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PS 2014/37 Høring kraftutbygging Sandneselva og Kjækanelva

Rådmannens innstilling

Søknaden om utbygging av kraftverk i Sandneselva anbefales.

Søknaden om utbygging av kraftverk i Kjækanelva har flere formelle feil og mangler og 
anbefales derfor sendt tilbake til Fjellkraft A/S for ny behandling med nødvendig 
konsekvensutredning.

Utbyggingen har store negative konsekvenser for både kommunens vannverk, grunneiere, 
rettighetshavere og innbyggere. De fleste av disse har det ikke vært tatt direkte kontakt med. 
Det vises i den sammenheng til vedlagte uttalelse av 27.8.2014 fra disse som kommunen støtter 
fullt ut og ber om at det blir foretatt en grundig behandling av.  

Beskrivelsen av det kommunale vannverket er feil.  Vannverket er vårt beste kommunale 
vannverk og det har aldri vært noe helst problem med det, hverken når det gjelder kvalitet, 
kvantitet eller driftsmessige forhold. 
På bakgrunn av vår meget negative erfaring med utbygging av tilsvarende kraftverk på Alteidet, 
hvor vi har samme type vannverk, er vi meget betenkt på dette prosjektet.  Der har vi ennå ikke 
fått tilbake tilfredsstillende vannforsyning etter utbyggingen og det ser heller ikke ut til at vi får 
det.

Ved en eventuell utbygging er det en forutsetning at det før utbygging foretas blir laget en ny 
permanent vannforsyning som minst er like god som den eksisterende både praktisk og 
driftsmessig. 
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Behandling:

Forslag fra teknisk utvalg: Innsigelse: Kommunen gir innsigelse på søknaden om utbygging av 
kraftverk i Kjækanelva.

Det vises også til egen uttalelse fra formannskapet av 3.9.2014:

Forslag til høringsuttalelse kraftutbygging Sandneselva og Kjækanelva.

Kvænangen formannskap har ingen innvendinger mot den foreslåtte utbygging av Sandneselva.

Derimot har formannskapet vesentlige merknader til kraftutbygging av Kjækanelva. Den 
viktigste går på sikring av kommunalt vannverk. Det har aldri vært problemer av noen karakter 
knyttet til vannkvalitet og drift. Framstillingen i søknaden (punkt 3.10) er derfor delvis 
villedende og ukorrekt. Ved en eventuell utbygging krever Kvænangen kommune at 
konsesjonshaver skal stå for alle kostnader knyttet til sikring av framtidig vannbehov, samt 
dekke alle kostnader som påkommer dersom vannkvaliteten forringes eller det oppstår 
driftsproblemer ved vannverket.
Kvænangen formannskap vil også påpeke at søknaden ikke sier noe om støybelastningen fra 
stasjonen. Med den foreslåtte plassering vil støykilden ligge lite skjermet av naturen og nært 



bebyggelsen. Formannskapet krever derfor at stasjonen bygges inn med god støydemping ved en 
eventuell utbygging.
I tillegg vil formannskapet påpeke feil i vedlegg 6. Det foreslåtte tiltaket vil berøre langt flere 
grunneiere enn de 2 som er nevnt i vedlegget. Dette gjelder både i anleggsfasen og driftsfasen. 
Formannskapet stiller seg også spørrende til hvorvidt fallrettighetene ligger hos de nevnte 
grunneierene.
Forslaget til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt.

Administrasjonssjefens innstilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innsigelse: Kommunen gir innsigelse på søknaden om utbygging av kraftverk i Kjækanelva.

Det vises også til egen uttalelse fra formannskapet av 3.9.2014:

Forslag til høringsuttalelse kraftutbygging Sandneselva og Kjækanelva.

Kvænangen formannskap har ingen innvendinger mot den foreslåtte utbygging av Sandneselva.

Derimot har formannskapet vesentlige merknader til kraftutbygging av Kjækanelva. Den 
viktigste går på sikring av kommunalt vannverk. Det har aldri vært problemer av noen karakter 
knyttet til vannkvalitet og drift. Framstillingen i søknaden (punkt 3.10) er derfor delvis 
villedende og ukorrekt. Ved en eventuell utbygging krever Kvænangen kommune at 
konsesjonshaver skal stå for alle kostnader knyttet til sikring av framtidig vannbehov, samt 
dekke alle kostnader som påkommer dersom vannkvaliteten forringes eller det oppstår 
driftsproblemer ved vannverket.
Kvænangen formannskap vil også påpeke at søknaden ikke sier noe om støybelastningen fra 
stasjonen. Med den foreslåtte plassering vil støykilden ligge lite skjermet av naturen og nært 
bebyggelsen. Formannskapet krever derfor at stasjonen bygges inn med god støydemping ved en 
eventuell utbygging.
I tillegg vil formannskapet påpeke feil i vedlegg 6. Det foreslåtte tiltaket vil berøre langt flere 
grunneiere enn de 2 som er nevnt i vedlegget. Dette gjelder både i anleggsfasen og driftsfasen. 
Formannskapet stiller seg også spørrende til hvorvidt fallrettighetene ligger hos de nevnte 
grunneierene.

Søknaden om utbygging av kraftverk i Sandneselva anbefales.

Søknaden om utbygging av kraftverk i Kjækanelva har flere formelle feil og mangler og 
anbefales derfor sendt tilbake til Fjellkraft A/S for ny behandling med nødvendig 
konsekvensutredning.

Utbyggingen har store negative konsekvenser for både kommunens vannverk, grunneiere, 
rettighetshavere og innbyggere. De fleste av disse har det ikke vært tatt direkte kontakt med. 
Det vises i den sammenheng til vedlagte uttalelse av 27.8.2014 fra disse som kommunen støtter 
fullt ut og ber om at det blir foretatt en grundig behandling av.  

Beskrivelsen av det kommunale vannverket er feil.  Vannverket er vårt beste kommunale 
vannverk og det har aldri vært noe helst problem med det, hverken når det gjelder kvalitet, 
kvantitet eller driftsmessige forhold. 



På bakgrunn av vår meget negative erfaring med utbygging av tilsvarende kraftverk på Alteidet, 
hvor vi har samme type vannverk, er vi meget betenkt på dette prosjektet.  Der har vi ennå ikke 
fått tilbake tilfredsstillende vannforsyning etter utbyggingen og det ser heller ikke ut til at vi får 
det.

Ved en eventuell utbygging er det en forutsetning at det før utbygging foretas blir laget en ny 
permanent vannforsyning som minst er like god som den eksisterende både praktisk og 
driftsmessig. 

PS 2014/38 Søknad om festetomt på Alteidet industriområde

Rådmannens innstilling

Anders Nils J Gaup og Ellen Ragnhild Gaup innvilges festetomt 1 på Alteidet industriområde
for sin næringsvirksomhet.   
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Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Søknaden sendes tilbake. Søker bes redegjøre for hva 
næringsvirksomheten omfatter, herunder hva som skal produseres og selges. Søknaden skal 
være vedlagt tegning av produksjons-/salgslokalene. Tomten kan ikke nyttes til bolig. Tomt til 
boligformål, kan om søker ønsker det, tildeles i kommunalt boligfelt på Alteidet.

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden sendes tilbake. Søker bes redegjøre for hva næringsvirksomheten omfatter, herunder 
hva som skal produseres og selges. Søknaden skal være vedlagt tegning av produksjons-
/salgslokalene. Tomten kan ikke nyttes til bolig. Tomt til boligformål, kan om søker ønsker det, 
tildeles i kommunalt boligfelt på Alteidet.

PS 2014/39 EPC kontrakt

Rådmannens innstilling

Kvænangen kommune skriver kontrakt med AF gruppen for gjennomføring av foreslåtte tiltak.
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Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune skriver kontrakt med AF gruppen for gjennomføring av foreslåtte tiltak.

PS 2014/40 Referatsaker
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Behandling:

Ingen referatsaker.

Vedtak:


