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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2014/297 -13

Arkiv:

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen

Dato:                 11.11.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/41 Kvænangen Teknisk utvalg 26.11.2014

Søknad om dispensasjon om motorferdsel i utmark og vassdrag §6

Henvisning til lovverk:

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag §6

§ 6.I unntakstilfelle kan kommunestyret - eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer 
- etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov 
som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte. Før eventuell tillatelse gis, 
skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 
motorferdselen til et minimum.

Rådmannens innstilling:

Med hjemmel i §6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 
vassdrag innvilges søknaden til Langfjordbotn bygdelag om dispensasjons til oppkjøring 
merking og kontroll av hundeløype under langfjordløpet.

Dispensasjonen gjelder den traseen som er tegnet i kartet i søknaden
Dispensasjonen gjelder i perioden 01.12 til 02.12.2014 og 05.12 til 07.12 2014
Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer i de to periodene.
Dispensasjonen med kart skal medbringes under kjøring
Dispensasjonen gjelder 1 scooter med følgeskuter 
Det skal føres logg før kjøringen starter. Loggen skal sendes til kommunen etter endt periode
Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfult for å ungå 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.



Saksopplysninger

Langfjordbotn bygdelag arrangerer hundeløp hvert år i starten av desember, på Alta siden følger løpet 
scooterløypa, til Villreinvann her går løypa over i Troms og følger "hundeløypa" tilbake til Langfjordbotn. 
Dette er blitt et populært løp med 20-30 deltagere. 

Det er et rekrutteringsløp hvor mange unge stiller til start for første gang. Det er derfor blitt viktigere med 
bedre sikkerhet. Tidligere er løypa blitt merket med hundespann. Men siden det er kort tid fra snøen 
kommer til løpet har det blitt for lite stikker og dette går utover sikkerheten til deltageren. 

Det søkes derfor om dispensasjon i to perioder. 
Første perioden skal brukes til og merke løypa så sikkerheten til deltagerne blir så god som mulig.
Andre perioden er underløpet. Da vill scooter i hovedsak være en forsikring tillfele noen trenger bistand 
underveis i løpet.
Om det kommer stort snøfall i løpshelgen vil scooter bli benyttet for å kjøre opp løypa, samt kontrollere at 
løypa er tilstrekkelig merket for gjennomføring av løpet. Dette er viktig for at alle skal kunne komme seg 
trygt gjennom løpet. Spesielt med så mange unge urutinerte kjørere på start

Periode 1: Fra 01.12 til 02.12 2014 Periode 2: 05.12 til 07.12 2014

Vurdering

Langfjordbotn bygdelag er en godpådriver for aktivitet i lokalsamfunnet. De arrangerer flere 
gode aktiviteter gjennom året, som skaper engasjement, samhold og inntekter til lokale 
næringsdrivende og lokale lag\foreninger. Langfjordløpet er et rekruteringsløp som gir flere 
unge sjansen til å prøve seg som hundekjørere. I en tid hvor vi har fokus på at ungdom sitter for 
mye i ro må bør dette ses på som et godt tiltak. 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldsloven
Området løypa skal legges i er ikke langt fra løypenettet til Alta og vill derfor ikke påvirke 
dyrelivet nevneverdig. Samtidig ligger traseen et godt stykke utenfor allfarvei, den økte 
aktiviteten langs traseen vil derfor ikke være til sjenanse for andre. 

§3 i forskriftene gir tillatelse til at kommuner, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter 
kan opparbeide preparerte løyper for allmenheten eller konkurranser.

Siden det er bygdelaget som søker om kjøringen må dette behandles som en §6 søknad. 



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4545 -67

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 22.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/42 Kvænangen Teknisk utvalg 26.11.2014

Klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 46/16 på 
Meiland i Kvænangen kommune

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangen kommune.

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i vedtatte forskrifts §2 imøtekommes ikke klagen fra Anni M Henriksen om 
fritak for renovasjon for eiendommen gnr.46, bnr.16 i Kvænangen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice treffer påklages til den 
enkelte kommune.  Teknisk utvalg har fått delegert myndighet til behandling av disse klagene 
og kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsforskriften.

Fra Avfallsservice har vi mottatt følgende brev av 2.9.2014 med behandling av klage på vedtak 
om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 46/16 på Meiland i Kvænangen kommune 
fra Anni M Henriksen:  

Bakgrunn
Kvænangen kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes



alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Klagen

I sin klage skriver Anni M Henriksen blant annet følgende:

Vi er på hytta 2 uker i året. Vi setter ikke noe avfall fra oss i Nord — Troms. Det vi måtte ha tar vi
med i båten til Tromsø. Vi finner det urimelig å betale Avfallsservice i Sørkjosen for en tjeneste vi
ikke bruker
Klagen ligger ved i sin helhet.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.

I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.

Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Burfjord og på Skjervøy.

Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.

Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Anni M Henriksen om fritak
for renovasjon for eiendommen gnr.46, bnr.16 i Kvænangen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saken oversendes Kvænangen kommune for endelig avgjørelse



Søknad om fritak fra Anni M Henriksen:

Vdr. Renovasjonsgebyr

Vi er på hytta ca. 2 uker i året. Vi setter ikke noen avfall fra oss i Nord-Troms. Det vi
måtte ha tar vi med i båten vår til Tromsø. Vi betaler renovasjonsutgiftene våre til
Tromsø kommune! Vi finner det derfor urimelig å betale avfallsservice i Sørkjosen, for
en tjeneste vi ikke bruker. Dersom vi skulle bringe avfall fra Meiland til Sørkjosen, blir 
vi å sende regning til dere for transportutgifter.

Jeg har snakket med noen av hytteeierne på Meiland, enkelte har ikke fått noen
krav/påbud om å betale renovasjonsgebyr, mens andre har fått slik krav.

Vennligst hilsen
Anni Margaret Henriksen

  



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2011/4545 -66

Arkiv:

Saksbehandler:  Oddvar Kiærbech

Dato:                 22.10.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2014/43 Kvænangen Teknisk utvalg 26.11.2014

Søknad om fritak for renovasjon for eiendommen gnr.42 bnr.1 på Spildra

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangen 
kommune. 

Rådmannens innstilling

Med bakgrunn i den vedtatte forskrifts § 2 avslås søknaden fra Kåre O Hansen om fritak for 
renovasjon for eiendommen 42/1 i Kvænangen kommune.

Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice treffer påklages til den 
enkelte kommune.  Teknisk utvalg har fått delegert myndighet til behandling av disse klagene 
og kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.

Fra Avfallsservice har vi mottatt følgende brev av 2.9.2014 med behandling av søknad fra Kåre 
O Hansen om klage på vedtak om innføring av renovasjonsgebyr for eiendommen 42/1 i 
Kvænangen kommune: 

Kvænangen kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming i
kommuner tilsluttet Avfallsservice AS.
I forskriftens § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal



regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.
Abonnenter som kan dokumentere fravær fra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritak for renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten i fraværsperioden.
Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra
renovasjonsordningen.
Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder i forskrift om farlig avfall.
Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
Fritidsabonnement.
Klagen
I sin søknad om fritak for fritidsrenovasjon skriver Kåre O Hansen blant annet følgende:
Kåre 0. Hansen er over 82 år, dårlig til beins og har generelt redusert helse. Han er bosatt i
Tromsø og har pga sin høye alder og reduserte helse redusert bruken av fritidseiendommen på
Spildra til et minimum. I hovedsak besøkes eiendommen kun noen ganger i året og da i korte
perioder for å etterse eiendommen, sette på strøm/varme før vinteren og ta av strømmen/varmen
på våren.
Han har til dags dato ikke hatt behov for å benytte seg av renovasjonstilbudet som kommunen
tilbyr. Eventuelt søppel som plast forpaktninger etc har han tatt med seg og kastet når han
kommer hjem til Tromsø
Klagen ligger ved i sin helhet.
Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer hvor det oppstår avfall
Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Slik det fremkommer av søknaden så foreligger
det ikke noen særlige grunner. Det at det produseres lite avfall og at alt fraktes hjem er ikke en
fritaksgrunn som er hjemlet i forskriften. Det å gi fritak på et slikt grunnlag ville bety at alle med
fritidsbolig kan få fritak.
I gjeldende forskrift og medeierskap i Avfallsservice har kommunestyret lagt opp til en enhetlig
behandling av avfallet. Mottak og behandling av avfall fra blant annet alle fritidsboligene i
regionen krever en god del ressurser og det er derfor viktig at alle benytter ordningen og er med
på å dele på de felles kostnadene som følger av dette.
Det er satt ut containere for avfall fra fritidseiendommer på kaia i Burfjord og på Skjervøy.
Med bakgrunn i dette kan ikke Avfallsservice se at det her foreligger særskilte grunner for å gi
fritak. Et fritak på generelt grunnlag er ikke i henhold til gjeldende forskrift og vil i så fall få
betydning for alle fritidseiendommer i Nord — Troms.
Vedtak
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 imøtekommes ikke klagen fra Kåre 0. Hansen om fritak for
renovasjon for eiendommen gnr.42, bnr.1 i Kvænangen kommune.
Vedtaket begrunnes med at hytta er i bruk og det produseres avfall på eiendommen.
Saken oversendes Kvænangen kommune for endelig avgjørelse

Vedlegg:

Søknad fra Kåre O Hansen  

Fra: firmapost
Sendt: 4. juli 2014 10:15
Til: Sigleif Pedersen
Emne: VS: Søknad om å unnta fritidseiendom på Spildra fra renovasjonsordningen
Til klagesjefen ;)

Fra: Family Hansen [mailto:famil .hansen hotmail.corn]
Sendt: 4. juli 2014 08:49



Til: ost kvanan en.kommune.no
Kopi: aud.s.hansen hotmail.com; firma ost avfallsservice.no

Emne: Søknadom å unnta fritidseiendom på Spildra fra renovasjonsordningen
Til Kvænangen Kommune:
På vegne av min far Kåre 0. Hansen som har fritidseiendom med gårds-/bruksnr. 1943.42.1.0.0 / 0 søkes
det herved om å bli unntatt den tvungne renovasjonsordningen. Det henvises til renovasjonsforskriften § 
2
at kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen.
Kåre 0. Hansen er over 82 år, dårlig til beins og har generelt redusert helse. Han er bosatt i Tromsø og 
har
pga sin høye alder og reduserte helse redusert bruken av fritidseiendommen på Spildra til et minimum. I
hovedsak besøkes eiendommen kun noen ganger i året og da i korte perioder for å etterse eiendommen,
sette på strøm/varmen før vinteren og ta av strømmen/varmen på våren. Eiendommen benyttes derfor i
liten grad, og de få gangene i året min far er der er han som oftest alene.
Min far tilhører en generasjon som er vant til å benytte alt og produserer derfor minimalt med søppel. 
Han
har derfor til dags dato ikke hatt behov for å benytte seg av renovasjonstilbudet som kommunen tilbyr.
Eventuelt søppel som plast forpakninger etc har han tatt med seg og kastet når han kom hjem til 
Tromsø.
Videre vil jeg også påpeke at tilbudet til de med fritidseiendom på Spildra er lite tilpasset behovet og
kravene som stilles til renovasjonsordning. At man selv skal frakte søppel til Burfjord eller Skjervøy via
rute-/lege- og ambulansebåten virker veldig urimelig og lite hygienisk. I tillegg virker kostnaden urimelig
høy i forhold til tjenesten som tilbys i dag til de med fritidseiendom på Spildra. Hvorfor ikke heller sette ut
noen små containere på strategiske plasser på Spildra eller i alle fall tillate at søppel kastes i Dunvika 
som
betjenes ukentlig av "søppelbåten"?
Ihht til avtale med Avfallservice AS vil fakturanr 140013592 settes på hold inntil denne søknaden er 
ferdig
behandlet, og derfor sendes kopi av denne søknaden til Avfallservice AS.
Ser frem til å høre fra dere, og håper på både en rask og positiv tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Knut A. Hansen

Vurdering

Det vises til brevet fra Avfallsservice og forskriftens § 2 og anbefaler å avslå søknaden om fritak 
for renovasjon for eiendommen 42/1 i Kvænangen kommune.
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Roy-Egil Sollund

9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 60/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2277-2 27802/2014 L42 03.07.2014

1943/8/25. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

Saksopplysninger:
Roy-Egil Sollund søker om utslippstillatelse fra sin enebolig på eiendommen 8/25 i Jøkelfjord. 
Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med infiltrasjon i grunnen.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Vurderinger:
Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader.
Nedgravd slamavskiller skal være på 4m³, dette er vurdert som tilstrekkelig for eneboligen. Deler 
av infiltrasjonsarealet kommer inn på naboeiendommen 8/55, det foreligger skriftlig avtale på 
dette. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at 
anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet 
vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med; 
Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Det er avlat med entreprenør 
at infiltrasjonsanlegget skal trekkes så langt opp på tomten som mulig. Øyvind Boberg har 
ADK 1 sertifikat.
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Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Roy-Egil Sollund tillatelse til etablering 
av avløpsanlegg på eiendommen 8/25.

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Roy-Egil Sollund utslippstillatelse for
sanitært avløpsvann/svartvann fra sin enebolig på eiendommen 8/25 i Jøkelfjord. Avløpet 
skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.

Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med
vannforsyningsanlegg eller andre interesser.

Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for 
utforming og drift av separate jordrenseanlegg.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin 
(org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker,
UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.

Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er
utført.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Øyvind Boberg maskin 9163 JØKELFJORD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tom Olav Johnsen
St. Hansveien 8
8480 ANDENES

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 63/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3575-9 28856/2014 1943/31/30 11.07.2014

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/30

Saksopplysninger:
Tom Olav Johnsen søker om tillatelse til å bygge tak over eksisterende veranda/levegg og 
takutstikk over eksisterende inngangsparti. Dette på sin fritidsbolig på eiendommen 31/30 i 
Kjækan.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Det er ikke sendt ut nabovarsel i forbindelse med tiltaket. Tiltaket er lite og vil ikke medføre en 
utvidelse av arealet på bakkenivå. Kommunen kan frita søkeren i fra nabovarsling, når deres 
interesser ikke eller in liten grad berøres av arbeidet. På bakgrunn av tiltakets størrelse, fritas 
søkeren i fra varslingsplikt.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi
endringer i bruk av atkomst.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven, og etter en 
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 
Tiltaket er lite, på eksisterende bolig og på opparbeidet tomt.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ).
Det framkommer ikke registrerte årsbeiter, trekkleier eller andre avmerkinger i forbindelse med
reindrift.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no ). Det viser at
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
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Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Tom Olav Johnsen tillatelse til å bygge tak 
over eksisterende veranda/levegg og takutstikk over eksisterende inngangsparti. Dette på 
eiendommen 31/30

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3 fritas tiltaket for nabovarslings-plikt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Stein G Larsen
Sætra
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 59/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2010/3509-6 27574/2014 1943/13/110 03.07.2014

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/13/110

Saksopplysninger:
Svein Bogstrand søker om tillatelse til oppføring av pipe/ildsted i grillstue på eiendommen 
13/110. I delegert vedtak 102/13 ble det gitt tillatelse til oppføring av grillstue og utebod, pipe 
ble da ikke omsøkt, dette gjøres derfor nå.

Stein Gjøran Larsen (org.nr 974785765 ), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK; ansvarlig søker, PRO og UTF; ildsted, røykløp. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er på bebygd tomt i regulert område.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Svein Bogstrand tillatelse til oppføring av 
ildsted og pipe i grillstue, beliggende på eiendommen 13/110.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Stein Gjøran Larsen 
(org.nr 974785765 ), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
SØK; ansvarlig søker, PRO og UTF; ildsted, røykløp. Alt i tiltaksklasse 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Svein Bogstrand 9161 BURFJORD



Side 4 av 4



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Thomassen Maskin og Transport

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 61/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2359-2 28211/2014 L42 07.07.2014

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/22/23

Saksopplysninger:
Jøkelfjord Laks AS søker om tillatelse til utfylling av grunn på eiendommen 22/23 på Dorras. 
Dette er innenfor området til landbasen/anlegget, som de har der. Det er en utvidelse av 
eksisterende fylling. Dette skal gjøres for å få et større areal som kan brukes til 
parkering/anleggsvirksomhet. Det skal også graves ut i overkant av eksisterende lagerbygg. 
Totalt vil det bli en utvidelse på ca. 400m².
Samtidig søkes det om utsett av en liten flytebrygge tilknyttet det eksisterende kaianlegget. Dette 
for å lette av og ombordstigning. Det berørte sjøarealet vil være i tilknytning til egen eiendom.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Thomassen Maskin og Transport (org.nr 988333387 ), søker om ansvarsrett i følgende 
funksjoner: SØK; ansvarlig søker, PRO; Bæreevne, fundamentering og steinfylling/utgraving, 
UTF; Fundamentering og steinfylling/utgraving. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral 
godkjenning innenfor de omsøkte funksjonene. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2



Side 2 av 2

                                                                                                                                                                                        
Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no).

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen,
(www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, 
viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om utfylling av grunn og graving, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Omsøkt tiltak ligger innenfor anleggsområdet for landbasen.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).
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Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Jøkelfjord Laks AS, tillatelse til omsøkt 
steinfylling/utgraving, på eiendommen 22/23, på Dorras.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Thomassen Maskin og 
Transport (org.nr 988333387 ), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner: 
SØK; ansvarlig søker, PRO; Bæreevne, fundamentering og steinfylling/utgraving,         
UTF; Fundamentering og steinfylling/utgraving. Alt i tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Havne og farvannsloven § 27 gis Jøkelfjord Laks AS tillatelse til utsett av
flytebrygge i tilknytning til eksisterende kaianlegg, på Gnr 22, Bnr 23 på Dorras.

Med hjemmel Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Jøkelfjord 
Laks AS (org nr 942234309), lokal godkjenning av ansvarsrett for PRO og UTF, 
flytebrygge. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i havne-og farvannsloven § 29 gis tillatelsen med følgende vilkår:

 Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt.
            Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av kommunen.

 Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaveren.

 Flytebryggen må ha tilstrekkelig solid utførelse og fortøyes/ forankres på en slik måte
at konstruksjonen ikke hindrer eller skader annen sjøveis trafikk, samt at avdrift unngås.
Tiltakshaver er ansvarlig for nødvendig vedlikehold etter at bølgedemperen er tatt i bruk

 Anlegget må forankres/fortøyes forsvarlig slik at det ikke driver av og blir til fare 
for den alminnelige ferdsel. Forankringstauene skal være nedsenket.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Jøkelfjord Laks AS Dorras 9162 SØRSTRAUMEN



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Rolf Vonheim

  

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 62/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-109 28237/2014 M88 07.07.2014

Søknad om fritak for feieravgift

Saksopplysninger: 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende
tiltak og tilsyn § 7-3. / § 8 Gebyrfritak

Vurderinger:
Gnr.11 Bnr.11 Komtek - Avtale nr. 201094 Bygg nr.19226010800/ fyringsanlegget er frakoblet.

Vedtak:
Søknad innvilget
Feier gebyr på overnevnte bygg bortfaller med virkning fra 07.07.14

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Monter Bygg AS
Pb 314
9750 HONNINGSVÅG

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 64/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2438-2 28899/2014 L42 14.07.2014

Søknad om tillatelse i ett trinn. 1943/28/16

Saksopplysninger:
Monter Bygg As, søker på vegene av Kvænangen kommune om byggetillatelse for oppføring av 
utleiebolig på Sætra i Badderen. Boligen har et BYA på 160m², bestående av 2 boenheter. Den 
skal oppføres i 1 etasje. Skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Det søkes om følgende ansvarsretter:

Monter Bygg As (org.nr 998791162 ), søker om ansvarsrett for totalentreprisen.
UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
SØK; ansvarlig søker. 
Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte 
funksjonene

Byggtakst Nord As (org.nr 879339812)
Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.
Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Boligen skal ha 
avkjøring til kommunal veg.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Boligen skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er i tilknytning til regulert område for boligbygging.
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Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no).
Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil 
ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et regulert område for bebyggelse.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kvænangen kommune byggetillatelse
for oppføring av utleiebolig, Gnr 28 Bnr 16 i Sætra

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Monter Bygg AS   
(org.nr 998791162 ), ansvarsrett i følgende funksjoner; 
UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
SØK; ansvarlig søker. 
Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggtakst Nord As 
(org.nr 879339812), ansvarsrett i følgende funksjoner;
Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.
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Merknader
Når boligen skal tilknyttes kommunal vannledningsnett, skal det gis beskjed om dette til 
driftsavdelingen i kommunen V/driftsleder Terje Soleng. 1 uke før arbeidet finner sted. 
Mobil; 40405605

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. pbl.§ 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Byggtakst Nord AS Stakkevollvegen 15 9010 TROMSØ



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Monter Bygg AS
Pb 314
9750 HONNINGSVÅG

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 65/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/937-3 28905/2014 L42 14.07.2014

Søknad om tillatelse i ett trinn 1943/9/60

Saksopplysninger:
Monter Bygg As, søker på vegene av Kvænangen kommune om byggetillatelse for oppføring av 
utleiebolig på Alteidet. Boligen har et BYA på 160m², bestående av 2 boenheter. Den skal 
oppføres i 1 etasje. Skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Det søkes om følgende ansvarsretter:

Monter Bygg As (org.nr 998791162 ), søker om ansvarsrett for totalentreprisen.
UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
SØK; ansvarlig søker. 
Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte 
funksjonene

Byggtakst Nord As (org.nr 879339812)
Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.
Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene
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Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Boligen skal ha 
avkjøring til kommunal veg.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Boligen skal tilknyttes kommunalt vann og avløp.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er i regulert område for boligbygging.
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Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no).
Tomten ligger innenfor vårbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil ha 
konsekvenser for reindriften. Ligger i et regulert område for bebyggelse.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kvænangen kommune byggetillatelse
for oppføring av utleiebolig Gnr 9 Bnr 60, på Alteidet.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Monter Bygg AS   
(org.nr 998791162 ), ansvarsrett i følgende funksjoner; 
UTF; Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
PRO; Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske 
installasjoner).
SØK; ansvarlig søker. 
Alle funksjoner/fagområder i tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggtakst Nord As 
(org.nr 879339812), ansvarsrett i følgende funksjoner;
Uavhengig kontroll; lufttetthet i bolig og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.
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Merknader
Når boligen skal tilknyttes kommunal vannledningsnett, skal det gis beskjed om dette til 
driftsavdelingen i kommunen V/driftsleder Terje Soleng. 1 uke før arbeidet finner sted. 
Mobil; 40405605

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 
igangsettes jf. pbl.§ 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv
utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om
at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 
kontrollsystem på plass.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Byggtakst Nord AS Stakkevollvegen 15 9010 TROMSØ
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Harry Kristiansen
Bekkestien 5
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 66/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2367-2 28923/2014 L42 14.07.2014

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/31/34

Saksopplysninger:
Harry Kristiansen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig, beliggende på 
eiendommen 31/34 i Kjækan. BYA 7.2m²

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.
Det er gitt tillatelse i fra grunneier av 31/11 til at tilbygget kan komme inntil 3 meter i fra 
nabogrense.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi 
endringer i bruk av atkomst.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse for oppføring av tilbygg er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven,
og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt
lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar 
lovens formål. Tiltaket er lite, på eksisterende fritidsbolig og på opparbeidet tomt.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ).
Det framkommer ikke registrerte årsbeiter, trekkleier eller andre avmerkinger i forbindelse med
reindrift.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Harry Kristiansen byggetillatelse for
oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig. Gnr 31 Bnr 34 i Kjækan.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Svein Erik Gausdal
Sætra
9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 70/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2738-2 31401/2014 L42 18.08.2014

1943/28/94. Søknad om tillatelse til tiltak. Garasje.

Saksopplysninger:
Svein Erik Gausdal søker om tillatelse for oppføring av garasje på eiendommen 28/94 i Sætra. 
Garasjen har et BYA på 43m². Etter mål på innsendt situasjonsplan, skal den plasseres ca. 7 
meter i fra midtlinjen av kommunal veg. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Plassering av tiltak:
Avstand i fra midten av kommunal veg er ca. 7 meter. Kommunen godkjenner plassering med 
vilkår. (Se vedtak)

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi 
endringer i bruk av atkomst. Samme avkjørsel skal brukes

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse for oppføring av tilbygg er vurdert opp i mot naturmangfoldsloven,
og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt
lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar 
lovens formål. Tiltaket er lite og innenfor opparbeidet tomt i et boligområde.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen (www.kart.reindrift.no). Av 
kartet framkommer det at området er avmerket som vår og sommerbeite område. Tiltaket er i 
boligområde og innenfor egen boligtomt. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser 
for reindriften.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
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plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Svein Erik Gausdal byggetillatelse for 
oppføring av garasje på eiendommen, Gnr 28 Bnr 94 i Sætra.

Vilkår:
Kvænangen kommune tillater at garasjen oppføres ca. 7 meter i fra midten av kommunal 
veg. Dette med vilkår om at nåværende og framtidige eiere av 28/94 ikke kan sette fram 
krav om erstatning for skade på garasjen i forbindelse med veivedlikehold, snøbrøyting 
eller øvrig trafikk.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Ellen Gaup
Bjerkeng
9520 KAUTOKEINO

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 72/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2741-2 32674/2014 L42 25.08.2014

Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg 1942/11/7

Saksopplysninger: 
Ellen Gaup søker om utslippstillatelse i fra sin fritidsbolig på eiendommen 11/7 på Alteidet. 
Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med infiltrasjon i grunnen.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Vurderinger:
Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader.
Nedgravd slamavskiller skal være på 4m³, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen.
Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at
anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet
vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med;
Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Øyvind Boberg har
ADK 1 sertifikat og har laget slike anlegg tidligere.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal



Side 2 av 2

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Ellen Gaup tillatelse til etablering
av avløpsanlegg på eiendommen 11/7.

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Ellen Gaup utslippstillatelse for
sanitært avløpsvann/svartvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 11/7 på Alteidet. Avløpet
skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.

Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 
vannforsyningsanlegg eller andre interesser.

Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for 
utforming og drift av separate jordrenseanlegg.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin
(org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker,
UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.

Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er
utført.



Side 3 av 3

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620 

Kopi til:
Øyvind Boberg 9163 JØKELFJORD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Terje Soleng

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 78/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2962-2 34321/2014 L42 04.09.2014

1943/39/20. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

Saksopplysninger:
Terje Soleng søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig, på eiendommen 38/20 i 
Sandnesdalen.
Det søkes om utslipp av gråvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med infiltrasjons kum.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Terje Soleng søker om ansvarsrett, som selvbygger av følgende funksjoner; SØK: ansvarlig 
søker, PRO; ansvarlig prosjekterende avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. Alt i 
tiltaksklasse 1. Kompetanse er synliggjort.

Vurderinger:
Nabovarsel er ikke sendt til tilstøtende naboeiendommer. Det vurderes at naboers interesser ikke 
berøres av avløpsanlegget. Det er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke 
framkommet i søknaden at anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre 
interesser. Forholdene på stedet vurderes slik at avløpsanlegget med infiltrasjonsgrøft kan bygges 
og driftes etter krav gitt i Forurensningsloven. §§ 12-7 til 12-13

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Terje Soleng tillatelse til etablering
av avløpsanlegg på eiendommen 39/20.

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Terje Soleng utslippstillatelse for
gråvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 39/20 i Sandnesdalen.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.

Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.

Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 
vannforsyningsanlegg eller andre interesser.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig
ansvarsrett til Terje Soleng, i følgende funksjoner; SØK: ansvarlig søker, PRO; ansvarlig 
prosjekterende avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. Alt i tiltaksklasse 1.

Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.
Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er
utført.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Trond Steinar Jensen
Kjækan
9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 69/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-110 31250/2014 M88 14.08.2014

Fyringsforbud

Saksopplysninger: 

Avtale nr: 200833 GNR.31 BNR. 11 BYGNINGSNR. 192258014

Kvænangen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet
ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første
ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene
til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni
2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i
forhold til kravene i Forebyggendeforskriften

Vurderinger:
Sprekker i skorstein. Må rehabiliteres i hele sin lengde

Vedtak:
Fyringsforbud fra 29.07.14 med frist på 3mnd.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef

Vedlegg
1 Fyringsforbud



Hagen I Og Ii 0   (H - 1 - 1) 

Feiierapport 

Kvænangen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. 
juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 
(forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. 
juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2.  
Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i forhold til kravene i Forebyggendeforskriften.  

Innledning 
Formålet med tilsynet var å vurdere forholdene ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten. 
Omfang 
Tilsynet omfatter kontroll med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke 
forårsaker brann eller annen skade. 
Tilsynsrapporten omhandler alle avvik som er avdekket. 

Definisjoner 
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Avvik vil i hovedsak være brudd på 
følgende forskriftskrav: 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende bygget eller montert, jf. Forebyggendeforskriften § 2-1 
• Fyringsanlegget skal være tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt, jf. forskriftens § 2-4 
• Melding til kommunen (feiervesenet) om nytt ildsted eller vesentlige endringer av fyringsanlegget skal være sendt, jf. 
forskriftens § 2-4, 3. ledd 
• Fyringsanlegget skal ha tilfredsstillende atkomst, jf. forskriftens § 2-6 
Anmerkning:
Forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet, og som ikke omfattes av 
definisjonen for avvik. 
Kommentarer:
Utfyllende beskrivelse av avvik/funn som beskriver de faktiske forhold ved anlegget. 

Jensen Trond Steinar

Kjækan

9162 Sørstraumen

Tilsynadresse:

Eiendom:

Avtale nr:

Saksreferanse:

(bes oppgitt ved svar)

Vår referanse:31 / 11 / 0 / 0

200833

30.07.2014

Antall røykløp:

Antall ildsted:

Kommentarer:

Bygningsnr: 192258014

Per Richard Reiersen

Registrerte røykløp/feiinger:

KVÆNANGEN KOMMUNE 
BRANNVESENET

2014/328

1

1

Besøkt Plassering TypeStatus Hyppighet

29.07.2014 ElementUtført Årlig

Andre avvik:
Fyringsforbud Sprikker i skorstein. Må rehabliteres i hele sin

lengde.
Avtale

Avvik fra:

1



Aviket må utbedres innen 3 måner. 

Per Richard Reiersen
Feier
Tlf.jobb: 77 77 88 47
Mobil:    +47 404 71 635
Epost:    per.reiersen@kvanangen.kommune.no



Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Svein Bogstrand

9161 BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2739-2 31529/2014 L42 19.08.2014

FERDIGATTEST 1943/13/248
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
71/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Burfjord Gnr/Bnr: 13/248
Tiltakshaver: Svein Bogstrand Adresse: 9161 Burfjord  
Tiltakets art: Garasje Bruksareal: 48m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 29.07.2014 fra tiltakshaver.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av tiltakshaver at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2739.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Knut Johansen
Bregneveien 17
9016 TROMSØ

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/521-11 32676/2014 L42 25.08.2014

FERDIGATTEST 1943/9/97
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
74/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Låvan Gnr/Bnr: 9/97
Tiltakshaver: Einar Karlsen Adresse: 9151 Storslett
Ansvarlig søker: Knut Johansen Adresse: 9016 Tromsø
Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 88m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 02.07.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om
Ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/521.



Side 2 av 2

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Einar Karlsen Olderskogen 1 9151 Storslett



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Arne Karlsen

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 86/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3203-2 37106/2014 L42 26.09.2014

1943/37/8. Søknad om tillatelse til tiltak. Naust

Saksopplysninger:
Arne Karlsen søker om byggetillatelse for naust på eiendommen 37/8, på Sørstraumen. Naustet 
har et BYA på 29m². Den skal tilknyttes et felles naust, bestående av 5 enheter. Det har tidligere 
stått et naust på plassen, den har nylig ramlet ned på grunn av råteskader. Tiltaket er i 
strandsonen og en dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs 
sjø og vassdrag, må foreligge for å kunne innvilge søknaden.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen
endringer.
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Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver.

Dispensasjoner:
Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og
vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Naustet skal settes opp på eksisterende 
naustområde og der har stått et naust tidligere. Tiltaket vil ikke føre til at tilgangen og bruken av 
strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet.
Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en
slik dispensasjon.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens
formål. Tiltaket er tilknyttet eksisterende naustområde. Det har tidligere stått et naust, der hvor 
det nye skal bygges.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no). Det er ingen 
registreringer i det nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det
omsøkte tiltaket ligger innenfor årstidsbeite/sommerbeite. I henhold til samme kart er tiltaket 
ikke til noe hinder for flytting og samling av rein og det er heller ikke noe gjerdeanlegg i 
nærheten. Det er ikke kjent at det beiter rein i Tømmerbukt området. Kommunen kan derfor ikke 
se at omsøkte tiltak vil være til hinder for reindriften.
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Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens
§ 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Arne Karlsen tillatelse til bygging av naust 
på eiendommen 37/8 i Tømmerbukt.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Dag Åsmund Farstad
Avdelingsingeniør 
dag.farstad@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778843
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Gerd V. Johansen
Sagtindvegen 11
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 75/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2960-2 33468/2014 L42 31.08.2014

1943/9/95. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg

Saksopplysninger:
Gerd V. Johansen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin fritidsbolig. Dette på 
eiendommen 9/95 på Låvan. Tilbygget har et BYA på 15m², bruksformål er kjøkken.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

Plansatus:
Tiltaket ligger innenfor Reguleringsplan for Låvan Fritidsbebyggelse og er i henhold til
reguleringsbestemmelsene. 

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver. 
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). Minner om krav om radonsperre 
mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Tiltaket gir ingen endringer.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens
formål. Tiltaket er i regulert område for fritidsbebyggelse.
Vurdering i forhold til Naturmangfoldsloven er gjort, og kommunen kan ikke se at tiltaket 
kommer i konflikt med formålet i loven. Fritidsboligen ligger i et regulert og opparbeidet område
for fritidsbebyggelse.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det
er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Gerd Johansen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på eiendommen 9/95.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Side 4 av 4



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Øyvind Boberg Maskin

9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 76/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2959-2 33727/2014 L42 01.09.2014

1943/11/21. Søknad om tillatelse til tiltak. Vei.

Saksopplysninger:
Helge Jensen søker om tillatelse til opparbeidelse av vei på eiendommen 11/21 på Alteidet. Det 
er tidligere Alteidet Barnehage. Den vil bli anlagt på egen eiendom og er for å sikre egen 
adkomst.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769 ), søker om ansvarsrett i følgende
funksjoner: SØK; ansvarlig søker for veiprosjektet, PRO; Hele veiprosjektet
UTF; Hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning innenfor de 
omsøkte funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder. Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før 
arbeidet igangsettes jf. pbl.§ 23-4



Side 2 av 2

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no).

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. 

Vannforsyning og avløp:
Ikke relevant.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen,
(www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, 
viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om bygging av veg, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Omsøkt tiltak ligger innenfor egen eiendom og er for å sikre egen adkomst.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. (www.kart.reindrift.no). Det 
framkommer ikke Gjerder/anlegg, flytting/samling eller noen form for beiteområder. 

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Helge Jensen, tillatelse til bygging av 
omsøkt vei, på eiendommen 11/2 på Alteidet.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Øyvind Boberg Maskin 
(org.nr 995593769 ), ansvarsrett i følgende funksjoner: SØK; ansvarlig søker for 
veiprosjektet, PRO; Hele veiprosjektet. UTF; Hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620 

Kopi til:
Helge Jensen Spurveveien 29 9512 ALTA
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Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Byggmester Reidar Mathisen
Nordlihøgda 214
2850 LENA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2961-2 33728/2014 L42 01.09.2014

FERDIGATTEST 1943/13/196
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
77/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Burfjord Gnr/Bnr: 13/196
Tiltakshaver: Monica Grani Hagen Adresse: 3430 Spikkestad
Ansvarlig søker: Reidar Mathisen Adresse: 2850 Lena
Tiltakets art: Enebolig Bruksareal: 192m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 18.08.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig søker/kontrollerende for 
utførelsen at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/2961.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør Bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Monica Grani Hagen Aspelund 13 3430 SPIKKESTAD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Else-Gro Andersen v/ Tyrolerhus AS
Postboks 101
3201 SANDEFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 79/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3575-9 34323/2014 L42 05.09.2014

1943/6/3. Søknad om igangsettingstillatelse.

Saksopplysninger:
Tyrolerhus AS (org.nr.985 23 8855) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 6/3 i
Jøkelfjord. Det søkes om igangsettelse vedrørende Uavhengig kontroll av lufttetthet og 
fuktsikring av våtrom. I delegert vedtak 134/13, med saksnummer 2013/3575-2 ble det gitt 
rammetillatelse for prosjektet.

Tømmer og Betong AS (Org.nr 987147946) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
KONTROLL, kontroll av fuktsikring i våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 
godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Vurderinger:
Igangsettingstillatelsen er knyttet opp i mot tidligere godkjente rammetillatelse, med saksnummer 
2013/3575-2. Ansvarlig kontrollerende har erklært uavhengighet.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt
søknad, datert 22.08.2014. Tillatelsen gjelder KONTROLL, kontroll av fuktsikring i 
våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Tømmer og Betong AS 
(Org.nr 987147946) ansvarsrett i følgende funksjoner; KONTROLL, kontroll av 
fuktsikring i våtrom og lufttetthet. Tiltaksklasse 1.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Tømmer og Betong AS Industrivegen 24 9180 SKJERVØY



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kjell Børre Olsen

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 80/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2963-2 34510/2014 L42 15.09.2014

1943/13/269. Søknad om tillatelse til tiltak. Frittliggende bygning.

Saksopplysninger:
Kjell Børre Olsen søker om tillatelse til oppsetting av plasthall på eiendommen 13/269 i 
Burfjord.
BYA er på 70m². Teltet skal kles med liggende panel og med takpanner på tak. Den skal ha en 
garasjeport i front og får en total mønehøyde på 3400mm. Formålet med plasthallen er lager.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no)

Estetikk:
Tiltaket er en plasthall, men den skal bygges inn og fasademessig vil den da framstå som et 
«vanlig» lager. Dette er opplyst ferdigstilt innen 2016.
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Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Tiltaket skal ikke tilknyttes vann/avløp.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Reindrift:
Ikke relevant for søknaden

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Kjell Børre Olsen byggetillatelse for
oppføring av plasthall på Gnr 13 Bnr 269, i Burfjord.

Vilkår:
Plasthallen skal bygges inn slik som beskrevet i søknaden og innen 2016

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Evensen Byggevarer AS V/Knut Vidar Isaksen
Havnegata 28
9180 SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 81/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/2276-5 34518/2014 L42 07.09.2014

1943/35/2/7. Søknad om tillatelse i ett trinn. Fritidsbolig og utebod

Saksopplysninger:
Ronny Olaisen søker om tillatelse til oppføring av fritidsbolig og utebod på eiendommen 35/2/7. 
Løkviknesset hytteområde. Fritidsboligen har et BYA på71,1m² og uteboden på 12m². Etter 
reguleringsbestemmelsene er dette en overskridelse av maksimalt BYA på 3,1m².

Det søkes om følgende ansvarsretter:

I Evensen Byggevarer AS (org.nr 966215321) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, 
ansvarlig søker og PRO, arkitektur og prosjektering av hytte og fundament. Alt i tiltaksklasse 1. 
Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Rørlegger Helgesen AS (org.nr 989976028) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og 
UTF, alt av rørleggerarbeid. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de 
omsøkte funksjonene.

Nytt Bygg AS (org.nr 996771490) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner. UTF, alt av 
tømrerarbeid, pipe, grunnmur og våtrom. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte 
funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.
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Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Vann og avløp skal følge reguleringsbestemmelsene.

Planstatus/Dispensasjon:
Omsøkte tiltak ligger innenfor Løkviknesset hytte og naustområde. Det er tillat med et totalt 
BYA på 80m². Tiltaket overskrider dette med 3,1m². Det må derfor dispenseres i fra 
reguleringsbestemmelsene. Dette er en relativ liten overskridelse og det er tidligere gitt 
dispensasjon til slike søknader for enkelte omkringliggende hytter. Kommunen kan ikke se at en 
eventuell dispensasjon, vil ha negative konsekvenser.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
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arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er i regulert hyttefelt.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det 
er ikke registrert noe spesielt sett i forhold til reindriften. Område er registrert som sommerbeite. 
Tiltaket ligger i regulert hytteområde.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Ronny Olaisen byggetillatelse for
oppføring av fritidsbolig og utebod på eiendommen 35/2/7. Løkviknesset hytte og 
naustområde.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon i fra 
reguleringsbestemmelsene på totalt BYA. Det tillates bygd fritidsbolig på 71,1m² og utebod 
på 12m².
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Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis I Evensen Byggevarer 
AS (org.nr 966215321) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker og PRO, 
arkitektur og prosjektering av hytte og fundamentering. Alt i tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2,gis Rørlegger Helgesen AS 
(org.nr 989976028), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, 
alt av rørleggerarbeid. Tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Nytt Bygg AS           
(org.nr 996771490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner. 
UTF, alt av tømrerarbeid, pipe, grunnmur og våtrom. 

Vilkår:
Utover gitt dispensasjon, skal tiltaket være gjennomført etter reguleringsbestemmelsene for 
området.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Nytt Bygg AS Kirkegårdsveien 59 9180 SKJERVØY
Ronny Olaisen Alkeveien 1 9180 SKJERVØY
Rørlegger Helgesen AS Havnegata 30 9180 SKJERVØY
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Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen Produkter AS
Badderen
9162 SØRSTRAUMEN

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1233-4 35497/2014 L42 15.09.2014

FERDIGATTEST 1943/11/19
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
82/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Alteidet Gnr/Bnr: 11/19
Tiltakshaver: Møteplass Kvænangen AS Adresse: 9161 Burfjord
Ansvarlig søker: Kvænangen Produkter AS Adresse: 9162 Sørstraumen  
Tiltakets art: Bruksendring m/ombygging Bruksareal: 488m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 11.09.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig søker for utførelsen at 
sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/1233.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Møteplass Kvænangen As V/Toril B. Kåven Alteidet 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Byggtorget Betongservice AS
Industriveien 24
9152 SØRKJOSEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 83/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3045-2 35627/2014 L42 24.09.2014

1943/7/1/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg.

Saksopplysninger:
Synatur V/Birger Mathiassen søker om tillatelse til oppsett av tilbygg på servicebygg. Dette på 
eiendommen 7/1/2 i Jøkelfjord. Formålet med tiltaket er vinterlagring av båter etc. i forbindelse 
med sin virksomhet. Totalt BYA er 130m². Det er en eksisterende grunnmur/golv, som skal 
benyttes til formålet. Tiltaket gir ikke en økning i arealet utover dette. Tiltaket er i strandsonen
og en dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og 
vassdrag, må foreligge for å kunne innvilge søknaden.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
BYGGtorget Betongservice AS (org.nr 944896600) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
SØK, søkerfunksjonen og PRO, arkitekturprosjektering og prosjektering hele tiltaket. Alt i 
tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Soleng Bygg AS (org.nr 998529093) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: 
UTF. Tømrerarbeid. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte 
funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Dispensasjoner:
Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og
vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Tilbygget berører arealer som i dag er i 
bruk for vinterlagring av båter, og innenfor eksisterende grunnmur. Tiltaket vil ikke føre til at 
tilgangen og bruken av strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet.
Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en
slik dispensasjon.

Byggegrunn/miljøforhold:
I følge Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no), er området
aktsomhetsområde, betegnet som utløpsområde for snøskred(dette er store deler av Jøkelfjorden).
Tiltaket er på eksisterende bygning som ikke er for varig opphold.
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no), og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi 
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Det skal ikke tilknyttes vann.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er på eksisterende bygg og opparbeidet område.
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Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no ). Det viser at
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det 
er ikke registrert noe spesielt sett i forhold til reindriften, vedrørende gjerder og anlegg, 
flytting/samling og årstidsbeite.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens
§ 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Birger Mathiassen byggetillatelse for
oppføring av tilbygg på servicebygg, beliggende på eiendommen 1943/7/1/2

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1,gis BYGGtorget 
Betongservice AS (org.nr 944896600) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, 
søkerfunksjonen og PRO, arkitekturprosjektering og prosjektering hele tiltaket. Alt i 
tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1,gis Soleng Bygg AS 
(org.nr 998529093) ansvarsrett i følgende funksjoner: UTF. Tømrerarbeid. Tiltaksklasse 1. 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Synatur V/Birger Mathiassen 9163 JØKELFJORD
Soleng Bygg As Postboks 99 9146 OLDERDALEN



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Storeste Entreprenør AS
Hovedveien 16
9151  STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 93/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/1391-18 40915/2014 1943/14/29 22.10.2014

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/29

Saksopplysninger:
Matthias Welz søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på sin enebolig. Dette på eiendommen 
14/29 i Burfjorddalen. Tilbygget skal oppføres med loft og har et totalt BYA på 87m². Tilbygget 
vil føre til at boligen vil komme ca. 8,5 meter i fra kommunal veg.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Storeste Entreprenør AS (org.nr 998056519) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK, søkerfunksjonen og PRO, bygningskonstruksjoner. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Matthias Welz søker om selvbyggerfunksjon på UTF for tilbygget. Tiltaksklasse 1. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2
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Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Egen og medhjelpers kompetanse, er synliggjort i forbindelse med søknaden om personlig 
ansvarsrett som selvbygger. 

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2. Boligen er tilknyttet privat vannverk.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Tiltaket er i tilknytning til egenbolig på opparbeidet tomt.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no).
Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil
ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område for bebyggelse. Tiltaket er på egen, 
opparbeidet tomt.
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Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Matthias Welz byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på eiendommen 14/29

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Storeste Entreprenør AS 
(org.nr 998056519) ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK, søkerfunksjonen og PRO, bygningskonstruksjoner. Alt i tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig
ansvarsrett til Matthias Welz, i følgende funksjoner; UTF: hele tilbygget. Tiltaksklasse 1.

Vilkår:
Kvænangen kommune tillater at tilbygget oppføres ca. 8,5 meter i fra midten av kommunal
veg. Dette med vilkår om at nåværende og framtidige eiere av 14/29 ikke kan sette fram
krav om erstatning for skade på boligen i forbindelse med veivedlikehold, snøbrøyting eller 
øvrig trafikk.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de 
endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være 
uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Matthias Welz 9161 BURFJORD
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Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)
Referansenummer: 8CRHG5

Registrert dato: 10.09.2014 16:37:53

T Vedlegg ettersendes via post

Innledning
Du må søke om tillatelse til all kjøring som ikke er uttrykkelig tillatt etter lov eller forskrift.
 
Gjelder søknaden leiekjøring
¤ Nei
Er søkeren
¤ Privatperson
 
Motorferdsel i utmark og vassdrag skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og mennesker.

Søkeren
Opplysninger om søkeren
Fødselsdato

08.07.1979
[dd.mm.åååå]
Fornavn

John Eivind
Etternavn

Karlsen
Adresse

Moan 36
Postnummer

9151
Poststed

STORSLETT
Telefon

90589612
Mobil

90589612
E-post

jo-eivi@online.no
 
Skal søkeren kun kjøre selv
¤ Nei
Hvis søkeren ikke skal kjøre selv, eller det skal være flere sjåfører, oppgi andre sjåfører

Fornavn Etternavn Telefon

Merete Karlsen 90051290 

Kjøretøy
Kjøretøytype
T Snøscooter
Registreringsnummer

EY2293 
 
 
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
T For vedkjøring T Kjelke

Tidsrom
Det søkes om kjøring på
T Snødekt mark/islagt vann
 
Dag(er) og/eller periode(r) det søkes for
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Skal kjøringen foregå
T Over en/flere perioder
Dato fra Dato til Antall turer denne perioden

01.12.2014 15.05.2015 5 - 10 turer 
 
Søkes det for tilsvarende dag(er) og/eller periode(r) i flere år
¤ Ja ¡ Nei
Antall år

4

Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
T Transport av utstyr og bagasje til hytte
T Transport av ved
T Transport ved andre særlige behov (beskriv nedenfor)
Nærmere opplysninger om formål

Tilsyn av egen eiendom inkludert hus i Valanhamn. Eiendom 45/3. Transport av personell og utstyr til og fra hus
45/3, til Hurtigbåtkai i Valanhamn.

Behov for ledsager
¤ Nei

Hytta

Opplysninger om hytta
Tilknytning til eiendommen det søkes om kjøring til
¤ Eier
Gårdsnr

45
Bruksnr

3
Festenr

Beskrivelse av hyttas beliggenhet

Ligger i Valanhamn på Langstrandneset.

Opplysninger om hytteeier
 

Ferdselsområde
Kartskisse med inntegnet trasé skal vedlegges søknaden.
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Eventuell nærmere beskrivelse av området

Fra Oksfjord til Valanhamn via Meiland og fra Hytta til Kai i Valanhamn. Standar skutertrase. Transoprt av ved på
egen eiendom. 45/3

Grunneier(ne)s navn

 
 
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Øyvind Boberg

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 85/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3131-2 37061/2014 L42 25.09.2014

1943/7/34. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg.

Saksopplysninger: 

Vurderinger:

Vedtak:

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til [Klikk her og skriv klageinstans] .  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet 
kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen
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Jan Inge Karlsen
Avd. ing Bygg

Kopi til:
Wiggo Matrhiassen Stormoveien 12 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Anne Berit Bæhr/Trond Jensen

9162  SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 89/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-112 39046/2014 M88 09.10.2014

Søknad om opphevelse av fyringsforbud

Saksopplysninger: 
Lov av 14.juni 2002 nr 20(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt
Forskrift av 26. juni 2002 nr 847(forebyggendeforskriften) Kap. 7

Vurderinger:
Komtek avtale 200833/ Gnr. 31 Bnr. 11 Bygg 11621171 Enebolig
Etter dokumentasjon 18.09.14, Røykløpet er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand.

Vedtak:
Oppheving av fyringsforbud, fra dags dato.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef
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DIREKTORATET
FOR BYGGKVALITET

Kommunens saksnr. Vedlegg nr.

G-

Kontrollerklæring med sluttrapport
Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av  ansvarlig søker.

k445E/k)
Erklaeringen gjelder

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr. Bygningsnr. Bolignr. Kommune

Elendom/
byggested Adresse Postnr. PoWed

& c=-30Q04LcA1 16( -6(APF-9-oro
Ansvarlig kontrollerende

Foretakets navn

	

Sore.R SECuicc 53® /Ar &)Cf (ik cr-t-6,c)3,93

Ansvarsrett
gitt dato

Ansvarsområdet

Hentet fra
søknad om
ansvarsrett

Skor(sTe(A) Pc(-14G(cIT-6(Nti6
HEATFAc 1SomiAl  (ii.SoLGQ1-  R(bit ti\0,,JTECr

(AJA) Picerk-ykuTTAk,

?(-(00, DokugC-Ark- AJQ SiA/i6F

?(C6k7)k-i-

(A4Q4,(.,--k'I UILS

Sluttrapport

Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll

Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll

Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll

Vedlegg Vedlegg nr.
Plan for uavhengig kontroll G_

Erklæring og underskrIft

Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte.
Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.

Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det
kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.

Dato Kontrollerende foretaks underskrift Gjentas med blokkbokstaver

g0_1302G,

Blankett 5149 Bokmål Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet  01.01.2013 Side 1 av 1



SINTEF
PRODUKTDOKUMENTASJON

SINTEF 128-035

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med Teknisk forskrift, sist endret 26 januar 2007 og
tilhørende Veiledning av 1997-01-22, rev. mars 2007, bekrefter SINTEF NEL as, med grunnlag i provingsrapporter

og vurderinger, at angitt produkt imotekommer norske myndigheters krav til brannteknisk sikkerhet og begrenset
luftforurensning.

Skorsteiner: Heat-Fab skorsteinsforbedring

Produktansvarlig: Vangbo A/S
NO-2040 Klata, Norge

Produktdokumentasjonens gyldighet er betinget av at produktet er i overensstemmelse med
spesifikasjonene i vedlegg og at de blir montert og behandlet på en forskriftsrnessig måte og
at alle viktige detaljer i denne prosessen nøyaktig følger det som er beskrevet i tilhørende
monterings- og bruksanvisning som er kontrollert, akseptert, stemplet og signert av SINTEF
NBL. Både anvisning og produktdokumentasjon skal følge produktet eller være lett
tilgjengelig for kjøper, bruker, kontrollør og lokal saksbehandler/myndighet.

Produktet skal merkes med SINTEF 128-035, i tillegg til produktnavn og modellbetegnelse,
produktansvarlig og/eller produsent og produksjonsinformasjon for sporbarhet.
Merkingen skal være lett synlig.

Produktet skal ha en årlig, ekstern oppfølging av kvaliteten gjennom en tilvirkningskontroll,
som er tilpasset produktet. Kontrollen skal overvåke produktenes samsvar med
dokumentunderlaget og være spesifisert i skriftlig avtale med SINTEF NBL.

Førstegangs utstedelse: 1995-10-15. Fornyelse utstedes på grunnlag av skriftlig søknad.
Oppsigelse ved innehaver skal være skriftlig med 6 mnd. varsling. SINTEF NBL kan
tilbakekalle en produktdokumentasjon ved misligheter eller misbruk, når skriftlig pålegg om
endring ikke blir tatt til følge.

Utstedt: 2009-11-05.
Gyldig til: 2014-11-05.

Svein Baad P. Stensaas
Avd.sjef F ker

SINTEF NBL as
Postadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-postnblanbl.sintermo
Besoksadresse: Tillerbruvegen 202 Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sinteEno
Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

Se bakside 




25 ÅRS GARANTI!

VANGBO A/S garanterer Heat Fab
skorsteinsforing 125 år fra kjøpsdato.

Garantien dekker rørdetaljer med påviselig
defekt materiale og/eller utførelse, og

forutsetter at våre produkter er korrekt
innstallert og anvendt.

Denne garantien dekker ikke misbruk av
vårt produkt. Skorsteinen må feies årlig

av godkjent feier.

Med vennlig hilsen

VANGBO A/S

111,1it 1F^ b
High-performance chimneys and vents.

1.14ger

VASIGBO A/S, 2040 Kløfta.
Tlf: 63 98 12 20, Fax: 63 98 04 65
E-post: vangbo online.no

‘41 web: www.vangbo.no



SINTEF
SINTEF 128-035

Heat-Fab skorsteinsforbedrine
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Vedlegg til produktdokumentasjon SINTEF 128-035 av 2009-11-05.

Produkter: Heat-Fob skorsteinsforbedring

Produktbeskrivelse:
Et komplett system av rørkomponenter av stål i et utvalg av dimensjoner, med eller
uten isolasjon, som kan tilpasses eksisterende skorsteiner i forbindelse med
rehabilitering. Kan også benyttes som forbindelsesrør mellom ildsted og skorstein.
Arbeidet må bare utføres av montør godkjent av Vangbo A/S.

Anvendelse:
Rehabiliteringsmetode for element- og tegiskorsteiner. Metoden kan også benyttes
for halvsteins teglskorsteiner som fra gammelt av er satt opp mot vegg av brennbart
materiale. Dette vil kreve stabil og sikker plassering av rørene i avstand fra gammel
vange på minst 20 mm med god lufting. Skorsteiner godkjent for oppstilling direkte
mot brennbar vegg, i eller før 1985 må vurderes spesielt i forhold til behov for
luftkjøling. Detaljer og betingelser gitt i monteringsanvisning.

Grunniag rapport:
Prøvingsattest 250040.10/91.401 av 1991-11-01 i henhold til NS 3909.

Grunnlag vurdering:
Vurdering 250065/91.402 av 91-11-05 og 250040.20/91.440 av 91-11-27 alt fra
Norges branntekniske laboratorium as.

Grunnlag tegning:
Tegningsunderlag: Produktutvalg og dimensjoner som vist i stemplet
monteringsanvisning.

Gyldighetstid:
Vedleggets gyldighet er entydig knyttet til dokumentets første side med de krav,
forutsetninger og tidsangivelser som der er presentert.

Utstedt: 2009-11-05.

50C1,11. C.4.
Svein Baad Jan Stensaas
Avd. sj ef Fors r

SINTEF NBL as
Fostadresse: 7465 Trondheim Telefon: 73 59 10 78 E-post nblffimbl.sinterno
Besoksadresse: Tillerbruvegert 202 Telefaks: 73 59 10 44 Internet: nbl.sintefno
Foretaksregister: NO 982 930 057 MVA

Sefremside



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Bård Kaasen

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 91/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-114 39047/2014 M88 09.10.2014

Oppheving av fyringsforbud.

Saksopplysninger: 
Lov av 14.juni 2002 nr 20(brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første ledd bokstav h, samt
Forskrift av 26. juni 2002 nr 847(forebyggendeforskriften) Kap. 7

Vurderinger:
Komtek avtale 200535/ Gnr.14 Bnr.1 Bygg 192259134 Enebolig
Etter dokumentasjon 25.09.14, Røykløpet er rehabilitert og funnet i forskriftsmessig stand.

Vedtak:
Oppheving av fyringsforbud, fra dags dato.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Lise Tvenning
Pb 7
9189  SKJERVØY

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 92/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-118 39049/2014 M88 09.10.2014

Klage på fyringsforhold i vedtak nr. 57/14.

Saksopplysninger: 
Kvænangen Brannvesen gjennomførte tilsyn med fyringsanlegget i ovennevnte objekt. Tilsynet
ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11 første
ledd bokstav h, samt Forskrift av 26. juni 2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 7. Kravene
til fyringsanlegget er nedfelt i brann- og eksplosjonsvernloven § 6, samt Forskrift av 26. juni
2002 nr 847 (forebyggendeforskriften) kap. 2. Sikkerhetsnivået ved fyringsanlegget er vurdert i
forhold til kravene i Forebyggendeforskriften

Vurderinger:
Det er registrert 2 avvik den 19.05.14
Typegodkjent stige
Skorstein er ikke typegodkjent, gjennomføring er ikke godkjent og medfører stor brannfare

Klagen inneholder ingen opplysninger som påvirker tidligere vedtak.

Vedtak:
Fyringsforbudet opprettholdes 
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef

Vedlegg
1 Bilde
2 Bilde







Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Alette Isaksen

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 94/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3498-2 41856/2014 L42 29.10.2014

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/24/19

Saksopplysninger:
Alette Isaksen søker om tillatelse til riving og bygging av nytt naust, på eiendommen 24/19. 
BYA er på 32m². Naustet skal flyttes ca. 20 meter i fra det eksisterende. På grunn av problemer 
ved stor flo, så vil det nye naustet bli plassert litt lengere opp i fra strandsonen. Der er en 
eksisterende båtstø i dag. Tiltaket er i strandsonen og en dispensasjon i fra Plan-og 
bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag, må foreligge for å kunne 
innvilge søknaden.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

Nabovarsling:
Tiltaket vil ikke gi endret situasjon sett i forhold til naboer.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen
endringer.



Side 2 av 2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Dispensasjoner:
Det søkes om dispensasjon i fra Plan-og bygningsloven § 1-8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og
vassdrag. I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur-og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser. Tiltaket vil ikke føre til at tilgangen og 
bruken av strandsonen for allmenheten vil bli svekket i dette tilfellet. Antallet naust økes ikke. 
Flyttingen av naustet har ikke betydning for allmenheten. Sikkerheten for bygget vil være større i 
forbindelse med stor flo.
Kommunen kan derfor ikke se at det er forhold omkring søknaden som kan være til hinder for en 
slik dispensasjon.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no ) . Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse og byggetillatelse i forhold til 
Naturmangfoldloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for 
området, samt lokal kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne 
søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket plasseres ved eksisterende båtstø. Antallet naust økes 
ikke i området.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen
(www.kart.reindrift.no ). Det omsøkte tiltaket ligger ikke i område for årsbeiter/trekklei eller 
gjerder og anlegg.
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Estetikk:
Naustet skal oppføres i «tradisjonell» nauststil.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningslovens § 19-2 gis dispensasjon i fra Plan-og bygningslovens
§ 1-8,forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Alette Isaksen tillatelse til riving av
naust 192247209, på eiendommen 24/19

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Alette Isaksen byggetillatelse for
oppføring av naust på eiendommen 24/19.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Magne Isaksen Evjenveien 99 9024 TOMASJORD



Kvænangen kommune
Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Arnt Olaussen

  

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 96/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/775-121 42514/2014 M88 03.11.2014

Demontering av fyrsted pga. montering av varmepumpe.

Saksopplysninger: 
Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt
feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen kommune, Troms
Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern
mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende
tiltak og tilsyn § 7-3. / § 8 Gebyrfritak

Vurderinger:
Gnr.35 Bnr.13 Komtek - Avtale nr. 200928 Bygg nr 300198596 / fyringsanlegget er frakoblet.

Vedtak:
Søknad innvilget
Feier gebyr på overnevnte bygg bortfaller med virkning fra 01.01.15

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Fred Tollefsen
Storeng
9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 99/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1375-8 44261/2014 L42 15.11.2014

1943/12/48. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig.

Saksopplysninger:
Fred Tollefsen søker om byggetillatelse for fritidsbolig på eiendommen 12/48. Dette er innenfor 
regulert område; Reguleringsplan for gårdsferie/hytteområde Storeng. Fritidsboligen er plassert 
på feltet for utleiehytter og har et BYA på 63m². Det er en eksisterende fritidsbolig som er revet 
og nå skal settes opp.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Materialhandelen AS (org.nr 0976691490) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: PRO,
UTF og Kontroll. Alt av rørleggerarbeid ut og innvendig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: PRO, 
UTF og Kontroll. Grunnarbeider/gravearbeider. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral 
godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Fred Tollefsen søker om ansvarsrett som selvbygger i følgende funksjoner: 
SØK, søkerfunksjonen, UTF og PRO for fritidsboligen. Tiltaksklasse 1. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3.
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Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.

Det er synliggjort kompetanse i forbindelse med søknaden om personlig ansvarsrett som
selvbygger.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Planstatus:
Tiltaket ligger innenfor Reguleringsplan for Gårdsferie/hytteområde, Storeng. Felt 5 som er et 
område for utleiehytter. Det skal totalt være plass til 4 hytter på feltet, i tillegg til den 
eksisterende. Tiltaket skal være oppført i henhold til reguleringsbestemmelsene for området.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med Pbl. § 27-4. Tiltaket gir ingen 
endringer.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot Naturmangfoldsloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 
Videre har kommunen også sjekket artdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 
arter som er kritisk truet, strekt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
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Søknaden om byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig er vurdert opp i mot
naturmangfoldsloven, og etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for
området, samt lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne 
søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er i regulert område.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det
er ikke avmerket gjerder og anlegg, årsbeiter eller andre registreringer. Kommunen kan derfor
ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark 
hadde ingen merknader til reguleringsplanen, da den var på høring.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. ( www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.
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Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Fred Tollefsen
byggetillatelse for oppføring av fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2 gis Materialhandelen AS 
(org.nr 0976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
PRO, UTF og Kontroll. Alt av rørleggerarbeid ut og innvendig. Tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2 gis Øyvind Boberg Maskin 
(org.nr 995593769), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner: 
PRO, UTF og Kontroll. Grunnarbeider/gravearbeider. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i SAK 10 § 6-8 og Plan-og bygningsloven § 23-5 og § 23-6, gis personlig
ansvarsrett til Fred Tollefsen i følgende funksjoner; SØK, søkerfunksjonen, UTF og PRO 
for fritidsboligen. Tiltaksklasse 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil:40405620

Kopi til:
Øyvind Boberg Maskin 9163 JØKELFJORD
Materialhandelen AS V/Kåre Olsen 9161 BURFJORD
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Øyvind Boberg

9163 JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 100/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1375-9 44262/2014 L42 15.11.2014

1943/12/48. Søknad om utslippstillatelse.

Saksopplysninger: 
Fred Tollefsen søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng. 
Utslippet gjelder sanitært avløpsvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller med 
infiltrasjon i grunnen. Tiltaket ligger innenfor regulert område; Gårdsferie/hytteområde Storeng.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner;
SØK, ansvarlig søker, UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Vurderinger:
Nabovarsel er sendt til berørte naboer, det er ikke framkommet merknader.
Nedgravd slamavskiller skal være på 4m3, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen.
Det er ikke kommunalt vannledningsnett nede ved dette område. Det er ikke framkommet i søknaden at
anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet
vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med;
Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. Øyvind Boberg har ADK 1 sertifikat 
og har prosjektert/utført slike anlegg tidligere.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal 
fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om utslippstillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. Tiltaket er 
plassert innenfor regulert område.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no) , det viser at det ikke er 
registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pb1 § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no) 
Det er ikke avmerket gjerder og anlegg, årsbeiter eller andre registreringer. Kommunen kan derfor ikke se 
at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften. Reindriftsforvaltningen Vest-Finnmark, hadde ingen 
merknader til reguleringsplanen, da den var på høring.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Fred Tollefsen tillatelse til etablering
av avløpsanlegg på eiendommen 12/48, Storeng.

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Fred Tollefsen utslippstillatelse for sanitært avløpsvann 
fra sin fritidsbolig på eiendommen 12/48 på Storeng

Avløpet skal etableres og drives etter kravene i forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 12-13.

Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med vannforsyningsanlegg 
eller andre interesser.

Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer for utforming og 
drift av separate jordrenseanlegg.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Øyvind Boberg Maskin
(org.nr 995593769), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker,
UTF og PRO, hele avløpsanlegget. Tiltaksklasse 1.

Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort.
Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år.

Søknad om ferdigattest med kontrollærklering, sendes kommunen når arbeidet er utført.

Minner om entreprenørens ansvar for Gravemelding.
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Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil:40405620

Kopi til:
Fred Tollefsen 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Jonassen Bygg & Maskin AS

9161 BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 101/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/2772-9 44263/2014 L42 16.11.2014

1943/18/8. Søknad om tillatelse til tiltak. Anlegg/veg.

Saksopplysninger:
Sverre Stellander søker om tillatelse til opparbeidelse av veg og parkering, på eiendommen 18/8 
på Stajord. Tiltaket er satt i gang og utført tiltakshaver. Jf. Plan-og bygningsloven er dette et 
tiltak som skulle vært søkt etter § 20-1. Søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av tiltak skal 
forestås av foretak med ansvarsrett. Dette gjøres nå i ettertid, etter at tiltakshaver er blitt 
tilskrevet. Det omsøkte tiltaket er i tilknytning til Fylkesvei 363.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Jonassen Bygg og Maskin AS (org.nr 999584640), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: 
SØK, ansvarlig søker. PRO, UTF og KONTROLL, hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. 
Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no).

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Det foreligger 
tillatelse i fra Statens vegvesen til veg/parkering.

Vannforsyning og avløp:
Ikke relevant.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen,
(www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, 
viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om bygging av veg, er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.
Omsøkt tiltak er for å sikre egen adkomst til fritidsbolig. 

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. (www.kart.reindrift.no). Det
framkommer ikke Gjerder/anlegg, flytting/samling. Området er betegnet som sommerbeite 
område. Det er snakk om flytting av en avkjørsel ca. 50 meter. Tiltaket vil ikke gi økt trafikk. 
Kommunen kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Sverre Stellander, tillatelse til bygging av
omsøkt vei, på eiendommen 18/8 på Stajord.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1,gis Jonassen Bygg og Maskin 
AS AS (org.nr 999584640) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker. PRO, 
UTF og KONTROLL, hele veiprosjektet. Alt i tiltaksklasse 1.

Denne søknadsbehandlingen vil bli fakturert med:
Søknad med krav til ansvarsrett            Kr 4400,-
Ulovlig byggearbeid, medgått tid 1t.      Kr   985,-
Totalt                                                         Kr 5385

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil:40405620



Side 4 av 4

Kopi til:
Sverre Stellander Finnes vei 35 9550 ØKSFJORD



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Anne K Isaksen
Merkurveien 5
9024  TOMASJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 51/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1789-2 23364/2014 L42 11.06.2014

1943/43/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving av anneks.

Saksopplysninger:
Anne K. Isaksen søker om tillatelse til riving av et gammelt anneks, på eiendommen 43/2 på 
Spildra. I Matrikkelen er bygget registrert med nummer 192263077. Huset ble satt opp som 
bolighus etter krigen, og ble fraflyttet i 1952. De siste årene er det blitt brukt som uthus/anneks. 
Bygget er i dårlig forfatning og ønsket derfor revet. BYA er på 50m².

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

Nabovarsling:
Det foreligger ikke nabovarsling med søknaden. Kommunen ser på tiltaket som lite og det vil 
ikke berøre naboer eller gjenboere. Tiltaket fritas derfor for nabovarsling.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt 
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og 
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal 
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens 
formål. Tiltaket er på eksiterende tomt. Ikke benyttelse av nye arealer. 

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Ikke relevant i forbindelse med søknaden.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.
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Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Anne K. Isaksen tillatelse til riving av 
anneks 192263077, på eiendommen 43/2.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil:40405620 



Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Arne Rasmussen AS
Myggveien16
9514 ALTA

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2011/3799-4 24431/2014 1943/31/68 17.06.2014

FERDIGATTEST 1943/31/68
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
55/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Perten Hyttefelt Gnr/Bnr: 31/68
Tiltakshaver: Britt og Arne Hågensen Adresse: 9515 Alta
Ansvarlig søker: Arne Rasmussen AS Adresse: 9514 Alta  
Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 75m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10, gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 
datert 10.06.2014 fra ansvarlig søker.

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen
at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2011/3799.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Britt og Arne Hågensen Baddoveien 5 9515 ALTA



Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Sigbjørn Johnsen

9161  BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3443-4 37012/2014 L42 25.09.2014

FERDIGATTEST 1943/13/71
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996.

Saksnr: Behandlet i:
84/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Burfjord Gnr/Bnr: 13/71
Tiltakshaver: Sigbjørn Johnsen Adresse: 9161 Burfjord
Ansvarlig søker: Adresse:
Tiltakets art: Garasje Bruksareal: 55m²

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding
datert 18.09.2014 fra tiltakshaver

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om 
ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1.
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av tiltakshaver at sluttkontrollen ikke har 
avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest.

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 
tillatelser som er gitt.

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på
bygningsmyndighetenes avslutning av saken.

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2013/3443.
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Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.arlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Ø. B. Maskin

9163  JØKELFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 88/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3303-2 38076/2014 L42 03.10.2014

1943/7/5. Søknad om tillatelse til tiltak. Vannledning.

Saksopplysninger:
Kyrre Thomassen søker om tillatelse til nedgraving av vannledning, på eiendommen 7/5 i 
Jøkelfjord. Vannledningen skal tilknyttes eiendommen 7/34 og 7/35. Lengden på vannledningen 
blir ca. 150 meter.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Øyvind Boberg Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
Søk, ansvarlig søker, PRO og UTF, hele prosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om 
lokalgodkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for 
omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4
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Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no), og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel
Ikke relevant

Vannforsyning og avløp:
Det foreligger utslippstillatelse for fritidsboligen, som vannledningen skal tilknyttes.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om tillatelse til graving av vannledning er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og 
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt 
lokalkunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar 
lovens formål.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no) og
(www.askeladden.ra.no) . Det viser at det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). 
Området er definert som høstbeiteområde. Kommunen kan ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser 
for reindriften.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Kyrre Thomassen tillatelse til å grave
vannledning på eiendommen 7/5 i Jøkelfjord. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§ 9-2,gis Øyvind Boberg Maskin 
(org.nr 995593769), lokal godkjenning av ansvarsrett i følgende funksjoner; 
Søk, ansvarlig søker, PRO og UTF, hele prosjektet. Alt i tiltaksklasse 1. 

Minner om entreprenørens ansvar for gravemelding og sikring av graveområde i 
forbindelse med utførelsen.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620
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Kopi til:
Johnny Mikkelsen Killiveien 58 9518 ALTA
Kyrre Thomassen 9163 JØKELFJORD
Wiggo Mathiassen Stormoveien 12 9161 BURFJORD



Kvænangen kommune

Kvænangen brannvesen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778847
kommunehuset Brannstasjonen Burfjord Telefaks: 
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Kvænangen kommune
Burfjord
9161  BURFJORD

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2011/4843-5 6301/2014 M82 13.02.2014

Søknad utrykningskjøretøy

Kjennemerke: ZH39878
Understells nummer: WV1ZZZ2KZEX078851
Merke: 5750 VOLKSWAGEN
Modell: CADDY
Type: 2KN
Registrert første: 2013-12-17
Registrert i Norge: 2013-12-17
Registrert på eier: 2013-12-17
Registrert eier: Kvænangen kommune 9161 Burfjord
Kjøretøygruppe: N1
Kjøretøygruppe: 315 VAREBIL (KLASSE 2)
Typegodkjenning: 6255-907/2013

Vurderinger:
Overnevnte kjøretøy skal omregistreres til utrykningskjøretøy, og disponeres av kommunalt 
brannvesen.

Vedtak:
Forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy.
Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 18. januar 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni
1965 nr. 4 § 11, jf. kgl.res. av 21. mars 1986 nr. 750.
Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2003 nr. 22, 10 nov 2005 nr. 1291, 19 nov 2007 nr. 1261.
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§ 2. Godkjenning gis på bakgrunn av søknad fra kjøretøyets eier eller den som disponerer det og
vedtak fattet av
1. brannsjefen
a) når kjøretøyet tilhører kommunen og disponeres av kommunalt brannvesen

Søknaden innvilges.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført
adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Nils Arnold Nilsen
Brannsjef
Direkte innvalg: 77778847/40405609



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Byggmester Reidar Mathisen

2850 LENA

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 48/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3143-6 22233/2014 L42 02.06.2014

Søknad om tillatelse til tiltak 1943/14/24-25

Saksopplysninger:
Jørgen Frantzen Kaasen søker om byggetillatelse for oppføring av enebolig og garasje på 
eiendommen14/24-25 i Burfjorddalen. Garasjen har et BYA på 60m2. Eneboligen har et BYA på 
135m2. Tillatelse til opparbeidelse av vei og tomt ble gitt i delegert vedtak 2013/3143-2. Det 
foreligger også en utslippstillatelse for eneboligen. 

Byggmester Reidar Mathisen (org.nr 974471639), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
SØK; ansvarlig søker, PRO; Fastlegging av bæreevne og fundamentering, Prosjektering av 
Radon sikring, mur og betongarbeider, tømrerarbeider, våtrom med fall og membran. Alt i 
Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

Rør og Bad AS (org.nr 889583762), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, 
innvendig sanitæranlegg. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte
funksjonene.

Super Service V/Bjørnar Boberg (org.nr 997602323), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
UTF og KONTROLL; betong og tømrerarbeider. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 
godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Materialhandelen AS (org.nr 976691490), søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett 
i følgende funksjoner; uavhengig kontroll, fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.

Kyrre Thomassen (org.nr 956436397), søker om lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i 
følgende funksjoner; uavhengig kontroll, lufttetthet i bolig. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke 
sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene.
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Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.

Foretakene med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller pbl.
§ 22-1 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
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Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no).
Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil 
ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område med bebyggelse.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Jørgen Frantzen Kaasen byggetillatelse 
for oppføring av enebolig og garasje på Gnr 14 Bnr 24-25 i Burfjorddalen

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis 
Byggmester Reidar Mathisen (org.nr 974471639), ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; 
ansvarlig søker, PRO; Fastlegging av bæreevne og fundamentering, radon sikring, mur og 
betongarbeider, tømrerarbeider, våtrom med fall og membran. Alt i Tiltaksklasse 1. 
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Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Rør og Bad AS (org.nr 
889583762), ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, innvendig sanitæranlegg. 
Tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Super Service 
V/Bjørnar Boberg (org.nr 997602323), ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF og 
KONTROLL; betong og tømrerarbeider. Tiltaksklasse 1. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Materialhandelen AS 
(org.nr 976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
uavhengig kontroll, fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Kyrre Thomassen 
(org.nr 956436397), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
uavhengig kontroll, lufttetthet i bolig. Tiltaksklasse 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Kyrre Thomassen 9163 JØKELFJORD

Jørgen Frantzen Kaasen 9161 BURFJORD

BYGGtorget Materialhandelen 
AS

9161 BURFJORD

Super Service V/Bjørnar Boberg 9161 BURFJORD

Rør og Bad AS Gakoriveien 17 9512 ALTA
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Kvænangen kommune

Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Byggsøk Norge v/ Margaret Engmo
Pb 973
8001  BODØ

Deres ref:  Vår ref: Arkivkode Dato
911046/2014 L42 17.03.2014

1943/35/76. Søknad om endring av gitt tillatelse.

TILLATELSE TIL ENDRING
Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens § 93
Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av  NN kommunestyre i sak xx/xxxx.

Saksnr: Behandlet i:
16/14 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg

Byggested: Gnr/Bnr: /
Tiltakshaver: Adresse: ,  
Ansvarlig søker: Adresse: ,  
Tiltakets art: Bruksareal: m²

Til tidligere tillatelse godkjent <dato> er det den <dato< mottatt søknad om tillatelse til endring.

VEDTAK:

Søknaden:
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 93 og 95 godkjennes søknad om endret tillatelse for 
oppføring/anlegging av  <beskriv utførlig hva/hvilke tiltak vi oppfatter at det søkes om, slik at det 
ikke kan oppstå tvil i ettertid hva vi egentlig har behandlet>.

Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger stemplet NN kommune Dato2, situasjonskart 
stemplet NN kommune Dato3 og godkjente søknader om ansvarsrett og kontrollerklæringer.

Dispensasjoner:
Med hjemmel i pbl § 7 gis dispensasjon fra <beskriv utførlig hva det søkes om dispensasjon fra>

Vilkår:
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Tiltaket skal utføres i samsvar med ovennevnte dokumentasjon og på følgende vilkår:
< beskriv vilkår og hjemmel>
Godkjenning av foretak foransvarsrett:

Foretak med sentral godkjenning:
Med hjemmel i pbl § 98, jfr. § 98a, gis ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende 
foretak med sentral godkjenning:

Foretak Godkjenningsområde

SØK tiltaksklasse < >
PRO/KPR  <beskriv ansvarsområdet nøye>
tiltaksklasse  < >
UTF/KUT  <beskriv ansvarsområdet nøye>

tiltaksklasse < >

Lokal godkjenning av foretak:
Med hjemmel i pbl §§ 93b og 98 jfr. godkjenningsforskriften (GOF) § 16, gis lokal godkjenning 
av foretak og ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak:

Foretak Godkjenningsområde

SØK tiltaksklasse < >
PRO/KPR <beskriv ansvarsområdet nøye>
tiltaksklasse < >
UTF/KUT <beskriv ansvarsområdet nøye>                                                              

tiltaksklasse < >

Godkjenning av personlig ansvarsrett/selvbygger:
Med hjemmel i GOF § 17 gis personlig ansvarsrett etter pkt. 1 til: <navn på personen) for 
følgende godkjenningsområder og fag, alt. personlig ansvarsrett som selvbygger til <navn på 
person> for følgende godkjenningsområder og fag.

Fritak fra nabovarsling:

Tiltaket:

Plassering i horisontalplanet:

Høydeplassering:

Atkomst/avkjørsel:

Vannforsyning og kloakk:
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Miljøforhold:

Utforming/tilpassing:

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:
Taes alltid med hvis det foreligger krav fra andre sektormyndigheter for utstedelse av tillatelse.
Etter pbl § 7 gjelder dette fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskommunen ved disp fra 
kommuneplanens arealdel eller annen plan. Etter pbl § 95 nr 2 annet ledd omfattes også 
helsemyndighet, brannvernmyndighet, arbeidstilsynet, vegmyndighet (hvis eiendommen/veien er 
uregulert), havnemyndighet, forurensningsmyndighet, Sivilforsvaret, jordlovmyndighet, 
friluftsmyndighet og fredningsmyndighet.

Kontrollform:
Godkjennes som omsøkt
(Taes kun med dersom det kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)

Ansvar:
Godkjennes som omsøkt
(Må endres dersom det må kreves uavhengig kontroll og/eller tverrfaglig kontroll)

SAKSUTREDNING/BEGRUNNELSE FOR VEDTAKET:

Planstatus:

Dispensasjoner:

Nabovarsling:

Administrasjonens drøfting/begrunnelse:

Uttalelse/krav fra andre myndigheter:

Uttalelse fra andre kommunale etater/avdelinger:

Atkomst/avkjørsel:

Vannforsyning og avløp:
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Miljøforhold:

Utforming/tilpassing:

Spesielle forhold:
Her medtas forhold ved saken som ikke fremkommer under noen av det øvrige overskriftene.

Kultur- og fornminner:
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i område, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 
Troms fylkeskommune omgående jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.

Øvrige opplysninger:
For ordens skyld minnes om noen forhold som ansvarlig prosjekterende må være oppmerksom 
på:

Sikkerhet i bruk:
Det vises til bestemmelsene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven kap. VII, 
kap. VIII og kap. X om personlig og materiell sikkerhet, miljø og helse, og brukbarhet.

Utvidet sikring:

Forurenset grunn:

Sikring av byggeplass:

Avfall:

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent kart for plassering, 
tegninger og ansvarsretter skal være tilgjengelig på byggeplassen.

ØVRIGE LOVBESTEMMELSER:

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke 
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf §§ 33 og 34 i forskrift om 
saksbehandling og kontroll i byggesaker. Ved endringer i forhold til tillatelsen, skal det 
innsendes oppdatert situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
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Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. 
Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år, jf plan- og bygningsloven § 96 
første ledd.

Klageadgang:
Denne avgjørelse er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser som kan påklages av 
partene til overordnet forvaltningsorgan innen 3 uker, jf forvaltningsloven § 28 ff. 
En slik klage kan føre til at avgjørelsen blir omgjort. Kommunen er ikke ansvarlig for tap som 
tiltakshaver måtte lide ved en slik omgjøring.

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer .

Med hilsen

Jan Inge Karlsen

Direkte innvalg: 77778841

Kopi til:
Andersen`s rør AS Granåsbakken 11 9513 ALTA



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Torbjørn Johansen

9162 SØRSTRAUMEN

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 52/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1344-5 24092/2014 L42 15.06.2014

1943/35/16. Søknad om tillatelse til tiltak, grillhytte

Saksopplysninger:
Torbjørn Johansen søker om tillatelse til bygging av grillhytte på eiendommen 35/16 i 
Sørfjorden. BYA er på 21m². 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver.

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger 
av info fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal 
kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen
Endringer, da det ikke er søkt om egen avkjørsel i forbindelse med tiltaket.
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Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det 
omsøkte tiltaket ligger i kanten av område avmerket som sommerbeite. Kommunen kan ikke se 
at tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no ). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen.

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.
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Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Torbjørn Johansen byggetillatelse for
oppføring av grillhytte på Gnr 35 Bnr 16, i Sørfjorden.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg:77778841
Mobil: 40405620



Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Andreas Pettersen
Innelvvegen 27
9107 Kvaløya

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 53/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3162-6 24189/2014 L42 16.06.2014

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 1943/28/106

Saksopplysninger:
Andreas Petersen søker om tillatelse til riving av et gammelt naust og oppføring av en ny. Bygget 
står registrert i Matrikkelen med nummer 192246253. Dagen naust er i så dårlig forfatning at det 
kreves en total rehabilitering. Mønehøyden på det nye naustet, blir senket med 1 meter.         
BYA 21m².

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra 
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket gir ingen
endringer.
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Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan- og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som
kan forestås av tiltakshaver.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om rivingstillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens
formål. Tiltaket er på eksiterende nausttomt. Ikke benyttelse av nye arealer.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no), det viser at det 
er registrerte kulturminner i nærliggende område. Arkeologisk minne ca.30 meter nord og 
Arkeologisk minne/automatisk fredet ca.30 meter sør/øst i fra det omsøkte tiltaket. Disse 
framkommer av vedlagt kart. Tiltakshaver har ansvar for ikke å berøre/skade disse.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ). Det 
omsøkte tiltaket ligger ikke i område for årsbeiter/trekklei eller gjerder og anlegg.

Estetikk:
Naustet har på tegningen garasjeport i front. Naust skal ha en tradisjonell nauststil, dette gjelder 
også dørene.

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Andreas Pettersen tillatelse til riving av
naust 192246253.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Andreas Pettersen byggetillatelse for 
oppføring av naust på eiendommen 28/106, på Nordstraumen.

Vilkår:
Naustet skal ha en tradisjonell nauststil. Dør i front skal ikke være av typen garasjeport, 
slik det framkommer på fasadetegninger.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Vedlegg: Kartutsnitt over registrerte kulturminner.
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Gunnar Thomassen
Bærsletta 4
9151 STORSLETT

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 54/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/1343-5 24417/2014 L42 17.06.2014

1943/35/54. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg

Saksopplysninger:
Gunnar Thomassen søker om tillatelse til oppføring av tilbygg på fritidsbolig, beliggende på 
eiendommen 35/54 i Sørfjorden. Samlet BYA er på 44m². Fordelt på 2 tilbygg. 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Ansvarsrett:
Det søkes etter § 20-2 i Plan-og bygningsloven. Tiltak som krever søknad og tillatelse og som 
kan forestås av tiltakshaver

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurderinger av info fra
Karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no) og lokal kunnskap. Minner om 
krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. Byggeteknisk 
forskrift TEK 10§ 13-5.
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Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4. Tiltaket vil ikke gi 
endringer i bruk av atkomst.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.

Kommunen har sjekket ut naturbasen (www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Kommunen har behandlet søknaden om byggetillatelse i forhold til Naturmangfoldloven, og
etter en helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokal
kunnskap, mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens
formål. Tiltaket er på eksiterende tomt. Tilbygg på fritidsbolig.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no ).
Området står registrert som sommerbeiteområde, men kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak 
vil være til hinder for reindriften. Tilbygg på egen fritidsbolig.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner.(www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 
ikke er registrerte kulturminner i nærliggende områder.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.

Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen
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Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-2 gis Gunnar Thomassen byggetillatelse for 
oppføring av tilbygg på Gnr 35, Bnr 54 i Sørfjorden.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Tyrolerhus AS V/Else Gro Andersen
Postboks 101
3201 SANDEFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 58/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2013/3575-7 25782/2014 L42 24.06.2014

Søknad om igangsettingstillatelse 1943/6/3

Saksopplysninger:
Tyrolerhus AS (org.nr.985 23 8855) søker om igangsettingstillatelse på eiendommen 6/3 i
Jøkelfjord. Det søkes om igangsetting av tømrer og blikkenslagerarbeider, installasjon av 
ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger. Påstøp, membran og fall til sluk 
i våtrom. Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk.  I 
delegert vedtak 134/13, med saksnummer 2013/3575-2 ble det gitt rammetillatelse for prosjektet.

Det søkes om følgende ansvarsretter:
Betongservice AS 8 Org.nr 944896600), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 
UTF, Tømrer og blikkenslagerarbeider.
UTF, Installasjon av ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger.
PRO, Påstøp, membran og fall til sluk i våtrom.
PRO, Mur-og betongarbeider.
UTF, Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk.  

Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 og 21-4 gis igangsettingstillatelse for mottatt
søknad, datert 03.06.2014. Tillatelsen gjelder igangsetting for de ansvarsretter som er 
omsøkt. Igangsettingstillatelsen er knyttet opp i mot tidligere godkjente rammetillatelse, 
med saksnummer 2013/3575-2
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Vilkår:
Det sendes inn søknad for ansvarsrett for uavhengig kontroll; fuktsikring av våtrom og 
lufttetthet. Snarest mulig og innen oppstart av våtroms arbeid.

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Betongservice AS 
(Org.nr 944896600), ansvarsrett i følgende funksjoner; 

UTF, Tømrer og blikkenslagerarbeider. 
UTF, Installasjon av ventilasjonsanlegg, innregulering av anlegget. Sentralstøvsuger.
PRO, Påstøp, membran og fall til sluk i våtrom.
PRO, Mur-og betongarbeider.
UTF, Mur-og betongarbeider. Radonsikring, membran på våtrom og tetting mot sluk.  

Alt i tiltaksklasse 1. 

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620

Kopi til:
Betongservice AS Industrivegen 24 9152 SØRKJOSEN
Oleg Strazdin V/BM Consult AS-Birger 
Mathiassen

9163 JØKELFJORD
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Anny Mortensen
Dueveien 18
9015 Tromsø

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 85/12

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2012/3432-3 30746/2012 L42 21.08.2012

Søknad om bruksendring. 1943/22/2. Dorras

Saksopplysninger:
Ravelsnes Gård v/Anny Mortensen og Gudmund Helberg søker om bruksendring. De ønsker å 
gjøre fjøset på eiendommen om til fritidsbolig/aktivitetshus for eget bruk. Fjøset er ikke til bruk i 
landbrukssammenheng.
Gudmund Helberg søker om personlig ansvarsrett som selvbygger for tiltaket, søker og 
utførende. Tiltaksklasse 1. Det vil komme en søknad om utslippstillatelse senere. Tillatelse for 
utvidet bruk av avkjørsel er gitt av Statens vegvesen.

Vurderinger:
Det omsøkte tiltaket ligger på Dorras. Der er det gitt tillatelse til fritidsbebyggelse tidligere. 
Fjøset er oppført i 1956 og har god standard. Det er ikke registrert råteskader noen steder i 
bygningen. Nytt taktekke ble lagt i 2011. Rapport i fra Rejos Takst, dokumenterer dette.
Fjøset er i god teknisk stand. Å ta vare på og restaurere det er positivt, både økonomisk og 
miljømessig.

Gudmund Helberg har levert inn referanseprosjekter på tidligere relevant praksis i forbindelse 
med sin søknad som selvbygger. Han skal også ha hjelp i fra 2 tømrere.
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Vedtak:

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis Anny Mortensen og Gudmund Helberg 
tillatelse til brusendring på eiendommen 22/2, fra driftsbygning/fjøs til fritidsbolig
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 6-8 gis Gudmund Helberg personlig ansvarsrett som 
selvbygger. Tiltaksklasse 1. Søker og utførende.

Tiltakshaver/selvbygger har ansvaret for at arbeidet blir utført etter Plan-og bygningsloven og 
underliggende regelverk.

Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene.

Ved anmodning om ferdigattest skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 
avdekket mangler som hindrer ferdigattest, jf pl § 21-10. Ved endringer som ikke krever egen
søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert informasjon/tegninger og kart.

Søknad om utslippstillatelse skal fremmes på egen søknad.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til 
påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 
som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 
har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelings ingeniør bygg
77778841

Kopi
Gudmund Helberg
Dueveien 18
9015 Tromsø
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Kvænangen kommune
Teknisk/Næringsavdelingen

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778840
kommunehuset kommunehuset Telefaks: 77778807
9161 Burfjord Organisasjonsnr: 940331102
E-post: post@kvanangen.kommune.no Internett: 

www.kvanangen.kommune.no

Materialhandelen AS

9161  BURFJORD

Delegert vedtak
Kvænangen Delegert Teknisk utvalg - nr. 87/14

Deres ref:  Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato
2014/3201-2 37606/2014 L42 01.10.2014

1943/13/183. Søknad om tillatelse til tiltak. Riving/oppføring lager.

Saksopplysninger:
Materialhandelen AS, søker om tillatelse til riving og gjenoppbygging av lager. Lagret er del av 
den eksisterende bygningsmassen, som brukes i dag. BYA på lagret er på 300m². Det blir ingen 
endringer i forhold til oppbygging og bruk, sett i forhold til eksisterende lager.

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket:

Nabovarsling:
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader foreligger.

Sikringstiltak ved byggearbeid:
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2

Gjennomføringsplan:
Gjennomføringsplan foreligger jf. pbl § 21-2 og SAK 10 § 5-3

Ansvarsrett:
Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal
godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte
fagområder.
Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes
jf. pbl.§ 23-4



Side 2 av 2

Byggegrunn/miljøforhold:
I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra
karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart.( www.ngu.no) og lokal kunnskap.
Minner om krav om radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr.
Byggeteknisk forskrift TEK 10§ 13-5.

Atkomst/avkjørsel:
Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med pbl.§ 27-4.

Vannforsyning og avløp:
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avløp i samsvar med pbl. §§ 27-1
og 27-2.

Naturmangfold:
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.
I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik
at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også
som grunnlag for Samisk kultur.»
Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes.
Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal
vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 
vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.
Kommunen har sjekket ut naturbasen,( www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt
med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet.
Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av
arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området.
Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp i mot naturmangfoldloven, og etter en
helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap,
mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.

Reindrift:
Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen.( www.kart.reindrift.no).
Tomten ligger innenfor vår og sommerbeite område. Kommunen kan ikke se at omsøkte tiltak vil 
ha konsekvenser for reindriften. Ligger i et område med bebyggelse.

Kultur-og fornminner:
Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 
det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.
Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten,
Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd.
(pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2).

Avfall:
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20,skal tilfredsstille krav til forsvarlig avfallshåndtering.
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal leveres til 
mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9.
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Dokumentasjon ved tilsyn:
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen

Anmodning om ferdigattest:
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt kontrollen ikke
har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og SAK 10§ 8-1.
Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 
situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering.

Bortfall av tillatelse:
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme
gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.

Vedtak:
Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1 gis…………..byggetillatelse
for oppføring av enebolig og garasje på Gnr…. Bnr…… i Burfjord. 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Materialhandelen AS
(org.nr 976691490), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 
Tiltaksklasse 1.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da 
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 
eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 
at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 
kommer frem.

Med hilsen

Jan Inge Karlsen
Avdelingsingeniør bygg
jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no
Direkte innvalg: 77778841
Mobil: 40405620 
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