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PS 2013/25 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

1 Motorferdsel i utmark - søknad om dispensasjon.

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og fiskerforening. Det tillates bruk av 2 stk ATV eller 
2 stk snøskutere i tidsrommet 28. september – 20. oktober i 2013, og i samme periode i 2014 og 
2015.

Med hjemmel i § 7 i samme forskrift settes følgende vilkår:
 Det tillates inntil to turer pr sesong pr kjøretøy for frakting av utstyr ifbm inn- og 

utfrakting av utstyr ifbm henting av rogn til klekkerivirksomheten.
 Transport skal kun skje langs eksisterende skogsbilveier og eksisterende kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde dato 

og antall turer.
 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 - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og fiskerforening. Det tillates bruk av 2 stk ATV eller 
2 stk snøskutere i tidsrommet 28. september – 20. oktober i 2013, og i samme periode i 2014 og 
2015.

Med hjemmel i § 7 i samme forskrift settes følgende vilkår:
 Det tillates inntil to turer pr sesong pr kjøretøy for frakting av utstyr ifbm inn- og 

utfrakting av utstyr ifbm henting av rogn til klekkerivirksomheten.
 Transport skal kun skje langs eksisterende skogsbilveier og eksisterende kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde dato 

og antall turer.
 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 2013/26 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 Tor Stensvik om dispensasjon for kjøring med 1 ATV evt 
m/henger forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer til hytta ved Øvre 
Gamvann.

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:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV m/henger)
 Det gis dispensasjon for inntil  tur.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2013 – 01.10.2013.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta etter endt barmarkssesong som sier 

noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen skal også inneholde bilder av hytta.
 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.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

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 Tor Stensvik om dispensasjon for kjøring med 1 ATV evt 
m/henger forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer til hytta ved Øvre 
Gamvann.

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:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV m/henger)
 Det gis dispensasjon for inntil  tur.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2013 – 01.10.2013.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta etter endt barmarkssesong som sier 

noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen skal også inneholde bilder av hytta.
 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.

PS 2013/27 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 Solbjørg Nilsen om dispensasjon for kjøring med traktor i 
forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta på Lillestrømmen.

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

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

 Det gis tillatelse for 1 kjøretøy (traktor evt med henger).
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2013 og ut barmarkssesongen 2013. 



 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende traktorvei.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta og veien etter endt barmarkssesong 

som sier noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen bør også inneholde bilder.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, elle forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

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 Solbjørg Nilsen om dispensasjon for kjøring med traktor i 
forbindelse med transport av større vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta på Lillestrømmen.

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

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

 Det gis tillatelse for 1 kjøretøy (traktor evt med henger).
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2013 og ut barmarkssesongen 2013. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende traktorvei.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Det skal leveres inn en vedlikeholdsplan for hytta og veien etter endt barmarkssesong 

som sier noe om fremtidig vedlikeholdsbehov. Planen bør også inneholde bilder.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, elle forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

PS 2013/28 Revidert forslag for renovasjon i kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revidert forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, 
Kvænangen kommune, Troms, vedtas.
Revidert forskrift trer i kraft 1. oktober 2013.

Prøveperiode på 12 måneder med plassering av avfallsdunker inntil 1,5 meter fra vegkant på E6 
og Fylkesveier som følge av enmannsbetjente biler.  Prøveperioden er i tiden 1.10.2013 –
30.09.2014 og evalueres innen prøveperiodens utløp, ansvarlig for gjennomføringen er 
Avfallsservice AS.

PS 2013/29 Deling av grunneiendom 1943/28/10 - Olgola

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
samt plan- og bygningslovens § 1-8. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Olaf Isaksen om fradeling av en ubebygd 
tomt på inntil 12 dekar på eiendommen gnr 28 bnr 10 i Kvænangen Kommune. Tomten skal 
benyttes til bolig og næringsformål.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 dispenseres det fra kommuneplanens arealdel 
samt plan- og bygningslovens § 1-8. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd 
bokstav m samt jordlovens § 12 innvilges søknaden til Olaf Isaksen om fradeling av en ubebygd 
tomt på inntil 12 dekar på eiendommen gnr 28 bnr 10 i Kvænangen Kommune. Tomten skal 
benyttes til bolig og næringsformål.

PS 2013/30 Deling av grunneiendom 1943/36/45 og 89 - Navit

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1.ledd bokstav m innvilges søknaden til Johan 
Mathis Eira om fradeling av to bebygde tomter på eiendommen gnr 36 bnr 45 og 89. Tomtene 



skal benyttes til allerede bygde gjeterhytter. Adkomst frem til tomtene må sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20-1, 1.ledd bokstav m innvilges søknaden til Johan 
Mathis Eira om fradeling av to bebygde tomter på eiendommen gnr 36 bnr 45 og 89. Tomtene 
skal benyttes til allerede bygde gjeterhytter. Adkomst frem til tomtene må sikres ved avtale og 
tinglyses på skjøtet.

PS 2013/31 Deling av grunneiendom 1943/31/15 - Kjækan

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt kommuneplanens arealdel avslås søknaden 
fra Gunn Larsen om fradeling av tre ubebygde parseller på eiendommen gnr 31 bnr 15 i Kjækan.

Kommunen er i startfasen med rullering av kommuneplanens arealdel og det vil være gjennom 
en helhetlig arealprosess for hele kommunen at det skal tas stilling til hvor det er ønskelig med 
hyttebygging. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark anbefaler at søknaden avslås da en 
fradeling av en slik karakter vil føre til en bit for bit innskrenking av viktige reindriftsområder.

Kommunen kan ikke se at fordelene i dette tilfellet er større enn ulempene i forhold til evt å 
dispensere fra kommuneplanens arealdel.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Teknisk utvalg: 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 Gunn Larsen om fradeling delvis. Det 
innvilges inntil 2 ubebygde tomter på eiendommen gnr 31 bnr 15, tomt nr. 1 og 2 merket på 
kartet.
Adkomst til tomtene må sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.
Det er lagt vekt på at tomtene ligger nært eiendommens gårdstun og andre fradelte bygninger.

Endringsforslaget fra Teknisk utvalg 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 Gunn Larsen om fradeling delvis. Det innvilges inntil 2 ubebygde tomter 
på eiendommen gnr 31 bnr 15, tomt nr. 1 og 2 merket på kartet.
Adkomst til tomtene må sikres ved avtale og tinglyses på skjøtet.
Det er lagt vekt på at tomtene ligger nært eiendommens gårdstun og andre fradelte bygninger.

PS 2013/32 Deling av grunneiendom 1943/35/17 og 22

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 1-8 og 19-2 avslås søknaden fra Margith Nilsen om 
fradeling av to ubebygde parseller på eiendommen gnr 35 bnr 17 og 22 i Leirbukt.

Tomtene ligger innenfor 100- metersbeltet langs sjø og en fradeling vil føre til privatisering av 
et område som er tilgjengelig for allmennheten. Kommunen er også i startfasen med rullering av 
kommuneplanens arealdel og det vil være gjennom en helhetlig arealprosess for hele kommunen 
at det skal tas stilling til om det finnes deler av kystlinjen som skal ha mindre vern mot 
nedbygging enn det som i dag ligger i strandsonevernet.

Kommunen kan ikke se at fordelene i dette tilfellet er større enn ulempene i forhold til evt å 
dispensere fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Endringsforslag fra Teknisk utvalg: Saken utsettes i påvente av revidert arealplan.

Endringsforslaget fra Teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes i påvente av revidert arealplan.

PS 2013/33 Feiing i Kvænangen

Rådmannens innstilling

Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 



Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes en 60 % stilling som feier innenfor eksisterende budsjett for feiing.

PS 2013/34 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 Norges Geologiske Institutt (NGU) om dispensasjon for kjøring 
med 1 ATV eller 1 Landrover i forbindelse med geologiske kartlegginger og innsamling av 
bergartsprøver i områdene Cedarsgrue-Kisgangfjellet-Gammevatnet/-elva.

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

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

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV eller Landrover)
 Det gis dispensasjon for inntil 5 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 29. juli – 9. august 2013. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende gruvevei mellom Badderen og Kjækan.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Det skal vises særlig hensyn til rein i området.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

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 Norges Geologiske Institutt (NGU) om dispensasjon for kjøring 
med 1 ATV eller 1 Landrover i forbindelse med geologiske kartlegginger og innsamling av 
bergartsprøver i områdene Cedarsgrue-Kisgangfjellet-Gammevatnet/-elva.

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

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



 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV eller Landrover)
 Det gis dispensasjon for inntil 5 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 29. juli – 9. august 2013. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende gruvevei mellom Badderen og Kjækan.
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal leveres inn en rapport etter endt periode for kjøringen. Denne skal inneholde 

dato og antall turer.
 Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker.
 Det skal vises særlig hensyn til rein i området.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

PS 2013/35 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 04.06.2013 

Behandling:

Referatsak 2013/62: Forslag: Gunnar Sollunds henvendelse angående vannkvaliteten ved 
Alteidet vannverk oversendes Kontrollutvalget i Kvænangen kommune.

Votering: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme.

Vedtak:

Gunnar Sollunds henvendelser angående vannkvaliteten ved Alteidet vannverk oversendes 
Kontrollutvalget i Kvænangen kommune.

Øvrige referatsaker tas til orientering.



RS 2013/50 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven

RS 2013/51 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark.

RS 2013/52 Søknad om tillatelse til tiltak.1943/13/139

RS 2013/53 Konsesjon for erverv av 1943/10/1,2 og 9

RS 2013/54 37/1/5

RS 2013/55 Søknad om igangsettingstillatelse.1943/36/32

RS 2013/56 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/7/34

RS 2013/57 Søknad om ansvarsrett. 1943/36/32

RS 2013/58 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/9/85.Tilbygg

RS 2013/59 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2013/60 Søknad om fritak for feiing og feieavgift 1943/13/34

RS 2013/61 Søknad om fritak fra feiing 1943/7/69

RS 2013/62 Vannkvalitet Alteidet vannverk

RS 2013/63 Svar på søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri

RS 2013/64 Svar på søknad om fritak for feieravgift for fritidseiendom 44/7 Nygård i 
Valanhamn.

RS 2013/65 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare.

RS 2013/66 Klage på vedtak 4/13 angående søknad om fritak for feieavgift

RS 2013/67 Søknad om tillatelse i ett trinn 1943/36/32

RS 2013/68 Svar på søknad om tillatelse

RS 2013/69 Søknad om tillatelse til tiltak .Flytebrygge.1943/31/11

RS 2013/70 Søknad om utsetting av bølgedemper v/gnr 36 bnr 6

RS 2013/71 1943/31/59. Søknad om tillatelse til tiltak. Uthus.

RS 2013/72 Søknad om utslippstillatelse.1943/22/2

RS 2013/73 1943/28/76. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje

RS 2013/74 1943/2/35. Søknad om tillatelse til tiltak. Uthus/garasje.


