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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/5 Klage på avslag på søknad om ettergivelse av 
vannavgift 2013. 1943/33/18

X 2010/3007

PS 2014/6 Klage på ordningen med levering av hytteavfall 
fra Meiland - eiendommen gnr. 46 bnr. 11.

2011/4545

PS 2014/7 Klage å ordningen med levering av hytteavfall fra 
Meiland - eiendommen gnr.46 bnr.11.

2011/4545

PS 2014/8 Rullering av tiltaksdel hovedplan vann 2014/851

PS 2014/9 Asfaltering Badderen 2009/4393

PS 2014/10 Retningslinjer for tilskudd til boligbygging 
utenfor kommunale boligfelt

2014/1133

PS 2014/11 Vedlikehold kommunale kaier 2014/985

PS 2014/12 Fjerning av midlertidige kontorlokaler, tidligere 
fritidsklubb

2010/4621

PS 2014/13 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - rusefiske på Hyttevannet

2014/26

PS 2014/14 Grunnarbeid og asfaltering av vei frem til 
"Fiskeplassen" Låvan

2009/377

PS 2014/15 Fond til oppgradering av kommunale leiligheter 2014/1143

PS 2014/16 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet 2010/4621

PS 2014/17 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 44 bnr. 16 på Meiland

2011/4545

PS 2014/18 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr.2 bnr.15 i Olderfjord.

2011/4545

PS 2014/19 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 46 bnr. 12-3 på Meiland

2011/4545

PS 2014/20 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 44 bnr. 24 i Valanhamn

2011/4545

PS 2014/21 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 9 bnr. 34 på Vassnes

2011/4545

PS 2014/22 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 21 bnr. 15

2011/4545

PS 2014/23 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 
gnr. 44 bnr.4 i Valanhamn

2011/4545

PS 2014/24 Klage på vedtak om privat drift av kommunalt 
grustak i Badderen

2012/4243

PS 2014/25 Søknad om fritak for fritidsrenovasjon for 
eiendommen gnr.2 bnr.40 i Olderfjord

2011/4545

PS 2014/26 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen 2011/4545



gnr. 41 bnr. 2 på Skorpa

PS 2014/27 Søknad om endring av akvakulturtillatese for laks 
på lokalitet 10798 - Svartberget

2010/1253

PS 2014/28 Referatsaker

RS 2014/17 1943/33/18 - Vedrørende søknad om ettergivelse 
av vannavgift.

X 2010/3007

RS 2014/18 Søknad utrykningskjøretøy 2011/4843

RS 2014/19 1943/31/19. Søknad om ferdigattest. 2012/2871

RS 2014/20 Søknad om ferdigattest. 1943/1/3 2013/3185

RS 2014/21 1943/27/17 - Vedrørende søknad om fritak. 2010/3007

RS 2014/22 1943/44/23. Søknad på oppføring av naust. 2013/3202

RS 2014/23 1943/11/19. Søknad om tillatelse i ett trinn. 
Bruksendring.

2014/1233

RS 2014/24 1943/37/1/4 Delingssøknad i forbindelse med 
innløsning av festetomt

2014/1053

RS 2014/25 Opphør av fyringsforbud 2012/775

RS 2014/26 Søknad om ferdigattest 1943/14/35 2013/2764

RS 2014/27 Forlengelse antennemast på Rappesvarre. 
1943/39/4

2014/741

RS 2014/28 1943/35/76. Søknad om endring av gitt tillatelse. 2013/3510

RS 2014/29 1943/12/28. Søknad om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett. Garasje.

2014/784

RS 2014/30 1943/35/61. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Fritidsbolig.

2014/999

RS 2014/31 1943/35/61. Søknad om utslippstillatelse. 2014/999

PS 2014/5 Klage på avslag på søknad om ettergivelse av vannavgift 2013. 
1943/33/18

PS 2014/6 Klage på ordningen med levering av hytteavfall fra Meiland -
eiendommen gnr. 46 bnr. 11.

Rådmannens innstilling

Klagen fra Arild Torbergsen avvises og begrunnes med at Avfallsservice A/S er tildelt enerett 
på innsamling av avfall fra husholdninger og fritidsabonnenter jfr. forskriftens § 4. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen fra Arild Torbergsen avvises og begrunnes med at Avfallsservice A/S er tildelt enerett 
på innsamling av avfall fra husholdninger og fritidsabonnenter jfr. forskriftens § 4. 

PS 2014/7 Klage å ordningen med levering av hytteavfall fra Meiland -
eiendommen gnr.46 bnr.11.

Rådmannens innstilling

Klagen fra Irena Meillandi avvises og begrunnes med at Avfallsservice er tildelt enerett på 
innsamling av avfall fra husholdninger og fritidsabonnenter jfr. forskriftens § 4. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Klagen fra Irena Meillandi avvises og begrunnes med at Avfallsservice er tildelt enerett på 
innsamling av avfall fra husholdninger og fritidsabonnenter jfr. forskriftens § 4. 

PS 2014/8 Rullering av tiltaksdel hovedplan vann

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i 
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 - 2023. 
Videreføring av avløp Stormo øst tas inn som et tiltak i forbindelse med gjennomføring av ny 
vannledning på Stormo. 
Tiltak hovedplan vann, samt videreføring av avløp Stormo øst innarbeides i kommunens 
økonomiplan og budsjett.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner en videreføring av tiltak for vann 2009 - 2018 lagt inn i 
forslag til ny tiltaksplan for vann 2014 - 2023. 
Videreføring av avløp Stormo øst tas inn som et tiltak i forbindelse med gjennomføring av ny 
vannledning på Stormo. 
Tiltak hovedplan vann, samt videreføring av avløp Stormo øst innarbeides i kommunens 
økonomiplan og budsjett.

PS 2014/9 Asfaltering Badderen

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner plan for asfaltering. Området som skal asfalteres ligger i 
tilknytning til båtopptrekk og flytebrygge. Merkostnader belastes tidligere års overskudd.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av 
industri/havneområdet i Badderen. Det foretas asfaltering av området som omfatter arealet for 
båtopptrekk/flytebrygge. Det tas kontakt med Jøkelfjord Laks og Badderen servicestasjon med 
sikte på å få disse bedriftene til å delta i finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av 
disse bedriftene.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner asfaltering av industri/havneområdet i Badderen. Det foretas 
asfaltering av området som omfatter arealet for båtopptrekk/flytebrygge. Det tas kontakt med 
Jøkelfjord Laks og Badderen servicestasjon med sikte på å få disse bedriftene til å delta i 
finansiering av asfaltering av arealet som disponeres av disse bedriftene.

PS 2014/10 Retningslinjer for tilskudd til boligbygging utenfor kommunale 
boligfelt

Rådmannens innstilling

Det kan etter søknad ytes tilskudd med inntil kr.60.000 pr. boligenhet til bygging av helårsbolig 
utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk.  Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet. 



Beløpet skal dekke utgifter til vei, vann og avløp og tilskuddet reduseres med 1/3 for hvert av 
disse elementene som måtte være offentlig.  Avstand til offentlig vei må være over tretti meter.

Tilskuddet utbetales administrativt etter at ansvarshavende har dokumentert at 
grunnarbeid/fundamentering med vei, vann og avløp er ferdigstillet i henhold til gitte tillatelser.   
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det kan etter søknad ytes tilskudd med inntil kr.60.000 pr. boligenhet til bygging av helårsbolig 
utenfor kommunale boligfelt eller utenfor områder hvor kommunen har investert i vei, vann 
eller kloakk.  Boligenheten må tilfredsstille kravene til selvstendig boligenhet. 

Beløpet skal dekke utgifter til vei, vann og avløp og tilskuddet reduseres med 1/3 for hvert av 
disse elementene som måtte være offentlig.  Avstand til offentlig vei må være over tretti meter.

Tilskuddet utbetales administrativt etter at ansvarshavende har dokumentert at 
grunnarbeid/fundamentering med vei, vann og avløp er ferdigstillet i henhold til gitte tillatelser.   

PS 2014/11 Vedlikehold kommunale kaier

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune tar rapporten til etterretning, og det fremmes søknad om støtte fra 
Kystverket og Troms fylkeskommune for utbedring. Avsatte midler for 2014 på kr. 1.500.000,-
rebudsjetteres.  Finansieringsplan for tiltakene legges frem ved budsjettbehandling for 2015.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar rapporten til etterretning, og det fremmes søknad om støtte fra 
Kystverket og Troms fylkeskommune for utbedring. Avsatte midler for 2014 på kr. 1.500.000,-
rebudsjetteres.  Finansieringsplan for tiltakene legges frem ved budsjettbehandling for 2015.



PS 2014/12 Fjerning av midlertidige kontorlokaler, tidligere fritidsklubb

Rådmannens innstilling

De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet 
rent og pent i Kvænangen.  
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De gamle lokalene til fritidsklubben i Burfjord fjernes i forbindelse med avslutning av prosjektet 
rent og pent i Kvænangen.  

PS 2014/13 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark -
rusefiske på Hyttevannet

1 Søknad om dispensasjon for rusefiske i Hyttevannet.

2 Kjøre- og fangstlogg.

3 løypekart

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”.

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:

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.



 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Bjørn Are 
Andersen, Anders Nysveen og Valter Olsen. Anja Seppola, Odd Even Seppola og Sven Erik 
Fresti.

 Tillatelsen er gyldig i perioden 03.04.2014 – 04.05.2014
 Tillatelsen gjelder for inntil 12 turer pr snøskuter
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal vises særlig varsomhet til evet 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 innen utgangen av mai 2014. 
 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.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier 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 Nils Andersen m/fl om dispensasjon for kjøring med skuter i 
forbindelse med rusefiske i ”Hyttevannet”.

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:

 Dispensasjonen gjelder fra løype 4 ved Badderelva via Laksevannet og over til 
Hyttevannet, jfr kart.

 Dispensasjonen gjelder for 2 snøskutere som kan benyttes av Nils Andersen, Bjørn Are 
Andersen, Anders Nysveen og Valter Olsen. Anja Seppola, Odd Even Seppola og Sven Erik 
Fresti.

 Tillatelsen er gyldig i perioden 03.04.2014 – 04.05.2014
 Tillatelsen gjelder for inntil 12 turer pr snøskuter
 Gyldig tillatelse skal medbringes under kjøring.
 Det skal vises særlig varsomhet til evet 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 innen utgangen av mai 2014. 
 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.
 Dispensasjonen er ikke gyldig før tillatelse fra grunneier foreligger.



PS 2014/14 Grunnarbeid og asfaltering av vei frem til "Fiskeplassen" Låvan

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner plan for utbedring, og foreslår at kostnader utover bevilget 
beløp på kr. 350 000 for utbedring og asfaltering av vei til "Fiskeplassen" på Låvan belastes 
tidligere års overskudd. Det bevilges et tillegg på kr. 665 000,-

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune godkjenner plan for utbedring, og foreslår at kostnader utover bevilget 
beløp på kr. 350 000 for utbedring og asfaltering av vei til "Fiskeplassen" på Låvan belastes 
tidligere års overskudd. Det bevilges et tillegg på kr. 665 000,-

PS 2014/15 Fond til oppgradering av kommunale leiligheter

Rådmannens innstilling

Det opprettes et bundet fond på kr.2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter ved 
overføring fra tidligere års overskudd.
Beløpet disponeres av administrasjonssjefen i samråd med ordfører.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Siste setning tilføyes ” og leder av teknisk utvalg.”

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Det opprettes et bundet fond på kr.2 millioner til oppgradering av kommunale leiligheter ved 
overføring fra tidligere års overskudd.
Beløpet disponeres av administrasjonssjefen i samråd med ordfører og leder av teknisk utvalg.



PS 2014/16 Salg av gammel lærerbolig/barnehage på Alteidet

Rådmannens innstilling

Vedtatt minstepris på kr.500.000 for salg av eiendommen gnr.11 bnr.21 på Alteidet strykes og 
boligen selges til høystbydende. 
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Behandling:

Tilleggsforslag fra Jenny F Olsen og Gunnar Sollund: Siste setning tilføyes ”over takst.”

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel fra Gunnar Sollund: Sak 2014/16 – Salg av gammel lærerbolig/barnehage på 
Alteidet ble vedtatt av kommunestyret 31.10.2013. Administrasjonen skal sørge for å iverksette 
kommunestyrets vedtak. Dette er ikke gjort, til tross for at det er gått 6 måneder disen 
kommunestyret fattet sitt vedtak i nevnte sak.
Det kan selvsagt forekomme at kommunestyrets vedtak av ulike årsaker ikke lar seg 
gjennomføre. Men i slike tilfeller skal administrasjonen umiddelbart gi kommunestyret 
v/ordføreren skriftlig, begrunnet beskjed om dette slik at kommunestyret kan ta saken opp til 
eventuell ny behandling. I nevnte sak er dette ikke gjort. Det er ikke holdbart fordi det medfører 
at saker blir forsinket og ikke effektuert som forutsatt av kommunestyret.
For øvrig viser jeg til kommunelovens bestemmelser og Reglement for folkevalgte Kvænangen 
kommune §23 hva gjelder protokolltilførsler, da jeg anser dette som en formell feil begått av 
administrasjonen

Vedtak:

Vedtatt minstepris på kr.500.000 for salg av eiendommen gnr.11 bnr.21 på Alteidet strykes og 
boligen selges til høystbydende over takst.

PS 2014/17 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 44 bnr. 16 
på Meiland

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Kari Ann Opland om fritak for 
renovasjon for eiendommen 44/16 i Kvænangen kommune.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Kari Ann Opland om fritak for 
renovasjon for eiendommen 44/16 i Kvænangen kommune.

PS 2014/18 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.2 bnr.15 i 
Olderfjord.

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Thor Berg om fritak for 
renovasjon for eiendommen 2/15 i Kvænangen kommune.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Thor Berg om fritak for 
renovasjon for eiendommen 2/15 i Kvænangen kommune.

PS 2014/19 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 46 bnr. 12-
3 på Meiland

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Ranveig Isaksen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 46/12-3 i Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Ranveig Isaksen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 46/12-3 i Kvænangen kommune.

PS 2014/20 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 44 bnr. 24 
i Valanhamn

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Hildur Garden Hansen om fritak 
for renovasjon for eiendommen 44/24 i Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Hildur Garden Hansen om fritak 
for renovasjon for eiendommen 44/24 i Kvænangen kommune.

PS 2014/21 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 9 bnr. 34 
på Vassnes

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Mona Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 9/34 i Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Mona Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 9/34 i Kvænangen kommune. 



PS 2014/22 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 21 bnr. 15

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Anna Lothe Lindeberg om fritak 
for renovasjon for eiendommen 21/15 i Kvænangen kommune.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Anna Lothe Lindeberg om fritak 
for renovasjon for eiendommen 21/15 i Kvænangen kommune.

PS 2014/23 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 44 bnr.4 i 
Valanhamn

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Agnes Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 44/4 i Kvænangen kommune.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Agnes Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 44/4 i Kvænangen kommune.

PS 2014/24 Klage på vedtak om privat drift av kommunalt grustak i 
Badderen

Rådmannens innstilling

For å sikre en stabil drift i Badderen grustak strykes den faste årlige avgift på kr.15.000 i bunnen 
av kontrakten. 



Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

For å sikre en stabil drift i Badderen grustak strykes den faste årlige avgift på kr.15.000 i bunnen 
av kontrakten. 

PS 2014/25 Søknad om fritak for fritidsrenovasjon for eiendommen gnr.2 
bnr.40 i Olderfjord

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Anne Marie Henriksen og Lilly 
Sigurdsen om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.2. bnr.40 i Kvænangen kommune.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Anne Marie Henriksen og Lilly 
Sigurdsen om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.2. bnr.40 i Kvænangen kommune.

PS 2014/26 Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr. 41 bnr. 2 
på Skorpa

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Arne Nilsen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 41/2 i Kvænangen kommune. 

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 



Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Arne Nilsen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 41/2 i Kvænangen kommune. 

PS 2014/27 Søknad om endring av akvakulturtillatese for laks på lokalitet 
10798 - Svartberget

Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om endring av 
akvakulturtillatelsen for matfisk av laks ihht søknaden på lokalitet 10798 – Svartberget.

Søknaden er delvis i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (15.3.2014 – 11.4.2014) på kommunens 
hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i Nord og
Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om endring av 
akvakulturtillatelsen for matfisk av laks ihht søknaden på lokalitet 10798 – Svartberget.

Søknaden er delvis i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker (15.3.2014 – 11.4.2014) på kommunens 
hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i Nord og 
Norsk Lysningsblad.

Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.



PS 2014/28 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 15.04.2014 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

RS 2014/17 1943/33/18 - Vedrørende søknad om ettergivelse av vannavgift.

RS 2014/18 Søknad utrykningskjøretøy

RS 2014/19 1943/31/19. Søknad om ferdigattest.

RS 2014/20 Søknad om ferdigattest. 1943/1/3

RS 2014/21 1943/27/17 - Vedrørende søknad om fritak.

RS 2014/22 1943/44/23. Søknad på oppføring av naust.

RS 2014/23 1943/11/19. Søknad om tillatelse i ett trinn. Bruksendring.

RS 2014/24 1943/37/1/4 Delingssøknad i forbindelse med innløsning av festetomt

RS 2014/25 Opphør av fyringsforbud

RS 2014/26 Søknad om ferdigattest 1943/14/35

RS 2014/27 Forlengelse antennemast på Rappesvarre. 1943/39/4

RS 2014/28 1943/35/76. Søknad om endring av gitt tillatelse.

RS 2014/29 1943/12/28. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje.

RS 2014/30 1943/35/61. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig.

RS 2014/31 1943/35/61. Søknad om utslippstillatelse.


