
Møteprotokoll

Utvalg: Kvænangen Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 17.06.2014
Tidspunkt: 09:00-10:30

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer

Merknader

Nils Arnold Nilsen orienterte om prosjektet ”rent og pent”.

Protokolltilførsel:
Teknisk utvalg ønsker å behandle alle kommunestyresaker som hører til teknisk først i teknisk 
utvalg.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Oddvar Kiærbech Rådgiver
Jan Inge Karlsen Avd. ing.
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.

______________________ ______________________ _______________________
Jenny Fyhn Olsen Gunnar Sollund



                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 2014/29 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark . § 6

X 2012/2752

PS 2014/30 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

X 2014/1802

PS 2014/31 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2013/2815

PS 2014/32 Søknad om tillatelse til landing med helikopter 2014/1800

PS 2014/33 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 
6

2012/3829

PS 2014/34 Søknad om tillatelse til landing med helikopter 2014/1801

PS 2014/35 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 
i utmark - § 6

2010/4486

PS 2014/36 Referatsaker

RS 2014/32 1943/31/25. Søknad om utslippstillatelse. 2014/1139

RS 2014/33 Søknad om fritak for søknadsplikt 
basestasjon.1943/8/10

2014/1468

RS 2014/34 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/29/9 2014/261

RS 2014/35 1943/33/1. Søknad om fritak for søknadsplikt, 
mast nødnett.

2014/1671

RS 2014/36 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare

2012/776

RS 2014/37 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare

2012/776

RS 2014/38 Søknad om tillatelse til oppbevaring av 
eksplosiver

2012/776

RS 2014/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i 
forbindelse med landingstillatelse med helikopter

2012/3300

RS 2014/40 1943/14/24-25. Søknad om utslippstillatelse 2013/3143

RS 2014/41 Søknad om tillatelse til tiltak. Opparbeidelse av 
veg og tomt.1943/7/35

2014/994

RS 2014/42 1943/1/3. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Kaldlager.

2014/1377

RS 2014/43 1943/31/25. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Fritidsbolig

2014/1139

RS 2014/44 Søknad om tilskudd økologisk landbruk 2014/1475

RS 2014/45 1943/13/115. Søknad om tillatelse til 
tiltak,garasje

2014/1376

RS 2014/46 1943/7/35. Søknad om tillatelse til tiltak. 2014/994



Fritidsbolig.

RS 2014/47 1943/31/12. Søknad om tillatelse til tiltak. 
Tilbygg.

2014/1346

RS 2014/48 Konsesjon for erverv av fast eiendom 1943/17/35 2014/1775

RS 2014/49 Konsesjon for erverv av eiendommen 1943/29/8 2014/1777

RS 2014/50 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri. 2012/776

RS 2014/51 Søknad om tillatelse til oppbevaring av 
eksplosiver

2012/776

RS 2014/52 Søknad om utslippstillatelse 1943/7/35 2014/994

RS 2014/53 1943/22/2. Søknad om tillatelse til tiltak. 2014/1629

RS 2014/54 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk 
vare

2012/776

RS 2014/55 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/73 2014/470

RS 2014/56 Søknad om ferdigattest 1943/28/35 2012/3162

PS 2014/29 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark . § 6

PS 2014/30 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2014/31 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

PS 2014/32 Søknad om tillatelse til landing med helikopter

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden til Norges Tekniske og 
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) om tillatelse til landing med helikopter i forbindelse 
med de planlagte geologiske feltundersøkelsene i Reinfjordområdet. 

Tillatelsen er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i
perioden 01.08.2014 – 30.08.2014. Flyvingen i områdene skal begrenses til det høyst
nødvendigste og skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. Ved 
fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen 
avbrytes.
Landingen skal skje innenfor avmerket område på kartet og landing på idrettsplassen i Reinfjord 
skal avtales med grunneier og bygdelaget.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.06.2014 

Behandling:

Tilleggsforslag fra teknisk utvalg: Kommunen ønsker en rapport med beskrivelse av resultatene 
etter undersøkelsen.



Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 
vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden til Norges Tekniske og 
Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) om tillatelse til landing med helikopter i forbindelse 
med de planlagte geologiske feltundersøkelsene i Reinfjordområdet. 

Tillatelsen er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i
perioden 01.08.2014 – 30.08.2014. Flyvingen i områdene skal begrenses til det høyst
nødvendigste og skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. Ved 
fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen 
avbrytes.
Landingen skal skje innenfor avmerket område på kartet og landing på idrettsplassen i Reinfjord 
skal avtales med grunneier og bygdelaget.

Kommunen ønsker en rapport med beskrivelse av resultatene etter undersøkelsen.

PS 2014/33 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling

Under forutsetning av at kjørelogg for sesongene 2012 og 2013 samt forretningskonsept for 
næringsvirksomheten fremlegges senest på møtet i teknisk utvalg fattes følgende vedtak;

Med hjemmel i § 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte
vassdrag innvilges søknaden til Nord-Troms Hytteferie DA om dispensasjon for kjøring med 1
ATV i forbindelse med transport av utstyr og ved til hytta i Gamdalen. Dispensasjonen er 
knyttet til virksomhetens tilbud til turister i området og gjelder kun transport av utstyr og ved, 
ikke persontransport.

Tillatelsen er vurdert mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

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
Det tillates inntil 30 turer hver sesong.
Tillatelsen er gyldig i barmarkssesongen 2014 og 2015.
Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
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.
Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen



  avbrytes.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.06.2014 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Saken utsettes. Saken tas ikke opp til behandling før det 
foreligger kjørelogg for 2012 og 2013 samt forretningskonsept for næringsvirksomheten.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Saken tas ikke opp til behandling før det foreligger kjørelogg for 2012 og 2013 
samt forretningskonsept for næringsvirksomheten.

PS 2014/34 Søknad om tillatelse til landing med helikopter

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og 
fiskerforening (KJFF) til landing med helikopter i forbindelse med planlagt utsett av ørretyngel i 
nærheten av landingskoordinat 34 W 554534.

Tillatelsen er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i
perioden 11.07.2014 – 24.07.2014. Flyvingen i områdene skal begrenses til det høyst
nødvendigste og skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. Ved 
fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen 
avbrytes.

Landingen skal skje innenfor det planlagte landingsfeltet som er oppgitt i søknaden.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i motorferdselloven innvilges søknaden til Kvænangen Jeger- og 
fiskerforening (KJFF) til landing med helikopter i forbindelse med planlagt utsett av ørretyngel i 
nærheten av landingskoordinat 34 W 554534.



Tillatelsen er vurdert opp mot prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12.

Med hjemmel i motorferdsellovens § 6, 2. ledd settes det som vilkår at landingen skal skje i
perioden 11.07.2014 – 24.07.2014. Flyvingen i områdene skal begrenses til det høyst
nødvendigste og skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og mennesker. Ved 
fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyreliv skal flyvingen og landingen 
avbrytes.

Landingen skal skje innenfor det planlagte landingsfeltet som er oppgitt i søknaden.

PS 2014/35 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - § 6

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Eilif Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV eller 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2014 – 01.10.2014 for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta i nedre 
Kvændal. Det tillates inntil 4 turer.

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:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV eller traktor)
 Det gis dispensasjon for inntil 4 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2014 til 01.10.2014.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 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.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.06.2014 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 
innvilges søknaden til Eilif Andersen. Det tillates bruk av 1 ATV eller 1 traktor i tidsrommet 
01.07.2014 – 01.10.2014 for transport av vedlikeholdsmaterialer og utstyr til hytta i nedre 
Kvændal. Det tillates inntil 4 turer.



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:

 Det gis dispensasjon for 1 kjøretøy (ATV eller traktor)
 Det gis dispensasjon for inntil 4 turer.
 Tillatelsen er gyldig i perioden 01.07.2014 til 01.10.2014.
 Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
 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.
 Ved fare for skade på naturmangfoldet, eller forstyrrelse av dyrelivet skal kjøringen 

avbrytes.

PS 2014/36 Referatsaker

Saksprotokoll i Kvænangen Teknisk utvalg - 17.06.2014 

Behandling:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



RS 2014/32 1943/31/25. Søknad om utslippstillatelse.

RS 2014/33 Søknad om fritak for søknadsplikt basestasjon.1943/8/10

RS 2014/34 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/29/9

RS 2014/35 1943/33/1. Søknad om fritak for søknadsplikt, mast nødnett.

RS 2014/36 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2014/37 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2014/38 Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

RS 2014/39 Dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark i forbindelse med 
landingstillatelse med helikopter

RS 2014/40 1943/14/24-25. Søknad om utslippstillatelse

RS 2014/41 Søknad om tillatelse til tiltak. Opparbeidelse av veg og tomt.1943/7/35

RS 2014/42 1943/1/3. Søknad om tillatelse til tiltak. Kaldlager.

RS 2014/43 1943/31/25. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig

RS 2014/44 Søknad om tilskudd økologisk landbruk

RS 2014/45 1943/13/115. Søknad om tillatelse til tiltak,garasje

RS 2014/46 1943/7/35. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig.

RS 2014/47 1943/31/12. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg.

RS 2014/48 Konsesjon for erverv av fast eiendom 1943/17/35

RS 2014/49 Konsesjon for erverv av eiendommen 1943/29/8

RS 2014/50 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri.

RS 2014/51 Søknad om tillatelse til oppbevaring av eksplosiver

RS 2014/52 Søknad om utslippstillatelse 1943/7/35

RS 2014/53 1943/22/2. Søknad om tillatelse til tiltak.

RS 2014/54 Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

RS 2014/55 Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/73

RS 2014/56 Søknad om ferdigattest 1943/28/35


