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______________________ ______________________ _______________________
Mariann Larsen Gunnar Sollund
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RS 1/15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
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RS 2/15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 
5c

2015/104

RS 3/15 1943/27/8. Søknad om tillatelse i ett trinn. 
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RS 4/15 Fritak av feieravgift 2015/45
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PS 1/15 Budsjett 2015 - økonomiplan 201-2018

Administrasjonssjefens innstilling

Rammer og nedtrekk i budsjettversjon av 20.1.2014 vedtas. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 30.01.2015 

Behandling:

Endringsforslag fra KP/SV: 
1. Administrasjonen bes fremme et forslag til detaljbudsjett som er i samsvar med de tall og 

føringer som framgår av kommunestyrets budsjettvedtak i K-styremøte 17.12.2014, samt 
tidligere K-styrevedtak. Administrasjonen bes videre framlegge fullstendig detaljbudsjett 
for teknisk, drift, bygg og anlegg. 

2. Brøyting av Låvanveien opprettholdes av hensyn til de fastboende og reiselivsbedriften 
på Låvan. 

3. Brøytetilskuddet kr. 100 000,- til veiløse bygder opprettholdes i sin helhet.



4. Brøyting av boligfeltveien på Alteidet fra snuplass til Låvanveien opphører. Innspart 
beløp nyttes til brøyting av Låvanveien.

5. Administrasjonen bes gjennomgå veilysanlegg i Valan og på Ravelsnes/Spildra med 
sikte på innsparinger ved å stenge av disse anleggene, samt vurdere andre kommunale 
veilysanlegg, eventuelt deler av disse. 

6. Økning av godgjøring for personsøker i brannvesenet, kr. 442.000,-, strykes i sin helhet. 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling satt opp mot forslaget fra KP/SV.
Forslaget fra KP/SV ble enstemmig vedtatt.

Votering over de ulike punkter:
Pkt. 1: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 2: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3: Vedtatt mot en stemme. 
Pkt. 4: Enstemmig vedtatt.
Pkt. 5: Vedtatt mot en stemme.
Pkt. 6: Falt med 2 mot 3 stemmer. 

Tilleggsforslag fra AP: 
Nytt pkt. 6: 
Angående gebyrgjennomgangen: Der sees det på mulighetene for økte inntekter blant 
annet betaling for kopiering, kartutskrifter, saksbehandlingsgebyr på søknader om 
dispensasjoner, matrikkelutskrifter og megleropplysninger. 
Tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

1. Administrasjonen bes fremme et forslag til detaljbudsjett som er i samsvar med de tall og 
føringer som framgår av kommunestyrets budsjettvedtak i K-styremøte 17.12.2014, samt 
tidligere K-styrevedtak. Administrasjonen bes videre framlegge fullstendig detaljbudsjett 
for teknisk, drift, bygg og anlegg. 

2. Brøyting av Låvanveien opprettholdes av hensyn til de fastboende og reiselivsbedriften 
på Låvan. 

3. Brøytetilskuddet kr. 100 000,- til veiløse bygder opprettholdes i sin helhet. 

4. Brøyting av boligfeltveien på Alteidet fra snuplass til Låvanveien opphører. Innspart 
beløp nyttes til brøyting av Låvanveien.

5. Administrasjonen bes gjennomgå veilysanlegg i Valan og på Ravelsnes/Spildra med 
sikte på innsparinger ved å stenge av disse anleggene, samt vurdere andre kommunale 
veilysanlegg, eventuelt deler av disse. 

6. Angående gebyrgjennomgangen: Der sees det på mulighetene for økte inntekter blant 
annet betaling for kopiering, kartutskrifter, saksbehandlingsgebyr på søknader om 
dispensasjoner, matrikkelutskrifter og megleropplysninger. 
Tilleggsforslaget fra AP ble enstemmig vedtatt. 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 28.01.2015 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende omforente forslag:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som gir en økonomiplan i 
balanse til møtet i formannskapet 11.02.2015 i henhold til de tall og føringer som er gitt i 
kommunestyremøtet den 17.12.2014.

2. Formannskapet ønsker at administrasjonen synliggjør også et alternativ til 
økonomiplanen som fordeler det totale nedtrekket over to år.

3. Formannskapet inviterer administrasjonen til å utrede virkemidler som på sikt kan gi 
innsparinger i drifta i økonomiplanen.

Vedtak:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som gir en økonomiplan i 
balanse til møtet i formannskapet 11.02.2015 i henhold til de tall og føringer som er gitt i 
kommunestyremøtet den 17.12.2014.

2. Formannskapet ønsker at administrasjonen synliggjør også et alternativ til 
økonomiplanen som fordeler det totale nedtrekket over to år.

3. Formannskapet inviterer administrasjonen til å utrede virkemidler som på sikt kan gi 
innsparinger i drifta i økonomiplanen.

Saksprotokoll i Administrasjonsutvalg - 28.01.2015 

Behandling:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.

Vedtak:

Saken ble sett som feilsendt til administrasjonsutvalget og trekkes fra behandling.



Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 27.01.2015 

Behandling:

Forslag fra Kystpartiet og Valter Olsen:
1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og 

føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere 
kommunestyrevedtak.

2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. 
Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.

3. Vikar og overtidsposten opprettholdes. 

Forslaget fra Kystpartiet og Valter Olsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Administrasjonen må fremme et forslag til detaljbudsjett som er i henhold til de tall og 
føringer som er gitt av kommunestyret i møte den 17.12.14, samt tidligere 
kommunestyrevedtak.

2. Det skal være et belegg på minimum 25 sengeplasser på Gargo sykehjem og sykestue. 
Foreslått overføring/styrking av hjemmebaserte tjenester strykes.

3. Vikar og overtidsposten opprettholdes. 

PS 2/15 Søknad om dispensasjon Motorferdsel i utmark og vassdrag

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 30.01.2015 

Behandling:

Endringsforslag fra Teknisk utvalg: Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark 
og vassdrag avslås. 

Endringsforslaget fra Teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag avslås. 

PS 3/15 Søknad om endring av akvakulturtillatelse for laks på lokalitet 15659 
Nøklan

Forskrift om tillatelse til akvakultur av laks, ørret og regnbueørret 
(laksetildelingsforskriften) fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 22.12.2004.



Rådmannens innstilling

Kvænangen Kommune tilrår at Jøkelfjord Laks AS får innvilget søknaden om endring 
av akvakulturtillatelsen for matfisk av laks ihht søknaden på lokalitet 15659 Nøklan. 

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

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i 4 uker 01.10.2014 – 30.10.2014 på 
kommunens hjemmeside og servicekontor. 

I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i Nord og Norsk Lysningsblad.
Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden.

Saksopplysninger

Jøkelfjord Laks AS har søkt Troms Fylkeskommune om tillatelse til endring av
akvakulturtillatelse for matfisk av laks på lokalitet 15659 Nøklan i Kvænangen 
Kommune. Det søkes om arealendring på akvakulturlokaliteten. Lokaliteten er i dag 
godkjent for en maksimal biomasser på 1800 tonn med 2x4 bur. Lokalitetens areal 
økes til 2x6 bur, totalt blir anlegget 360 meter langt og 120 meter bredt. Fortøyninger 
kommer i tillegg. 

Det søkes ikke om økning av biomasse eller fôrflåte 

Troms Fylkeskommune har sendt denne delen av søknaden til kommunen for 
behandling etter § 8 i laksetildelingsforskriften. Denne paragrafen omhandler 
søknadsbehandlingen av akvakulturanlegg.

I henhold til forskriften § 8 skal søkeren etter anvisning fra kommunen sørge for at 
søknaden legges ut på offentlig ettersyn. Søknaden ble lagt ut til offentlig ettersyn på 
servicekontoret samt kommunens hjemmeside den 01.10.2014. 
Den har også vært annonsert i avisene Nordlys og Fremtid i Nord samt Norsk 
Lysningsblad. Søknaden ble lagt ut med 4 ukers høringsfrist, dvs.
frem til 30.10.2014

Det er i løpet av høringsfristen ikke kommet inn en eneste merknad.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 30.01.2015 

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



PS 4/15 ÅRSMELDING PROSJEKT RENT OG PENT I KVÆNANGEN

Administrasjonssjefens innstilling

Årsmelding for prosjekt Rent og Pent i Kvænangen 2014 godkjennes.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 30.01.2015 

Behandling:

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Årsmelding for Rent og Pent i Kvænangen tas til 
etterretning. Teknisk utvalg ber om at det framlegges oversikt over gjenstående avfall i 
kommunen. 

Forslag fra Gunnar Sollund satt opp mot administrasjonssjefens innstilling. 

Forslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Teknisk utvalg ber om at det framlegges oversikt over gjenstående avfall i kommunen. 

PS 5/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 30.01.2015 

Behandling:

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak:

Referatsakene ble tatt til orientering.



RS 1/15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven §5c

RS 2/15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven 5c

RS 3/15 1943/27/8. Søknad om tillatelse i ett trinn. Tilbygg.

RS 4/15 Fritak av feieravgift

RS 5/15 Ferdigattest 1943/14/24-25

RS 6/15 Ferdigattest 1943/31/35

RS 7/15 Søknad om dispensasjon fra motorferdselsloven


