
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Formannskap
Møtested: Kommunehuset
Dato: 03.07.2013
Tidspunkt: 11.20-12.10

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Liv Reidun Olsen Medlem KVH
Tryggve Enoksen Medlem KVSV
Jan Helge Jensen Leder KVKY
Gøril Severinsen Medlem KVAP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Ronald Jenssen Medlem KVH

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Ingen Ronald Jensen

Merknader

Ingen merknad til innkallingen, og det ble bestemt å behandle ekstrasak om utbedring av 
Saltnesveien.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Rådgiver

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ ______________________ _______________________
Tryggve Enoksen Gøril Severinsen



                                        Saksliste
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PS 2013/45 Kjørerute Sekkemo 2012/4615

PS 2013/46 Utbedring av Saltnesveien 2009/1683

PS 2013/47 Referatsaker

RS 2013/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vel den 
20.07.13.

2013/3

RS 2013/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 
Flerbrukshus den 18.07.13.

2013/3

PS 2013/45 Kjørerute Sekkemo

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.

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 03.07.2013 

Behandling:

Tilleggsforslag fra formannskapet: Vedtak sendes til Troms Fylkeskommune v/ 
samferdselsetaten, som danner bakgrunn for en omlegging av kjørerute for skoleelevene. 

Ordførers innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

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.

Vedtak sendes til Troms Fylkeskommune v/ samferdselsetaten, som danner bakgrunn for en 
omlegging av kjørerute for skoleelevene



PS 2013/46 Utbedring av Saltnesveien

Saksprotokoll i Kvænangen Formannskap - 03.07.2013 

Behandling:

Forslag fra formannskapet:
Saltnesveien utbedres med en ny snuplass rett nord for Rottoberget, og utvides ved anlegget til 
Synatur slik at det blir mulighet for  av – og påstigning og parkering av busser uten at dette går 
ut over trafikksikkerheten. Utgiftene er oppad begrenset til kr. 200000.-, og dekkes ved bruk av 
”asfaltmillionen”/ infrastrukturtiltak med kr. 135000.- og kr. 65000.- bevilget av fondstyret i 
møte 03.07.13. 

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saltnesveien utbedres med en ny snuplass rett nord for Rottoberget, og utvides ved anlegget til 
Synatur slik at det blir mulighet for  av – og påstigning og parkering av busser uten at dette går 
ut over trafikksikkerheten. Utgiftene er oppad begrenset til kr. 200000.-, og dekkes ved bruk av 
”asfaltmillionen”/ infrastrukturtiltak med kr. 135000.- og kr. 65000.- bevilget av fondstyret i 
møte 03.07.13. 

PS 2013/47 Referatsaker

RS 2013/22 Skjenkebevilling enkeltanledning, Valan Vel den 20.07.13.

RS 2013/23 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen Flerbrukshus den 
18.07.13.


