fred Isaksen, Jan Olav Olsen, 
Anja Seppola, Odd Even Seppola og Sven Erik Fresti.

 Tillatelsen er gyldig i perioden 03.04.2013 – 04.05.2013
 Tillatelsen gjelder for inntil 12 turer pr snøskuter
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal vises særlig varsomhet til evet rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen innen utgangen av mai 2013. 
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.



 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 
avbrytes.

 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Punkt 2 endres til ”Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere 
som kan benyttes av Nils Andersen og inntil 3 navngitte personer i tillegg med påførte 
registreringsnummer på den enkelte scooter.”

Rådmannens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”.

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

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

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen og inntil 3 
navngitte personer i tillegg med påførte registreringsnummer på den enkelte scooter.

 Tillatelsen er gyldig i perioden 03.04.2013 – 04.05.2013
 Tillatelsen gjelder for inntil 12 turer pr snøskuter
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal vises særlig varsomhet til evet rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen innen utgangen av mai 2013. 
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.

PS 2013/23 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark innvilges søknaden til Field Productions om 
helikoptertransport av et omfangsrikt filmutstyr og personell i forbindelse med et nytt og større 
filmprosjekt i unike og spektakulære fjellområder her i Norge. Aktuelle landinger i Kvænangen 
kommune vil være Langfjordjøkulen, Kvænangstindan, Russelvfjellet, Koppartind, 
Nevernesfjellet, Aibmadasgaisa, Gárasnjunni, Tjørnatinden og Cearretgáisá.



I medhold av lovens § 6, 2. ledd settes det følgende vilkår for dispensasjonen:
 Tillatelsen gjelder i perioden 11. april til 25. april 2013, med muligheter for 

administrasjonen å forlenge perioden frem til 16. mai 2013.
 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i hele perioden og man oppfordrer søker til å 

begrense antall turer til et minimum.
 Tillatelsen gjelder for Langfjordjøkulen, Kvænangstindan, Russelvfjellet, Koppartind, 

Nevernesfjellet, Aibmadasgaisa, Gárasnjunni, Tjørnatinden og Cearretgáisá.
 Kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet i området skal 

kjøringen avbrytes umiddelbart.

Tiltaket er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i lov om motorferdsel i utmark innvilges søknaden til Field Productions om 
helikoptertransport av et omfangsrikt filmutstyr og personell i forbindelse med et nytt og større 
filmprosjekt i unike og spektakulære fjellområder her i Norge. Aktuelle landinger i Kvænangen 
kommune vil være Langfjordjøkulen, Kvænangstindan, Russelvfjellet, Koppartind, 
Nevernesfjellet, Aibmadasgaisa, Gárasnjunni, Tjørnatinden og Cearretgáisá.

I medhold av lovens § 6, 2. ledd settes det følgende vilkår for dispensasjonen:
 Tillatelsen gjelder i perioden 11. april til 25. april 2013, med muligheter for 

administrasjonen å forlenge perioden frem til 16. mai 2013.
 Tillatelsen gjelder for inntil 4 dager i hele perioden og man oppfordrer søker til å 

begrense antall turer til et minimum.
 Tillatelsen gjelder for Langfjordjøkulen, Kvænangstindan, Russelvfjellet, Koppartind, 

Nevernesfjellet, Aibmadasgaisa, Gárasnjunni, Tjørnatinden og Cearretgáisá.
 Kjøring skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet i området skal 

kjøringen avbrytes umiddelbart.

Tiltaket er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

PS 2013/24 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 03.04.2013 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.



Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2013/33 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

RS 2013/34 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

RS 2013/35 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/19/3.Naust og garasje.

RS 2013/36 1943/42/13. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, frittliggende 
bygning.

RS 2013/37 Opphør av fyringsforbud

RS 2013/38 Fyringsforbud

RS 2013/39 Søknad om bruk av fyrverkeri i fobindelse med Fjordpilken.

RS 2013/40 1943/7/4. Søknad om ferdigattest.

RS 2013/41 Søknad om ferdigattest 1943/29/48

RS 2013/42 Konsesjon for erverv av 1943/15/13 og 19

RS 2013/43 1943/36/32. Søknad om tillatelse til tiltak.

RS 2013/44 1943/9/57 vedrørende søknad om halvering av kommunale avgifter.

RS 2013/45 Kommunale avgifter på 1943/13/28

RS 2013/46 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/2/27

RS 2013/47 1943/9/91. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Uthus/redskapshus.

RS 2013/48 1943/35/69. Søknad om utslippstillatelse.

RS 2013/49 1943/3/2. Søknad om bruksendring.


