
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 15.05.2013
Tidspunkt: 08:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.

TEMA: Budsjettprosessen.

Generalforsamling KP.

Kl. 10.00 Informasjon Synatur v/Birger Mathiassen.

Reinplager på strekningen Kjosen, Kviteberg og Stajord.

Brev fra ungdomsrådet.

Burfjord 07.05.2013

Jan Helge Jensen
ordfører
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PS 2013/29 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sørstraumen grendehus
Sørstraumen
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 7/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3-14 14944/2013 U63 18.04.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning Sørstraumen grendehus den 18.05.13.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Sørstraumen Grendehus der de søker om skjenkebevilling til pub på Sørstraumen 
grendehus den 18.05.13. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 
skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-
politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse 
momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike 
søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt 
arrangementer med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor 
slikt

Vedtak:

Sørstraumen Grendehus gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 (tidligere øl) for enkeltanledning til pub
på Sørstraumen grendehus den 18.05.13.

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1. 

Skjenkestyrer er Svein Tømmerbukt. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

True Arctic AS
Storeng
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 8/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3-16 15608/2013 U63 23.04.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning, Arctic Fjord Camp den 17.05.13.

Saksutredning:

Viser til søknad fra True Arctic AS der de søker om skjenkebevilling til Pub-kveld på Arctic Fjord Camp 
den 17.05.13. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det 
ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

True Arctic AS gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
Pub-kveld på Arctic Fjord Camp den 17.05.13. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Fred Tollefsen med Lin Grønfoss som stedfortreder. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



Kvænangen kommune
Rådmannen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778888
Rådhuset Rådhuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Burfjord IL 
A-laget v/leder Jan Helge Jensen
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 9/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3-60 17292/2013 U63 07.05.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning Kvænangen kulturhus den 11.05.13.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Burfjord IL der de søker om skjenkebevilling til pubaften på Kvænangen kulturhus 
den 11.05.13. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 
stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske hensyn, 
hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra disse momentene er det 
ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis ansett slike søknader som 
kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. De har tidligere avholdt arrangementer 
med alkoholservering uten at det har medført problemer av nevneverdig art. Vi gjør derfor slikt

Vedtak:

Burfjord IL gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til til 
pubaften på Kvænangen kulturhus den 11.05.13.. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Anders Enoksen. 

Skjenkeavgiften settes til kr 280. 

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt.

Med hilsen

Bjørn Ellefsæter
Kontorsjef
Tlf direkte 77 77 88 12

Kopi til Politiet v/Bodil Nyskog Berg (inngående søknad følger vedlagt).



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

Ole Daniel Martinsen
Trondalsveien 28
1621  GRESSVIK

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 31/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/1094-2 11734/2013 V62 22.03.2013

Konsesjon for erverv av 1943/10/1,2 og 9

Saksopplysninger: 
Ole Daniel Martinsen har inngått avtale om kjøp av eiendommene gnr 10 bnr 1, 2 og 9 i 
Kvænangen Kommune. Martinsen søker i den forbindelse konsesjon for ervervet av 
eiendommene.

Eiendommen ligger på Brødskifte ca 2 kilometer sør for fylkesgrensen mot Finnmark. I henhold 
til Skog og landskap består de tre bruksnumrene totalt av ca 593 dekar. Av dette er 1 dekar
fulldyrka, 5 dekar beite, ca 259 dekar skog og ca 328 dekar annet areal. På bruksnummer 2 står 
alle bygningene som er tilknyttet eiendommene. Her er det et våningshus i god stand, en 
driftsbygning i god stand, et anneks middels/dårlig stand og en hundegård i god stand. På denne 
gården har det for inntil et par år siden vært drevet med saue- og hestehold. Denne virksomheten 
er pr i dag opphørt. 

Området eiendommen ligger i er i kommuneplanens arealdel betegnet som LNF-område B. Dette 
er områder av landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra miljøvernhensyn.

Søknaden skal behandles etter konsesjonsloven av 28. november 2003 nr 98. Loven har til 
”formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om 
landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

1. Framtidige generasjoners behov
2. Landbruksnæringen
3. Behovet for utbyggingsgrunn
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
5. Hensynet til bosetting



Side 2 av 2

Det er søker og han/hennes formål med ervervet som danner utgangspunktet for vurderingen av 
konsesjon, enten ervervet gjelder landbrukseiendom eller annen type eiendom. Avgjørelsen skjer 
etter en individuell og konkret vurdering. Etter loven har ingen krav på konsesjon, men 
konsesjon må gis med mindre det er saklig grunn for å avslå. Dette er gjentatt og forsterket ved 
landbrukseiendommer. Virkemidlene i konsesjonsloven må brukes slik at en oppnår effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for 
samfunnet. Formålet med ervervet må veies opp mot de samfunnsinteresser som gjør seg 
gjeldende i den aktuelle saken.

Formålet med ervervet er å bosette seg på eiendommen når nåværende eiendom i Østfold er 
solgt. De skal drive med heste- og hundehold på eiendommen.

Vurderinger:
Eiendommens dyrka areal er begrenset og de tidligere eierne hadde en god del leiejord. Det har i 
det siste vært drevet med hester og hunder på denne eiendommen. Det er en fin eiendom til dette 
formålet. Kommunen anser det som meget positivt at et ungt par ønsker å flytte til kommunen og 
etablere seg. Formålet med ervervet er også godt egnet for denne typen eiendom.

Vedtak:
Kvænangen Kommune innvilger konsesjon ved Ole Daniel Martinsen sitt erverv av 
eiendommene gnr 10 bnr 1, 2 og 10 i Kvænangen Kommune, jfr konsesjonslovens §§ 9 og 1.

Kjøpesum er satt til 1.300.000

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  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

Trine Sølberg
jordbrukssjef

Kopi til:
Eli-Ann Dahl Alteidet 9161 BURFJORD
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