
Møteinnkalling

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 03.07.2013
Tidspunkt: 08:30

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

Som en del av formannskapsmøtet 03.07 innkalles alle fagforeningene kl. 13:00 til 
”Dialogmøtet med formannskapet i forbindelse med deltakelse i prosessen med budsjett 
2014/økonomiplan 2015-17. 

Vi starter møtet med befaring på Saltnesveien. 

Burfjord 25.06.13

Jan Helge Jensen
Ordfører
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2012/4615 -4

Arkiv: N01

Saksbehandler:  Jan Helge Jensen

Dato:                 25.06.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/45 Kvænangen Formannskap 03.07.2013

Kjørerute Sekkemo

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Anmodning om skoleskyss Sekkemo - Lavollen
2 Vedrørende skoleskyss Sekkemo/Øvergård
3 Barns skolevei

Ordførers innstilling

Kvænangen kommune bestiller omlegging av skolerute på strekningen Kirka – Lavollen fra 
skolestart høst 2013. Omleggingen gjøres av hensyn til barnas trygghet på skoleveien. 
Kvænangen kommune utbedrer avkjørselen ved Skogmo/Grønnbekk slik at den tilfredsstiller 
Statens Vegvesens krav. Utgifter dekkes opp over midler infrastruktur.

Saksopplysninger

Kjækan Skole har gjennom lang tid arbeidet for å legge om kjøreruta på strekningen Kirka –
Olgola slik at skolebarna på strekningen ikke trenger å krysse E6 ved av og påstigning. Slik ruta 
er lagt i dag, må elevene krysse E6 på en strekning med 80 km fartsgrense, der det heller ikke er 
belysning og som lange tider i vinterhalvåret også er svært utsatt for mye fokk. Værforholdene 
er slik at elever som står og venter, verken ser eller hører biler de dagene været er dårlig. Det må 
også nevnes at den såkalte ”Stormhaugen” ligger på dette strekket. Fokket reduserer også de 
kjørendes oversikt. Foreldrenes engstelse anses derfor som helt relevant og berettiget.
Kvænangen Trafikksikkerhetsutvalg har også tatt opp saken og ønsker at ruta legges om på 
strekket. (se vedlegg)
Det gunstigste transportmessig er at skolebussen kjører inn ved kirka og følger kommunal vei til 
snuplass ved Lavollen. Derfra kjører bussen ut på E6 via avkjørsel ved Skogmo/Grønnbekk. Pr. 
dato har veidekket sunket like før E6 slik at det er oppstått en liten forsenking. Dette gjør at 



skolebussen skraper veibanen ved utkjørsel. Disse problemene kan enkelt la seg løse ved å fylle 
opp til plant nivå med veibanen.  Begge nevnte avkjørsler er oversiktlige og blei anlagt i 
forbindelse med omlegging av E6 da brua over Sørstraumen blei bygget i 1980.



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

Troms Fylkestrafikk
Hersvik 7
9300  FINNSNES

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2013/768-1 11960/2013 Q80 25.03.2013

Anmodning om skoleskyss Sekkemo - Lavollen

Trafikksikkerhetsutvalget i Kvænangen, leder for oppvekst og kultur, samt med undertegnede 
som referent har hatt møte 25.02.2013 vedrørende trygg skolevei – av/ påstigning skolebuss. 

Foreldrene har gjort flere henvendelser i saken, samt at det har vært befaring sist høsten 2011 
med leder av teknisk utvalg og representanter fra Torghatten.

Med bakgrunn i dette anmoder trafikksikkerhetsutvalget i Kvænangen Troms Fylkestrafikk om å 
transportere barna langs kommunal vei, dette for å sikre en trygg av/ påstigning for de barna som 
har tilknytning til Sekkemo - Øvergård. Slik situasjonen er i dag, så må barna gå langs/ krysse en 
sterkt trafikkert E6 for å komme på bussen. 

Ber dere vurdere dette, slik at skolebarn fra Sekkemo og Øvergård kan stige på bussen fra 
kommunal vei fra høsten 2013.

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad
avd.ing anlegg
Direkte innvalg: 77778843

Vedlegg
1 Møte trafikksikkerhetsarbeid 25022013
2 Kart 1:5000 Sekkemo - Lavollen
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Kopi til:
Jenny Olsen Fyhn 9161 BURFJORD
Kjell Johansen 9161 BURFJORD

Intern kopi:
Jan Helge Jensen
Hans Jørgen Emaus



TROMS  fylkestrafikk

ROMSSA  fylkkajohtolat KWENANGEN KOMMUNE
POSTMOTTAK

0 9 APR 2013

1-11 behandling:

Saksbehandler:

lii orientedng:

Gradering:

Troms Fylkestrafikk FKF
Hersvik 7, 9300 Finnsnes

Org. nr. 996 461 386

Kvænangen Kommune
Teknisk/Næringsavdelingen
v/Dag Asmund Farstad
Kommunehuset
9161 BURFJORD

Tromsø, 4. april 2013

Vedr. skoleskyss Sekkemo/Øvergård

Viser til brev av 25.03.2013, deres ref. 2013/768-1. Vi viser også til befaring
foretatt i november 2011 og til tilbakemeldingen til Kvænangen kommune
v/Hans Jørgen Emaus i etterkant av befaringen.

Troms Fylkestrafikk blir anmodet om å kjøre elevtransport langs kommunal vei
på strekningen Sekkemo-Øvergård. Slik vi vurderer henvendelsen er det ingen
nye momenter i denne saken som skulle endre konklusjonene etter befaringen
i 2011.

Følgende sakses fra tilbakemeldingen til kommunen etter befaringen:
Det er et ønske om at bussen skal kjøre inn til øvergård for å betjene elever i området. Vegen
er relativt smal og det er ikke veglys. Det ble hevdet at vegen er farlig grunnet elg i området, i
tillegg ble det opplyst at vær- og vindforhold kan være vanskelige. Det er en privat( .7) snuplass
innerst på den kommunale vegen, som gårdeier (og far til et av barna) kan utvide om
nødvendig. Bussen må ta av E6 ved kirka både på tur inn til området og på tur ut av området
fordi alternativ avkjøring er formet slik at bussen slår ned med hekken/fronten, noe som kan
føre til at bussen blir hengende. Kjøretiden på hele ekstrastrekningen inkl snuing av bussen er
på minst fem minutter, vinterstid antas det å ta seks-åtte minutter. Gangavstand for elev som
har lengst veg til dagens holdeplass på E6 er drøyt 700m. Holdeplassene på E6 (tosidig)
holder normal standard. Området ved E6 er trafikkmessig oversiktlig.
Dersom man skal kjøre inn på den kommunale vegen for å betjene elevene i området må
avgangen i rute 490 fra Ytre Bankenes kl 07:20 forskyves med det antall minutter ekstraturen
antas å ta, eventuelt må oppstarttiden på skolen endres. Sistnevnte ble bekreftet av rektor å
være uproblematisk. Forskyving av oppstarttid på skolen medfører i så fall seinere avslutning,
dette kan få følger for ruteavganger etter at turen fra Kjækan skole om ettermiddagen er
gjennomført. Det antas likevel at dette kan løses ved å iverksette ulike tiltak Under befaringen
spurte undertegnede om det var flere forhold som burde fram i dagen på dette tilfellet. Det var
ingen tilbakemeldinger på det. I ettertid har vi funnet at denne saken tidligere har vært vurdert
uten at Troms fidkeskommune ved Samferdselsetaten har funnet grunn til å kjøre inn til
øvergård. Dette ble ikke nevnt under befaringen, til tross for at det antas at noen visste om
saken. Det er forståelig at man ønsker en "omkamp" om dette, men det er ikke bra at slike
opplysninger ikke kommer fram under befaringen. Sistnevnte får likevel ikke betydning for vår
konklusjon i denne runden.
Troms Fylkestrafikk vurderer gangavstanden mellom hjem og dagens holdeplass for å være
akseptabel. Vår vurdering er videre at elevene ikke utsettes for større farer eller sterkere



Kvænanen kommune
April 4, 2013
Side 2

werforhold enn mange andre steder i Troms fidke. Kryssing av vei er ansett som en del av
skolevegen. Troms Fylkestrafikk avslår ønsket om å kjøre inn til Øvergård.
Kvænangen kommune kan gjøre tiltak på den kommunale/private vegen, feks. kan det
monteres veilys. Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen kan også fremme forslag til tiltak
på/ved E6, feks. etablering av toveis holdeplass på den siden av E6 som vender mot Øvergård,
slik at elevene ikke behøver å krysse E6. Alternativt kan kommunen vedta at strekningen ved
Øvergård vurderes som farlig skolevei. I så fall vil det were kommunen som er ansvarlig for
skoleskyssen for elevene som bor på Øvergård, enten fra hjem til skole, eller fra hjem til trygg
holdeplass, tur/retur. Kommunen må dekke kostnadene for slik ekstra skyss. Jfr. utdrag av
Oppheringsloven og Utdanningsdirektoratets rundskriv.

I tilbakemeldingen ble det også vist til Opplæringslovens § 13-4 om ansvaret
for skoleskyss m.m. og til Utdanningsdirektoratets rundskriv 3-2009, pkt. 12 om
særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

Troms Fylkestrafikk vil ikke gjøre endringer i busstrafikken i området, og
anmodningen om å kjøre langs kommunal vei avslås.

Vennlig hilsen

urt Bones
Direktør



Til

Kvænangen kommune

v. ordfører Jan Helge Jensen

Fra

Kjækan FAU

I foreldremøte ved Kjækan skole den 20.06.2013 uttrykte flere foreldre sterk bekymring for barnas

skolevei. Kjækan FAU har tatt opp saken med kommunen flere ganger, i år og tidligere år. Det har

vært gjennomført befaring og saken er blitt tatt opp til behandling i kommunens

trafikksikkerhetsutvalg. FAU opplever at kommunen har fulgt opp saken både administrativt og

politisk. Det har imidlertid ikke ført til noen endringer; de barna det gjelder har fortsatt samme

trafikkfarlige av- og påstigningssteder og det er ikke satt opp ett nytt leskur noen steder!

FAU ved Kjækan skole mener at med enkle grep og større velvilje fra Troms Fylkeskommune/

Torghatten kunne skoleveien vært trygg for alle elevene ved Kjækan skole. Vi ber derfor om at

kommunen ved ordfører tar opp saken på nytt med Troms Fylkeskommune.

Vennlig hilsen

Liv Reidun Olsen

for Kjækan FAU



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/1683 -22

Arkiv: Q01

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 04.07.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2013/46 Kvænangen Formannskap 03.07.2013

Utbedring av Saltnesveien

Henvisning til lovverk:

Rådmannens innstilling

Saksopplysninger

Formannskapet skal den 3. juli ha befaring på Saltnesveien for å se på mulighetene for å få den 
bedre tilrettelagt for økt busstrafikk.  

Det er behov for å få utvidet veien ved Synatur sitt anlegg slik at bussene som kommer til 
anlegget kan stoppe for av og påstigning og parkere uten at veien blir sperret.  I tillegg er det 
behov for å få laget en ny snuplass for buss. 

Vurdering



PS 2013/47 Referatsaker



Kvænangen kommune
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Valan Vel

9187 VALANHAMN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 10/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3-18 23236/2013 U63 20.06.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vel den 20.07.13.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Valan Vel der de søker om skjenkebevilling til sommerfest i Valan Vels garasje den 
20.07.13. 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:

Valan Vel gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 og 3 (tidligere øl og vin) for enkeltanledning til 
sommerfest i Valan Vels garasje den 20.07.13. 

Skjenketiden settes til kl 0100 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkestyrer er Knut Harald Hansen. 

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
Rådmannens stab

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

www.kvanangen.kommune.no

Amatørteatergruppa FNATT
Stormoveien 22
9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Formannskap - nr. 11/13

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3-20 23809/2013 U63 24.06.2013

Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 18.07.13.

Saksutredning:

Viser til søknad fra Amatørteatergruppa FNATT der de søker om skjenkebevilling til fortellerkro på 
Kvænangen flerbrukshus den 18.07.13. 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:

Amatørteatergruppa FNATT gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) for 
enkeltanledning til fortellerkro på Kvænangen flerbrukshus den 18.07.13. 

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

Skjenkestyrer er Dagfinn Pedersen med Rita B Pedersen 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).
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