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RS 
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RS 
2013/113

Deling av grunneiendom 1943/12/48 - Storeng 2013/2659

RS 
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Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 
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2009/9329

RS 
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1943/16/9. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
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RS 
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Søknad om tillatelse til tiltak 1943/33/25-29 2013/2778

PS 2013/36 Søknad om dispesasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2013/37 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2013/38 Deling av grunneiendom 1943/31/15 - klagebehandling

Rådmannens innstilling

Kommunen synes det er positivt at det er byggeaktivitet rundt om i bygdene. Kommunen har i 
dette tilfellet delvis innvilget søknaden om fradeling med tanke på å begrense området som 
ønskes fradelt.

Kommunen er imidlertid i startgropen med rullering av arealplanen og det vil være fornuftig at 
arealbruken i området ses på i en helhet. Kommunen har etter en vurdering av klagen fra 
Reindriftsforvaltningen kommet frem til at en utvidelse av dette området bør skje gjennom 
rullering av kommuneplanens arealdel. Kommunen kan ikke i dette tilfellet se at fordelene med 
å innvilge dispensasjonen er større enn ulempene.

Klagen fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark og Reinbeitedistrikt 33-Spalca tas tilfølge.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:

Forslag fra utvalget: Teknisk utvalg opprettholder tidligere vedtak i sak 31/2013 med følgende 
tillegg: Tomtene ligger i tillegg innenfor inngjerdet innmark. 

Forslaget fra utvalget 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. Tomtene ligger i tillegg innenfor inngjerdet innmark. 

Klagen fra Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark og Reinbeitedistrikt 33-Spalca tas ikke 
tilfølge.

PS 2013/39 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 Anne Grethe Eng og Geir Wang om dispensasjon for kjøring 
med 1 ATV i forbindelse grøftearbeid og transport av grus på hytta på eiendommen gnr 39 bnr 
24 i Sandnesdalen.

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)
 Det settes ingen begrensninger på antall turer, men søker skal begrense kjøringen til det 

som er høyst nødvendig for å gjennomføre tiltaket.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 30. august og ut barmarkssesongen 2013. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring fra etablert oppstillingsplass i Sandnesdalen, rundt 

bergnabben og til hytta på gnr 39 bnr 24.
 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. Det oppfordres til å ta hensyn til værforholdene når kjøringen gjennomføres da 
deler av kjøringen skal skje i et myrområde.

 Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

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 Anne Grethe Eng og Geir Wang om dispensasjon for kjøring 



med 1 ATV i forbindelse grøftearbeid og transport av grus på hytta på eiendommen gnr 39 bnr 
24 i Sandnesdalen.

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)
 Det settes ingen begrensninger på antall turer, men søker skal begrense kjøringen til det 

som er høyst nødvendig for å gjennomføre tiltaket.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 30. august og ut barmarkssesongen 2013. 
 Tillatelsen gjelder kun kjøring fra etablert oppstillingsplass i Sandnesdalen, rundt 

bergnabben og til hytta på gnr 39 bnr 24.
 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. Det oppfordres til å ta hensyn til værforholdene når kjøringen gjennomføres da 
deler av kjøringen skal skje i et myrområde.

 Det må innhentes tillatelse fra grunneier før kjøring kan skje.

PS 2013/40 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 2 ATV 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 2 kjøretøyer (ATV)
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 24. august – 28. 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.



Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden om tillatelse til landing med 
helikopter i samme periode. Det tillates landing inntil to turer i forbindelse med frakt av 
personell og bergprøver. Det tillates landing nord for Riebanjavrras, sørøst for Flintfjellet og 
nord for Nihkeluoppal.

Med hjemmel i samme lov § 6, 2. ledd settes det som vilkår:
 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 - 28.08.2013 

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 2 ATV 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 2 kjøretøyer (ATV)
 Det gis dispensasjon for inntil 3 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 24. august – 28. 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.

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden om tillatelse til landing med 
helikopter i samme periode. Det tillates landing inntil to turer i forbindelse med frakt av 
personell og bergprøver. Det tillates landing nord for Riebanjavrras, sørøst for Flintfjellet og 
nord for Nihkeluoppal.

Med hjemmel i samme lov § 6, 2. ledd settes det som vilkår:
 Det skal vises særlig hensyn til rein i området.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.



PS 2013/41 Deling av grunneiendom 1943/35/17 - klagebehandling

Rådmannens innstilling

Kommunen har en vurdering av klagen kommet frem til at mer utbygging, utover i godkjent 
reguleringsplan, bør skje gjennom kommuneplanens arealdel. Klagen fra Margoth og Helge 
Hallen tas ikke tilfølge.

Teknisk utvalg opprettholder sitt vedtak i teknisk utvalgssak 32/2013. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Kommunen har en vurdering av klagen kommet frem til at mer utbygging, utover i godkjent 
reguleringsplan, bør skje gjennom kommuneplanens arealdel. Klagen fra Margoth og Helge 
Hallen tas ikke tilfølge.

Teknisk utvalg opprettholder sitt vedtak i teknisk utvalgssak 32/2013. 

PS 2013/42 Oppretting av stilling på teknisk drift

Rådmannens innstilling

Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor eget budsjett. 
Endret finansiering på tidligere opprettet 40 % stilling på teknisk uteseksjon, fra 
prosjektregnskap i 2013 til driftsbudsjettet i 2014. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund: Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor 
eget budsjett ved merinntekter husleie i 2013. Det foretas endret finansiering på tidligere 
opprettet 40 % stilling på teknisk uteseksjon fra prosjektfinansiering i 2013 til driftsbudsjett i 
2014.

Forslag fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak:

Det opprettes 40 % stilling på teknisk drift som finansieres innenfor eget budsjett ved 
merinntekter husleie i 2013. Det foretas endret finansiering på tidligere opprettet 40 % stilling 
på teknisk uteseksjon fra prosjektfinansiering i 2013 til driftsbudsjett i 2014.

PS 2013/43 Vintervedlikehold ytre Kvænangen

Rådmannens innstilling

Det settes av årlige budsjettmidler med kr. 75.000,- med virkning fra 2014 for tilskudd til privat 
brøyting av kommunale veier i kommunen hvor det bor folk, samt drives næring og hvor det 
ikke er ordinært vintervedlikehold. Tildelingskriterier og forvaltning av ordningen ivaretas av 
teknisk sektor.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:

Forslag fra Gunnar Sollund: Andre setning endres til «Forslag til tildelingskriterier og 
forvaltning av ordningen utformes av teknisk etat og forelegges Teknisk utvalg til godkjenning.»

Rådmannens innstilling med Gunnar Sollund sitt endringsforslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Det settes av årlige budsjettmidler med kr. 75.000,- med virkning fra 2014 for tilskudd til privat 
brøyting av kommunale veier i kommunen hvor det bor folk, samt drives næring og hvor det 
ikke er ordinært vintervedlikehold. Forslag til tildelingskriterier og forvaltning av ordningen 
utformes av teknisk etat og forelegges Teknisk utvalg til godkjenning.

PS 2013/44 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 28.08.2013 

Behandling:



Vedtak:

Sakene tas til orientering. 
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RS 2013/86 Søknad om fritak av feieavgift

RS 2013/87 1943/33/45. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving av anlegg.

RS 2013/88 Svar på søknad om avkjørsel 1943/7/35

RS 2013/89 Svar på søknad om avkjøring fra kommunal veg

RS 2013/90 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/9/83

RS 2013/91 Feieravgift.

RS 2013/92 Søknad om fritak for feieravgift.

RS 2013/93 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for landing med helikopter i 
ustabile fjellsider

RS 2013/94 Deling av grunneiendom 1943/15/1

RS 2013/95 1943/13/124. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg.

RS 2013/96 1943/36/83. Søknad om ferdigattest.

RS 2013/97 1943/35/25. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje.

RS 2013/98 1943/13/125. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje/lager.

RS 2013/99 Søknad om tiltak.1943/14/35.Enebolig

RS 2013/100 1943/28/35. Søknad om ferdigattest.

RS 2013/101 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/37/3



RS 2013/102 1943/16/9. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

RS 2013/103 Deling av grunneiendom 1943/28/49

RS 2013/104 Deling av grunneiendom 1943/9/60 - Alteidet

RS 2013/105 Deling av grunneiendom 1943/28/16 - Sætra

RS 2013/106 Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 1943/9/97

RS 2013/107 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.1943/46/3

RS 2013/108 Konsesjon for erverv av 1943/27/9

RS 2013/109 Fritak feieravgift

RS 2013/110 Konsesjon for erverv av 1943/17/2

RS 2013/111 1943/35/2/2.  Søknad om ferdigattest.

RS 2013/112 1943/12/48 Svar på søknad om ny innkjøring til eiendom.

RS 2013/113 Deling av grunneiendom 1943/12/48 - Storeng

RS 2013/114 Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

RS 2013/115 1943/16/9. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

RS 2013/116 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/33/25-29


