
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 01.07.2015 

Tidspunkt: 08:30 – 17:40 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Svein Tømmerbukt Liv Reidun Olsen FRP 

Anne Gerd Jonassen Gøril Severinsen KP 

 

Merknader 

Administrasjonssjefen la ved slutten av møtet fram et notat om ekstra reguleringer pr 30.6.2015 

som i sin helhet lyder: 

 

 

«En del forhold i administrasjonen var ikke oppdaget eller prissatt da sak om reguleringer ble 

framsendt til behandling i folkevalgt organ i mai- og junimøtene. 

 

 Kvænangen barne- og ungdomsskole: Behov for ombygging av dusjskiller.  Dagens åpne 

løsninger fører til at mange elever ikke dusjer tilstrekkelig før bruk av bassenget og etter 

ordinær kroppsøving.  Ombyggingen kan gjøres atskilt fra det planlagte ombyggings-

/byggeprosjektet. 

 Kvænangen barne- og ungdomsskole: Innkjøp av fullt klassesett med PC til 8. klasse.  Vedtatt 

budsjett gir ikke rom for fullt sett og heller ikke utskifting til lærerne. 

 Videreføring av Rent og pent-prosjektet.  Prosjektet er avsluttet, men det er fortsatt bilvrak mm 

som bør fjernes.  Lovens krav om at forurenser skal betale, skal følges, men det kan oppstå 

tvilstilfeller eller saker der det er behov for at kommunen dekker eller forskutterer utgifter til 

fjerning. 

 Brannvesenet: Reparasjon og utskifting av deler til brannbil/vannlevering.  Det er oppdaget 

lekkasjer i de galvaniserte rørene som skal føre vann fra brannbilen.  Flere tiltak er vurdert 

(herunder kjøp av brukt bil/utstyr) og reparasjon og utskifting av deler framstår som det 

billigste. 

 

Administrasjonssjefen vil foreslå at utgifter inntil 500 000 kroner dekkes ved mindreforbruk til 



prosjekt Ombygging/bygging på Kvænangen barne- og ungdomsskole der det for 2015 er 

bevilget 1 million kroner.  Det er usikkert om alle ovennevnte tiltak lar seg gjennomføre, men 

overlates til administrasjonen å prioritere.» 

 

Formannskapet tok saken til behandling og fattet følgende vedtak: 

 

 Under forutsetning av at tiltakene blir utført innenfor en budsjettramme på kr 500.000, dekket 

av mindreforbruk ombygging av Kvænangen b-/u-skole, kan tiltakene iverksettes. 

 Administrasjonssjefen prioriterer tiltakene innenfor gitt ramme. 

 Tilbakemelding på 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       Ronald Jenssen  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 44/15 Nærmiljøtiltak- Badderen grendehus  2015/254 

PS 45/15 Nærmiljøtiltak- Alteidet Samfunnshus  2015/417 

PS 46/15 Nærmiljøtiltak - Koppi Skytepark  2015/499 

PS 47/15 Nærmiljøtiltak - turområde Svanevannet  2015/417 

PS 48/15 Nærmiljøtiltak- Tilrettelagt fiskeplass i Badderen  2015/417 

PS 49/15 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

 2015/437 

PS 50/15 1. gangs behandling av kommuneplanens arealdel 

for Kvænangen Kommune 

 2015/133 

 

 

PS 44/15 Nærmiljøtiltak- Badderen grendehus 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet innvilger kr. 45 000,- til Badderen bygdelag for oppgradering av kjøkken og 

toalett på Badderen grendehus. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene 

innen 6 måneder.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet innvilger kr. 45 000,- til Badderen bygdelag for oppgradering av kjøkken og 

toalett på Badderen grendehus. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene 

innen 6 måneder.  

 

PS 45/15 Nærmiljøtiltak- Alteidet Samfunnshus 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

Formannskapet innvilger kr. 30 000,- til Alteidet samfunnshus for montering av trappeheis. 

Formannskapet ber om tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet innvilger kr. 30 000,- til Alteidet samfunnshus for montering av trappeheis. 

Formannskapet ber om tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

PS 46/15 Nærmiljøtiltak - Koppi Skytepark 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet innvilger kr. 50 000,- til Kvænangen Skytterlag for Koppi Skytepark. 

Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midler innen 6 måneder.   

 

PS 47/15 Nærmiljøtiltak - turområde Svanevannet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Formannskapet innvilger kr. 5000,- til Meis &Sveis EB for opparbeiding av turområde ved 

Svanevannet. Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier. Formannskapet ber om 

tilbakemelding om bruk av midler innen 6 måneder.   

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet innvilger kr. 5000,- til Meis &Sveis EB for opparbeiding av turområde ved 

Svanevannet. Det forutsettes at tiltaket er avklart med grunneier. Formannskapet ber om 

tilbakemelding om bruk av midler innen 6 måneder.   

 

 



PS 48/15 Nærmiljøtiltak- Tilrettelagt fiskeplass i Badderen 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet forutsetter avklaring av drifts- og ansvarsforhold for anlegget, samt nødvendige 

godkjenninger, før endelig vedtak om støtte.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet forutsetter avklaring av drifts- og ansvarsforhold for anlegget, samt nødvendige 

godkjenninger, før endelig vedtak om støtte.  

 

 

PS 49/15 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 

Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra høyre og FrP: Det gis dispensasjon for gesimshøyde og møneretning.  

Votering: Forslaget fra høyre og FrP fikk 4 stemmer og administrasjonssjefens innstilling fikk 

en stemme. Det gis dispensasjon for gesimshøyde og møneretning.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, innvilges 

søknad om dispensasjon for gesimshøyde og møneretning.  

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, innvilges 

søknad om dispensasjon for gesimshøyde. Det innvilges ikke dispensasjon for møneretning. 

 

 

 



PS 50/15 1. gangs behandling av kommuneplanens arealdel for Kvænangen 

Kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2015  

 

Behandling: 

Plankontoret ved Arne Samuelsen, Hanne Vangen og Åsmund Austarheim var til stede under 

gjennomgangen av forslaget.   

Utvalget foretok justeringer og rettelser av framlagt forslag.  Rettelsene ble innarbeidet i saken. 

Forslaget fra administrasjonen ble vedtatt med følgende endringer: 

 

Endringer i planbeskrivelsen: 

 4.2:  En forutsetning for dette er at kommunen kan skaffe ledige tomter også der kommunen ikke 

eier grunn. 

 1.3.7:  Kommunen må i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke er til hinder for lokal 

utvikling. 

 1.5:  Siste setning utvides med: «Der blir akuttberedskap og legebesøk ivaretatt av egen rutebåt.» 

 4.1: (Samfunnsmessige utfordringer): Første setning endres til:» Kvænangen står foran en del 

veivalg som vil være avgjørende for at man greier å videreutvikle seg til å bli en bærekraftig og 

selvstendig kommune inn i fremtiden.» 

 1.2.4:  Overskrift endres til : «Historisk utvikling». Setningene som begynner med «En analyse 

av nedgangstallene..», «Om vi framskriver…», «Ifølge SSB vil…» og «Vi registrerer…» strykes 

og erstattes med «Nå viser befolkningstallene seg relativt stabile.» 

 1.4: (Skoler, barnehager og idrettsanlegg): Setningen «Det forventes at elevtallet vil reduseres» 

strykes.  Antall elever strykes. 

 

Endringer av formålsflater og hensynssoner: 

 Nedre flyttlei i Jøkelfjord markert med hensynssone for reindrift tas ikke med i plankartet.  

 Forslag om grustak på gnr/bnr 8/5 tas inn i planen som område for råstoffutvinning.  

 Område for fritidsbolig skal videreføres i planen med formål fritidsbolig. BFR 08 trekkes helt 

ned til sjøen på gnr/bnr 21/11 bort til snuplassen.  

 Boligtomtene på gnr/bnr 13/20 og 13/276 skal settes til boligformål i planen 

 Olgolaneset settes til næringsformål i planen. Dette innebærer at formålsflatene GF 12, BFT 05, 

SPA 05, BFR 15 og den delen av BFT 06 som ligger nord for europavegen tas ut av planen.   

 Innspill om fritidsbolig og område for fritid og turist på gnr/bnr 37/1 innarbeides i planen.  

 Område for småbåthavn (VS 11) og fritid og turist (BFT 12) skal ikke endres i forhold til innspill 

fra grunneier på gnr/bnr 35/4. 

 Område for fritid og turist (BFT 14) skal ikke endres i forhold til innspill fra grunneier på 

gnr/bnr 36/42 

 Eksisterende idrettsplass på gnr/bnr 36/4 markeres som idrettsanlegg i planen.  

 Forslag om areal for fritidsboliger på gnr/bnr 31/4 innarbeides i planen. 

 Gnr/bnr 31/26 er feilaktig kommet inn under området som er markert som regulert område under 

hensynssone H_910_6. Arealet tas ut av hensynssonen og settes til LNFR. 

 Område VS 1 tas ut av planen. 

 Område BFT 03 reduseres slik at arealet som ligger på gnr/bnr 13/21 settes til offentlig formål.  

 Område BFR 16 tas ut av planen og arealet settes til LNFR i henhold til gjeldende 

reguleringsplan. 

 



 

 

 

Vedtak 
 

Endringer i planbeskrivelsen: 

 4.2:  En forutsetning for dette er at kommunen kan skaffe ledige tomter også der kommunen ikke 

eier grunn. 

 1.3.7:  Kommunen må i størst mulig grad arbeide for at reindrifta ikke er til hinder for lokal 

utvikling. 

 1.5:  Siste setning utvides med: «Der blir akuttberedskap og legebesøk ivaretatt av egen rutebåt.» 

 4.1: (Samfunnsmessige utfordringer): Første setning endres til:» Kvænangen står foran en del 

veivalg som vil være avgjørende for at man greier å videreutvikle seg til å bli en bærekraftig og 

selvstendig kommune inn i fremtiden.» 

 1.2.4:  Overskrift endres til : «Historisk utvikling». Setningene som begynner med «En analyse 

av nedgangstallene..», «Om vi framskriver…», «Ifølge SSB vil…» og «Vi registrerer…» strykes 

og erstattes med «Nå viser befolkningstallene seg relativt stabile.» 

 1.4: (Skoler, barnehager og idrettsanlegg): Setningen «Det forventes at elevtallet vil reduseres» 

strykes.  Antall elever strykes. 

 

Endringer av formålsflater og hensynssoner: 

 Nedre flyttlei i Jøkelfjord markert med hensynssone for reindrift tas ikke med i plankartet.  

 Forslag om grustak på gnr/bnr 8/5 tas inn i planen som område for råstoffutvinning.  

 Område for fritidsbolig skal videreføres i planen med formål fritidsbolig. BFR 08 trekkes helt 

ned til sjøen på gnr/bnr 21/11 bort til snuplassen.  

 Boligtomtene på gnr/bnr 13/20 og 13/276 skal settes til boligformål i planen 

 Olgolaneset settes til næringsformål i planen. Dette innebærer at formålsflatene GF 12, BFT 05, 

SPA 05, BFR 15 og den delen av BFT 06 som ligger nord for europavegen tas ut av planen.   

 Innspill om fritidsbolig og område for fritid og turist på gnr/bnr 37/1 innarbeides i planen.  

 Område for småbåthavn (VS 11) og fritid og turist (BFT 12) skal ikke endres i forhold til innspill 

fra grunneier på gnr/bnr 35/4. 

 Område for fritid og turist (BFT 14) skal ikke endres i forhold til innspill fra grunneier på 

gnr/bnr 36/42 

 Eksisterende idrettsplass på gnr/bnr 36/4 markeres som idrettsanlegg i planen.  

 Forslag om areal for fritidsboliger på gnr/bnr 31/4 innarbeides i planen. 

 Gnr/bnr 31/26 er feilaktig kommet inn under området som er markert som regulert område under 

hensynssone H_910_6. Arealet tas ut av hensynssonen og settes til LNFR. 

 Område VS 1 tas ut av planen. 

 Område BFT 03 reduseres slik at arealet som ligger på gnr/bnr 13/21 settes til offentlig formål.  

 Område BFR 16 tas ut av planen og arealet settes til LNFR i henhold til gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag med de vedtatte endringer til 

kommuneplanens arealdel for Kvænangen kommune 2015 – 2027 ut til offentlig høring.  

Høringsfrist settes til 1. oktober 2015. 

 

 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11–14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 

for Kvænangen kommune 2015 – 2027 ut til offentlig høring.  

 

Høringsfrist settes til 1. oktober 2015. 

 

 

 

 


