
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 18.02.2014
Tidspunkt: 09:00 – 11:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen LEDER KVAP
Gunnar Sollund NESTL KVKY
Mariann Larsen MEDL KVKY
Jenny Fyhn Olsen MEDL KVH

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer

Merknader

Nils A. Nilsen orienterte om rent og pent i Kvænangen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Rådgiver
Nils A. Nilsen Brannsjef

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.

______________________ ______________________

Gunnar Sollund Jenny Fyhn Olsen



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/1 Søknad om dispesasjon fra kommuneplanes 
arealdel og plan- og bygningsloven §1-8 -
1943/21/11

2012/4848

PS 2014/2 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark

2014/297

PS 2014/3 Deling av grunneiendom 1943/31/15 2014/545

PS 2014/4 Referatsaker

RS 2014/1 1943/37/1. Søknad om ferdigattest. 2013/4078

RS 2014/2 1943/7/33. Bruksendring. 2013/4074

RS 2014/3 1943/37/13. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett. Tilbygg.

2013/3859

RS 2014/4 Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett.1943/46/9

2014/39

RS 2014/5 Søknad om fritak for feiing 2012/775

RS 2014/6 1943/31/67. Søknad om ferdigattest. 2011/1772

RS 2014/7 1943/37/13. Søknad om ferdigattest. 2013/3859

RS 2014/8 Søknad om ferdigattest 1943/1/3 2012/1008

RS 2014/9 1943/22/2. Søknad om ferdigattest. 2013/4075

RS 2014/10 Ferdigmelding - Masseuttak Storura i 
Låvan.1943/9/12

2013/3975

RS 2014/11 Søknad om fritak for feieavgift 1943/41/2 2012/775

RS 2014/12 Søknad om fritak for feieravgift 1943/39/2 2012/775

RS 2014/13 Søknad om ferdigattest 1943/13/232 2012/4463

RS 2014/14 Søknad om bruksendring.1943/22/2 2013/3289

RS 2014/15 Byggesøknad 1943/37/1/5 2014/12

RS 2014/16 Søknad om ferdigattest.1943/13/28 2011/2520

PS 2014/1 Søknad om dispesasjon fra kommuneplanes arealdel og plan- og 
bygningsloven §1-8 - 1943/21/11

Rådmannens innstilling

Fylkesmannen i Troms har påklaget Kvænangen kommune sitt dispensasjonsvedtak gjort 
05.12.2013. Kvænangen kommune tar klagen til etterretning og avslår dispensasjonssøknaden.



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 18.02.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra Gunnar Sollund: Teknisk utvalg anbefaler søker å søke om fradeling 
nærmere FV 362, og slik at tomten kommer utenfor 100m beltet. 
Innstilling med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkesmannen i Troms har påklaget Kvænangen kommune sitt dispensasjonsvedtak gjort 
05.12.2013. Kvænangen kommune tar klagen til etterretning og avslår dispensasjonssøknaden.
Teknisk utvalg anbefaler søker å søke om fradeling nærmere FV 362, og slik at tomten kommer 
utenfor 100m beltet. 

PS 2014/2 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2014 – 04.05.2014.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.
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Behandling:

Administrasjonssjefens 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 Kåre Olsen om dispensasjon for kjøring med skuter i forbindelse 
med rusefiske i Dalbotnvannet, Grånesvannet og Kainovannet på Mefjell, samt Nålelvvannet på 
Klubben. Med hjemmel i § 7 i forskriften settes følgende vilkår for dispensasjonen;

 Dispensasjonen gjelder fra løype 7 og ca 7 km til vannene Dalbotnvannet, Grånesvannet 
og Kainovannet. Dispensasjonen gjelder også fra Nålelva og opp til Nålelvvannet, jfr 
kart.

 Dispensasjonen gjelder for to snøskutere.
 Dispensasjonen gjelder i perioden 12.03.2014 – 04.05.2014.
 Dispensasjonen gjelder for inntil 16 turer pr snøskuter, pr område.
 Det skal vises særlig varsomhet til evt rein i området i slutten av dispensasjonsperioden.
 Det skal føres logg før kjøringen tar til. Det skal også føres logg for fangsten etter hver 

tur. Disse loggene skal sendes inn til kommunen etter endt sesong.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneiere foreligger.

PS 2014/3 Deling av grunneiendom 1943/31/15

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt kommuneplanens arealdel innvilges deler 
av søknaden fra Gunn Larsen om fradeling av tre ubebygde parseller på eiendommen gnr 31 bnr 
15 i Kjækan. Tomt 1 og 2 innvilges deling og dispensasjon fra paragraf 19-2, mens tomt 3 
avslås.

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 de to innvilgede tomtene har noen betydning for reindriften, da 
området tomtene ligger i er inngjerdet og med nær tilknytning til eksisterende bebyggelse.  
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt med bortfall av andre avsnitt.

Vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 samt kommuneplanens arealdel innvilges deler 
av søknaden fra Gunn Larsen om fradeling av tre ubebygde parseller på eiendommen gnr 31 bnr 
15 i Kjækan. Tomt 1 og 2 innvilges deling og dispensasjon fra paragraf 19-2, mens tomt 3 
avslås.



Kommunen kan ikke se at de to innvilgede tomtene har noen betydning for reindriften, da 
området tomtene ligger i er inngjerdet og med nær tilknytning til eksisterende bebyggelse.  

PS 2014/4 Referatsaker
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Behandling:

Vedtak:

Sakene tas til orientering. 

RS 2014/1 1943/37/1. Søknad om ferdigattest.

RS 2014/2 1943/7/33. Bruksendring.

RS 2014/3 1943/37/13. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Tilbygg.

RS 2014/4 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.1943/46/9

RS 2014/5 Søknad om fritak for feiing

RS 2014/6 1943/31/67. Søknad om ferdigattest.

RS 2014/7 1943/37/13. Søknad om ferdigattest.

RS 2014/8 Søknad om ferdigattest 1943/1/3

RS 2014/9 1943/22/2. Søknad om ferdigattest.

RS 2014/10 Ferdigmelding - Masseuttak Storura i Låvan.1943/9/12

RS 2014/11 Søknad om fritak for feieavgift 1943/41/2

RS 2014/12 Søknad om fritak for feieravgift 1943/39/2

RS 2014/13 Søknad om ferdigattest 1943/13/232

RS 2014/14 Søknad om bruksendring.1943/22/2

RS 2014/15 Byggesøknad 1943/37/1/5

RS 2014/16 Søknad om ferdigattest.1943/13/28


