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 Kvænangen kommunestyre  

 

Budsjettkontroll pr 31. august 2015 

Henvisning til lovverk: 

 

Delegasjonsreglement for Kvænangen kommune 

Økonomireglement for Kvænangen kommune 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Jfr delegasjonsreglementet pkt 22.7.1 skal det avlegges økonomirapport for drifta til 

kommunestyret to ganger i året. 

 

Økonomireglementets pkt 6.1 sier det skal avlegges en ny tertialrapport pr 31. august. I 

tertialrapporten skal det fremgå om virksomheten holdes innenfor de vedtatte budsjettrammer. 

Dersom dette ikke er tilfelle må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. 

 

Budsjettet er stort sett lagt inn i økonomisystemet med den samme periodiseringsnøkkel som 

tidligere år. Blant annet betyr dette at budsjettet for lønn er lagt inn med en periodiseringsnøkkel 

som samsvare med hvordan lønna faktisk kommer til utbetaling. Lønn påløper som kjent i 

regnskapet kun i 11 av 12 måneder på grunn av feriepengeutbetaling i juni. Øvrige utgifter og 

inntekter er som en hovedregel periodisert med like store beløp hver måned, men det jobbes 

fortløpende med å få bedre periodisering på større kostnader og inntekter som vi etter hvert 

lærer kommer til forskjellige tider av året. 

 

Det har allerede vært utført noen budsjettreguleringer innenfor sektorene for å rette opp i feil 

bruk av konto og/eller funksjon. I samarbeid med avdelingsledere er det også for noen 



avdelinger blitt foretatt noen budsjettreguleringer mellom økt inntekt på sykelønnsrefusjoner 

mot økte utgifter til vikarer etc. 

 

I tillegg ble det vedtatt i kommunestyret 24. juni en budsjettregulering av ubenyttet fast lønn 

mot forventet svikt i konsesjonskraftinntektene. Denne budsjettreguleringen har med ett unntak 

vært vellykket, da TU (Tjenester for utviklingshemmede) nå pr 2. tertial ser ut til å ha et 

tilsvarende merforbruk på fast lønn og dette kan være vanskelig å forklare uten å se dette i 

sammenheng med tidligere budsjettregulering. 

 

På denne bakgrunn kan vi presentere følgende budsjettkontroll for sektorene: 

Sentraladministrasjonen Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 5 209 147,76 5 558 917,00 349 769,59 93,71 

Øvrige utgifter 7 386 747,74 8 276 960,00 890 211,95 89,24 

Inntekter -983 155,56 -1 041 800,00 -58 644,34 94,37 

  11 612 739,94 12 794 077,00 1 181 337,20 90,77 

 

Avsatte pensjonsmidler til årets reguleringspremie ligger her i posten lønn inkl sosiale utgifter. 

Reguleringspremien kommer ikke til utbetaling før til høsten og dette forklarer mindreforbruket 

til lønn for sektoren. Det er noe merforbruk på lønn på rådmannskontor som skyldes at 

rådgiverstilling i budsjettet ble forutsatt inndratt fra 1. januar men at det på grunn av 

arbeidsgivers forpliktelser i forbindelse med oppsigelsestid påløp lønnsutgifter et par måneder i 

det nye året. Merforbruk på IT-avdelinga skyldes blant annet lønn til engasjementstillingen som 

skulle avsluttes pr 31. desember men som ble utvidet til 31. mars for å få avsluttet påbegynte 

prosjekter. Det er i tillegg også utgiftsført betydelige midler til overtid uten budsjettdekning.  

 

Avsatte lønnsmidler i forbindelse med årets lønnsoppgjør ligger i posten øvrige utgifter til 

sentraladministrasjonen. Denne budsjettposten gir derfor et skjevt bilde av sektorens forbruk og 

kan alene forklare mindreforbruket på øvrige utgifter. Resultat av årets sentrale lønnsoppgjør 

kommer normalt til utbetaling i 2. tertial men har i år først blitt utbetalt på september lønn. 

Sentralt oppgjør og resultat av lokale lønnsoppgjør får derfor virkning først nå i 3. tertial og 

disse lønnsmidlene blir derfor budsjettregulert til de respektive sektorer etter hvert som de blir 

utbetalt til lønnsmottaker. Økonomiavdelinga har noe merforbruk på grunn av uforutsett 

kostnader til kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med økonomisystemet og noe merutgifter 

til kurs og opplæring. IT-avdelingas poster til datarekvisita/toner etc og til driftsavtaler med 

datasentraler/lisenser er underbudsjetterte og medfører et merforbruk og posten utstyr har et 

merforbruk pr rapporteringsdato men dette kan flates ut noe på tampen av året dersom bruk av 

denne posten minimeres til neste budsjettvedtak foreligger med friske midler. Vi har ikke 

mottatt refusjonskrav for felles IKT-tjenester. Dette kommer normalt i forbindelse med 

årsavslutningen.  

 

Når det gjelder avviket på inntekter så skyldes dette blant annet økonomiavdelinga som har 

manglende inntekter på gebyrer på grunn av lavere volum på nye utlån og refinansieringer enn 

tidligere år.  

 

 

Oppvekst og kultur Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 20 080 754,90 19 665 693,00 -415 061,86 102,11 

Øvrige utgifter 2 645 444,36 3 397 608,00 752 163,86 77,86 

Inntekter -4 004 258,06 -4 238 133,00 -233 875,04 94,48 

  18 721 941,20 18 825 168,00 103 226,96 99,45 



 

Det er i budsjettet for både skole og barnehage vedtatt innsparinger på lønn som først får 

virkning fra høsten av. Dette forklarer derfor merforbruket i stor grad. Fortsatt store utgifter til 

vikarer er også noe av årsaken. Uansett forventes regnskapet mot budsjett å flates ut over året 

når det gjelder lønnsområdet på sektoren. 

 

Øvrige utgifter har et mindreforbruk men dette skyldes blant annet at utgifter til skoleskyss 

kommer ved slutten av semesteret, innkjøp av skolemateriell skjer senere på høsten og 

refusjonskrav fra andre kommuner hvor vi har gjesteelever kommer i ettertid. 

 

Større inntekter enn budsjettert kan stort sett forklares med mere sykelønnsrefusjoner som igjen 

har sammenheng med merforbruk på lønn til vikarer.  

 

 

Helse og omsorg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 36 969 156,73 35 430 409,00 -1 538 747,32 104,34 

Øvrige utgifter 8 718 866,51 7 314 349,00 -1 404 517,13 119,20 

Inntekter -15 920 664,65 -13 793 198,00 2 127 466,90 115,42 

  29 767 358,59 28 951 561,00 -815 797,56 102,82 

 

Helse og omsorg har med unntak av helsestasjon, Gargo sykehjem og TU, tilsynelatende god 

kontroll på sine lønnskostnader pr 2. tertial. Helsestasjonen har slik rapportert ved forrige tertial 

en liten underbudsjettering på fast lønn. Både Gargo sykehjem og TU har stort merforbruk til 

vikarer og ekstrahjelp. TU har også et merforbruk på både fast lønn, et betydelig merforbruk på 

overtid og også et merforbruk til omsorgslønn/støttekontakter/vertsfamilier. Merforbruket på 

fast lønn kan ha sammenheng med tidligere vedtatte budsjettregulering som sett i ettertid kan ha 

vært en feilvurdering for denne avdelinga. Merforbruket på overtid forklares med at det ikke kan 

skaffes vikarer, men det foreligger ingen kjente planer eller konkrete tiltak for at denne posten 

skal bli mindre. Merforbruk på omsorgslønn/støttekontakter/vertsfamilie tyder på at denne 

posten må være underbudsjettert i forhold til de vedtak som fattes for området. 

 

Når det gjelder øvrige utgifter så er det på grunn av kjøp av tjenester for pasient med opphold i 

Skibotn hvor kostnaden belastes Gargo sykehjem at denne posten har et merforbruk. Denne 

kostnaden kom først i løpet av budsjettåret og det var ikke avsatt budsjettmidler for denne 

tjenesten for 2015. Det er søkt Fylkesmannen om kriseskjønnsmidler, og dette blir behandlet i 

løpet av høsten, men det er opplyst av Fylkesmannen at det ikke er påregnelig at vi får 100 % 

finansiering for denne ekstrakostnaden. Denne spesielle kostnaden vil derfor uansett medføre et 

betydelig merforbruk i løpet av året. 

 

Inntektene har noe merinntekt på grunn av større refusjoner fra staten angående lege og større 

sykelønnsrefusjoner fra NAV enn budsjettert. Sykelønnsrefusjonene må igjen ses i sammenheng 

med merforbruk på lønn til vikarer og overtid! 

 

 

Næring og tilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter 4 473 563,46 4 374 667,00 -98 896,87 102,26 

Inntekter -3 835 783,14 -4 374 667,00 -538 883,48 87,68 

  637 780,32 0 -637 780,34   

 

Her kommer inntekter og utgifter på ulike tidspunkt og avvikene vil utjevnes over året. 



 

 

Teknisk sektor Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 3 891 804,90 3 191 713,00 -700 092,07 121,93 

Øvrige utgifter 6 163 976,53 7 233 471,00 1 069 494,02 85,21 

Inntekter -3 709 181,24 -3 785 446,00 -76 265,22 97,99 

  6 346 600,19 6 639 737,00 293 136,73 95,59 

 

Merforbruket på lønn skyldes først og fremst manglende budsjettregulering for interkommunal 

feiertjeneste og forbyggende brann. Dette er lønnskostnader som vil bli søkt refusjon fra de tre 

andre kommunene i samarbeidet og vil derfor flate ut ved avlegging av årsregnskapet. 

 

Øvrige utgifter har et mindreforbruk som blant annet skyldes ubenyttede midler til plankontor da 

vi normalt ikke mottar refusjonskrav fra Nordreisa før ved årsoppgjøret. Videre har vi 

ubenyttede midler til både vintervedlikehold og veilys som vil bli benyttet utover høsten og 

øvrige utgifter vil derfor benyttes i sin helhet i løpet av året. 

 

 

Bygg og anlegg Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 4 426 237,99 3 882 581,00 -543 657,45 114,00 

Øvrige utgifter 9 929 232,48 9 532 967,00 -396 265,51 104,16 

Inntekter -4 263 553,43 -3 672 133,00 591 420,25 116,11 

  10 091 917,04 9 743 414,00 -348 502,71 103,58 

 

Merforbruk på lønn skyldes i sin helhet høyt vikarbruk til renhold. Dette må derfor ses i 

sammenheng med inntektene fra refusjon for sykelønn som gir en betydelig merinntekt. 

 

Merforbruk på øvrige utgifter skyldes i stor grad forsikring som er postert på januar mens 

budsjettet er fordelt på hele året slik at denne posten derfor vil flates ut over året.  I tillegg kan 

det tyde på at det er noe underbudsjettering på kommunale avgifter for noen bygg. Dette må 

korrigeres i konsekvensjustert budsjett for neste år. 

 

 

Skatt og rammetilskudd Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter       

Inntekter -84 022 839,48 -84 361 389,00 -338 549,46 99,60 

  -84 022 839,48 -84 361 389,00 -338 549,46 99,60 

 

Manglende inntekter skyldes manglende rentekompensasjon fra staten som vi får i løpet av 

høsten. 

 

Når det gjelder skatt og rammeoverføringer så har vi så langt hatt en liten svikt i 

skatteinngangen men dette har stort sett så langt blitt kompensert gjennom inntektsutjevningen 

fra staten. På basis av kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett på forsommeren ble 

det lagt til grunn et nedjustert skatteanslag for 2015 men basert på skatteinngangen på landsbasis 

pr 31. august er nå de nyeste prognosene langt mer optimistiske sett over året. Da vi ved forrige 

rapportering ikke hadde mulighet til å budsjettregulere dette usikkerhetsmomentet er det da 

heller ingen grunn til å foreta noen budsjettregulering i denne omgangen. 

 



Når det gjelder salg av konsesjonskraft så viser den ferskeste prognosen fra Ishavskraft at den 

budsjettreguleringen som ble vedtatt i sommer tilsier at vi i løpet av året kan påregne å få 

inntekter i størrelsesorden revidert budsjett. 

 

 

Renter og avdrag Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Øvrige utgifter 5 761 968,29 5 849 606,00 87 637,69 98,50 

Inntekter -1 552 531,28 -7 688 508,00 -6 135 976,68 20,19 

  4 209 437,01 -1 838 902,00 -6 048 338,99 -228,91 

 

Manglende inntekter skyldes blant annet at her verken er bevegelser når det gjelder både 

aksjeutbytte og bruk av disposisjonsfond. Aksjeutbytte kommer normalt til utbetaling sent på 

høsten. Når det gjelder bruk av disposisjonsfond er dette vedtatt brukt til å delvis finansiere årets 

investeringer og dette vil først bli bokført når investeringene er utført. Det er også vedtatt bruk 

av disposisjonsfond til å saldere driftsbudsjettet. Denne posteringen vil også først bli vurdert når 

årsregnskapet skal gjøres opp og en eventuelt ser et regnskapsmessig merforbruk for 2015. 

 

Oppsummert vil vi da presentere følgende budsjettkontroll for hele kommunen samlet: 

 

 

Kvænangen kommune Regnskap Totalt budsjett (1) Rest Forbruk i % 

Lønn inkl sos. utg. 70 577 102,28 67 729 313,00 -2 847 789,13 104,2 

Øvrige utgifter 45 079 799,37 45 979 627,00 899 828,01 98,04 

Inntekter -118 291 966,84 -122 955 274,00 -4 663 307,07 96,21 

  -2 635 065,19 -9 246 333,00 -6 611 268,19 28,5 

 

Lønn og pensjon utgjør som kjent den største andelen av driftsutgiftene. Når det gjelder de 

samlede lønnsutgiftene pr 31. august så fremkommer et merforbruk totalt sett for hele 

virksomheten med ca 2,8 millioner. Det er sektor for Helse og omsorg og sektor for Bygg og 

anlegg som står for den største andelen av dette merforbruket som for det meste gjelder 

vikarbruk og en god del overtid. 

 

Øvrige utgifter har samlet sett et mindreforbruk som blant annet skyldes avsatte midler til årets 

lønnsreguleringer som først vil bli budsjettregulert i løpet av høsten. Vi har også i stor grad 

interkommunale samarbeid hvor vi mottar refusjonskrav i ettertid og dette medfører så langt 

ubenyttede budsjettmidler. 

 

Når det gjelder manglende inntekter så gjelder dette slik forklart i forrige avsnitt blant annet 

manglende føringer av bruk av disposisjonsfond som først vil bli postert i forbindelse med 

årsoppgjøret. 

 

En kan med dette fastslå at virksomheten totalt sett, med unntak av ekstraordinære 

pasientutgifter for kjøp av tjeneste i Skibotn, holdes innenfor vedtatte budsjettrammer og 

budsjettkontrollen gir derfor ikke grunnlag for å iverksette spesielle tiltak overfor avdelingene. 

 

Investeringsregnskapet 

 

Av årets vedtatte investeringer er de fleste prosjekter iverksatt og vil bli gjennomført i løpet av 

budsjettåret slik planlagt. Det er så langt ikke rapportert at noen prosjekter vil medføre fare for 

vesentlige overskridelser. 



 

Vurdering 

 

Det er ikke rapportert fra noen andre enheter enn Gargo sykehjem om forhold som tilsier at det 

vil komme uforutsette kostnader som vi ikke klarer å ta innenfor de vedtatte rammer. Det er søkt 

Fylkesmannen om kriseseskjønnsmidler for denne ekstrakostnaden men det er stor usikkerhet 

ved hvor mye Fylksamannen kan bidra med. På kort sikt er det ikke mulig å budsjettregulere 

merkostnadene for kjøp av tjenester for pasient med opphold i Skibotn som belastes Gargo 

sykehjem. Det må påregnes at deler av denne kostnaden vil fremkomme som et udekket 

merforbruk ved årsslutt.  

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/606 -2 

Arkiv: 243 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 

 Dato:                 21.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Søknad om forskuttering av tippemidler 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad og tilsagnsbrev 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger søknaden i fra Kvænangen skytterlag om forskuttering av 

spillemidler. 85% av tildelte midler, det vil si 219 000,- 

Tilbakebetaling; Ved utbetaling av spillemidler, skal Kvænangen kommune trekke fra 

forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen skytterlag søker om forskuttering av tippemidler. Ved fordeling av spillemidler til 

idrettsanlegg 2015, ble det i fylkesrådssak 120/15 innvilget 258 000,- kroner til Kvænangen 

skytterlag. Dette i forbindelse med renovering/oppgradering av Koppi Skytepark. Prosjektet har 

en kostnadsramme på 619 000,- kroner 

 

Vurdering 

Kvænangen skytterlag gjør et veldig godt arbeid innenfor skyttersporten og har hatt en svært 

god og positiv utvikling de siste årene. En påkrevd renovering av Koppi er igangsatt og på sikt 

skal anlegget framstå som attraktivt og moderne anlegg innen skyttermiljøet. 

En forskuttering av tippemidler, vil gjøre at Kvænangen skytterlag ikke trenger å oppta et dyrt 

byggelån i forbindelse med utbedringen. Det vil derfor være kostnadsbesparende for laget. 



Ved en forskuttering på 100%, vil kommunen måtte be om tilbakebetaling, om prosjektet skulle 

bli billigere som antatt. Det anbefales derfor en forskuttering på 85% av det tildelte beløpet. 

Utbetaling av tippemidler vil skje etter at prosjektet er ferdig og anleggseier har sendt inn 

kontrollert regnskap og en bekreftelse i fra kommunen om at anlegget er fullført i samsvar med 

godkjente planer. Kommunerevisor skal kontrollere regnskapet. 

 

 









 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/125 -17 

Arkiv: U43 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 23.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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 Kvænangen kommunestyre  

 

Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å anlegge akvakulturanlegg 

på østsiden av Spildra - Marine Harvest 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven § 19-2 

Naturmangfoldloven §§- 8-12 

 

Vedlegg 

1 00024H.pdf 

2 00010H.pdf 

3 00004H.pdf 

4 00005H.pdf 

5 00001H.pdf 

6 00001H.pdf 

7 00010H.pdf 

8 00018H.pdf 

9 00008H.pdf 

10 Særutskrift Søknad om dispensasjon fra gjeldene kystsone plan 

11 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for akvakulturlokalitet på østsiden av Spildra 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan i plan og bygningsloven § 19-2 gir Kvænangen kommune Marine Harvest 

dispensasjon fra Kystsoneplanen for å etablere et anlegg for akvakultur ved Ravelsnes på 

østsiden av Spildra. Tillatelsen gjelder i 5 år fra eventuell konsesjon etter akvakulturloven blir 

gitt.  

Tillatelsen omfatter et areal på ca. 4,5 km2 inkludert fortøyninger. Plassering fremgår av kart: 

 



 
 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen 

 

 Anlegget skal lokaliseres og fortøyes på en slik måte at det er fri ferdsel for mindre 

fartøy mellom anlegget og land. 

 Anlegget skal bare benyttes til produksjon av laks.  

 Når forsøksperioden er over skal alt utstyr i sjøen være ryddet og fjernet.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven § 8-12 fremgår av saksutredningen. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Marine Harvest AS har i samarbeid med Helgeland Havbruksstasjon søkt om midlertidig 

dispensasjon fra Kystsoneplanen for Kvænangen 2013-2028 og søker om å etablere et anlegg for 

produksjon av laks på østsiden av Spildra. Dispensasjonen som søkes omfatter et areal på 0,12km2 

ved overflaten og 4,5 km2 inkludert fortøyningene. Det er søkt om en midlertidig tillatelse. Med 

tanke på at det skal gjøres store investeringer så er det ønskelig for marine Harvest å ha en viss 

varighet på tillatelsen. De mener at 5 år bør være et minimum.   

 
Lokaliseringen er markert på kartet med rød sirkel.  

 



Marine Harvest er det største oppdrettsselskapet i Norge med over 1600 ansatte. I Norge  

dekker de hele verdikjeden fra fôrproduksjon til stamfisk, rogn, matfisk, foredling og  

distribusjon til salg. Helgeland Havbruksstasjon jobber med næringsrettet forsknings- og 

utviklingsarbeid med særskilt fokus på ernæring, fiskehelse og miljø.  

 

Bakgrunn for søknaden:  

Søknaden er grunngitt med at lokaliteten er svært godt egna til formålet både med tanke på 

plassering og de fysiske forholdene på stedet. Dette innebærer at det kan opprettholdes en høy 

produksjon i Kvænangen samtidig som de miljømessige konsekvensene og smittefaren mellom 

anleggene holdes nede. Kvænangen er delt inn i 4 produksjonssoner der hver sone fylles opp med en 

generasjon, og når den er vokst opp så brakklegges hele sonen i en periode. Ved for liten kapasitet 

tvinges det frem løsninger som innebærer kortere brakkleggingstid som følge av at ulike 

generasjoner må inn i samme sone. To av sonene har for liten kapasitet i forhold til driftsopplegget 

som Marine Harvest har i Kvænangen. Det er derfor viktig å kunne ta i bruk en ekstra lokalitet for å 

ivarta kontinuiteten i alle produksjonsledd, og få driftsmessig og miljømessig gode løsninger.  

 

Planstatus og forholdet til overordna plan 

Arealet er i kystsoneplanen definert som fiskeområde og det er nødvendig med dispensasjon fra 

plan- og bygningsloven § 19-2.  

Dispensasjonsspørsmålet vurderes etter kapittel 19 i Plan og Bygningsloven. Her heter det at naboer 

og regionale og statlige myndigheter skal få mulighet til å uttale seg før det fattes vedtak om å 

dispensere fra en vedtatt plan. 

 

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: ”at dispensasjon ikke kan gis dersom 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir 

vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

 

Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens 

konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og 

mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om 

planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg 

negativt om dispensasjonssøknaden.” 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn ved  

utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. I § 8 framgår det at offentlige 

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 

bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for å skade 

naturmangfoldet. Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet 

blir utsatt for (§ 10). Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger et tiltak 

kan ha på naturmiljøet, skal føre-var-prinsippet legges til grunn (§ 9), slik at vesentlig skade på 

naturmangfoldet unngås ved at det treffes en beslutning på et for dårlig kunnskapsgrunnlag. 

Kostnadene med miljøforringelse skal dekkes av tiltakshaver (§11) og det skal tas utgangspunkt i 

miljøforsvarlige teknikker eller driftsmetoder som gir den beste samfunnsmessige resultat på kort og 

lang sikt (§ 12). 

 

Tidligere behandling 

På grunn av kort tid siden kystsoneplanen var behandlet så ble søknaden om dispensasjon lagt frem 

for formannskapet og kommunestyret før den gikk ut på høring for å vurdere om det var grunnlag 

for å gå videre i saksbehandlingen. 

 



Kvænangen kommunestyre gjorde følgende vedtak i møtet 29.04.2015: 

«Under forutsetning av at kunnskapsgrunnlaget jfr Naturmangfoldsloven § 8 og høring etter PBL § 

19 blir varetatt på lovmessig måte, gis dispensasjon fra Kvænangen kommunes gjeldende 

kystsoneplan knyttet til området A10 Spildra øst. Området brukes til akvakultur.» 

 

 

Høring 

Søknaden har vært på høring med frist for 25. august 2015. Innspill med kort sammendrag 

følger: 

 

 Troms Fylkeskommune mener slike saker bør behandles gjennom planprosesser og 

ikke dispensasjoner, men de har ikke avgjørende merknader til dispensasjonssøknaden. 

De viser til at det er behov for flere lokaliteter for å videreutvikle akvakulturnæringen og 

at den foreslåtte lokaliteten er svært viktig for Marine Harvest. 

 Kystverket fraråder at det gis dispensasjon/som omsøkt. De viser til at planen nylig er 

vedtatt og det framkommer ikke at det er interessene omkring arealbruken er endret. En 

dispensasjon vil være en ulempe for planens legitimitet. Det drives fiske i området, og et 

akvakulturanlegg vil kunne være til hinder for framkommelighet i forbindelse med 

utøvelse av fiske. Kravene som plan og bygningsloven setter for å innvilge en 

dispensasjon synes ikke å være til stede, da hensynet til fiskeriformålet blir vesentlig 

tilsidesatt.   

 Fiskarlaget Nord går sterkt imot forslaget. En akvakulturlokalitet vil forstyrre 

fiskeristrukturen. Spildra er et sentralt fiskefelt fordi strøm og bunnforhold gjør at flere 

arter trives der. Fangsttallene viser at det er et omfattende fiskeri i området med 90 båter 

i 2014. Dette innebærer en stor næringsmessig verdi for samfunnet og et stort antall 

næringsaktører. En akvakulturlokalitet her vil innskrenke fiskernes plassbehov og 

medføre ulemper for næringa.   

 Fiskeridirektoratet fraråder plassering av akvakulturlokalitet slik det søkes om. De 

mener at lokaliteten bør flyttes for å begrens de negative virkningene på 

fiskerinteressene. Den foreslåtte lokaliteten berører gytefelt for torsk og registrerte 

rekefelt. De ber om at plassering av lokaliteten vurderes på nytt. De foreslår at 

lokaliteten kan trekkes lenger sør og øst eller flyttes til nordsiden av fjorden (like sør for 

Reinfjord) der konfliktene med fiskeriinteressene synes å være mindre. 

 Spindaj AS fremmer en rekke argument mot å anlegge en akvakulturlokalitet ved 

Spildra. Tiltaket vil føre til en rekke ulemper for bedriften. Det foreslåtte området er et 

viktig fiskeområde med kort avstand for ilandføring av fisken. Det er også et område 

som er skjerma for været og dermed er en trygg plass under mange værforhold. 

Usikkerheten rundt arealbruken i sjøområdene fører til at planer om å utvide driften 

legges på is. Bedriften har i dag to ansatte og er lokalisert å Spildra. 

 Spildra grendelag er imot at det etableres en akvakulturlokalitet. Det vises til den nylig 

vedtatte kystsoneplanen som viser hvilke områder som skal frigis til oppdrett. Omsøkt 

lokalitet ligger midt i Skreiinnsiget og det er frykt for at siget videre inn i fjorden 

blokkeres. Anlegget påvirker også et rekefelt.  

 Kvænangen fiskarlag går i mot at det dispenseres fra kystsoneplanen og etableres 

akvakultur NØ for Spildra. En akvakulturlokalitet vil forstyrre fiskeristrukturen. Spildra 

er et sentralt fiskefelt fordi strøm og bunnforhold gjør at flere arter trives der. 

Fangsttallene viser at det er et omfattende fiskeri i området med 90 båter i 2014. Dette 

innebærer en stor næringsmessig verdi for samfunnet og et stort antall næringsaktører. 

En akvakulturlokalitet her vil innskrenke fiskernes plassbehov og medføre ulemper for 

næringa. Det vises til at den store usikkerheten rundt skadevirkningene av oppdratt 

medfører at det ikke bør tildeles nye lokaliteter før det foreligger mer forskning. 

Akvakulturnæringa må over på lukka anlegg.  



 Sametinget er i mot at det gis dispensasjon fra kystsoneplanen. Sametinget har også 

fremmet innsigelse mot lokaliteten under den ordinære høringen på kystsoneplanen og 

de påklaget vedtaket som kommunestyret gjorde 29.04.2015. Grunnlaget for innsigelse 

og klage begrunnes med hensynet til samisk/lokal bruk av fiskeområdene som er 

lokalisert her. Forholdene er ikke tilstrekkelig utredet og hensynene er ikke godt nok 

ivaretatt. De minner om at kommunen er pålagt å sikre kultur og naturgrunnlaget for 

samisk kultur, næring og samfunnsliv gjennom planleggingen vår iht pbl § 3-1. Dersom 

kommunen innvilger søknaden vil sametinget påklage vedtaket.     

 

Etter vedtaket i kommunestyret 29.04.2015 ble kjent har vi mottatt klage fra sametinget og fra 

Norges miljøvernforbund. Siden saken ikke hadde vært på høring og vedtaket om dispensasjon 

ikke var endelig så betraktes innholdet i disse brevene som innspill i til saken.  

 Norges Miljøvernforbund klager på vedtaket og går imot at det etableres 

akvakulturlokalitet øst for Spildra. Det vises til at området er viktig for kystfisket og at et 

anlegg vi gi flere negative konsekvenser for fisken. Forrester blir spist av villfisk og 

ødelegger kvaliteten på den. Organisk forurensning fra anlegget vil fortrenge 

kysttorsken. Norges miljøvernforbund har gitt ut rapporten «faktarapport om 

miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i Norge», og de forventer at 

kommunestyrets representanter er gjort kjent med denne.   

 Sametinget klager på vedtaket og viser til tidligere innsigelse på grunnlag av negative 

konsekvenser for fisket i området. Saken hadde ikke vært på høring i forkant av 

vedtaket, og sametinget mener det er begått en grov saksbehandlingsfeil når et 

dispensasjonsvedtak fattes før saken har vært på høring. De forventer at vedtaket 

annulleres eller omgjøres.    

 

  

Vurdering 

I forbindelse med utarbeiding av Kystsoneplanen som ble vedtatt 11. mars 2015 så var det i 

forarbeidet foreslått å legge en lokalitet for akvakultur på østsiden av Spildra. Lokaliteten ble 

tatt ut under sluttbehandlingen av planen.     

 

Kommunestyret vurderte saken i møte 29.04.2015 og konkluderte med å gå videre i saken. Det 

ble gjort vedtak om at kommunen er innstilt på å gi tillatelse til etableringen, men at de 

nødvendige prosesskravene i Plan og Bygningslov og Naturmangfoldloven må ivaretas. Saken 

var ikke tilstrekkelig utredet, og den hadde ikke vært på høring. Dette innebærer at det ikke var 

et endelig vedtak om dispensasjon, og vedtaket bare kan oppfattes som at det er politisk vilje for 

videre behandling.  

 

Begrunnelsen for søknaden er at Marine Harvest har et mål om et nødvendig produksjonsvolum 

for å ha en helhetlig drift i Kvænangen. Dersom produksjonen skal samles på et mindre areal så 

vil det medføre større smittepress og større lokal forurensning. Produksjonsvolumet på den 

enkelte lokalitet styres gjennom konsesjonene etter akvakulturloven.  

 

Det søkes om en midlertidig tillatelse, men det er ikke beskrevet hvor langt tidsrom som er 

aktuelt. Eventuell tidsavgrensning av tillatelsen er drøftet muntlig med søker. Der ble det 

opplyst at det var ønskelig med så lang tillatelse som mulig, men at 5 år var et minimum i for at 

nytten skulle stå i forhold til alle investeringene. Med en tidsavgrensning på dispensasjonen vil 

området gå tilbake til fiskeområde etter perioden er over, uten nye prosesser. Det er likevel 

sannsynlig at behovet for akvakulturlokaliteter er like stort om fem år, og situasjonen i forhold 

til fiskeri og anadrome bestander vil trolig ikke endre seg i denne tidsperioden. Det er likevel en 

måte å kunne ta arealet tilbake på dersom det skulle vise seg at konsekvensene blir for store.     



 
Naturmangfold:  

Kommunen kjenner ikke til at det finnes truede arter eller naturtyper i eller i tilknytning til 

lokaliteten. Dette framkommer heller ikke av DNs Naturbase, Artsdatabanken eller Fylkesmannen i 

Troms sin uttalelse i varsel om oppstart av kystsoneplanarbeidet. Fylkesmannen har likevel uttrykt 

bekymring for konsekvensene av økt produksjon kan ha for villaksen. Innenfor Sørstraumen er det 

definert som nasjonal laksefjord for å ivareta villaksbestanden. Avstanden fra spildra og inn til 

Sørstraumen er 22 km. Siden en etablering ikke medfører økt totalproduksjon i fjordsystemet og en 

økt geografisk spredning medfører mindre smittepress, så vil etablering av et anlegg her trolig ikke 

medføre vesentlig belastning på villaksen.  

Under forutsetning av at bruk av lokaliteten ikke medfører økt produksjon så vil ikke tilførsel av 

organisk materiale og næringssalt i fjordsystemet økes. Samtidig vil lengre brakkleggingsperioder 

og større spredning av laksebiomassen i fjordsystemet medføre mindre lokal forurensning og bedre 

restitusjon av de lokale økosystemene.  

Det var også gjort vurderinger av lokal arbeidsgruppa for Miljø og grønne interesser under 

utarbeidelse av kystsoneplanen, og utfra arbeidsgruppas konklusjoner påvirkes ikke naturverdier og 

biologisk mangfold i vesentlig grad. Naturmangfoldlovens § 8 om kunnskapsgrunnlaget vurderes å 

være tilstrekkelig i forhold til sakens omfang og risiko for skade. Derfor tillegges ikke 

førevarprinsippet så stor vekt i denne saken. Slik produksjonsopplegget er planlagt vil ikke den 

totale produksjonen gå opp og dermed vil ikke tiltaket komme i konflikt med NML §10 om samla 

belastning.   

Marine Harvest benytter moderne utstyr og jobber med å få en god miljøprofil. Det blir blant annet 

jobbet for å komme inn under en streng sertifiseringsordning som skal gjøre produksjonen mer 

bærekraftig og miljøvennlig. Involvering av Helgeland Havbruksstasjon vil bidra til at anlegget får 

en ekstra tett oppfølging og det blir utført forskning som kan medføre bedre og mer bærekraftig 

drift. Naturmangfoldlovens §§ 11 og 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder vurderes til 

å være ivaretatt innenfor de rammene som næringa opererer med i dag. I mange sammenhenger blir 

det vist til at oppdrettsnæringa må over i lukka mærder for å redusere miljøbelastningene. Dette er 

en metode som er under utvikling, og foreløpig er ikke teknologien klar til å benyttes fullt ut i 

storskala produksjon. Det er derfor lite realistisk å sette krav om at slik teknologi skal benyttes.   

 

Høringsinnspill 

Gjennom høringen er det kommet mange innspill.  

Flere av innspillene går på at det må tas mer hensyn til fiskeriinteressene. Som 

fiskeridirektoratet påpeker så påvirker den omsøkte lokaliteten både gytefelt for torsk og til dels 

et rekefelt. Videre så er det et område som er relativt skjerma for en del vindretninger og dermed 

er et område som er viktig for en del av den mindre fiskeflåten i visse perioder. Det er også vist 

til at vi har for dårlig kunnskap om hvordan akvakultur påvirker områdebruken til torsk og andre 

fiskearter. Det er særlig stor frykt for at økende omfang av oppdrettsanlegg vil begrense torsken 

gytevandring videre innover i fjorden. Vi har sett mange plasser langs kysten at områdebruken 

og gytevandringene har endret seg, men vi har ikke grunnlag for å si om dette kan tilskrives 

oppdrett eller om det er andre faktorer.      

 

Et gjennomgående synspunkt er også at en eventuell tillatelse undergraver planens legitimitet 

med å dispensere kort tid etter vedtak av planen. I denne sammenheng er det relevant at det var 

foreslått en lokalitet her og den ble tatt ut av planen i sluttbehandlingen etter en politisk 

vurdering. Lokaliteten er svært godt egnet for å drive akvakultur, men det er kjent at det er 

konflikter i forhold til fiskeri.  

 
Kulturminner, kulturmiljø  



Databasen www.kulturminnesøk.no viser ingen viser ingen kjente registreringer av automatisk 

fredede kulturminner i tilgrensende landområder. Sametinget har tidligere påpekt at de vil 

vurdere hvorvidt lokaliteten Ravelsnes er et automatisk fredet kulturminne.  
 

Forurensing, støy  

Det er ikke kjent at det er spesielle utfordringer tilknyttet forurensing eller støy i området. Videre så 

blir det vist til i søknaden at totalutslippene av næringssalter i fjordsystemet ikke vil øke som følge 

av en etablering på østsiden av Spildra. Som følge av nyetablering vil det også investeres i nytt 

utstyr som med fører bedre dosering av for.  

Friluftsliv og rekreasjon  

Området er vanskelig tilgjengelig og nås enklest fra sjøsiden. Tilstøtende landområder er lite brukt. 

Grendelaget viser til at de gamle bolighusene i området er mye brukt til fritidsboliger og det er mye 
ferdsel og aktivitet til friluftsformål i området.  

Barn og unge:  

Et nytt akvakulturområde øst for Spildra omfatter kun arealbruk i sjø, og har i liten grad betydning 

for barn og unges interesser.  

 

Samfunnssikkerhet:  

Området ligger nær på aktsomhetsområde for snøskred iht. NVE sine farekart over snøskred. 

Skredfaren vil eventuelt utredes nærmere under detaljprosjekteringen i forbindelse med behandling 

etter akvakulturloven og anlegget må plasseres så langt fra land at det ikke er fare for at skred skal 

utgjøre fare for anlegget.  

 

    

Samlet vurdering 
Et anlegg på østsiden av Spildra har konsekvenser for fiskeri. Det er registrert gyteområde for torsk 

og hyse som berøres. Det foregår også et fiske etter både reke, torsk, hyse, Kveite og sei i området. 

Samtidig er akvakultur med tilhørende landanlegg så viktig for næringsgrunnlaget i kommunen at 

det bør legges til rette for et tilstrekkelig antall lokaliteter til at denne industrien kan operere på en 

god måte.  

 

Saken er konfliktfylt. Fiskeriinteressene i området er store og den lokale motstanden er stor. 

Samtidig er akvakultur og slakterianlegget i Jøkelfjord en svært viktig næringsaktør i 

Kvænangen. I hvilken grad hensynet til dagens arealformål (fiskeri) blir vesentlig tilsidesatt er 

avgjørende for om en dispensasjon kan innvilges. Området er viktig for fiskeriet. Tiltaket vil 

medføre vesentlige ulemper for lokalt fiskeri og for lokalbefolkningen. Arealknappheten er 

gjerne større for akvakulturnæringa enn for fiskeriet under dagens situasjon. Dermed er trolig 

fordelen større enn ulempene atter en samla vurdering. Kystsoneplanens hensyn til fiskeri blir 

dermed ikke vesentlig tilsidesatt.  

 

Flere myndigheter har uttalt seg negativ til forslaget. PBL § 19-2 henstiller at kommunen ikke 

bør dispensere fra planer i slike tilfeller. Gjennom arbeidet med kystsoneplanen som ble vedtatt 

våren 2015 ble det jobbet aktivt med å finne et tilstrekkelig antall lokaliteter som hadde egna forhold 

og stor nok avstand fra andre anlegg. Østsiden av spildra tilfredstiller disse kravene, men den ble 

ikke med i den vedtatte planen på grunn av interessekonflikter. Det ble ikke lagt frem forslag om 

nytt areal til erstatning og planen ble vedtatt med færre lokaliteter enn det som var ønskelig fra 

akvakulturnæringen sin side. Videre så er det et nasjonalt mål om å øke produksjonen innenfor 

akvakultur.  

 

Saken er blitt mer belyst etter kommunestyrets behandling 29.04.2015. Det har fremkommet en 

rekke opplysninger om det aktuelle området, og det er kommet frem at flere myndigheter er i mot at 

http://www.kulturminnesøk.no/


søknaden innvilges. Det er ikke fremkommet nye og ukjente forhold. I stor grad handler innspillene 

om omfanget av aktiviteter i området og viktigheten det har i forhold til fiskeri og lokal bruk.  
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Søknad om dispensasjon i fra gjeldene kystsoneplan 

Henvisning til lovverk:  
Plan- og bygningslovens § 19. Dispensasjon 

 

 

Vedlegg 

1 Oppdatert Kartgrunnlag 

2 Søknad (med feil kart) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Søknad om dispensasjon avslås. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

Forslag fra Ap/H/Frp: Under forutsetning av at kunnskapsgrunnlaget jfr Naturmangfoldsloven § 

8 og høring etter PBL § 19 blir varetatt på lovmessig måte, gis dispensasjon fra Kvænangen 

kommunes gjeldende kystsoneplan knyttet til området A10 Spildra øst. Området brukes til 

akvakultur.   



Forslag fra ordfører: 1) Søknad om dispensasjon avslås. 2) Kystsoneplanen forutsettes rullert i 

2016. 3) Ytre Kvænangen samt lokalitet A10 skal inngå i konsekvensutredningen. 4) Det tas et 

initiativ overfor Marine Harvest i forhold til en finansiering av en konsekvensutredning.  

Voteringer: 

 Forslaget fra Ap/H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer satt opp mot innstillingen som fikk 6 

stemmer. 

 Forslaget fra Ap/H/FrP ble vedtatt med 9 stemmer satt opp mot forslaget fra ordfører som 

fikk 6 stemmer.  

Vedtak: 

Under forutsetning av at kunnskapsgrunnlaget jfr Naturmangfoldsloven § 8 og høring etter PBL 

§ 19 blir varetatt på lovmessig måte, gis dispensasjon fra Kvænangen kommunes gjeldende 

kystsoneplan knyttet til området A10 Spildra øst. Området brukes til akvakultur. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Søknad om dispensasjon avslås 

 

 

 

Saksopplysninger 

Marine Harvest AS og Helgeland Havbruksstasjon søker om dispensasjon i fra Kvænangen kommune sin 

gjeldende kystsoneplan knyttet til området A10.Spildra Øst. Området ønskes benyttet til akvakultur.        

(se vedlagt kartgrunnlag). 

Søkere vil ha samdrift i området det søkes dispensasjon fra.  

 
Marine Harvest har pr i dag 4 produksjons soner i Kvænangen kommune. Med følgende lokaliteter; 

 

Sone 1; Hjellberget 5400 maksimalt tillat biomasse (MTB), Rakkenes 5400MTB og Karvika 2700MTB  

Sone 2; Nøklan 1800 MTB og Fjellbukt 5400MTB 

Sone 3; Svartberget 2700MTB og Hjellnes 1800MTB 

Sone 4; Hvor også slakteriet ligger, Ytre Hamnebukt 2700 MTB og Hjellnes 1800MTB 

 

Sone 1 og 2: anses som gode soner.  

Sone 3: har ikke plass til ytterligere økning og dermed ikke plass til en hel generasjon fisk. 

Sone 4: har problemet med at slakteriet ligg for nært lokalitetene og det må søkes dispensasjon fra 

Mattilsynet for å kunne sette ut fisk. 

 

Hovedgrunnen til at det søkes dispensasjon fra kommunens kystsoneplan, er at det ikke er rom for å 

utvide de eksisterende lokalitetene. Det er blant annet ikke mulig å kunne sette ut hele generasjoner fisk i 

sone 4. Dette medfører at brakkleggingstid ikke blir tilstrekkelig. Søker har undersøkt muligheten for en 

økning av MTB for lokalitet Ytre Hamnebukt fra 2700 til 5400 MTB. Det opplyses i søknaden at dette 

kan medføre at lakseslakteriet i Jøkelfjord, blir lagt ned eller flyttet.  
 

I følge søker er det aldri benyttet lusemidler som har dokumentert negativ effekt på reke- 

bestanden på noen av anleggene i Kvænangen kommune. A10 lokaliteten vil være en 

fremtidsrettet lokalitet, hvor søker vil ta i bruk ikke medikamentelle metoder mot lakselus. 

Metoder som vil kunne bli benyttet er luse-skjørt (hindrer påslag), mekanisk rensing og 

rensefisk. 



 

Kystsoneplanen i Kvænangen kommune ble vedtatt førstegang 25.06.2014. Da ble lokaliteten 

A10 tatt ut av planen.  

Ved en feil, så ble planen vedtatt med en uavklart innsigelse fra fylkesmannen, på lokaliteten 

Karvika. Denne innsigelsen var på bakgrunn av arealøkning og at anlegget ligger nærme en 

nasjonal laksefjord. Ny behandling i kommunestyre den 11.03.2015, medført at Kystsoneplanen 

ble vedtatt uten arealøkning. Status er at Kvænangen kommune skal mekle med Fylkesmannen 

vedrørende innsigelsen. Utfallet av denne meklingen er usikker. 

 

Antall lokaliteter i kystsoneplanen til Kvænangen kommune, var ifølge Fiskeridirektoratet et 

minimum for en bærekraftig drift. Bakgrunnen for denne uttalelsen var det første forslaget til 

kystsoneplan hvor lokalitet A10 og økning av arealet i Karvika var inkludert. 

 

Marine Harvest ser på Kvænangen som et området med godt potensiale for å utvikle driften 

videre. De har siden overtakelsen gjort en rekke tiltak for å øke produksjonen på de eksisterende 

anleggene. Dette er for å kunne sikre en videre satsning i Kvænangen kommune og Jøkelfjord. 

Denne dispensasjonssøknaden er et ledd i denne prosessen. 

 

Vurdering: 

Da kommunestyret vedtok kystsoneplanen den 25.06.2014, ble det en endring sett i forhold til 

forslaget fra administrasjonen. Lokalitet for akvakultur A10 ble tatt ut av kystsoneplanen, under 

forutsetning av at kystsoneplanen ble rullert i 2016. Ved rullering skulle konsekvensene av 

lokalitet A10 vurderes, samt ytere Kvænangen. 

 

Forutsetningen for å kunne gi en dispensasjon framkommer av PBL § 19-2, avsnitt 2; 
 

§19-2 PBL: Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 

enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

 

I forbindelse med søknad om dispensasjon er det framkommet følgende nye momenter; 

 

 Uten dispensasjon for bruk av A10, vil Marine Harvest se på muligheten for å øke MTB 

fra 2700 til 5400 på lokaliteten Ytre Hjellnes i Jøkelfjord. Denne lokaliteten ligger for 

nærme slakteriet i Jøkelfjord, for å kunne få økt MTB. Dette kan medføre at slakteriet 

må flyttes.  

 

 Fylkesmannen har kommet med innsigelse på arealendringen på lokaliteten i Karvika.  

Status er at Kvænangen kommune skal mekle med Fylkesmannen vedrørende 

innsigelsen. Utfallet av denne meklingen er usikker, men kan ende med at Marine 

Harvest ikke får mulighet til å øke MTB på lokaliteten. 

 

 Helgeland Havbruksstasjon er medsøker. Det er planlagt samdrift på lokaliteten. 

Helgeland Havbruksstasjon er en forsknings- og utviklingsaktør innenfor næringen. De 

arbeider med problemstillinger innen fiskehelse, ernæring og miljø. Det framkommer i 

søknaden at Spildra øst lokaliteten vil være en fremtidsrettet lokalitet, hvor søker blant 

annet vil ta i bruk ikke medikamentelle metoder mot lakselus. 

 

 

Administrasjonen vurder disse momentene som ikke tilstrekkelig tungtveiende, for å kunne tilrå 

at kommunestyrets forholdsvis nye vedtak, fravikes. 



 

Blir det ikke gitt dispensasjon, så vil vedtaket fra kommunestyret 11.03.2015 være gjeldene. 

Kystsoneplanen skal da rulleres i 2016. Ved rullering skal konsekvensene av lokalitet A10 

vurderes, samt ytere Kvænangen. 

 

Administrasjonen vil understreke at dette ikke er en fullstendig behandling av 

dispensasjonssøknaden. Før Kvænangen kommune eventuelt skal kunne gi en endelig 

dispensasjon, må administrasjonen få saken tilbake for ny behandling, sett i forhold til 

kunnskapsgrunnlaget, §8 Naturmangfoldloven, samt sende saken på høring til berørte 

sektormyndigheter jf. PBL §19. 
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ASSEMEANNUDEADDJI/SAKSBEHANDLER DIN CUJ./DERES REF. MIN CUJ./VAR REF. BEAIVI/DATO

Silje Hovdenak, +47 78 48 42 ao 15/3928  -  2 07.08.2015

silje-.hovdenak@samediggi.no Almmut go válddát oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

Svar på høring av søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for

akvakulturlokalitet på østsiden av Spildra

Viser til deres høringsbrev 02.07.2015.

Viser til uttalelse og innsigelse fra Sametinget om Spildra Øst  i  forbindelse med deres
høringer av kystsoneplaner, 22.04.2004og 02.09.2013.Henviser også til vår klage på
vedtaket i kommunestyret om å gi dispensasjon fra kystsoneplanen 02.06.2015.Vår
innsigelse og merknader begrunnes i hensynet til samisk/lokal tradisjonelt bruk av
fiskeområder ved Spildra Øst. Det er betydelig lokal motstand fra tradisjonelle lokale fiskere
og brukere av området i denne saken, noe Kvænangen kommune er orientert om.

Sametinget kan ikke se at samiske lokale forhold og hensyn vedrørende tradisjonelt fiske
ved Spildra Øst er utredet og tillagt vesentlig vekt i deres høring og innstilling til akvakultur i
området. Vi minner om at det påligger kommunen å sikre kultur og naturgrunnlaget for
samisk kultur, næring og samfunnsliv i deres planlegging, jamfør plan og bygningsloven § 3-
1.

Sametinget opprettholder sin innstilling om at området Spildra Øst skal være forbeholdt

tradisjonelt passivt fiske. Ved en eventuell tillatelse til dispensasjon for akvakultur ved

Spildra Øst, fra kommunens side, vil Sametinget påklage vedtaket til Fylkesmannen.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak
fágajodiheaddji/fagleder ráddeaddi/rådgiver

Kopiija/Kopi til:
Kvænangen Fiskarlag v. Roy Iver Isaksen
Fylkesmannen  i  Troms Romssa Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ
Fylkkamánni
Fylkesmannen i Finnmark 9815 VADSØ

nmy,



Høringssvar til dispensasjonen til kommunen om oppdrettslokalitet Spildra NØ
AK 1 O:
Fra Kvænangen Fiskarlag
Leder Roy-Iver Isaksen

Kvænangen Fiskarlag går i mot at det gis dispensasjon fra kystsoneplanen for å etablere en

oppdrettslokalitet ved Spildra NØ AK10.

Lokalitet vil forstyrre fiskeristrukturen. Fiskerne fisker på flere felter. Når et felt har lite

fangst har man andre felt det kan fiskes på. Et helårig fiske innebærer at det fiskes ulike arter
på ulike tider av året. Fiskerne selv vet hvorvidt det er torsk, hyse, sei på hvilken tid av året.

Spildra er en sentral felt fordi strøm og bunnforholdene gjør at flere arter trives i området.

Fangsttallene viser at i 2014 var nærmere 90 båter i området og de leverte for 10millioner

kroner og 600 tusen kg. I 2008 var det over 200 båter som fangstet fisk for over 20 millioner

kroner med en totalvekt på cirka 1 300 000 kg. Tallene viser med tydelighet at Spildra ikke

bare er viktig for næringen i Kvænangen, men også i andre kommuner. Om ikke kommunen

lar seg imponere av millionene, så burde antall næringsutøvere gjøre det. Altså, nærmer 90

selvstendige næringsdrivende med sine familier og ansatte som har sitt utkomme fra

fiskefeltene i og rundt Spildra. Tallene viser at omtrent halvparten av fangst er reker, men det

er stabile forekomster av kveite, hyse, sei, torsk, brosme og breiflabb. Verdien av et felt

illustreres når en mindre båt, som er avhengig av beskyttelsen fra vær og vind, ror inne i

fjorden. Denne båten kan ha kvote på 70 000 kg torsk og med dagens rninstepriser er

inntjeningspotensialet omtrent 1 million kroner. Kanskje vedkommende har en mann med seg,

hvilket betyr at AK 10 blir en kritisk del av en fiskeristruktur som skaper kontinuitet. Det er

en uformell kunnskap som overleveres fra en fisker til en annen, ganske typisk for en

veidemannskultur

Lokalitet vil innskrenke fiskernes plassbehov. Fiskernes redskaper krever store arealer og

følger undervannslandskapet. Fiskerne bruke flere forskjellige redskaper avhengig deres egne

preferanser, effektivitet, båttype og antall arbeidere i båten. En båt gjerne ha mellom 10 og 15

stamper og hver stamp 500  -  550 meter med line/ garn. Det vil med andre ord si, at en setting

krever omtrent 5 kilometer nærmest usynlig på overflatene, men under vann vil man se tett i

tett med line/ garn. Det fiskes rognkjeks fra 8 meter, kveite fra 15 meter og andre arter fra 50

meter og dypere. Videre, vil det være rekefiske fra 200 meter dyp. . Med den store

usikkerheten som råder rundt skadevirkningene oppdrett medfører på bør det ikke gis nye

tillatelser og tildeles nye lokaliteter før disse momentene er forsket på. Vi ser det slik at eneste

farbare vei for videre bruk av fjorden til oppdrett er gjennom lukkede anlegg som kan alle

legges til J økelfj orden med nærhet til slakteriet.

Hvordan fiskefeltene brukes fremgår av tidligere kart brukt under arbeidet med

kystsoneplanen og ligger hos kommunen:



Spildra grendelag

Dunvik

9185Spildra Spildra den 23/3-2015

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Høringsuttalelse angående lakselokalitet ved Ravelsnes på Spildra.

Det har nettopp vært en ny evaluering av kystsoneplanen, den ble godkjent nå i vår.

Der har vi blitt enige om å gi fra fiskerne områder til oppdrett.

Dette føles ganske meningsløst når den første saken kommunestyret har vedrørende

kystsoneplanen, velger de å gi dispensasjon fra planen.

Det beskrives i planen at det er svært liten fritidsaktivitet på Ravelsnes, mens det i

virkeligheten er yrende liv i de gamle bolighusene, som nå blir brukt til fritidsboliger sommer som

vinter.

Adkomsten dit er også svært god da det går vei fra Dunvik havn og til Ravelsnes kai, for øvrig

en kai som også blir brukt til å ta i mot større godsfartøy.

Marine Harvest har kjøpt et oppdrettsanlegg i Kvænangen vel vitende om problemene

vedrørende slakteriets plassering, vi kan ikke skjønne at de fiskerne som driver i Kvænangen skal få

problemer med drifta av den grunn.

Fiskeriene i Kvænangen har ikke forandret seg siden kystsoneplanen ble vedtatt.

En lokalitet plassert ved Ravelsnes ligger midt i skrei innsiget, og forskning har vist at villfisk

skyr unna laksemerder.

Torskeinnsiget i Kvænangen følger Nordsida Spildra, derfor kan vi gå ut fra at fjorden vil bli

blokkert for torskeinnsig fra utsida Spildra, kanskje lenger ut også, slik at innsig til Jøkelfjord, Burfjord

Badderen osv. vil stoppe opp.

Lokaliteten ligger også kloss opptil et stort rekefelt, med fortøyningsankrene faktisk helt nede i

rekefeltet.

Vi ber derfor med dette at våre politikere tenker seg om en gang til, før de er med på å rasere

fiskerinæringa for villfanga fisk i Kvænangen, det eksisterer tross alt en god del arbeidsplasser der

enda.

Grendelaget kan ikke på noen måte akseptere å bli så til de grader overkjørt av kommunen, og

kan ikke på noen måte godta lokaliteten på Ravelsnes.

Med hilsen

Formann iSpildra grendelag

Trond Isaksen



Spindaj A/S

9185 Spildra Spildra den 23/8-2015

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Høringsuttalelse angående lakselokalitet ved Ravelsnes på Spildra.

Vi er en bedrift på Spildra som produserer bokna fisk for salg til restaurant og privat.

Foreløpig er vi to ansatte, som også eier bedriften.

l øyeblikket både fisker vi og produserer all torsken selv, andre fiskeslag er vi avhengig av å få

levert til fiskebruk, for eksempel Burfjord.

Da er vi avhengig av kortest mulig tid til fiskefeltet, fordi vi skal rekke å produsere fangsten

og også produsere sluttproduktet klar til markedet. Området ved Ravelsnes er en av våre foretrukne

fiskeplasser i vå r/vinterfisket.

Med en lakselokalitet ved Ravelsnes viser forskning at fisken skyr merdene, slik at

vandringsmønsteret til skreien blir forandret.

Det er derfor sikkert at lokaliteten vil blokkere innsiget av skrei som vandrer etter Nordsida

Spildra og videre til Burfjord, Jøkelfjord Badderen osv.

Det som begynner som et lite arealtap med en oppdrettslokalitet med en sikkerhetssone

rundt, kan ende opp med tap av hele fjorden i vårtorskefiske.

Lokal forurensning som massiv utslipp av kjemikaler og næringssalter fra oppdrettsnæring med

påfølgende arealkonflikter og tap av fiskeområder påvirker fjordene i høy grad.

Også nasjonale og regionale politiske/forvaltningsmessige vedtak har stor innvirkning på utnyttelsen

av fiskeressursene ifjordene, og dermed også på bosettinga.

Dette ser vi klarest med vedtaket om lukkinga av fiskeriene og innføring av fartøykvoter, og endring

av lovverket slik at det muliggjorde en storstilt satsing på fiskeoppdrett i fjordene våre.

Denne omfordelinga av bruken av fjordene har i det store og hele gått ut over den minste fiskeflåten

som ikke har forutsetning for å ta nye områder i bruk ute på kysten.

Erfaringa vår etter flere tiårs erfaring med fiskeoppdrett, er at de vandrende

torskestammene endrer adferd. De gyter i svært liten grad i sidefjordene til Kvænangen hvor det er

oppdrettsvirksomhet, mens i fjorder som er uten fiskeoppdrett foregår gytinga som normalt.

Bedriften driver også med fisketurisme om sommeren. Det aktuelle området er en av de

tryggeste plassene vi kan sende turistene for å fiske under mange værforhold. Tap av denne

lokaliteten vil gjøre Spildra mindre attraktiv for turistene.

Fremtidsplanene var å utvide bedriften, og muligheter for flere ansatte, disse planene må

foreløpig legges på is.

Med Hilsen

Styreleder i Spindaj AS, Sigrid Iversen
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Kvænangen kommune Saksbehandleri Tom Hansen

Rådhuset Telefon: 97589511

Seksj on: Region Troms

forvaltningsseksj on

9161 BURFJORD Vår referanse: 15/9180

Deres referanse: 2015/125-8

Vår datoi 25.08.2015

Deres dato: 02.07.2015

Att: Åsmund Austarheim

KVÆNANGEN KOMMUNE TROMS  -  HØRING PÅ SØKNAD FRA MARINE

HARVEST AS HELGELAND HAVBRUKSSTASJON  AS  OM DISPENSASJON

FRA KYSTSONEPLAN FOR AKVAKULTURLOKALITET PÅ ØSTSIDEN AV

SPILDRA

Viser til dispensasjonssøknad fra Marin Harvest og AS Helgeland havbruksstasjon

AS om etablering av en akvakulturlokalitet på østsiden av Spildra.

Området er idag avsatt til fiske i kystsoneplanen som ble vedtatt for omtrent ett år

siden. Søker har behov for en ny lokalitet  i  ornrådet for  å  få en mer rasjonell drift i

Kvænangen.

Det er stor motstand fra fiskeriinteressene iornrådet til at det etableres en

akvakulturlokalitet øst for Spildra. Dette framkom også iplanprosessen som nylig er

gjennomført.

` f' ' En lokalitet øst for Spildra vil berøre flere fiskefelt

i ' og et registrert gytefelt for torsk. Figuren viser

hvordan planlagte lokalitet vil berøre registrert

rekefelt og gyteområde for torsk iomrâdet.

Georefereringen som er gjort er noe unøyaktig på

grunn av mangelfulle kart, men bildet viser likevel

itilstrekkelig grad anleggets plassering iforhold til

K  . reke- og gytefelt. I tillegg er det et fiskefelt for
M passive redskaper som overlapper med gytefeltet.

.u""‘ _Ã  .

j. lifmnøl j
[I

Fiskeridirektoratet vil frarâde plassering av en akvakulturlokalitet slik det søkes om.

Posfadrsse Postboks185 Sentrum 5804 BERGEN Besaksadtsse Strandgt5/7B Telefon: 03495 Telefaks 77632394

Organisasionsnr:971 203420 Epostadresse postmottak@fiskeridir.no Internett www.fiskeridir.no



For å ivareta fiskeriinteressene i området anbefaler vi  at  lokaliteten trekkes ut av

rekefelt og mot sørøst ut av registrert gytefelt.

På sørøstsiden av Spildra, samt lenger nord på østsiden av Kvænangen sør for

Reinfjorden, synes det også å være mindre konfliktfylt. Idisse områdene synes

fiskeriinteressene å bli mindre berørt, da dette er utenfor registrerte rekefelt og

gytefelt iKvænangen.

Det er av søker klargjort at det er behov for en ny lokalitet i dette området. Vi ber om

at plassering av lokaliteten vurderes på nytt, der fiskeriinteressene i større grad blir

ivaretatt. Viser her til overnevnte betraktninger om fiskeriinteressene iornrâdet.

Henviser også til Fiskeridirektoratets kartløsning for mer utfyllende informasjon om

registrerte ressurs- og bruksområder :

http: //1<art.fiskeridir.n0/ defa ult.aspx?g ui=1 &lang=2

Med hilsen

Ernst Bolle

seksjonssjef

Tom Hansen

seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Mottakerliste:

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFIORD

Kopi til:

Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ

Fylkesmannen iTroms Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025  ÅLESUND

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
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FISKARLAGET NORD

100 ÅR I FISKERNES TJENESTE

Kvænangen kommune

Kopi

Kystverket

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Vår referanse Deres referanse Dato

2015.47503 12.08.2015

Angående dispensasjon fra gjeldende arealplan A10 - Spildra

På vegne av de lokale fiskerne i området er vi sterkt imot en lokalitet  i  området av følgende

grunner

En lokalitet vil forstyrre fiskeristrukturen. Fiskerne fisker på flere felter. Når et felt har lite fangst

har man andre felt det kan fiskes på. Et helårlig fiske innebærer at det fiskes ulike arter på ulike

tider av året. Fiskerne selv vet hvorvidt det 'er torsk, hyse, sei på hvilken tid av året. Spildra er en

sentral felt fordi strøm og bunnforholdene gjør at flere arter trives i området. Fangsttallene viser at

i 2014 var nærmere 90 båter i området og de leverte for 10 millioner kroner og 600 tusen kg. I

2008 var det over 200 båter som fangstet fisk for over 20 millioner kroner med en totalvekt på

cirka 1 300 000 kg. Tallene viser med tydelighet at Spildra ikke bare er viktig for næringen i

Kvænangen, men også i andre kommuner. Om ikke kommunen lar seg imponere av millionene, så

burde antall næringsutøvere gjøre det. Altså, nærmer 90 selvstendige næringsdrivende med sine

familier og ansatte som har sitt utkomme fra fiskefeltene  i  og rundt Spildra. Tallene viser at

  Fiskarlaget Nord

(2009)  
å Troms A Nord-Norges

x ' Fylkesfiskarlag , Fiskarfvlking
‘\-—« (1928) KJ (1930)

Nord-Norges

Fiskerforbund (1915)
Fiskarlaget Nord - Postboks 59 - 9251 TROMSØ  -

Epost: nor@fiskar1aget.no  —  Tlf: 77682056



omtrent halvparten av fangst er reker, men det er stabile forekomster av kveite, hyse, sei, torsk,

brosme og breiflabb. Verdien av et felt illustreres når en mindre båt, som er avhengig av

beskyttelsen fra vær og vind, ror inne  i  fjorden. Denne båten kan ha kvote på 70 000 kg torsk og

med dagens minstepriser er inntjeningspotensialet omtrent 1 million kroner. Kanskje

vedkommende har en mann med seg, hvilket betyr at AK 10 blir en kritisk del av en fiskeristruktur

som skaper kontinuitet. Kunnskap overleveres fra en fisker til en annen, fra mester til svenn,

ganske typisk for en veidemannskultur fjordfiske gjerne er.

En lokalitet vil innskrenke fiskernes plassbehov. Fiskernes redskaper krever store arealer og følger

undervannslandskapet. Fiskerne bruke flere forskjellige redskaper avhengig deres egne

preferanser, effektivitet, båttype og antall arbeidere i båten. En båt gjerne ha mellom 10 og 15

stamper og hver stamp 250- 550 meter med line/garn. Det vil med andre ord si, at en setting

krever omtrent mellom 2,5 kilometer til 5 kilometer nærmest usynlig på overflatene. Under vann

vil man se tett i tett med line/garn. Fiskefeltet vil da driftes så lenge det er fisk og da vil den driftes

kontinuerlig. Det innebærer flere arbeidsdager med en varighet på 12 - 15 timer. Det fiskes

rognkjeks fra 8 meter, kveite fra 15 meter og andre arter fra 50 meter og dypere. Videre, vil det

være rekefiske fra 200 meter dyp.

Vennlig hilsen

For lokale fiskarlag i Kvænangen og Skjervøy

Cecilia Rockwell

Fiskarlaget Nord ~ Postboks 59  —  9251 TROMSØ  —  Epost: nord@fiskar1aget.n0  —  Tlf: 77682056



 
K Y S T V  E  R K E T
TROMS oG FINNMARK

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

Deres ref.: Vår ref.: Arkiv nr.: Saksbehandler: Dato:

2015/125 2015/2966-2 423.6 Jan Olsen 24.08.2015

Uttalelse vedrørende dispensasjon fra plan - Etablering av akvakulturanlegg -
Østsiden av Spildra - Kvænangen kommune - Troms fylke

Viser til brev datert 02.07.2015 vedrørende dispensasjon fra arealplan for etablering av
akvakulturanlegg. Det vises også til søknad fra marine Harvest Norge AS datert
06.01.2015.

1. Saken

Det søkes om dispensasjon fra gjeldende areaplan for etablering av akvakulturanlegg på
østsiden av øya Spildra i Kvænangen kommune. Gjeldende planformål er fiske.

Det opplyses i høringsbrevet at gjeldende arealplan/kystsoneplan ble vedtatt våren 2015
og at det på grunn av på grunn av interessekonflikter ble avsatt fiskeri.

2. Vurdering

I området drives fiske med både aktive og passive redskaper. Et akvakulturanlegg kan
være til hinder for fartøyenes fremkommelighet under utøvelse av fiske.

Gjeldende kystsoneplan er nylig vedtatt, og det fremkommer ikke i sakspapirene noe som
tyder på at interessene omkring arealbruken har endret seg. Ved arealplanlegging av
områder for akvakultur gjennomføres det ROS og konsekvensanalyser, noe som ikke er et
krav ved dispensasjon. Dette gir et svakt grunnlag for å endre arealbruk generelt og
spesielt når det foreligger en nylig vedtatt plan.

Det er vanskelig å se at de kumulative kravene som skal tilfredsstilles når dispensasjon
skal gis etter plb § 19-2 er oppfylt. Hensynet til fiskeriformålet synes å bli vesentlig
tilsidesatt, noe som forsterkes av at kommunestyret nylig vedtok at arealet skal benyttes til
fiskeri. Det er heller ingen fordel for gjennomføring av planen at det gis dispensasjon, og
det må ses på som en klar ulempe for planens legitimitet og forutsigbarhet at det gis
dispensasjon.

De interesser som blir tilsidesatt vil etter vår vurdering ha grunnlag for å klage på et
eventuelt positivt dispensasjonsvedtak.

TROMS OG FINNMARK - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 Internett: www.kystverket.no

Postboks 1502 Telefaks: +47 70 23 10 08 E-post: post@kystverket.no

6025 ALESUND

For besøksadresse se vwvw.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.: NO 874 783 242

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson



3. Konkusjon

Kystverket fraråder at det gis dispensasjon/som omsøkt.

Med hilsen

Arve Andersen
plan- og kystforvaltningssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Fiskarlaget Nord Postboks 59

Fiskeridirektoratet Region Troms Postboks 185 Sentrum

Vedlegg:

Jan Olsen

seniorrådgiver

9251 TROMSØ
5804 BERGEN

Side 2



SÁMEDIGGI
SAMETINGET

Kvænangen kommune
Rådhuset
9161 BURFJORD  
ÁSSEMEANNUDEADDJl/SAKSBEHANDLER DIN CUJ./DERES REF. MIN CUJ.NAR REF. BEAIVIIDATO

Silje Hovdenak, +47 78 48 42 24 2015/124-1 171/2015 15/431 - 6 02.06.2015

slen.olav.heahtta@samediggi.no Almmut go válddát oktavuoda/Oppgis ved henvendelse

\/‘uA  IV

Klage på Kvænangen kommunestyres dispensasjonsvedtak den 29.04.2015

under sak PS 26/15

Sametinget er  gjort  oppmerksom på at Kvænangen kommune har fattet vedtak om
dispensasjon fra kystsoneplanen som ble vedtatt  i  fjor. Det er opplyst at kommunestyret for

Kvænangen i møte den 29.4.2015 under sak PS 26/15 har fattet vedtak om å gi
dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan for oppdrett i området Spildra Øst (AK 10). I denne

forbindelse viser Sametinget også til forvaltningslovens regler om klagerett, samt til plan og
bygningslovens § 1-9 vedrørende retten til klageadgang ved innsigelse.

Sametinget la inn en innsigelse på området Spildra øst med begrunnelse i konsekvenser for
fisket i området når kystsoneplanen var på høring i 2013. Med bakgrunn i dette og etter stor
lokal motstand mot oppdrett nordøst for Sildra trakk kommunen forslaget da planen ble

vedtatt. Sametinget har også tidligere signalisert at dette området er svært viktig for lokale

fiskerier og at det ikke bør tillates oppdrett der (uttalelse til offentlig ettersyn av Kystsoneplan

22.4.2004).

Sametinget kan ikke  se  at vi har fått denne dispensasjonssaken på høring. Slik vi forstår
kommunestyrevedtaket skal høringen gjennomføres i etterkant av vedtaket. Sametinget

mener det derfor er grunnlag for å påklage vedtaket fra kommunestyret og mener at det her

er begått en grov saksbehandlingsfeil ved at dispensasjonsvedtaket fattes før saken har
vært ute på offentlig høring. Sametinget er heller ikke kjent med det foreligger en søknad
som ligger til grunn for dispensasjonsvedtaket.

Med bakgrunn i vår klage forventer Sametinget at det nevnte vedtaket i Kvænangen
kommunestyre omgjøres eller annulleres, og at saken sendes utpå høring M  det fattes et
eventuelt vedtak om dispensasjon fra kystsoneplanen for området Spildra Øst. Alternativet er

at de igangsettes en ny rullering av kystsoneplanen for Kvænangen.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

n Olav Heaht å 4 Silje Hovdenak
fågajodiheaddji/fagleder A” råddeaddi/rådgiver
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Rådhuset

9160 BURFJ ORD  
28.05.15

Klage  på kommunestyrets vedtak  av 29.04.15  sak  26/15

Norges Miljøvemforbund (NMF) vil med dette klage inn kommunstyrets vedtak

av 29.04.15 sak 26/ 15, søknad om dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan.

Kommunestyret i Kvænangen valgte på kommunestyret 29.04.15 å dispensere fra gjeldende

kystsoneplan tiltross for at planen nylig er politisk vedtatt.
Lokaliteten det gjelder er A10, Spildra øst. Området øst for Spildra er et svært viktig område
for kystfisket i kommunen. En annsamling av oppdrettsanlegg på lokaliteten vil få store
konsekvenser for kystfisket i området.

Oppdrettsanleggene vil tiltrekke seg fisk som spiser seg opp på pellets. Dette vil forringe
fisken betraktelig og kan ikke brukes som mennenskeføde.

Den organiske forurensingen fra oppdrettsanleggene vil i tillegg fortrenge kysttorsken fra
området.

Kvænangen kommune er i forbindelse med høringsprosessen til gjeldende kystsoneplan gjort
kjent med NMFs <<faktarapport om miljøkonsekvensene ved oppdrett av nordatlantisk laks i
Norge>>. NMF forventer at også kommunestyrets representanter er gjort kjent med denne

rapporten, som et faktagrunnlag for vurderin g av konsekvensene av etablering av
oppdrettsanlegg i kommunen.

NMF kan ikke akseptere kommunestyrets vedtak da kommunen allerede har en
gjeldende kystsoneplan der oppdrettsnæringen har fått sin tiltrengte plass i kystsonen i

kommunen. NMF krever at kommunestyrets vedtak omgjøres slik at området øst for

Spildra, A10 forblir fri for opppdrett også i fremtiden.

Miljøvennlig hilsen
Norges Milj øvemforbund

Ørjan Holm
Politisk nestleder

Norges Miljøvernforbund

Ilovedkonlor: Region Sur  I  Ost Region Nord-Norge
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ROMSSA fyikkasuohkan

Kvænangen kommune

Postboks 114

9161 BURFJ  ORD

Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:

15/4080-2 Bjørg Kippersund U43  AKVA

Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato:
30975/15 77 78 81 57 2015/125-8 25.08.2015

HØRING PÅ  SØKNAD  OM DISPENSASJON FRA  KYSTSONEPLANEN  FOR

ETABLERING  AV  AKVAKULTURANLEGG  PÅ  ØSTSIDEN  AV  SPILDRA

Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet  veilede  og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.

Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine sektorer. Fylkeskommunens

innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-, kulturmiljø- og

landskapshensyn, friluftsliv, samordnet areal- og transportplanlegging, kjøpesenter, regional plan eller

planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fiølkesveger og havbruksinteresser/akvakultur.

Viser til deres oversendelse, datert 02.07.2015. Planavdelingen hos stabssj efen gir her en

samordnet uttalelse fra fylkeskommunen på vegne av våre ulike fagetater.

Saken gjelder dispensasjon fra kommuneplanens arealdel (kystsoneplan) for ornråde AIO på

østsiden av Spildra.

Til behandlingsmåten

Troms fylkeskommune er prinsipielt av den oppfatning at arealavsetninger bør gjøres

gjennom en planprosess (rullering av kommuneplanens arealdel - fortrinnsvis både for sjø og

land). I en helhetlig planprosess kan en gjennomgå flere områder med tanke på å finne egnede

lokaliteter med best egnethet og minst konflikter. I kommunestyrets vedtak av 11.03.2015 er

denne fremgangsmåten lagt til grunn.

Vi har likevel forståelse for kommunestyrets vurdering i sin sak av 29.04.2015, og legger til

grunn at området er utredet i arbeidet med kystsoneplanen, og saken er godt belyst i

kommunestyresaken og oversendelsen av 02.07.2015. Troms fylkeskommune vil ikke

motsette seg at saken behandles som dispensasjon.

Andre sektormyndigheter kan ha en annen oppfatning, og vi minner om PBL § 19-2, 4. ledd:

«Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer når en direkte berørt statlig eller

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden».

Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro 0rg.nr.
Strandveien  13 77 78 80 00 77  78 80 01 4700 04 00064  NO  864 870 732
Postadresse Epost mottak lnternettadresse

Postboks  6600,  9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no
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Konkret til  område  A10

Troms fylkeskommune har ved behandling av A10 ikke tidligere fremmet faglige merknader

eller innsigelser på sine ansvarsområder som går imot at området avsettes til akvakultur.  I

fylkeskommunens uttalelse til kystsoneplanen ble behovet for økte arealer understreket i

forhold til å utvikle akvakulturnæringen videre. Fra uttalelsen (datert 29.08.2013) siteres

følgende:

«Kort oppsummert er det gitt tilbakemeldinger til kommunen om at næringen trenger å få

tildelt nye akvakulturarealer i sjø og at dagens akvakulturareal i tilknytning til eksisterende

lokaliteter må bli utvidet slik at næringen får den nødvendige fleksibiliteten for videre

utvikling og justeringer. »

«Forslaget som er på høring gir imidlertid næringen muligheter for produksjon lengre ut på

to nye områder (A6 og A10). Vi ser spesielt område A10 som viktig for næringen og

Jøkeljjord Laks AS [nå Marine Harvest Norway AS] da det vil kunne gi mulighet for

produksjon lengre ut i fiordsystemet, og dermed redusere konfliktnivået i de indre delene

samtidig som produksjonen kan legges nærmere slakteriet iJøkelfiorden»

F ylkeskommunens vurdering fra høringa av kystsoneplanen i 2013 står ved lag.

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso

plansjef Bjørg Kippersund

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Fylkesmannen i Troms

Fiskeridirektoratet, region Troms

Sámediggi/ Sametinget



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/658 -2 

Arkiv: X03 

Saksbehandler:  Cathrine Torvund 

 Dato:                 24.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

59/15 Kvænangen formannskap 07.10.2015 

 

Søknad om støtte til TV-aksjonen 2015. 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

Informasjon om TV-aksjonen.  

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 5000,- i støtte til TV-aksjonen 2015. Beløpet tas fra reserverte 

tilleggsbevilgninger. 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

TV-aksjonen 2015 avvikles søndag 18.oktober og er tildelt Regnskogfondet. Vedlagt følger 

informasjon om TV-aksjonen og hva pengene skal brukes til. Det vanlige i mange år har vært at 

formannskapet har bevilget kr. 5000,- til TV-aksjonen. 

Vurdering 
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BLI BØSSEBÆRER

DETTE ER ÅRETS TV-AKSJON

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å  redde  regnskog i nært samarbeid

med  menneskene  som bor  der. Midlene  fra årets TV-aksjon skal  redde et  regnskogsområde

større enn  hele  Norge og Danmark til sammen.

Verdens  regnskoger er  under  et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder  -

for alltid. For de 260 millioner menneskene som bor i regnskogen og lever av ressursene  der, er

konsekvensene umiddelbare og dramatiske:  De  mister hjemmet sitt.

Årets TV-aksjon skal bidra til å bevare noen av verdens største regnskogsområderi Peru, Brasil, DR

Kongo og på øya Ny-Guinea.

Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrartil å  redde  klimaet på kloden.

Regnskogen  er  dessuten hjemmet til millioner av mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom når

skogen raseres.

Siden andre verdenskrig er  regnskogen halvert. Fortsatt hugges regnskogen ned i hurtig tempo.  Ã

redde verdens regnskoger er avgjørende for å redusere naturkatastrofer, global oppvarming og

fattigdom. Ved å bevare regnskogen bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80
prosent av klodens plante- og dyrearter.

Gjennom årets TV-aksjon skal vi bevare regnskogen for vårfelles framtid og for  de  menneskene som

har regnskogen som sitt hjem.

Regnskogfondets arbeid viser at der urfolk har fått rettighetene til sitt eget landområde, der står

skogen. Derfor samarbeider Regnskogfondet tett med menneskene som bor i regnskogen om

rettighetsopplæring, advokatbistand, utvikling av alternative inntektsveier og hjelp til

skogovervåking. Organisasjonen jobber samtidig for nødvendige endringer fra myndigheter i

regnskogland, internasjonale organer som  FN  og Verdensbanken, og private selskaper og industrier.

Regnskogfondet ble grunnlagt i 1989og er i dag en av verdensledende organisasjoner innen

regnskogbevaring. De jobber i nært samarbeid med over 70 lokale og nasjonale organisasjoner i elleve

regnskogland.

Hva skal pengene fra TV-aksjonen 2015 gå til?

Pengene fra årets TV-aksjon går til Regnskogfondets arbeid med å bevare regnskogen i nært

samarbeid med menneskene som bor der. Sammen skal vi bevare et område som er større enn Norge

og Danmark.

Menneskene som lever i regnskogen er de som rammes hardest når regnskogen ødelegges. Samtidig

er det disse menneskene som tar vare på regnskogen for oss alle -for klodens og vår felles framtid.

httt)://www.b1imed.n0/tv-aksi(men-2015/ 74 00 701 S



Dette er  årets TV-aksj on Side  2  av 3

Midlene fra årets TV-aksjon skal gi urfolk verktøy til å stå imot presset utenfra og til å kunne fortsette

å leve et godt liv i regnskogen.

Gjennom TV-aksjonen skal regnskogens folk få:

http://www.b1imed.no/tv-aksjonen-201 5/

 

opplaering i  hvilke grunnleggende rettigheter de har til skogen de lever  i  utfra

nasjonale og internasjonale lover

støtte til å overvåke og beskytte eksisterende urfolksterritorier

advokatbistand for å forsvare regnskogen eller vinne den tilbake dersom

tømmer-, olje- eller gruveselskaper har tatt seg til rette

støtte til å bygge og bemanne vaktposter langs elvene for å forhindre at

ulovlige tømmerhuggere tar seg inn  i  urørte regnskogsområder.

støtte i arbeidet for at myndighetene i regnskogsland bevarer regnskog og

anerkjenner urfolks grunnleggende menneskerettigheter

opplæring i å lage kart som dokumenterer hvordan de bruker og forvalter

skogen. Denne dokumentasjonen reduserer sjansene for at myndighetene gir

skogen deres til tømmer-, plantasje-, olje- og gruveselskaper

IEOKYOBER 2015

R  l Regnskogfondet

TV-AKSJONEN IWK
(Default.aspx)

9 TV-aksjonen 2015

E] +4723 1095 19

B post@tvaksjonen.no (mailto:post@tvaksjonen.no)

få: 'JiLÃi (httpt//telenor.no)

24.09.2015



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/417 -19 

Arkiv: U05 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 23.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Nærmiljøtiltak - Fiskeplassen Alteidet 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

Vedlegg 

1 00025H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

 

Formannskapet bevilger kr. 60 000,- til Norsk Handikapforening Kvænangen for utvidelse av 

parkeringsplass på Fiskeplassen på Alteidet. Tiltaket må settes i gang i år. Tilskuddet tas fra 

budsjettpost 02360.736.265.  Formannskapet ber om tilbakemelding av bruk av midler innen 6 

måneder.  

 

 

Saksopplysninger  

NHF Kvænangen, org nr 884 884 632 søker om midler til utvidelse av parkeringsplass ved 

fiskeplassen på Alteidet. Fiskeplassen er et populært turmål i kommunen, og brukes av alle 

brukere. Plassen er tilrettelagt for rullestolbrukere.   

 

Kostnadene for dette tiltaket:  

Fyllmasse     kr. 50 000,-  

Grus- dekke       kr. 21 000,-  

Leie gravemaskin/ eget arbeid   kr. 25 000,-  

Til sammen     kr. 96 000,- 

 

Tiltaket er planlagt finansiert med skal finansieres med egne midler og ekstern støtte, på 

følgende måte:   



Tilskudd til nærmiljøtiltak   71 000,- 

Egne midler /eget arbeid   25 000,- 

 

 

 

Vurdering 

NKF Kvænangen er en frivillig forening. Foreningen har bygget opp fiskeplassen på Alteidet 

med dugnadsarbeid og eksterne tilskudd. Foreningen har gjennom blant annet dette tiltaket gjort 

stor innsats for å gi bedre tilgang på naturopplevelser til mange brukere.   

 

For kommunens innbyggere er det viktig å opprettholde dette tilbudet og gjøre tilgjengelige 

tilbudet for flest mulig.   I folkehelsesatsingen understrekes det hvor viktig sosiale møteplasser 

er for helse og trivsel. 

 

Dette tiltaket oppfyllet kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges kr. 60 000,- til dette tiltaket.  
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V/ Prosjektleder Håkon Thomassen, j- _ I  M"`Tj
Alteidet, j ~7 AUG 2015 l
9161 Burfiord ~;,,~t;e;;Em_]__-..L_~__._%1‘ 03  08 2015   
Kvænangen Kommune,

91 61 Burfjord.

Bygdeutviklingsmidler.

Søknad om tilskudd, stort kr. 71 .000,-- Eller så mye som mulig.

Vi er gjort oppmerksom på at det er muligheter for å søke om tilskudd av

bygdeutviklingsmidler/nærrniljøtiltaksniidler.

I den anledning har vi et stort behov for å få tilrettelagt for flere parkeringsplasser ved

fiskeplassen på Alteidet. Her viser det seg at da vegen ble gruset og asfaltert ble det et så stort
nivåforskjell mellom vegbanen og skulderen at det ikke lar seg gjøre å parkere langs vegen.

Her må det fylles med grus..
Vi søker derfor om å få tilskudd til å fylle opp fia vegbanen og ut, for å få parkert langs
denne. Samt fra den lille parkeringsplassen ved doen. For å kunne få parkert på tvers. Her er

det fylt opp delvis med stein, men det må mer til, især ved begynnelsen av plassen. Noe mer

også av stein på vestsiden av båtlavoen, for å ta i mot springflo og stormer.
Til dette trenger vi å kjøpe skikkelig veggrus, fyllmasser og steiner. Gravemaskin til lasting

og lastebil til transport. Her er det lite rom for dugnadsarbeid. Men det har vi på plassen ellers

med vedlikehold, skafie ved med mer. Og nå har vi et lysthus/grillstue som er 6 m2 større

som er mer tilgengelig for rullestolbrukere og flere folk. 21 m2 er den.

Når vi har en sarnmenkomst/arrangement er vi avhengig av at det er parkeringsplasser, ellers

så vil det ikke komme mange nok for å få inntekter av de oppmøtte.

Det er også en økende tendes til at det kommer bobiler, og de trenger stor plass.
Plassen er populær, og den nevnes i mange sammenheng.

Vi vil ellers takke kommunen for all støtte Vi har fått, og at det har virkelig gjort plassen til et

tilholdssted for alle.

Vi er takknemlig for et tilskudd, stort eller lite,

Med hilsen.

e*

C‘ kc);/2//16)‘/V’/ZCju’%%'\
Håkon Thomassen

Prosjektleder.
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ÅRSMELDING 2014

FISKEPLASSEN PÅ ALTEIDET.  N H  F  KVÆNANGEN  HANDIKAPFORENING.

Grill og fiskeplassen var også i år svært populær. Vi steller den så godt vi kan. Vi har skaflet ,

hugget os stablet ved. Klippet gress, lagt flere skiferheller på gangveien ned. Den er innenfor

kravene til stigning. Tatt vekk dørstokken inn til grillhytta. Senket skiferhellen, slik at det

ikke er nivåforskjell. Alle 20 benkene er slipt ned og smurt. Vasket og stelt i lysthuset og ikke
minst vasket nesten daglig måseskitt fra kaia.

Kjørt stein , og fylt grus på platået, der sjøen hadde vasket bort topplaget.

Totalt er det notert 294 dugnadstimer. Troms fylkeskommune bruker en dugnadspris på kr.

300,-- pr. time. Dette tilsier dugnad for kr. 88.200,-- Mye av arbeidet er å skrive brev og
søknader i forbindelse med nedenfor nevnte tiltak.

A  S  F A L  T:

Den 17/9 kom asfaltfirm med maskiner for å legge 1,5 km med asfalt fram til fiskeplassen.

I løpet av neste natt var de ferdige. En takk til EXTRA stiftelsen som bidro med et tilskudd på

kr. 385.000 En takk til Troms Fylkeskommune som bidro med kr. 65.000 til asfalt på

parkeringsplassen. En takk til Kvænangen Kommune som gikk inn med kr. 200.662 for å få
en bredere asfalteringen og en bedre kvalitet på asfalten En takk også til NFF s

prosjektkoordinator Linda Åsheim for all hjelp.
GRUNNARBEID:

Kvænangen kommune oppgraderte også vegen , før asfaltering, med å skifte stikkrenner, fylle

ut mot sjøen , lage nye møteplasser og gruse vegen. Dette kostet kommunen kr. 805.961

B R  A  N  N:

Den 29/ 9 brant vårt lysthus/ grillstue ned. Heldigvis så var den fullverdiforsikret..

Forsikringsselskapet utbetalte oss kr. 85.000 Pluss moms etter regning.

Nå  prøver vi å få en litt større, og håper å få den opp i løpet av mai. Kvænangen Produkter

ringte oss og sa at de ville sette den opp kostnadsfiitt. Kjempebra.

UTFYLLING  OG FORSTERKI NG  AV  MOLOEN:

Sven Mikkelsen kjørte på masse store steiner i begge ender av moloen, hvor sjøen hadde tært

på. Dette kostet oss kr. 37.525 med moms. Da hadde Sven trukket fra/sponset og med kr.

13.000 , kjempe bra. Til dette fikk vi et tilskudd på kr. 30.000 fra Sophiets Minde. En takk

til de. En takk også til Jøkelljord Laks, som gikk inn med kr. 10.000 , slik at vi fikk utvidet

den lille parkeringen med det samme.

2015
Vil først og fiemst gå med til å få på plass nytt lysthus. Noe større, men samme type.

Vaske og smøre kaia. Skafie ved. Kjøpe en motorsag til. Søke midler m.m.

Til sist vil vi si at Handikapforeninga bruker de midlene vi får, til nytte for alle. Ikke bare for
våre medlemmer, men alle aldersgrupper, handikappede av alle slag, folk i og utenfor

kommunen. En kjærkommen møteplass for naboer og utflyttede Kvænangsværinger, andre

lag og foreninger, samt turister. Og nå en skikkelig veg å gå , sykle, kjøre og bruke rullestol
på. Plassen er åpen helfle døgnet og alle er velkommen.

Håkon Thomassen

Prosjektleder

Organisasjonsnr. 884.884.632
Bankkonto nr. 4740 12 65 275



NHF Kvænangen

Resultatregnskap for Fiskeplasser: Alteidet. 2014

Inntekter: Utgifter:

Extra midler 385.000,00 Vegprosjekt 450.000,00

Troms fylke 65.000,00 Vedlikehold molo 37.525,00
Vedlikehold 3.364,00

Sophies Minde 30.000,00 Div. utgifter 1.830,10

NHF Kvænangen 20.000,00 Omkostninger bank 186,00

Jøkelfonl Laks AS l0.000,00
Utbetalt forsikring 85.100,00

Utleie 200,00
Renter 178,00

Sum inntekter 595.478,00 Sum utgifter ‘492.905,10

Inntekter 595.478,00

-  Utgifter 492.905,10
= Driftsresultat 102.572,90

Eiendeler 31.12.2014 Egenkapital

Bankinnskudd* 111.488,79 Bankinnskudd 1.1.2014 8315,89
+ Driftsresultat 'l02.'572,90

Sum 1 1 1.488,79 Sum 1 1 1.488,79

Bankinnskudd 01.01.2015 111.4833?

Burfjord, 12.01.2015

Bgryt

Berit Bjørnholt

Leder

i
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Håkon Thomassen
Prusjelctleder
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Nærmiljøtiltak - Kvænangen flerbrukshus 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet innvilger kr. 40 000,- til Kvænangen Flerbrukshus BA for montering av dører 

med automatisk døråpning.  Tilskuddet tas budsjettpost 02360.736.265. Formannskapet ber om 

tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

 

Saksopplysninger  

Kvænangen Flerbrukshus BA org.nr 975 808 122  har søkt om midler til montering dører med 

automatisk åpning. Disse dørene vil tilfredsstille kravene for universell utforming og gjøre 

bygget mer tilgjengelig for rullestolbrukere. 

 

Kostnadene for dette tiltaket er på kr. 64 000,-  

 

 

Tiltaket skal finansieres med egne midler og ekstern støtte, på følgende måte:   

Nærmiljøtiltak   40 000,- 

Egne midler    24 000,- 

 

 

 

Vurdering 

Kvænangen Flerbrukshus BA er et selskap med begrenset ansvar. Kvænangen kommune eier 

andeler i selskapet. Selskapet er ikke merverdiavgiftspliktig 

 



Kvænangen Flerbrukshus er Kvænangens storstue og de fleste store arrangementer i kommunen 

arrangeres i dette bygget. Bygget er en viktig samlingsplass for innbyggere i hele kommunen.  

Nord Troms Museum leier lokaler i bygget. De siste somrene har turistinformasjonen vært 

lokalisert i dette bygget. Turistinformasjonen har rapportert at bygget ikke tilfredsstiller kravene 

til universell utforming. Kvænangen Flerbrukshus skriver søknaden at de ønsker å tilrettelegge 

for universell utforming, og gjøre bygget tilgjengelig for rullestolbrukere. For kommunens 

innbyggere er det viktig å opprettholde tilbudet og tilgjengelige tilbudet for flest mulig.   I 

folkehelsesatsingen understrekes det hvor viktig sosiale møteplasser er for helse og trivsel. 

 

Dette tiltaket oppfyllet kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det innvilges kr. 40 000,- til dette tiltaket.  

 



RF13.50  —  www.regionalforvaltning.no

Søknad

Søknadsnr. 2015-0034 Søknadsår 2015

Støtteordning Nærmiljøtiltak

Prosjektnavn Døråpning for funksjonshemmede

Kort beskrivelse

Utskifting av dører i inngangspartiet  i  henhold til tilbud

Prosjektbeskrivelse

Arkivsak

Kvænangen Flerbrukshus har i dag inngangsdører som ikke tilfredsstiller kravene til universell

utforming. For å komme inn med rullestol må det 2 hjelpere til. Vi fikk for 2 år siden et tilbud fra

Termoglass  i  Alta i forbindelse med at de var  å  monterte nye dører på kommunehuset. Dørtypen det

er snakk vil være den samme som inn til Servicekontoret/banken.

Dette har vært et problem helt siden huset var nytt og vi håper at vi endelig kan få en løsning på det.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/ poststed

Søker/ Kvænangen Flerbrukshus c/o Dagfinn B. Pedersen

Stormoveien 22

9161BURFJORD

Prosjekteier BA

Org.nr:975808122

Kontakt- Dagfinn Boberg Pedersen Stormoveien 22

person 9161 BURFJORD

Prosjekt- Dagfinn Boberg Pedersen -

leder

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Tilskudd til drift av samfunnshus

Spesifikasjon

Bakgrunn

Mobil

40017667

40017667

Da huset ble bygget ble ikke hensynet til funksjonshemmede ivaretatt p.g.a. økonomi

Prosjektmål

Gjøre det letter for alle funksjonshemmede å bruke huset

Forankring

Lokalt

Prosjektorganisering

Prosjektleder er Styreleder; Dagfinn B. Pedersen

Samarbeidspartnere

Thermoglass as Alta
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Aktiviteter

Alle aktiviteter som skjer på Flerbrukshuset

Målgrupper

Funksjonshemmede

Resultat

Lettere adga ng

Effekter

Flere brukere

Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Regner med ca. 1 mnd. fra bestilling til utførelse.

Kostnadsplan

2017 2018 
Sum kostnad 64  036 64  036

Finansieringsplan

Tittel 2015 2016 2017 2018 2019 SUM

Egenandel 24 036 24 036

Nærmiljøtiltak 40 000 40 000

Sum finansiering 64 036 64 036

Geografi

1943-Kvænangen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Tilbud ny ytterd¢r.pdf 7 778 04.08.2015



Thermoglass AS TILBUD nr
Postboks 2046

Organisasjonsnr

9507 ALTA Bankgiro

Telefon: 78443680 Faks: 78443699

32972 Leveringsadresse: Tilbudsdato

Kvænangen kulturhus/ flerbrukshus Inngangsparti hoved-inngang Gyldig til

Vår referanse

Deres referanse

9151 BURFJ ORD
Selger

Varenr. Varetekst Antall Pris Rab%,

Vedr ytterdør

980003075 Ytterdør 1785*2085 1,00 stk 25350,00

29222301 Donna ED100 LE Slagdøraut. m/kappe/arni/sladd, komplett. 1,00 stk 12060,00 15

350142212100 NØDÅPNINGSBESLAG PH 2212 CD SØ 1,00 stk 2150,00 15

21 Demontering 1,00 stk 1000,00

21 Montering av dør 1,00 stk 5500,00

21 Montering kabling og idriftsetting av automatikk 1,00 stk 2800,00

999900498 Monterings materiell 1,00 stk l500,00

Vedr innerdør

980003075 lnnerdør l785*2085 stk 23654,00

29222301 Dorrna ED100 LE Slagdøraut. rn/kappe/arni/sladd, komplett. stk 12060,00 15

350142212100 NØDÅPNINGSBESLAG PH 2212 CD SØ stk 2150,00 15

21 Demonterin g stk 1000,00

21 Montering av dør stk 5500,00

21 Montering/ kabling og idriftsetting av automatikk stk 2800,00

999900498 Monterings materiell stk 1000,00

Kostnader i forbindelse med reise
991004148 Andel av reisekostnader. 1,00 stk 3000,00

Sum eks.mva

+ 25% m.v.a. av kr 51228,8

Totalsum

Vedr  utskifting av dører

Sapa 20 74 Isolerte dører i aluminium

Farge Ral 9010 Hvit
Tilnærmet lik utseende som eksisterende dører
Fri åpning gangfløy= 1000 mm, Kan økes noe om ønskelig.

Glass  i  ytterdør: 2lag energi/sikkerhetsglass
Glass i innerdør: Laminert sikkerhetsglass
Standar låskasse og bøylehåntak
Skåtefløyen låses av med panikkbeslag
Dorma ED100 slagdørsautomatikk med innvendig/utvendig albuebryter
Vi tilstræber lavest mulig terskel

Demontering eksisterende dører
Komplett montering inkl. føringer og lister etter behov

Montering og ídriftsetting av automatikk
Deponering av gammel dør er ikke medtatt

F  remføring av 230 Vstikk  til  automatikk er ikke medtatt i tilbudet.

Andel av reise kan bli delt om vi har flere jobber på samme tur.
Andel av reise vil også endre seg om dere bestiller begge dørene.

1  05676

856839532 MVA
49010511754

2  1 -1  1-201  3

05 -12-201 3

Thomas

Dagfinn Pedersen/ 40017667

Thomas Rafaelsen

Mva Sum

25350,00

l0251,00

l827,5O

1000,00

5500,00

2800,00

1500,00

3000,00

51228,80

12807,20

64036,00



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/417 -20 

Arkiv: U05 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 24.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

62/15 Kvænangen formannskap 07.10.2015 

 

Nærmiljøtiltak- Grillhytte ved Jonasbekken - Kvænangen jeger og 

fiskeforening 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

 

Vedlegg 

1 00001H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Kvænangen Jeger og Fisk til bygging av grillhytte ved 

Jonasbekken, med forutsetning om nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende reguleringsplan 

og generelle krav i plan og bygningsloven. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av 

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen Jeger og Fisk org.nr. 91181582, søker om tilskudd til å sette opp en grillhytte på 

kommunal eiendom 13- 202 ved Jonasbekken. De skriver i søknaden at det er en friluftsbase 

som brukes alle tider på året, både av beboere i området, barnehagen, SFO, skolen og 

Furutoppen. De ønsker å tilrettelegge dette området enda bedre og gi et lavterskel tilbud for et 

aktivt friluftsliv for alle aldergrupper og brukergrupper.  

 

Kostnader  

Gapahuk   38 000,- 

Fyllmasse/grunn 10 000,- 

Snekkerarbeid  15 000,-  

    63 000,-  

 



Tiltaket er planlagt finansiert med egne midler, dugnadsarbeid og tilskudd/sponsing, og laget har 

lagt frem følgende plan for finansiering.  

 

Finansieringsplan  

Egne midler     7 500,-  

Dugnad (100t)  15 000,-  

Tilskudd   40 500 

 

           

Vurdering 

Kvænangen Fisk og Jeger er en aktiv forening som har igangsatt tiltak som bidrar til økt tilgang 

til naturopplevelser og bedre tilrettelegging for friluftsliv. Foreningen har bla bygget en gapahuk 

på Baddereidet som er mye brukt som turmål både om sommeren og vinteren. Foreningen har 

erfaring med å drive friluftsanlegg på dugnad.  

 

I retningslinjene for støtte til lokale nærmiljøtiltak forutsettes det at søker må innhente 

nødvendige godkjenninger fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. 

Jonasbekken er definert som friområde (LNF) i reguleringsplan «Burfjord syd» vedtatt 

24.04.1992. I gjeldende reguleringsplan er det vedtatt bestemmelser for §4 friområder og 

lekeplass/fellesområde «Nødvendig byggverk og anlegg for dette kan føres opp etter 

godkjenning fra bygningsrådet. Friområdene kan opparbeides etter plan som godkjennes av 

bygningsrådet.» 

 

I dette tilfellet betyr det bygging av grillhytte ved Jonasbakken må gjøres i henhold til 

reguleringsplan og gjeldene regler i plan og bygningsloven.  

 

Tiltaket tilfredsstiller for øvrig kravene i retningslinjene for nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges inntil kr. 40 000,- til dette tiltaket, med 

forutsetning om at godkjenninger i henhold til gjeldende lov innfris.    



Kvænangen kommune

Rådhuset

9161 Burfjord

Burfiord16.3.2015

Kvænangen jeger og fisk

v/ ungdomsgruppa

0r_nr:9118l5826 t.. f  '2 V\CQr/NVv‘Lk1p ‘L (ífi [Litt/rdp

søknad pålcult-uHn-idler til finansiering av-gapa-hu-k på kommunal eiendom ved Jonasbekken.

Vi i ungdomsgruppa ønsker å bidra til at det blir etablert en frilufts base i nærområde til skolen, barnehagen,

SFO og Furutoppen( institusjon ) i Burfjord. Vi har sett et behov for å ha en friluftsbase som er lett tilgjengelig

for alle barn og unge uansett funksjonsnivå. Derfor ønsker vi å tilføre noe til et område som allerede er i bruk

blant våre barn og unge. Vi vet at område rundt J onasbekken er et godt besøkt turområde alle tider på året, men

område kunne vært mere brukt dersom man hadde hatt en gapahuk hvor man kunne sitt i ly for vær og vind. Vårt

mål er at alle barn skal få en positiv natur/fiilufts opplevelse, derfor ønsker vi å etablere et lavterskeltilbud som

kan gi grobunn for et aktivt friluftsliv i voksen alder.  I  tillegg til dette ser vi at mange familier oppholder seg i

område, da det er variert og utfordrende terreng for barna og leke i.

Vi i ungdomsgruppa vil bruke gapahuken som et naturlig treffpunkt for våre samlinger, da det er sentralt og

enkelt tilgjengelig for alle uavhengig av funksjonsnivå.

Gapahuken vi har planlagt oppsatt, er lik den gapahuken som vi i ungdomsgruppa i Jeger og fisk har bygget oppe

ved Svineryggen på Baddereidet høsten 2014. Denne konstruksjonen er bærekraftig og trenger lite vedlikehold,

samtidig som den faller naturlig inn i terrenget, da den er laget av «villrnanspanebx Gapahuken har en størrelse

på 3 meter x 5 meter  (  15m2) Vi planlegger å begynne arbeide med gapahuken våren 2015, og planlegger den

ferdigstilt i oktober 2015. Slik at vi kan ha høstsamlingene våre i tilknytning til denne gapahuken. Vi håper at

Kvænangen kommune ser verdien av at Kvænangen jeger og fisk v/ungdomsgruppa ønsker å etablere et slikt

holdepunkt/møtested i nærområde.

Hilsen

Charlotte Skum og Lena Larsen

Ledere for ungdomsgruppa.

Kontaktperson:

Charlotte Skum 9161 Burfjord. Tlf: 41503302 mail: frisorl @ operamail.com

Kontonr: 4740 3304790

Vedlegg: Kostnadsoverslag.



Kostnadsoverslag for Gapahuk ved Jonasbekken..

Den ferdige gapahuken er kostnadsberegnet til kr 45.000,-

20.000; materialer til gapahuk, ferdig saget.

10.000,- fyllmasse, sement, spiker etc.

15.000,~ snekkerarbeid 300kr x 50 timer

(  50 timer dugnad av ungdomsgruppa totalt 100timer for ferdigstilling)

Vårt bidrag til gapahuken er dugnadsarbeid i forma av planering og støpning av grunnmur,

samt beisning av den ferdige gapahuken. Anslâtt tid er 50 timer som ungdomsgruppa skal

jobbe for å realisere prosjektet.
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tilskudd

Charlotte  Skum (fiis0r1@operan1ai1.c0m)

am: Tuesday, September 08, 2015  5:23:05  PM

"is; kiarbech@msn.c0m

1 attachment

“iiiskudd 24791 .‘§.[;:39fz; E 5.3

my ”t”

Hei. Ble fryktelig usikker på om jeg har søkt på de midlene. Jeg har i

hvert fall skrevet denne søknaden. men klarer ikke å huske om jeg har

sendt den inn. regner nesten med det, men av og til går det veldig fort

i svingen hær 2)

Charlotte Skum

frisorl@operamail.com

bjtlvfl -  Accessible with your email software

or over the web

 

https://dub125.mai1.1iVe.com/01/mail.mvc/PrintMessages?mkt=en—n0

AJIUC l CLV .l

l rist:

10.09.2015



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/417 -30 

Arkiv: U05 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 28.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

63/15 Kvænangen formannskap 07.10.2015 

 

Nærmiljøtiltak- utbedring av bru, Storelva, Olderfjord- Ytre Kvænangen 

scooterforening 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

 

Vedlegg 

1 00007H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 5 000,- i støtte til Ytre Kvænangen Snøscooterforening til utbedring 

av bru over Storelva i Olderfjord. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av 

brua. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres senest i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. 

Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 

02360.736.265.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Ytre Kvænangen Snøscooterforening org. nr. 993 942 197 søker om kr. 5000,- til utbedring av bru. 

Brua er en del av vegen som går fra Olderfjordelva til de ytterste husene i fjorden i Gambukta. 

Brua er eneste veg over Storelva, og brukes både på vinterstid av snøscootere og på sommerstid 

av fotgjengere- turgåere, syklister og ATV.  

 

Ytre Kvænangen Snøscooterforening ønsker å utbedre brua, gjøre den bredere og lage rekkverk 

til brua. De søker om støtte til kjøp av materialer, frakt av materialer og arbeidet vil bli gjort på 

dugnad som foreningen egenandel.  

 

Vurdering 

 



Olderfjord er et populært hytteområde, og de fleste av husene blir brukt som feriehus. Den 

omsøkte brua er viktig for å opprettholde mulighetene for tur og naturopplevelse i området. Brua 

vil ivareta sikkerheten på en bedre måte, og gjøre området tilgjengelig for flest mulig.    

 

I søknaden kommer det ikke fram når tiltaket er planlagt gjennomført i 2016. I retningslinjene 

for støtte til nærmiljøtiltak er det et vilkår for å få støtte at tiltaket gjennomføres i år. På grunn 

av at søknadsfristen er satt til midten av september, kan det være vanskelig å gjennomføre 

prosjektet før snøen og frosten kommer. Administrasjonssjefen foreslår at det stilles krav om at 

søker bekrefter skriftlig at tiltaket vil bli gjennomført som planlagt. Det understrekes at det i 

retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltaket, forutsettes det at støttemottaker påtar seg ansvaret 

for etterdriften og vedlikehold av anlegget det gis støtte til. Dette vil gjelde brua over Storelva i 

Olderfjord. 

 

For øvrig oppfyller dette tiltaket oppfyller kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges kr. 5 000,- i støtte til dette prosjektet.  
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Ytre Kvænangen Snøscooterforening.

Postboks 37, 9189 Skjervøy

GSigurdsen@Outlook.com

lTzl oréamvsnrzgzl—————-—-———-—*—""“ -T" mi.
Kvænangen kommune `  d'

Rådhuset

91  6  l Burfjord

post@kvanangen .kommune . no

Søknad om midler til utbedring av bru, Storelva, Olderfjord.

Etter mange år med mye bruk, og slitasje av vær og vind, er brua som benyttes til å krysse Storelva I Olderfjord, nå I

særdeles dårlig tilstand. Brua er heller ikke tilstrekkelig dimensjonert for å dekke dagens behov, med snøscootere (og

ATV`er) som passerer i stort antall. Da den kun er 130 Cm bred, og ikke har rekkverk, er det helt klart ønskelig med

en bredere bru, med rekkverk.

Brua er eneste veg over Storelva og benyttes bla annet som kryssing av elva for scooterløypa i vinterhalvåret, samt av

fot-turister, sldgåere, jegere, hytte-eiere, reindriften ved flytting av rein bl.a og besøkende hele året.

Denne brua er en del av vegen som går fra Olderfjordelva, til de ytterste husene i fjorden, i Gambukta. Brua som

opprinnelig stod her, ble tatt av en flom, på 80-tallet, og ble senere bygget opp igjen av nærmeste nabo (Tor Erik

Carlsen), som siden har vedlikeholdt den også, da man ikke var klar over at dette er eller var et kommunalt

anliggende.

Forskjellig kartgrunnlag gir forskjellig informasjon, angående om denne veien utover fjorden faktisk fortsatt er

kommunal, eller om den er omgjort til privat veg. Ihht kartene jeg kan finne på kartverkets nettløsning, er det en

kommunal vei, mens andre kilder oppgir den som privat. Uansett, da dette er en viktig bru, håper vi Kvænangen

kommune ser nytten i dette, og kan bidra med økonomisk støtte til innkjøp av material for utbedring.

Ytre Kvænangen Snøscooterforening arrangerer med at materialene blir fraktet vederlagsfritt til Olderfjorden, og vi

stiller også opp på dugnad å påtar oss jobben med å utbedre brua. Vi håper at Kvænangen kommune kan være med på

laget, og dekke utgifter på inntil 5000kr til materialer.

Vedlagt er kartutsnitt.

Geir Stian Sigurdsen,

Ytre Kvænangen Snøscooterforening.

J



iendom



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/417 -28 

Arkiv: U05 

Saksbehandler:  Anne Berit Bæhr 

 Dato:                 25.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

64/15 Kvænangen formannskap 07.10.2015 

 

Nærmiljøtiltak- Gammene Návuona Siida SA 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 00002H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- i støtte til Gammene Návuona siida SA til utvikling av tun 

ved gammene på Olgola. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 

forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 

ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 

 

 

Saksopplysninger 

Gammene Návuona Siida SA , org nr. 912 765 768 søker om tilskudd til å utvikle tunet og 

utemiljøet ved gammene bl.a utskifting av dører til gammene, bygge fiskehjell og luovvi (platt 

til oppbevaring av utstyr).  

 

Kostnadsoverslag  

Håndverker dører   15 000,- 

Materialer      5 000,- 

Faglig koordinering/ledelse 25 000,-    

Arbeid    18 500,- 

Til sammen    63 500,-  

 

Planlagt finansiering  

Nærmiljøtiltak   40 000,- 

Egenandel      5 000,- 

Sommerarbeidsplass   18 500,- 

Til sammen    63 500,-  



 

 

Vurdering 

Gammene Navuona Siida SA har i 2015 restuarert gammene på Olgola. Gammene ble bygget 

med offentlige midler på kommunal eiendom gnr.28 bnr. 2 i år 2000. Det er inngått en leieavtale 

om bruk av eiendommen mellom Gammene Navuona Siida SA og Kvænangen kommune, jmf 

vedtak i formannskapet i sak 33/15. Anlegget blir brukt av skoler, barnehager, innbyggere og 

besøkende som turmål. Gammene Navuona siida ønsker å utvikle tunet ved gammene. De vil 

sette opp fiskehjell og luovvi (oppbevaringsplatt). Målet er at området blir mer brukt, og at det 

blir mer kunnskap om tidligere bomiljø i området.  

 

 

I søknaden kommer det fram at tiltaket er planlagt gjennomført i 2016. I retningslinjene for 

støtte til nærmiljøtiltak er det et vilkår for å få støtte at tiltaket gjennomføres i år. På grunn av at 

søknadsfristen er satt til midten av september, kan det være vanskelig å gjennomføre prosjektet 

før snøen og frosten kommer. Administrasjonssjefen foreslår at det stilles krav om at søker 

bekrefter skriftlig at tiltaket vil bli gjennomført som planlagt. Det understrekes at det i 

retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltaket, forutsettes det at støttemottaker påtar seg ansvaret 

for etterdriften og vedlikehold av anlegget det gis støtte til. Dette vil gjelde gammene og tunet. 

 

For øvrig oppfyller dette tiltaket oppfyller kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges kr. 40 000,- i støtte til dette prosjektet.  
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Søknad

Søknadsnr. 2015-0039 Søknadsår 2015 Arkivsak

Støtteordning Nærmiljøtiltak

Prosjektnavn Fiskehjeller og ny Iuovvi ved gammene på Olgola

Kort beskrivelse

Det lages skikkelige dører av tre til begge gammene. Utenfor gammene bygges to små fiskehjeller, en

flat og en spiss, en ny Iuovvi (platt som brukes til å oppbevare mat, klær og lignende for å hindre at de

blir ødelagt av mus og andre dyr).

Prosjektbeskrivelse

Dører: Det har aldri vært skikkelige og holdbare dører til gammene. Vi ønsker en kvalifisert

håndverker som kan lage to dører av tre. Dørene må være i samsvar med gammene som er bygd etter

arkeologiske prinsipper.

Luovvi: Det ble bygd en Iuovvi samtidig som gammene  i  2000. Den er spinkel og bærer preg av  å  være

midlertidig. Ã bygge Iuovvi er enkelt og kan utføres av ufaglærte etter veiledning fra kyndig person. Vi

ønsker en luowi som er solid nok til at folk kan gå på den.

Fiskehjeller: Vi ønsker å bygge to typer tradisjonell fiskehjell.

1. Etter samme prinsipp som Iuovvi, men med rær til  å  henge fisk på istedet for platt.

2. En fiskehjell som har A-form sett fra siden.

Prosjektet utføres sommeren 2016 av styret for Gammene Navuona Siida SA  i  samarbeid med

Nord—Troms Museum og Senter for Nordlige folk.

Kontaktopplysninger

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil

Søker/ Gammene Navuona Siida Geasseorrit, 90680501

Prosjekteier SA 9162 SØRSTRAUMEN

Org.nr:912765768

Kontakt- Ragnhild Enoksen Geasseorrit, 90680501

person 9162 SØRSTRAUMEN

Prosjekt- Ragnhild Enoksen Geasseorrit, 90680501

Ieder 9162 SØRSTRAUMEN

Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja

Gammene Navuona Siida SA har fått støtte fra Sametinget og kommunen til forprosjekt for

bygdeutvikling. l tillegg har vi fått støtte fra Kvænangen utviklingsfond til reparasjon og oppgradering

av de to gammene på Olgola.

Spesifikasjon

Bakgrunn
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Gammene Navuona Siida SA restaurerte og oppgraderte sommeren 2015 de to gammene som ble

bygget opp Olgola  i 2000.Restaureríngen og oppgradering ble utført med erstatningsoppgjør for

naturskade fra KLP, kr. 43.025,- og tilskudd fra Kvænangen utviklingsfond kr. 30.000,-.

Gammene ble i løpet av høsten brukt av skoler, til kurs og som turmål for både tilreisende og

fastboende.

Vi ønsker nå å utvikle tunet ved gammene med luowi og fiskehjeller for å gjenskape gammelt miljø

og gjøre området enda mer attraktivt og brukervennlig.

Prosjektmål

Gammene Navuona Siida skal ta vare på gammene og har som sitt langsiktige mål å utvikle

Olgolanesset som et friluftsområde jfr. tilsendt skisse. De langsiktige målene må tilpasses grunneierne

og godkjennes/vedtas i kommunen.

Til nå har vi nådd følgende delmål: Vi har restaurert gammene og oppgradert dem med enkelt

innredning, samt ryddet plassen rundt dem.

Kommunen og vi er klar til å underskrive kontrakt om bruk og forvaltning av eiendommen som

gammene står på.

Neste delmål: 1. Ã lage skikkelige dører til begge gammene og bygge fiskehjeller og luovvi som hørte

til en samisk boplass ved kysten.

2. Tilrettelegge universell adkomst og stier og bygge toalett og låsbar redskapsbu ved gammene.

Dette kan vi gjøre når vi får en samlet plan for kommunens eiendom 28/2, en plan som bør være et

bidrag til bygdeutvikling og samordnet med omkringliggende grunneiere, grendelag og andre.

Forankring

Gammene Navuona Siida SA er et foretak som har forretningsadresse i Kvænangen, og med lokale

eiere som Nord-Troms Museum.

Prosjektorganisering

Prosjektet gjennomføres av styret for Gammene Navuona Siida SA.

Samarbeidspartnere

Nord-Troms Museum og Kvænangen kommune.

Nord-Troms Museum kan være faglig ansvar. Vi tenker at gjennomføringen av arbeidet, samt enkelt,

årlig vedlikehold vil ta litt over to uker. Vi håper at vi kan få to ungdommer med sommerarbeidsplass

som medhjelpere under arbeidet. Vi har god erfaring med dette fra i sommer.

Aktiviteter

Gammene brukes til undervisning og enkelt friluftsliv.

Målgrupper

Skoleklasser, barnehager, kursdeltakere fra Kvænangen med omegn (inkludert Tromsø og Alta),

hytteeiere, fastboende voksne og barn.

Resultat

To fiskehjeller og en luovvi.

Effekter

Mer bruk av området, og mer kunnskap om tidlig bomiljø.
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Tids- og kostnadsplan

Tidsplan

Planlegging av prosjektet og avtaler med kommunen og Nord-Troms Museum start april 2016.

Avtaler inngått 31. mai 2016.

Oppstart arbeid juli eller august 2016. Skal være avsluttet før skolestart 2016.

Kostnadsplan

 2018 2019

Håndverksarbeid, dører 15 000 15 000

Materialer og transport 5 000 5 000

Prosjektledelse 25 000 25 000

Sommerarbeidsplasser

unfigdommer 18 500 18 500

Sum kostnad 63  500 63  500

Finansieringsplan

 2017 2018

Egenandel 5 000 5 000

Nærmiljøtiltak 40 000 40 000

Tilskudd

sommerarbeidsplasser 18 500 18 500

Sum finansiering 40 000 23 500 63  500

Geografi

1943-Kvænangen

Vedleggsliste

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

_  3  _
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Nærmiljøtiltak - Grillhytte- Sørstraumen grendeutvalg 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

 

 

Vedlegg 

1 Tilleggsopplysninger- Grillhytte- Sørstraumen grendeutvalg 

2 00024H.pdf 

3 tilleggsinformasjon - søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Sørstraumen grendeutvalg til bygging av grillhytte i 

Karvika.  Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes 

skriftlig innen 4 uker. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt 

avtale med grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av 

tilskudd. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. 

Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Sørstraumen grendeutvalg org.nr. 998 859 778, søker om tilskudd til å sette opp en grillhytte i 

Karvika. De skriver i søknaden at de med en grillhytte vil kunne tilrettelegge for mer uteaktivitet 

hele året, og styrke samholdet i bygda.  

 

 

Kostnader  

Grillhytte    42 000,- 

Frakt         5 000,- 



Arbeid grunn/bygging 25 000,-  

 

 

 

Tiltaket er planlagt finansiert med tilskuddsmidler og dugnadsarbeid i forbindelse med 

grunnarbeid og oppsetting av grillhytta.  

 

           

Vurdering 

Sørstraumen Grendeutvalg har gjennomført flere tiltak for friluftsliv og fysisk aktivitet. De har 

ryddet tursti i Sørstraumdalen, dratt i gang treningslokaler på Sørstraumen, og har en grillstue 

utenfor næringshagen. Foreningen har erfaring med å drive friluftsanlegg på dugnad.  

 

I retningslinjene for støtte til lokale nærmiljøtiltak forutsettes det at søker innhenter nødvendige 

godkjenninger fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. I retningslinjene 

for nærmiljøtiltak er det et vilkår et vesentlig om at «tiltak skal bidra til å ivareta og styrke 

stedskvaliteter i nærmiljøet, nye og/eller eksisterende anlegg, og legge til rette for tilgjengelige 

rekreasjons- og friluftsområder i nærmiljøet. Det stilles krav om at anlegget skal være åpent for 

allmennheten.» Søker har pr. mail 25.09 opplyst at grillstua skal plasseres på 37/1/2, som er en 

festet boligtomt eid av en privatperson.  I retningslinjene for nærmiljøtiltak understrekes det at 

anlegg som får nærmiljøstøtte skal ha et allment formål og skal kunne brukes av allmennheten. 

Det er søkt om støtte til grillhytter/gapahuker i andre områder i kommunen, men disse er 

plassert i LNF områder som sikrer allmenn adkomst og bruk. I dette tilfellet er grillhytta 

planlagt satt opp i en boligtomt, og det vil være nødvendig å sikre allmenn adkomst og bruk. 

Plassering av grillhytte, adkomst og bruk må redegjøres for før tilskudd utbetales. I 

retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak er det et vilkår for å få støtte at tiltaket gjennomføres i 

år. I søknaden kommer det ikke frem når tiltaket skal gjennomføres. På grunn av at 

søknadsfristen er satt til midten av september, kan det være vanskelig å gjennomføre prosjektet 

før snøen og frosten kommer. Administrasjonssjefen foreslår at det stilles krav om at søker 

bekrefter skriftlig at tiltaket vil bli gjennomført som planlagt.  

 

 

Tiltaket tilfredsstiller for øvrig kravene i retningslinjene for nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges inntil kr. 40 000,- til dette tiltaket. Tilskuddet 

ligger på samme nivå som lignende prosjekter i andre bygder.  

 



Fra:                                  Aud Tove <audtove@kraftlaget.no>
Sendt:                             24. september 2015 07:30
Til:                                   Anne Berit Bæhr
Emne:                              Søknad Trivsels tiltak

Hei.

Her kommer det du etterspurte.

Plassering av grillhytte, Karvika. 
Egenandel, Opparbeiding av tomt, planering og montering.
Pris på grillhytte,   Vi har fått tilbud på ei hytte med navn Dekea 12m2, kr 42900,- + frakt Sørstraumen 
4000-4500,-

Hilsen 
Sørstraumen Grendeutvalg
Aud Tove Tømmerbukt.

SCL>=1
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f Kvænangen kommune

Postmottak

1 5 SEPT 2015
Til behandling:

Sørstraumen Grendeutvalg saksbehmdlfl.

9  l 62 Sørstraumen Til orientering
Gradering

Sørstraumen, 14.09. 15

Kvænangen Kommune

9161 Burfjord.

Søknad om Nærmiljø  -  Trivselstiltak i Kvænangen Kommune.

Sørstraumen Grendeutvalg søker herved på midler merket Nærmiljø  -  Trivselstiltak i

Kvænangen Kommune  ,  hvor det er kr 600000,- tilgjengelig.

Vi søker herved på fullfinansiering av Grillhytte, montert og levert Sørstraumen.

Pluss egenandel til utsmykking og tilrettelegging, og planering av tomt.

Dette for  å  styrke samholdet i bygda, tilrettelegging for mer ute aktivitet hele året, det er gode

fiskemuligheter i området.

Håper på et positivt svar.

Org. Nr 988 859 778 NO Kontonr. 4740 27 03934

Hilsen
Sørstraiimen Grendeutval g
f i  ‘  73  ’  f* ii‘; _,/_”:r"t,Jj,.x_ €:,xL2._,i.—(:t~?"(Jff.
v/ Aud Tove Tømmerbukt

audtoVe@kraft1aget.110

mobil nr. 95 16 23 34

L, L; I;
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Nærmiljøtiltak - reparasjon av bru- Reinfjord bygdelag 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

 

Vedlegg 

1 00033H.pdf 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 15 000,- i støtte til Reinfjord bygdelag til reparering av bru. 

Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av brua. Det forutsettes at tiltaket 

gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 

tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Reinfjord bygdelag org.nr 991 693 920 søker om tilskudd til reparasjon av bru over 

Reinfjordelva i fjordbotn. I søknaden understrekes det at brua over elva er viktig da den gir 

tilgang til turstier både rundt fjorden, samt oppover i dalen og videre til Olderfjord og Sør-

Tverrfjord. Tiltaket vil gi økt sikkerhet for de som bruker veien/stien og bedre tilgang til 

friluftsområder i Reinfjord.  

 

Kostnadsoverslag  

Materialkostnader  18 000,-  

Arbeid    15 000,-    

Frakt       3 500,-  

Totalt    36 500,-  

 



Finansiering 

Dugnad    15 000,-  

Egenkapital      6 500,-  

Nærmiljøtilskudd  15 000,-   

Totalt     36 500,- 

 

Vurdering 

 

Reinfjord bygdelag har siden etableringen i 2007 vært aktiv for å opprettholde og skape nye 

møteplasser og aktiviteter i bygda. Det betyr mye for trivsel i bygda. I folkehelsesatsingen 

understrekes sosiale møteplasser og naturopplevelser som viktige for helse og trivsel. 

 

For bygdas innbyggere og besøkende er det viktig å opprettholde mulighetene for tur og 

naturopplevelse, og at dette tilbudet tilgjengelig for flest mulig.    

 

I søknaden kommer det fram at tiltaket er planlagt gjennomført i 2016. I retningslinjene for 

støtte til nærmiljøtiltak er det et vilkår for å få støtte at tiltaket gjennomføres i år. På grunn av at 

søknadsfristen er satt til midten av september, kan det være vanskelig å gjennomføre prosjektet 

før snøen og frosten kommer. Administrasjonssjefen foreslår at det stilles krav om at søker 

bekrefter skriftlig at tiltaket vil bli gjennomført som planlagt. Det understrekes at det i 

retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltaket, forutsettes det at støttemottaker påtar seg ansvaret 

for etterdriften og vedlikehold av anlegget det gis støtte til. Dette vil gjelde brua i Reinfjord. 

 

For øvrig oppfyller dette tiltaket oppfyller kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges kr. 15 000,- i støtte til dette prosjektet.  



Reinfjord Bygdelag Reinfjord, 15.09.15

v/ Reidar Eilertsen

Kjosen

9161 Burfjord

reinfjord@hotmail.com __

Mob: 90958207 Kvænangen kommunc
Kontonr: 9731  11  15824 V Postmortak

15SEPT 2015
Til behandling:

Saksbehandler:

Til orientering

Kvænangen Kommune  -  Nærrniljøtiltak

Gradering

Søknad om økonomisk støtte til reparas'L0n  av  bru.

Reinfiord Bygdelag ønsker med denne henvendelsen å be Kvænangen Kommune om

økonomisk støtte til reparasjon av bru i friluftsområdet Fjordbotn, ca. lkm fra sentrum

Reinfjord. Reparasjonene er planlagt gjennomført mai/juni 2016 ved felles dugnad og sluttført

før de årvisse Reinfjorddager. De totale kostnadene er beregnet til kr 36500,- og Reinfjord

Bygdelag søker Kvænangen Kommune om kr 15000,- til gjennomførelse av prosjektet.

Reinfjord Bygdelag er en forening drevet av fastboende og utflyttede reinfjordinger, med det

formål å skape økt trivsel i bygda vi har så kjær. Høsten 2007 ble Reinfjord Bygdelag

opprettet og passerte raskt 150 medlemmer. Oppdragene lot ikke vente på seg, med bl.a.

overtakelse av bygdas nedlagte skole, oppstart av festivalen «Reinfjorddagene», som i

gjennomsnitt trekker rundt 200 til den lille bygda. Videre prosjekter har vært vedlikehold og

drift av «Skolen», opprettelse av kultursti og turnett, årlige Reinfjorddager, samt mindre

arrangementer i forbindelse med jul/påske.

Et av de første prosjektene Reinfjord Bygdelag gjorde var å gå til anskaffelse av hjertestarter

til bygda, med påfølgende opplæring i bruk av hjertestarter, samt i livreddende førstehjelp for

de fastboende. Videre er en mengde utstyr og materiell blitt kjøpt inn til skolen, eks flere

kjøleskap, oppvaskmaskin/steamer, diverse kjøkkenutstyr. Trebenker med bord er plassert

rundt i bygda, samt innkjøp av diverse aktivitetsmateriell som biljardbord og fotballmål mm.

Sommeren 2014 ble det lagt nytt tak på den garnle skolen som nå fungerer som samfunnshus.

Ett kostbart, men givende prosjekt som Reinfiord Bygdelag er stolt av.

Friluftsområdet «Fjordbotn» er ett populært og velbrukt område både sommer og vinter, med
Reinfjordelva sentralt der den renner ut i havet. Brua over Reinfiordelva er viktig da den gir

tilgang til turstier både rundt fjorden, samt oppover Reinfjorddalen og videre til eks

Olderfjord og Sør-Tverrfiord. Denne brua trenger sårt en kraftig oppgradering, da den

mangler rekkverk og har ett løst og råttent underdekke. Brukere av området har uttrykt

usikkerhet ved ferdsel over brua. En reparasjon av brua vil gi økt sikkerhet ved kryssing av

Reinfjordelva i friluftsområdet <<Fjordbotn», noe som vil resultere i forbedret tilgang og bruk

av friluftsområdet.

I den anledning sender vi en forespørsel om økonomisk støtte fra Kvænangen Kommune. Vi

er takknemlige for all støtte og håper Dere har mulighet til å gi en gave for å gjøre vårt ønske

om ny bru mulig.



Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med undertegnede.

Prisanslag på reparasjon av bru i Fjordbotn:

Materialkostnader, nytt underdekke og rekkverk

Arbeid

Frakt- transportkostnader

Totalt

Finansiering:

Dugnad

Egenkapital

Tilskudd fra Kvænamgen Kommune til nærmiliøtiltak

Totalt

Håper på positiv tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Reidar Eilertsen

Leder

Reinfi ord Bygdelag

kr. 18 000,-

kr. 15 000,-

kr.  3  500,-

kr. 36 500,-

kr. 15 000,-

kr. 6 500,-

kr. 15 000;

kr. 36 500,-
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Nærmiljøtiltak- Gapahuk i Burfjorddalen- Kvænangen Snøscooterforening 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

 

 

Vedlegg 

1 00001H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Kvænangen Scooterforening til gapahuk i 

Burfjorddalen, med forutsetning om nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende arealplan og 

generelle krav i plan og bygningsloven. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av 

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen Scooterforening org.nr. 983 824 595, søker om tilskudd til å sette opp en gapahuk på 

eiendom   14-1, «Kaffehullet», i Burfjorddalen. Det er sendt inn søknad om byggetillatelse. 

Området ligger ved scooterløype, og er et populært område på vinteren, både for scooterfolk og 

skigåere. Tiltaket skal påbegynnes i år.  

 

Kostnader  

Materialer og grunn inkl. frakt  65 000,-  

Snekkerarbeid    35 000,- 

Totalt               100 000,- 

 

Tiltaket er planlagt finansiert med egne midler, dugnadsarbeid og tilskudd/sponsing, og laget har 

lagt frem følgende plan for finansiering.  

 



 

           

Vurdering 

Kvænangen Scooterforening er en aktiv forening som har igangsatt tiltak som bidrar til økt 

tilgang til naturopplevelser og bedre tilrettelegging for friluftsliv. Foreningen har en hytte ved 

Storelv-vannet, som brukes av foreningens medlemmer. Foreningen har erfaring med drift og 

vedlikehold av friluftsanlegg.  

 

I retningslinjene for støtte til lokale nærmiljøtiltak forutsettes det at søker må innhente 

nødvendige godkjenninger fra grunneier og plan- og bygningsmyndighet før igangsettelse. 

Søker har sendt inn byggetillatelse og søknad om dispensasjon fra arealplan.  

 

 

Tiltaket tilfredsstiller for øvrig kravene i retningslinjene for nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges inntil kr. 40 000,- til dette tiltaket, på lik linje 

med sammenlignbare prosjekter. Nødvendige godkjenninger forutsettes.  

 



Kvænangen kommune Burfjord 15.09.15

V/Næringssjef

9161 Burfjord

Søknad om tilskudd fra nærmiljøtiltak

Kvænangen snøscooterforening skal  i  høst starte med å sette opp en gapahuk i Burfjorddalen.

Byggetillatelse forventes godkjent i nær framtid. Gapahuken vil bli på ca 6 x 2,6 meter eller knapt 16

kvadratmeter i areal. Ole Morten Skum er ansvarshavende.

Materialer kostnadsberegnes til ca kr 65.000, og selve byggingen er beregnet til 70 timer à kr 500

med moms (kr 35.000). Total kostnad ca 100.000 kr.

Vi søker med dette om bidrag fra kommunens avsetning til nærmiljøtiltak, som vi anser dette for  å

være, spesielt vinterstid hvor scooterfolk og skigåere kan benytte gapahuken. Om sommeren er det

også mulig å  gå inn dit.

For Kvænangen snøscooterforening

/l/ e_ /i/f/Vtf/C/L..

Kjell Nysveen

Kasserer

Postboks 90

9169 Burfjord
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Nærmiljøtiltak- Kvænangen Rideklubb 

Henvisning til lovverk: 

Retningslinjer for støtte til nærmiljøtiltak, vedtatt 10.06.2015 

 

Vedlegg 

1 00002H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Formannskapet bevilger kr. 35 000,- i støtte til Kvænangen Rideklubb for reparering av ridebane 

og bygging av tak/tekke til hestene. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av 

brua. Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. 

Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 

02360.736.265.  

 

 

 

Saksopplysninger 

Kvænangen Rideklubb org.nr 993 404 063søker om tilskudd til reparasjon av gjerde rundt 

ridebanen, og bygging av tak/tekke til hestene som ly mot regn og uvær.  Rideklubben ønsker å 

opprettholde tilbud til barn og unge i kommunen. De skriver i søknaden at det å oppleve naturen 

fra hesteryggen bidrar til økt trivsel samt gode helsegevinst  

 

Kostnadsoverslag  

Materialkostnader  35 000,-  

Arbeid    20 000,-    

Totalt    55 000,-  

 

Finansiering 

Dugnad    20 000,-  

Nærmiljøtilskudd  35 000,-   

Totalt     55 000,- 



 

Vurdering 

 

Kvænangen Rideklubb driver hestestallen i Badderen. Den blir drevet med midler fra utleie av 

stallplasser og dugnadsmidler.  Det har gjennom årene vært litt varierende tall på antall hester i 

stallen og medlemmer av klubben. Dette er avhengig av hesteinteressen blant barn og unge. I 

folkehelsesatsingen understrekes sosiale møteplasser og naturopplevelser som viktige for helse 

og trivsel. 

 

For kommunens barn og unge er det viktig å opprettholde allsidige tilbud.  

 

I søknaden kommer det ikke fram når tiltaket er planlagt. I retningslinjene for støtte til 

nærmiljøtiltak er det et vilkår for å få støtte at tiltaket gjennomføres i år. På grunn av at 

søknadsfristen er satt til midten av september, kan det være vanskelig å gjennomføre prosjektet 

før snøen og frosten kommer. Administrasjonssjefen foreslår at det stilles krav om at søker 

bekrefter skriftlig at tiltaket vil bli gjennomført som planlagt. Det understrekes at det i 

retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltaket, forutsettes det at støttemottaker påtar seg ansvaret 

for etterdriften og vedlikehold av anlegget det gis støtte til. Dette vil gjelde anlegget i Baddern. 

 

For øvrig oppfyller dette tiltaket oppfyller kravene i retningslinjene for støtte til nærmiljøtiltak. 

Administrasjonssjefen går inn for at det bevilges kr. 35 000,- i støtte til dette prosjektet.  

 

 



Kvænangen Rideklubb v/ Cathrine Torvund

9161 Burfjord

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Søknad om støtte til Nærmiljøtiltak og trivsel.

Kvænangen Rideklubb ønsker med dette å søke om kr. 35 000 til reparasjon av gjerdet rundt

ridebanen, samt bygging av et tak/dekke til hestene ute. Alt arbeid vil bli utført på dugnad, så vi

trenger kun midler til å dekke materialer og utstyr.

Vi ønsker å opprette holde et tilbud til barn og unge i kommunen, og vi er overbevist om at å oppleve

naturen fra hesteryggen bidrar til både økt trivsel samt god helsegevinst.

Kostnadsoversikt:

Materialer/utstyr til bygging og vedlikehold 35 000

Snekkerarbeid 20 OOO

Håper dere vil se med velvillighet på vår søknad.

Med vennlig hilsen

Kvænangen Rideklubb v/ Cathrine Torvund
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1. Formål, mandat

Det er ikke levert oss formell dokumentasjon av formålet ved Turistinformasjonens arbeide,

men vi har samlet instruksene fra Nord-Troms Museum og Kvænangen kommune til følgende:

Hva er vårt mål?

«Enhver gjest i disse lokaler skal i ettertid huske besøket

hos oss som en usedvanlig hyggelig og nyttig opplevelse»

Hvordan skal vi oppnå vårt mål?

Vår arbeide er basert på profesjonell fremtreden og oppførsel, fagkunnskap i de etterspurte emner

og effektiv innhenting og presentasjon av etterspurt informasjon samt relevant tilleggsinformasjon

Hvorfor har vi turistinformasjon i Kvænangen?

Vi skal representere Nord-Troms Museum på en måte som samsvarer med musèets mål

og de nasjonale retningslinjer som ligger til grunn for musèeets arbeide

Vi skal bistå reiselivsbedriftene i Kvænangen i deres arbeide på kort og lang sikt,

og vi skal stadig lete etter nye måter å gjøre dette på

Vi skal samle data og på bakgrunn av disse produsere og levere informasjon

av interesse for utviklingen av reiselivet lokalt og regionalt

Kommunepins: Denne sesongen hadde vi for første gang pins med kommunevåpenet på, til

utdeling blant spesielt fortjente besøkende. Kriteriene som ble gitt oss for utdeling av pins var slik:

«Tildeles for tilhørighet og/eller positiv innstilling til Kvænangen kommune, eller for å ha gjort en

innsats for kommunens befolkning og utvikling på en fortjenstfull mite», samt at vi ble bedt om

å oppfordre mottageme til å like kommunens facebook-side. Det ble utdelt 14 pins. Utdelingene ble

gjort som en enkel men høytidelig overrekkelse, og skapte stor begeistring blant de som fikk pin.

Liste over mottagere og begrunnelse for den enkelte tildeling finnes. Vi håper å kunne fortsette med

dette de følgende sesongene. Resterende pins er levert tilbake til kommunen.

Upppfylt mandat: Dessverre finnes et overordnet krav for musèet og turistinforrnasjonens arbeide

som vi ikke overholder. Det gjelder påbudet om universell tilgjengelighet i offentlige bygninger.

Ettersom musèets utstillingslokale ligger i kj elleretasjen er det ikke tilgjengelig for

bevegelseshemmede. En forespørsel til musèet om å bringe en rullestol inn i utstillingen via

kjellerinngangen, ble avslått. Den veien er dårlig framkommelig og går gjennom musèets lager.

2. Driftsperiode. Besøk. Servieegrad.

Turistinformasjonen var åpen fra 22.06 til 14.08, altså 8 uker, som i fjor. Sammenlignet med 2014

har det vært 20% nedgang i antall besøk. 2014 hadde vi 496 besøkende, i år var det 398. Tendensen

bekreftes av den nærliggende kafèe og bensinstasjon, de rapporterer også mindre besøk i år enn

i fjor. Det kalde været i sommer antas å være hovedgrunnen. Det ble solgt 36 billetter til musèets

utstilling i år, mot 32 i fjor. Vi har et inntrykk av at det var betydelig færre besøkende med lokal

tilhørighet i år enn i fjor.
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Sammenligning av sesongene  2014  og 2015:

Besøk, antall pr uke  2014 Besøk, antall pr uke  2015

Uke  nr 26 40 36

27 56 30

28 51 58

29 84 76

30 77 39

31 97 47

32 56 50

33 35 62

Sesong 496 398 Nedgang 98

%-vis -20,00%

Grafisk framstilling av besøk 2014 (blå) og 2015 (rød), antall pr driftsuke nr.
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Servicegraden i forhold til å møte de besøkende aktivt, profesjonelt og hj elpsomt, har vært høy.

Om det er flere på jobb så møter alle i skranken når vi får kunder, for enten å lære av konsultasjonen

som pågår men ofte også slå opp aktuelle saker på internett mens samtalen pågår, om ønskelig ta

utskrifter. Eventuelt tre støttende til i tjenesten ved å ringe en telefonsamtale for å skaffe

inforrnasj on. Vi har utført noen bookinger per telefon for gjester. Dessverre har vi kommet til kort

når det gjelder forespørsler om grundig informasjon om attraksjoner, severdigheter og opplevelser i

Kvænangen. Vi ønsker å samle informasjon om dette til hjelp for kommende turistinforrnasj ons-

medarbeidere. Mens på ovematting, servering og fotturer har vi hatt bedre kompetanse.
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3. Oppdragsgivere, mannskap

Mannskapene på Turistinformasjonen har forskjellige arbeidsgivere. Lederen er ansatt av

Kvænangen kommune mens museumsvertene er ansatt av Nord-Troms Museum. Dette har ingen

innvirkning på hvilke oppgaver de ansatte forutsettes å løse i det daglige arbeidet i møte med

publikum eller reiselivsaktører. Det samme gjelder kontaktmuligheter til de overordnede, det være

seg Nord-Troms Museum eller Kvænangen kommune. Det må være slik fordi alle medarbeideme

skal kunne være i stand til påegen hånd ha ansvar under de vaktene da det er så lite besøk at man

er alene på vakt. Ansatte har i år vært leder Berit Kaasen Bjørnholt, museumsverter Kristoffer

Kiærbech (2 uker), Marte Høstland Bjømerud (4 uker), samt hele sesongen Astrid Steinsvik (, som

forøvrig hadde samme stilling i fjor. I den forbindelse kan nevnes at det å ha samme folk i arbeide

flere år er en stor fordel. Det gjelder personlig kompetanse, samt vedkommendes mulighet til

å bidra i opplæringen av nye folk. Dette er faktorer som øker kvaliteten på vår service overfor

publikum. Jeg foreslâr derfor at man gir tidligere museumsverter et fortinn ved senere ansettelser.

4. Reiselivsaktører  i  Kvænangen

Kontakten med disse har denne sesongen i hovedsak vært at vi ringte alle overnattingsstedene

da vi startet opp, for å sjekke og oppdatere vår informasjon med dem. Vi har 20 registrerte

ovemattingssteder. Noen av aktørene har besøkt oss gjennom sesongen, og noen har levert oss

markedsføringsmateriell. På sikt håper vi å skaffe bedre oversikt og kontakt med reiselivsaktørene.

5. Attraksjoner og opplevelser i Kvænangen

Pri dag henger det i turistinformasj onen skriftlige presentasjoner av følgende: Sørstraumen,

Garnmene på Olgola, Vannsaga på Navit, Anders Pedersen Bær Minnestein, K.P. Johansen sine

Skotsk Høylandsfe samt Tappeluft Opplevelser. Av turer presenterer vi mulighet for rundttur med

hurtigbåten fra Burfjord og fra Skjervøy, med vekt på muligheten for å besøke Spildra. Angående

presentasjon av lokale attraksjoner finnes et stort forbedringspotensiale, og vi håper alle gode

krefter i Kvænangen vil fortsette samarbeidet med å presentere attraksjoner og opplevelser.

6. Besøkende og deres ærend

For å forbedre informasjonsarbeidet ønsker vi kunnskap om de som besøker oss, såvel som

kurmskap om de som kunne ha kommet, men ikke gjorde det. Hvem var våre besøkende? Hvilke

ærende hadde de? Hva ga vi dem? Mange andre spørsmål kan stilles: Hvorfor er de her? Hvordan

fikk de idèen om å reise hit? Er de fornøyde med opplevelsen? Har de forbedringsforslag?

Turistinfonnasjonen kan være er en naturlig kanal for å samle svar på disse spørsmålene, og slik

datainnsamling kan uten tvil integreres bedre i det daglige arbeidet, uten at det skal bli for besværlig

eller tidkrevende. I samsvar med denne tankegangen har vi etter mønster fra turistinformasj onen i

Nordreisa i år registrert hvorfor de besøkende kommer til oss. De oppgitte grunnene var slik:

Informasjon Kvænangen: 54 Kvæner: l

Inforrnasjon nordover: 36 Bruke lavvoen: l

Inforrnasjon sørover: 37 Dyrlege:  1

Museum: 25 Bilverksted: 1

Bruke Intemett: 9 Leie kaj akk/båt: l

Lokale postkort: 7 Lade telefon: l
Spildra: 4 Låne telefon: 1
Reiselivsaktør:  4 Booke ovematting:  1

Værmelding:  3 Oversettelse: l

Verddeturneringen: 3 Vegarbeide: l

Bruke toalett: 3 Kaffe: l

Postkontor: 2 Drikkevann: l

Innlandsfrske: 2

Minibank:  2

Fergetider: 2
Gunnar Kaasen: 2

Villkokk: 2
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Fortsettelse fra side 5:

Mange av disse etterspurte mer informasjon enn den som opprinnelig fikk dem til å oppsøke oss.

Spesielt interessant er det at noen av dem etterspør Vinteraktiviteter og mulighet til besøk da.

Når det gjelder grunner til å oppsøke turistinforrnasj onen er besøk av fastboende registrert under

ønske om lokal informasjon, da dette synes å være vanligste grunnen til at de kommer.

Norsk

Tysk

Finsk

Svensk

Fransk

Spansk

Engelsk

Dansk

Indisk

Nederlandsk

Sveitsisk

Italiensk

Tsjekkisk

Pokk

Amerikansk

Belgisk

Romanisk

Canadisk

Russisk

Japansk

7. Ressursbruk og -behov

Timeforbruk: Oppsatt vaktliste har vært fulgt, med ubetydelige endringer.

Internettilgang (samt datautstyr som skriver og publikums-pc): Dette er grunnleggende

ressurser for arbeidet på turistinformasj onen. Herunder må også nevnes servicefunksjoner fra

De 398 besøkende fordelte seg på 20 nasjoner slik:

144

74

25

20

19

18

16

15

15

12

9

>-*l\)l\)l\Jl\>-I>U10\\]

Sum 398

kommunens IT-avdeling til igangsetting ved sesongstart samt problemløsing underveis. Det har

ikke vært så mange tilfeller, men når de inntrer har service fra IT-avdelingen Vært avgjørende for

at vi har skulle kunnet utføre vårt arbeide. Noe vedlikeholdsbehov på datautstyr, vanligvis av akutt

karakter (bortfall av mail eller skriver), må påregnes ogsåi fremtidige sesonger.

Reisekostnader: Det har ikke vært gjort ekskursjoner eller bedriftsbesøk i tjenesten denne

sesongen, og det er dermed ingen reiseutgifter. Det ligger absolutt interessante muligheter i at

turistinformasj onens folk henter informasjon om overnattinger men spesielt om opplevelser og

attraksjoner i kommunen, og presenterer dette i egnede former. Det kan være både papir- og digitalt

format. Grunnleggende slikt arbeide ble utført sesongen  2014.  Vi håper turistinformasjonen kan

komme sterkt tilbake på dette punktet sesongen  2015 ,  samt da også aj ourføre eksisterende kartotek

med ovemattingssteder.
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«Uti Nord»-kartet: Dette nye tur-kartet har stått i forgrunnen i turistinformasj onens arbeide

sesongen 2015. Det har vært svært tilfredsstillende å først kunne bruke i informasjonsarbeidet og

deretter gi bort gratis, til de takknemlige gjester. Til tross for at antallet utdelte kart som er kun noen

titalls, så har hvert av dem blitt brukt til drøfting og planlegging av fotturer i Nord-Troms, spesielt i

Kvænangen. Et populært tiltak, hvis bruksverdi for turist-informasj onen ville blitt forbedret dersom

tid og lengde for den enkelte tur hadde vært oppgitt, og gjerne løypa stiplet inn på kartet.

Ressursbehov:

Mobiltelefoner: Vi disponerer mobiltelefoner, fra Nord-Troms Museum og fra Kvænangen
kommune. Disse er utdaterte. Personlig er jeg ikke veldig kresen på mobiltelefoner, men har aldri

hatt så dårlig telefon som disse (skjønt merkene er gode nok, det er en Nokia og en Sony Ericsson).

De er bitte små og svært plundrete å bruke. Av denne grunn bruker vi dem ikke, men benytter i

overveiende grad våre egne telefoner i turistinformasjonens tjeneste. Da dette vel ikke er noen

profesjonell løsning foreslår vi innkjøp av tidsmessige mobiltelefoner.

Brosjyrestativ: Vi har et brosjyrestativ (karusell stående på gulv) som for det første ikke er egnet

for de aktuelle brosjyreformater, men hva verre er: Som er utslitt, uten maling, og derfor slett ikke

representativt. De siste rester av maling (plastbelegg) som drysser løs, må plukkes opp hver dag.

Det rustne stativet stikker seg veldig ut i de ellers vakre og stilrene lokalene turistinformasjonen
disponerer. Det foreslås derfor å erstatte det utslitte gulvstativet med et gulvstativ som ikke er

ødelagt, og dessuten med egnede formater på de enkelte <<lommer>>.

Skilting til Turistinformasjonen:

I dag rapporteres skiltingen til Turistinformasjonen å være utilstrekkelig. Man ser jo intet skilt fra

E6, og det er ikke lov å sette plakatskilt som det Turistinformasjonen har, ved riksveien.

Vi behøver ordinære skilt satt opp av Vegvesenets folk som driver med slikt. Det er kanskje en

utfordring i forhold til Vegvesenet å få opp skilt som bare skal gjelde i to måneder? Men det må til.

Man kan vel bare skru dem opp og ned ved sesongstart og -slutt, eller kan man ikke? Det trenges
skilt ved E6 både nord og sør for Burfjord, og gjerne et skilt ved bobiloppstillingsplassen i Burfjord

havn. Men der kan vi kanskje bruke et plakatskilt?

Lokale kart og brosjyrer: Generelt inforrnasj onsmateriell utformet for turister er svært mye

etterspurt blant turistinformasjonens og museets besøkende, og dette er nok det svakeste punktet i

vår serviceleveranse som turistinforrnatører. Vi har lite skriftlig materiell å tilby, og særdeles lite

med utenlandsk tekst. Engelsk og tysk etterspørres mest.

8. Lokal reiselivsutvikling i lys av overordnede strategier

Man vil naturlig ønske at arbeidet som turistinforrnasjonen driver skal være i pakt med gjeldende

målsettinger på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Blant annet har Norge via internasjonale
konvensjoner forpliktet seg, det vil jo si oss, til å praktisere en reiselivsutvikling som ivaretar det

lokale særpreg og ikke bare tar hensyn til turistenes men også lokalsamfunnets langsiktige behov

samt lokalsamfunnets rett til å delta i utviklingen av det lokale reiselivet og en kommersiell

utnyttelse av området.

Med overordnede strategier menes her:

A. "Regjeringens reiselivsstrategi 2013, Destinasjon Norge, Nasjonal strategi for reiselivsnæringen"

ved Nærings- og Handelsdepartementet. (Se spesielt kapitel 5 paragraf 5.2, siste avsnitt, side 43,

om kommunalt engasjement.)

B. "Strategi for reiselivet i Troms 2013 - 2017" ved Troms fylkeskommune
C. "Matstrategi i Troms 2013-16" ved Fylkesmannen i Troms, Troms Fylkeskommune, Innovasjon

Norge, Norges Sjømatråd, Norges Råfisklag

og Bioforsk Nord.

D. "Framtid i nord", Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting - verdiskaping i nord, ved Nærings-

og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og

moderniseringsdepartementet, av 08.04.2014
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Infrastrukturelle tiltak:

Tiltak som vil bedre vilkårene for reiseliv i Kvænangen kan være, og følgende liste er i prioritert

rekkefølge:

1. Pålitelig vintervegforbindelse slik at vertskap i Kvænangen skal kunne ta på seg ansvaret

for å oppfylle avtaler og gjennomføre planer med gjester

2. At kommunen bestemmer seg for å oppfylle gjeldende krav til universell tilgjengelighet.

Dette kan nedfelles i plandokumenter og oppfylles over tid.

3. Bedre og mere forutsigbare hurtigbåtruter

4. Bedre representasjon av turistinformasjon fra Kvænangen på Internett

5. Informasjonsskilt (NB: Anvisningsskilt for foto-punkter på nordsiden av Kvænangsfj ellet)

6. Rasteplasser med vakker utsikt, individuelle parkeringsplasser, griller til disposisjon, og toalett.

Nedre Baddereidet med utsikt over Bekkamyra fuglereservat peker seg ut som viktig i denne

forbindelse fordi så mange biler stopper der og skaper trafikkfarlige situasjoner på den smale veien.

10. Avslutning

Det har vært en stor glede for meg å fungere som leder for Turistinformasjonen i Kvænangen 2015.

Stoltheten over hj emstedet er et godt grunnlag for å presentere med entusiasme, og

infromasjonsarbeidet er lett og trivelig. Stillingen i turistinfonnasjonen og det jeg lærer der er

dessuten veldig relevant for mitt arbeide med å spesialisere meg på å samarbeide med japanske

gjester. Jeg håper samspillet med at jeg arbeider hjemme om sommeren og med kompetanseheving

og markedsføring mot utlandet om vinteren, kan fortsette. Selvfølgelig står jeg når som helst til
tjeneste for å utdype innholdet i denne rapporten, eller svare på andre spørsmål, og jeg tar gjeme

imot tilbakemeldinger. Takk for i år!

Burfiord 18.08.15

BGN f KOLCQSQA QC?"/x LW

Berit Kaasen Bjørnholt
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Kvænangen kommune  

Rådmannen 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77778801  

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Jøkelfjord Bygdelag  

v/Per Svein Thomassen 

9163 JØKELFJORD 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Formannskap - nr. 22/15 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/5-46 2890/2015 U63 14.09.2015 

Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 16.09.15. 

Saksopplysninger: 

Viser til søknad fra Jøkelfjord Bygdelag der de søker om skjenkebevilling til konsert på Jøkelfjord 

samfunnshus den 16.09.15. Ved vurderingen av en bevilling skal det legges vekt på antallet salgs- og 

skjenkesteder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-

politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Ut fra 

disse momentene er det ingen ting i veien for å innvilge en slik søknad. Vi har fra tidligere praksis 

ansett slike søknader som kurante dersom det ikke har vært konkrete ting å sette fingeren på. Vi gjør 

derfor slikt 

Vedtak: 

Jøkelfjord Bygdelag gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) 

for enkeltanledning til konsert på Jøkelfjord samfunnshus den 16.09.15.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3.  

Skjenkestyrer er Tonny Mathiassen med Svein Erik Nilsen som stedfortreder.  

Skjenkeavgiften settes til kr 310.  

Bevillingen er gyldig under forutsetning av at skjenkeavgiften er betalt. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørn Ellefsæter 

Kontorsjef 

Tlf direkte 77 77 88 12 

 

 

Kopi til Politiet v/Åsbjørg Johannessen (inngående søknad følger vedlagt). 
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