
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 13.05.2015 

Tidspunkt: 09:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen MEDL H 

Gøril Severinsen NESTL KY 

Jan Helge Jensen LEDER KY 

Liv Reidun Olsen MEDL H 

Tryggve Enoksen MEDL SV 

   

   

 

 

Protokoll fra adresseprosjektet: Det reises spørsmål om godtgjørelse til valgte medlemmer. 

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Formannskapet mener at godtgjørelse til medlemmer i 

adresseprosjektet skal harmoniseres med øvrige godtgjørelser for politiske verv. 

Formannskapet finner det riktig at det gis en rimelig godtgjørelse for vervene og foreslår kr. 

10.000,- som fast sum til leder og kr. 500,- pr møte for alle medlemmer inkludert leder. 

 

Budsjettprosessen 2015 

Formannskapet henviser til økonomireglementet og ber administrasjonen utarbeide et forslag til 

budsjettrammer for de enkelte sektorer og enheter til neste formannskapsmøte. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

  

 

 

 

Underskrift: 

 

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Tryggve Enoksen       Gøril Severinsen 

                                        Saksliste 

 



Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 20/15 Burfjord Kunstrgress  2015/301 

PS 21/15 Høring. Forslag til detaljregulering E6 

Kvænangsfjellet 

 2015/299 

PS 22/15 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

***** ***** ***** 

X 2015/350 

PS 23/15 ***** ***** ***** X 2015/167 

PS 24/15 Referatsaker   

RS 8/15 Oppsigelse fra stilling som konsulent jord, skog 

og utmarksnæring 

X 2015/328 

RS 9/15 Eierskifte fra Matkroken Burfjord til Joker 

Burfjord. 

 2015/5 

 

 

PS 20/15 Burfjord Kunstrgress 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.05.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Ronald Jenssen: Saken utsettes inntil det er innhentet anbud på 

grunnarbeidet. 

 

Votering: Endringsforslaget fra Ronald Jenssen fikk 1 stemme, 4 stemte mot og saken gikk til 

realitetsbehandling. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble tatt opp til votering og fikk 4 stemmer mens 1 stemte mot. 

 

Vedtaket ble som innstilt med rettelse av beløp i pkt. 1 fra 6,5 mill. kr. til 5,5 mill. kr. 

Vedtak: 

1. Med utgangspunkt i fremlagte finansieringsplan fra Burfjord idrettslag, samt oppstilling 

som viser deres andel, så forskutterer Kvænangen kommune bygging av kunstgressbane 

på Burfjord sentralidrettsanlegg, samt stiller garanti i størrelsesorden 5,5 mill. kr. for 

gjennomføring av prosjektet. 

  

2. Forskuttert beløp innfris, så snart tippemidler, refusjon av merverdiavgift og andel fra 

Burfjord idrettslag foreligger.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

3. Med utgangspunkt i fremlagte finansieringsplan fra Burfjord idrettslag, samt oppstilling 

som viser deres andel, så forskutterer Kvænangen kommune bygging av kunstgressbane 

på Burfjord sentralidrettsanlegg, samt stiller garanti i størrelsesorden 6,5 mill. kr. for 

gjennomføring av prosjektet. 



  

4. Forskuttert beløp innfris, så snart tippemidler, refusjon av merverdiavgift og andel fra 

Burfjord idrettslag foreligger.  

   

 

 

PS 21/15 Høring. Forslag til detaljregulering E6 Kvænangsfjellet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.05.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 13.05.2015  

 

Behandling: 

Kommuneplanlegger Bernt Mathiassen orienterte om saken. 

 

Formannskapet fremmet følgende forslag om nytt pkt. 3: For å sikre/legge til rette for 

friluftsparkering/utfartsparkering/hytteparkering ønsker formannskapet en stor parkeringsplass 

ved gammene og en stor parkeringsplass ved Sandneselva. Formannskapet foreslår at parkering 

ved Sandneselva legges sør for brua. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Formannskapet har sett på reguleringsplanen for E6 Kvænangsfjellet. Vår uttalelse gjelder i 

hovedsak det som skal gjøres i Kvænangen kommune. 

Generelt mener vi at enhver utbedring som kan bedre regulariteten over Kvænangsfjellet vil 

være positivt. 

 

 Sikringsnettet kan det reduseres ved å rydde plass ved fjellfoten for nedfall av stein, og den 

massen som fjernes brukes i vegbyggingen. 

 

 Utmarksparkering ved Sandneselva. Da veien blir fire(4) meter høyere enn dagens nivå så 

må det opparbeides en god parkeringsplass for hyttefolkene og samtidig så må den være så 

stor at den også greier å ta imot utmarksparkeringen på vinterstid. 

 



 For å sikre/legge til rette for friluftsparkering/utfartsparkering/hytteparkering ønsker 

formannskapet en stor parkeringsplass ved gammene og en stor parkeringsplass ved 

Sandneselva. Formannskapet foreslår at parkering ved Sandneselva legges sør for brua. 

 

 I forbindelse med kolonnefeltene ber vi Statens vegvesen vurdere tilrettelegging av 

helårsåpne toalettfasiliteter.  

 

 Kvænangen kommune støtter Nordreisa kommunes høringsuttalelse. 

 

 

 

Formannskapets høringsuttalelse E6 Kvænangsfjellet 

Formannskapet har sett på reguleringsplanen for E6 Kvænangsfjellet. Vår uttalelse gjelder i 

hovedsak det som skal gjøres i Kvænangen kommune. 

Generelt mener vi at enhver utbedring som kan bedre regulariteten over Kvænangsfjellet vil 

være positivt. 

 

 Sikringsnettet kan det reduseres ved å rydde plass ved fjellfoten for nedfall av stein, og den 

massen som fjernes brukes i vegbyggingen. 

 

 Utmarksparkering ved Sandneselva. Da veien blir fire(4) meter høyere enn dagens nivå så 

må det opparbeides en god parkeringsplass for hyttefolkene og samtidig så må den være så 

stor at den også greier å ta imot utmarksparkeringen på vinterstid. 

 

 Flere utmarksparkeringer fra gammene (ostesvingen) og ned til Sandneselva på vinterstid. 

Det ihht. høringsdokumentet fra Statens vegvesen i forbindelse med arealplanarbeidet. 

 

 I forbindelse med kolonnefeltene ber vi Statens vegvesen vurdere tilrettelegging av 

helårsåpne toalettfasiliteter.  

 

 Kvænangen kommune støtter Nordreisa kommunes høringsuttalelse. 

 

 

 

PS 22/15 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 

PS 23/15 ***** ***** ***** 

PS 24/15 Referatsaker 

RS 8/15 Oppsigelse fra stilling som konsulent jord, skog og utmarksnæring 

RS 9/15 Eierskifte fra Matkroken Burfjord til Joker Burfjord. 

 


