
Møteinnkalling

Utvalg: Teknisk utvalg
Møtested: Kommunehuset
Dato: 08.10.2015
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.

Burfjord 29.09.15

Kjell Kr. Johansen
leder



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr
PS 29/15 1 stk nausttomt for 3 naust. Eiendom 1943/36/18 2015/435
PS 30/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for 20 15/464eiendommen GNR.46, BNR.32 på Meiland
PS 3 1/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for 2015/549eiendommen GNR.44, BNR. i i Valanhamn
PS 32/15 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for 20 15/475eiendommen GNR.44, BNR. 13 i Valanhamn
PS 33/15 Eiendom 1943/31/4 - deling, Perten hyttefelt, disp 2015/3 14fra bestemmelser.
PS 34/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for 20 15/476eiendommen GNR.44, BNR.7 i Valanhamn
PS 35/15 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for 2015/438eiendommen GNR.41, BNR.8 på Nesset
PS 36/15 Reguleringsplanendring - Kjækan småbåthavn og 20 15/652hyttefelt.

PS 37/15 Disp for tomter til fritidsbygg. 1943/7/15 2015/327
PS 38/15 2 stk nausttomter, delvis bebygd. Eiendom 2015/2681943/16/1

PS 39/15 Fradeling av bolig. Eiendom 1943/31/16 2015/351
PS 40/15 Høring på forslag til omorganisering av 2015/532vemeområdestyrene for Nordreisa og Kvænangen
P5 4 1/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for 20 15/554eiendommen GNR.46, BNR.16, FNR.2 på

Meiland

PS 42/15 Eiendom 1943/31/4 - deling, Perten hyttefelt, disp 2015/314fra bestemmelser.
PS 43/15 Referatsaker

RS 43/15 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon X 2015/118fra motorferdsellova pga bevegelseshemming
RS 44/15 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon X 2015/118fra lov om motorferdsel i utmark pga

bevegelseshemming
RS 45/15 Dispensasjon fra motorferdselloven pga X 2015/118bevegelseshemming
RS 46/15 1943/35/2/9. Søknad om rammetillatelse. 2015/633
RS 47/15 1943/30/32.Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/410Flytebrygge

RS 48/15 Søknad om ferdigattest. 1943/31/61 2015/478



RS 49/15 1943/14/29. Søknad om ferdigattest. 2015/480
RS 50/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 2015/358

1943/13/153

RS 51/15 1943/36/4. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/323
Reparasjon av molo

RS 52/15 Søknad om tomt i Sætra i Badderen. 20 15/292
RS 53/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/31/11 2015/253
RS 54/15 Vedr. fritak for feieavgift. 2015/45
RS 55/15 Søknad om tillatelse til tiltak. Utskifting av 2015/322

slamavskiller. 1943/8/22
RS 56/15 Søknad om ferdigattest 1943/28/16 2015/165
RS 57/15 Vedrørende søknad om utsettelse bygging av 2015/513

naust. 1943/36/59

RS 58/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten 2015/514
ansvarsrett. 1943/3/53

RS 59/15 Anmodning om brøytetilskudd. 20 15/48
RS 60/15 Søknad om godtgjørelse for brøyting fra 20 15/48

Gaibenes-kaia i Dunvik 01.01.2015-01.05.2015.
RS 61/15 1943/28/85. Søknad om tillatelse til oppføring av 2015/451

bolig

RS 62/15 1943/2/9. Søknad om tillatelse til tiltak uten 2015/463
ansvarsrett. Utebod.

RS 63/15 1943/31/61. Søknad om utslippstillatelse. 2015/478
RS 64/15 Anmodning om utbetaling av brøytegodtgjørelse. 2015/48
RS 65/15 1943/28/56. Søknad om tillatelse til tiltak uten 2015/557

ansvarsrett

RS 66/15 1943/31/15 Søknad om tillatelse til tiltak 2015/556
RS 67/15 Søknad om tillatelse til tiltak 2015/556
RS 68/15 Søknad om tillatelse til tiltak 2015/555
RS 69/15 Søknad om godtgjørelse for brøyting 2015/48
RS 70/15 Søknad om tillatelse til tiltak 2015/550
RS 7 1/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2015/564
RS 72/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2015/565
RS 73/15 Søknad om tillatelse til tiltak. Spikertelt. 2015/400
RS 74/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 2015/400
RS 75/15 Søknad om tillatelse til tiltak. Spikertelt. 2015/400
RS 76/15 Tinging av tomt 20 15/292
RS 77/15 Søknad om tillatelse til tiltak - spikertelt 2015/400
RS 78/15 1943/17/32. Ferdigmelding. 2015/523



RS 79115 Søknad om tillatelse til tiltak - spikertelt 2015/400
RS 80/15 1943/8/44. Søknad om ferdigattest. 2015/580
RS 8 1/15 Salg av flytebrygge, landgang og kaipir på 20 15/46SØrstraumen

RS 82/15 Konsesjon for kjøp av eiendom gnr/bnr 27/16, 2015/53027/35,29/1og29/9
RS 83/15 Tillegg til vedtak om dispensasjon fra lov om 2015/118motorferdsel i forbindelse med befaring av

mineralressurser EMX Exploration Scandinavia
AB (Eurasian Minerals)

RS 84/15 Melding om vedtak om fradeling av grunn til 2015/193Fylkesvei 364 i Buriord sentrum
RS 85/15 Melding om vedtak på søknad om deling av 2015/92grunneiendom gnr/bnr 35/33 til fritidsboliger

Linda Kristin og Sten Vidar Nikkinen
RS 86/15 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 2015/118fra lov om motorferdsel for befaring av

mineralressurser - EMX Exploration AB
RS 87/15 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 2015/118fra lov Motorferdsel i utmark og vassdrag for

transport av utstyr og materiell- Nord-Troms
Museum

RS 88/15 Melding om vedtak på søknad om dispensasjon 2015/118fra lov om motorferdsel i utmark pga transport av
utstyr og materiell- Odd Pedersen

RS 89/15 Søknad om tillatelse til tiltak 2015/400
RS 90/15 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 20 15/567
RS 9 1/15 Søknad om tillatelse i ett trinn 2015/162
RS 92/15 Søknad om utslippstillatelse for mindre 2015/571avløpsanlegg
RS 93/15 1943/13/27. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/423Vinterhage.

RS 94/15 Dispensasjon fra motorferdselloven for transport 2015/118til hytte- Harald A Kristiansen
RS 95/15 Dispensasjon fra motorferdselloven for 2015/118undersøkelser av i vassdrag - Akvaplan Niva
RS 96/15 1943/33/1/20. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/162Driftshytte

RS 97/15 1943/33/1/20. Søknad om utslippstillatelse 2015/162
RS 98/15 1943/30/3 1. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/400Spikertelt.

RS 99/15 Ferdigattest 1943/7/35 20 15/580
RS 100/15 Ferdigattest 1943/27/8 2015/115



RS 101/15 Ferdigattest 2015/660
RS 102/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/13/202 2015/324
RS 103/15 1943/30/3 1. Søknad om tillatelse til tiltak. 2015/400Spikertelt.

RS 104/15 SØknad om tillatelse til tiltak. 1943/13/279. 2015/550
RS 105/15 1943/35/2/9. Søknad om igangsettingstillatelse. 2015/633
RS 106/15 1943/37/28. Søknad om bruksendring. 2015/241
RS 107/15 SØknad om tillatelse til tiltak. Riving av bygg. 20 15/6491943/12/9



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/435 -7

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Rolf Krag

Dato: 14.08.2015

1 stk nausttomt for 3 naust. Eiendom 1943/36/18

Henvisning til lovverk:
Jordioven § 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven § 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-4

Administrasjonssjefens innstilling
Kvænangen kommune godkjenner fradeling av tomt til godkjente naust på 36/18.Det vises til at godkjenning til bygging av naustene er stadfestet av Fylkesmannen i vedtak av17.9.12, dette etter bl.a. høringsrunder og egne vedtak i kommunen.
Det gis dispensasjon ette rpbl § 19-2 for fradeling av nausttomt.
Tillatelsen gis etter bestemmelsene i pbl § 20-1.
Fradelinga godkjennes også etter jordioven § 9 og 12. Arealet er allerede lovlig bebygget.Tomta godkjennes med ca 1500 m2.

Saksopplysninger

9.2.11 ble det gitt dispensasjon for bygging av naust på 36/18. Vegretten/adkomsten fram tilnaustene er stadfestet av Nord Troms jordskifterett.
Tillatelsen til bygging, og dermed bruk av arealet til naust, er stadfestet av Fylkesmannen.OmsØkte areal ligger mellom flomålet og snuplass på godkjent veg til naustene. Avstanden herer ca 40 m.
Størrelsen på tomta dekker lengda langs flomålet for naustene. Tomta vi gi fri adkomst, direktefra parkeringsplass, for nausteierne, til sine respektive naust.

Utvalgssak Utvalgsnavn [ MØtedato29/15 I Teknisk utvalg I 08.10.2015



Vurdering

Arealet til felles tomt er allerede nedbygget eller godkjent for bygging. Det er derfor ikkenødvendig å vurdere godkjenning av tomta etter annet lovverk enn pbl ogjordoven.Arealet for nausttomta er noe stort. Arealet fra snuplass og ned til flomålet, ca 40 m, kan ikkenyttes til annet enn adkomst til naustene. Lengden langs flomålet, ca 40 m, til 3 naust,anbefales skjønnsmessig godkjent.



Arkivsaknr: 2015/464 -3Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Truls Erik Nilsen

Dato: 14.08.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn
Møtedato J30/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.46, BNR.32 påMeiland

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangenkommune

Vedlegg
i Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.46, bnr.32 på Meiland.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte kommune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 15.07.2015 med behandling av søknad fraBritt Henriksen Follerås om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.46, bnr.32 iKvænangen Kommune;



«Bakgrunn
Kvænangen kommune har i juni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtØmming ikommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriftens § 2 står følgende:

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes avrenovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfrarenovasjonsordningen.

Søknad om fritak
I sin klage skriver Britt Henriksen Follerås skriver blant annet følgende

Jeg brukte hytta ca. 3 ½ uke til sammen ifjor, kun på sommerstid, ingen andre bruktehytta utenom denne tiden. Det må være feil at jeg skal betale så mye når hytta brukes sålite. Jeg har ikke vært på hytta dette året. Jeg ber om at avgiften blir betydelig redusert
Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordningvil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.

Avgiften som kundene betaler inkluderer containere, innsamling, omlasting før avfallet kjøres tilSverige for energigjenvinning.

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være enordning hvor eier får levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Britt Henriksen Follerås om fritak forrenovasjon for eiendommen 46.3 2 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens § 2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak for renovasjon for eiendommen 46/32 på Meiland i Kvænangen kommune.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 20151549 -4

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Truls Erik Nilsen

Dato: 14.08.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn
31/15 Teknisk utvalg

MØtedato
08. 10.2015

Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, BNR. i iValanhamn

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangenkommune

Vedlegg
i Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.44, bnr.1, i Valanhamn.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte kommune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 16.07.20 15 med behandling av søknad fraTorleif Thomassen om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.44, bnr. i i KvænangenKommune;

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



I forskriften § 2 står følgende:

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes avrenovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfrarenovasjonsordningen.

Søknad om fritak

I sin klage skriver Thorleif Thomassen blant annet følgende:

Som grunnlagfor klagen pekerjeg først og fremst på at avfall skal leveres i containerefor hytteavfall som er plassert på Skjervøy. Fritidseiendommen 44/1 ligger i Valanhamnog det er av praktiske grunner ikke mulig å bringe med seg avfallfra Valanhamn tilSkjervøy.

Som reisende på rutegående båt kan den reisende bringe med seg lett håndterligegjenstander med en samlet vekt på inntil 20 kg. Annet reisegods, herunder sØppel, kanmot betaling bare tas med i den utstrekning plassen tillater det og betjeningen finner detforsvarlig.

Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

Avfallsservice har forståelse for at det er en del utfordringer med å frakte avfall med rutebåteller annen rutegående transport. Det har derfor vært en henvendelse til Torghatten, hvordriftsleder for rutebåtene uttaler følgende:

Vi har ingen direktiver som hindrer personer å medbringe avfallsposer som håndbagasjeså lenge de totalt sett ikke har mer enn 20 kg med seg. Det er selvsagt et krav om at detikke skal være avrenning av posene. Det skal heller ikke være sjenerende lukt.

I uttalelsen fra Torghatten er det ikke lagt inn noen ytterligere begrensinger i regler om frakt avavfall. Dersom den reisende har med mer enn 20 kg håndbagasje så må dette karteres og betalesfor.

Når det gjelder avfall fra fritidsboliger så er det ikke krav om at avfallet skal hentes fra kunden.Dette vil heller ikke være mulig med tanke på den spredte lokaliseringen av alle fritidsboliger iregionen.

I samarbeid med SkjervØyterminalen arbeides det med å få til en løsning om frakt av avfall medrutebåten. Ordningen er trådt i kraft for Vorterøy og målsettingen er å få til samme løsning forSegelvik, Reinfjord og Valanhamn. Dette bør være avklart i løpet av august måned.



Det å ha en tvungen renovasjonsløsning er et felles løft for å forhindre forsøpling og at alt avfallsom samles inn behandles på en forsvarlig måte. Alt avfall fra fritidsboliger sendes tilenergigjenvinning i Sverige.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Thorleif Thomassen om fritak forrenovasjon for eiendommen 44/1 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens § 2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak for renovasjon for eiendommen 44/1 i Valanhamn.



Avfallsservice AS
Deres ref: Vår ref.: Deres dato: Vår dato:

S.Pedersen 16.07.2015

KENAGEN KOMMUNE
POSTPCTAK

Kvænangen kommune I 17 JUL 2015
Rådhuset

—

____

9161 BURFJORD

TN ornIering:

________________

Gradedng:

KLAGE PÅ KRAV OM RENOVASJONSAVGWT FOR EINDOMMEN 44/1 IKVÆNANGEN KOMMUNE

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

I forskriftens § 2 står følgende:

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfra
renovasjonsordningen.

Søknad om fritak
I sin klage skriver Thorleif Thomassen blant annet følgende:

Som grunnlagfor klagen pekerjegførst ogfremstpå at avfall skal leveres i containereforhytteavfall som er plassert på Slçiervøy. Fritidseiendommen 44/1 ligger i Valanhamn ogdet er av praktiske grunner ikke mulig å bringe med seg avfallfra Valanhamn til Skjervøy.

Som reisende på rutegående båt kan den reisende bringe med seg lett håndterlige
gjenstander med en samlet vekt på inntil 20 kg. Annet reisegods, herunder søppel, kanmot betaling bare tas med i den utstrekningplassen tillater det og betjeningenfinner detforsvarlig.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad urmta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

Adresse Telefon Faks Galsomelen FyllplasssHovedvn.62 77770000 77770001 77767377
9152 Sørkjosen E-post: firmapost@avfallsservice.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice AS
Avfallsservice har forståelse for at det er en del utfordringer med å frakte avfall med rutebåt ellerannen rutegående transport. Det har derfor vært en henvendelse til Torghatten, hvor drifislederfor rutebåtene utaler følgende:

Vi har ingen direktiver som hindrerpersoner å medbringe avfallsposer som håndbagasjeså lenge de totalt sett ikke har mer enn 20 kg med seg. Det er selvsagt et krav om at det
ikke skal være avrenning avposene. Det skal heller ikke være sjenerende lukt.

I uttalelsen fra Torghatten er det ikke lagt inn noen ytterligere begrensinger i regler om frakt avavfall. Dersom den reisende har med mer enn 20 kg håndbagasje så må dette karteres og betalesfor.

Når det gjelder avfall fra fritidsboliger så er det ikke krav om at avfallet skal hentes fra kunden.Dette vil heler ikke være mulig med tanke på den spredte lokaliseringen av alle fritidsboliger iregionen.

I samarbeid med Skjervøyterminalen arbeides det med å fa til en løsning om frakt av avfall medrutebåten. Ordningen er trådt i kraft for Vorterøy og målsettingen er å få til samme løsning for
Segelvik, Reinfjord og Valanhamn. Dette bør være avklart i løpet av august måned.

Det å ha en tvungen renovasjonsløsning er et felles løft for å forhindre forsøpling og at alt avfallsom samles inn behandles på en forsvarlig måte. Alt avfall fra fritidsboliger sendes til
energigjenvinning i Sverige.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra ThorleifThomassen om fritak for
renovasjon for eiendommen 44/1 i Kvænangen kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse

Med vennlig jJsn

gi i effren
Daglig ledfr)
Tif dir 9165 FI’42

Vedlegg:
Klagen fra ThorleifThomassen



Thorleif Thomassen
Skagesundvegen 58,
9010 Tromsø 2. juni2015

jrfallsseirjce AS

KLAGE OVER ILAGT RENOVASJONSAVGIFT - FRITIDSEIENDOM 44/1
KVÆNANGEN KOMMUNE

Jeg viser til brev av 8. mai d.å., hvor det opplyses det er besluttet å innkreve renovasjonsavgift(fritidsabonnement) for fritidseiendommen 44/li Kvænangen kommune.

Jeg klager med dette over ileggelsen.

Som grunnlag for klagen peker jeg først og fremst på at avfall skal leveres i containere forhytteavfall som et plassert på Skjervøy. Fntidseiendommen 44/1 ligger i Valanhamn, og det er avpraktiske grunner ikke mulig å bringe med seg hytteavfall fra Valanhamn til SkjervGy.

Ved reise fra Valanharun til Skjervøy må det som kjent benyttes rutegående båt. Som reisende pårutegående båt er kan den reisende bringe med seg lett båndterlige gjenstander (håndbagasje) meden samlet vekt på inntil 20 kilo, jf vilkår for transport med rutegående trafikk 9. Annetreisegods, herunder søppel, kan mot betaling bare tas med i den utstrekning plassen tillater det ogbetjeningen finner det forsvarlig, jf § 10. I praksis vil transportor (Torghatten Nord) heller ikketillate frakt av søppel.

Jeg har for øvrig registrert at det følger av enovasjonsforskriften for Kvænangen kommune § 4er oppgitt at områdene Vorteøy, Valaiihamn, Reinjord og Segelvik er fritatt fra ordningen medinnsamling av husholdningsavfall. Etter min oppfatning må dette bety at det heller ikke vil væreadgang til å ilegge et fritidsabonnement for eiendommer i Valanhamn.

Jeg ber med dette om at ileggelsen av renovasjonsavgift blir vurdert på nytt. Derom
Avfallsservice AS ikke finner å kunne orngjare ileggelsen, ber jeg om at klagen blir sendt
Kvænangen kommune for behandling, jf forskriftens § 28.

Med hilsen

Thorleif Thomassen



! Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkivsaknr: 2015/475 -2

Arkiv: 600

Saksbehandler: Truls Erik Nilsen

Dato: 17.08.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn MØtedato32/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, BNR.13 iValanhamn

Henvisning til lovverk:

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

Vedlegg
1 Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.44, bnr. 13 i Valanhamn.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte kommune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 29.05.20 15 med behandling av søknad fraAud Helene Garden om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.44, bnr. 13 i KvænangenKommune;



«Bakgrunn
Kvænangen kommune har ijuni 2013 vedtatt en ny forskrift for renovasjon og slamtømming ikommuner tilsluttet Avfallsservice AS.

I forskriften § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstårhusholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen ogStorfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendigbruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert,regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjØr i tvilstilfeller hvasom skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygningen som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumenterefraværpå eiendommen sammenhengende i mer enn 6måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritakfor renovasjonsgebyretfor den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos avandre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes avrenovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfrarenovasjonsordningen.

Denne forskriften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport avhusholdningsavfall. I tillegg omfatterforskrften innsamling, oppsamling og transport avfarlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som tilenhver tid gjelder iforskrift om farlig avfall.

Forskrften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger ogfritidsabonnement

Søknad om fritak

i sin søknad skriver Aud Helene Garden blant annet følgende:

Opplegget dere kommer med erfor dårlig tilrettelagtfor å kreve renovasjonsavgift. Ingen somreiser ekstra tur til SkjervØyfor å frakte sØppel/matavfall.

Eksempel: Søppel vil bli stinkende og veskefyllt sommerstid.

Jeg er i Valan år om anna en dags dagfor å se til husene. Det kan gå år mellom hver gang. Jegber omfritakfor denne avgiften.

Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordningvil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.



Når det gjelder avfall fra fritidsboliger så har ikke Avfallsservice en henteplikt. Selskapet skallegge til rette for mottak av slikt avfall. Dette er gjort ved utpiassering av containere forfritidsavfall blant annet på:
• Dampskipskaia på Skjervøy
• Småbåthavna på Skjervøy
• Kaianlegget i Burfj ord

Avfall som fraktes med rutebåt, egen båt eller andre framkomstmidler må selvsagt pakkesforsvarlig for å unngå blant annet avrenning fra sekkene.

Avfallsservice tolker det slik at eiendommen fortsatt benyttes til fritidsformål, selv om det er isvært begrenset omfang

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være enordning hvor eier får levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Aud Helene Garden om fritak forrenovasjon for eiendommen 44/13 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens § 2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak for renovasjon for eiendommen 44/13 på Valanhamn i Kvænangen Kommune.



Avfallsservice AS
Deres ref: Vår ref.: Deres dato: Vår dato:

S.Pedersen 29.05.2015

[ KVNAENfrMUN
‘0’

2 iU 2015
Kvænangen kommune

Saksbehandler;Radhuset
9161 BTJRFJORD etoiing:

_____

Gradonng:

SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONS FOR EINDOMMEN 44/13 I
KVÆNANGEN KOMMUNE

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

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskrften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
huholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåjjord, Lyngen og
Storj’jord, herunder også hver enkelt selcsjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumenterefraværfra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av l&enderåret, vil etter søknad kunnefåfritakfor renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfra
renovasjonsordningen.

Denne forskrften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. Itillegg omfatterforskrtften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrjfl omfarlig avfall.

Forskrjften omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger og
fritidsabonnement

Soknad om fritak
I sin søknad skriyer Aud Helene Garden blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn.62 77770000 77770001 77767377
9152 Sørkj osen E-post: firmanost(avfal1sservice.no Hj emmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice AS
Opplegget dere kommer med erfor dårlig tilrettelagtfor å kreve renovasjonsavgfl. Ingen som
reiser ekstra tur til Skjervøyfor åfrczkte søppel/matavfall.

Eksempel: Søppel vil bli stinkende og veskefylit sommerstid.

Jeg er i Valan år om anna en dags dagfor å se til husene. Det kan gå år mellom hver gang. Jeg
ber omfritakfor denne avgzften

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasj on for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ildce oppgitt noen særlig
grunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordning
vil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.

Når det gjelder avfall fra fritidsboliger så har ikke Avfallsservice en henteplikt. Selskapet skal
legge til rette for mottak av slikt avfall. Dette er gjort ved utpiassering av containere for
fritidsavfall blant annet på:

• Dampskipskaia på Skjervøy
• Småbåthavna på Skjervøy
• Kaianlegget i Burfjord

Avfall som fraktes med rutebåt, egen båt eller andre frainkomstmidler må selvsagt pakkes
forsvarlig for å unngå blant annet avrenning fra sekkene.

Avfallsservice tolker det slik at eiendommen fortsatt benyttes til fritidsformål, selv om det er i
svært begrenset omfang

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, sely i begrenset omfang, så må det være en
ordning hvor eier far levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på. en forsvarlig måte.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Aud Helene Garden om flitak for
renovasjon for eiendommen 44/13 i Kvænangen kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse

Med vennlig h

g edrse
Daglig led
Tif dir 91651142



Avfallsseryjce AS

Vedlegg:
Søknad fra Aud Helene Garden
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Kvænangen kommune Arldvsaknr: 2015/3 14 -4

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Rolf Krag

Dato: 24.08.20 15

[ÏJtvalgssak
[42/15
I 33/15

Utvalgsnavn
Teknisk utvalg
Teknisk utvalg

MØtedato -

08. 10.2015
08.10.2015

Eiendom 1943/31/4 - deling, Perten hyttefelt, disp fra bestemmelser.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 19-2, 20-1, 26-1,

Administrasjonssjefens innstilling
Kvænangen kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av 2 tomter med 480 m2 og 1081,6m2. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål til bebyggelse. Det regulerteområdet er fra 30/6-10 og sist endret 6/4-11. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til 2 eksisterendefritidshustomter.

Saksopplysninger

Søknaden har vært til behandling ved aktuelle sektormyndigheter. Ingen har merknader tilsøknaden.
Se vedlegg

Vurdering

Søknaden gjelder endring av arealformål for ca 1,5 da i regulert område fra friluftsformål og tilbebyggelse. Søknaden må derfor ha politisk behandling.



Kvænangen Kommune
Teknisk Etat

Burfjord 1Z-°’
ZEZEI

Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HY1TEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

Vi ønsker å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Helene og BårRøkenes.
Vi ønsker også samtidig å fradele ledig areal til Roger og Anne- Karin Jakobsen, og søker meddette om dispensasjon fra reguleringspianen.

Formålet med fradelingene er å sammenfrye de omsøkte arealer med Gnr 31 Br.nr 67, ogGnr3l Br.nr69

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguleringspianen, men gjelder kun fradeling avledige areal i reguleringspianen.
Endringene berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommene31/67 og 31/69.

På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindrevesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens §12-14hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myridigheten til å treffe vedtak om mindreendringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene I
reguleringspianen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Meçivnnhi hisen
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Grunneier



Kvænangen Kommune
Teknisk Etat

Burfjord

Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HY1TEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.
31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av ønske om å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Helene og
Bår Røkenes, søker vi om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Formålet med fradelingen er å sanimenfye det omsøkte arealet med (3nr 31 Br.nr 67, da
tilleggsarealet er en naturlig del av ett lite platå ovenfor 31/67 samt en berg kant som
vanskelig har nytteverdi som fellesareal.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser Ifht det som er godkjent i reguleringspianen, men gjelder kun fradeling av
ledig areal i reguleringsplanen.
Endringene berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommen
31/67.
På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre
vesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til PJan og bygningslovens §12-14
hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med hnniig hilsen

41 Abra
Grunneier

Kopi: Helene og Bår Røkenes
Åslia8A
9510 Alta

Vedlegg: 4



Altemativene er
1. Fradellng av tomtlparsell med oppmàllngsforretntng
2. Frad.llng av Uuleggepersell med oppmMlngsforr.tnlng
3. Frad&lng av anl.gg.el.ndom (volum)
4. Arealoverførtng

J. ::i ::
:;:‘j’

:‘
—

knsvIslsJon r .tas I :i ai lsn- og lygnI s?cens 3 h)Ji. ap 1 gmatrehovefla cap3 og 7.
Kommunens stempel og sekenummer

Kænangen Koannflie
- Rekvisisjon av oppmållrtgsforretning:9161 Burfjerd

Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenningEl 77778800
Fats 777788 07 Q Utsettelse av oppmållrigsforretning til dato

uflU.k(,I1flUdi Q Oppretting av ny maffikkelenhel uten fullført oppmåflngsforretningti.kvananizen,kuwmUfl5.flfl Opmålingsforretniog er en gebyrbetagt tjeneste som kreves inn forskuddsvis

Gnr, J 8w. Esndomsadresse

ei

Alternativ:

Eventuell markned.

3 SuIvstend;j bruksenhet IlkJ UUI çjspJrsc II

Selvstendig tomt/bruksenhet: Q JA NEi

Tilleggsparsell til eiendommen:

Hjemnielahaver - bruk blokkbckstaver

/5JÇ ?A’i) 4i.AIwCAJ.

Adresse

Dersom svaret er NEI, angl gårde- og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Postnrl-sted

I_-11h__j__F. /r 937i{11rsk4fl fl -
-

—

f;-;&:i ,. . ..s4_—__
-—

Hjemmelshever— bruk blokkbokstaver Mresee Postnrl-sted

Underekrift Dato Telefon Medcnader

emmelshaver-bruk blokkbokstaver Adresse — Postnrl.sted

Underskrtft Dato Telefon Medcnader

EvetueU kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon

d/-Lq

Si I r 2
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-----——----—— Mernavsr:
i t+ +• . ...., 1. Arealbruken konimune)pian eller kommunedeiplan,-erna LIV.

eslbruken i regulerings. eller bebyggeisespianAnnet 3. Bygge- og delefobud 100-meterebeltet angs sløen - § 17-24. Mnet

Angi begrunnelse her e’ler bruk eget ark

- c ,
MZL.4 3.? .-a1v 4 zZ - ---

nr. (merk
pkeri)

Form Are& i m2
Nourn i rn

rtaH 1qv og p e ‘t kcr&- —

parseller

Europa-, riks- eller fylkesveg iomrnu vegHfrvat veg fl AvkjørsestHIat&se gftt [i JA

AnJegge ny avkjørsel fl UMdet bruk av eksisterende fl Kun gangatkomst JA

Vannforsyning tilknyttes offentllg nett: fl JA [j NEI
kskrv vmforsynlng:

&1&IV9 Z4 7 3,t/44& 7c4tit

Avøp tilknyttes offentlig nett: fl JA

Hvis 3eI, beskriv varn- o
avIepssngeI1 nrmsre

Beskrv evlopsirening: -

--—.-- .--
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Kvænangen Kommune
Teknisk Etat

Burfjord

Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HYTTEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.
31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av ønske om å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Anne
Karin og Roger Jakobsen, søker vi om dispensasjon fra reguleringspianen.

Formålet med fradelingen er å sammeniye det omsøkte arealet med Gnr 3l Briir 69, da
tilleggsarealet er en naturlig del av platået til 31169 samt en avgående bakkekant som
vanskelig har nytteverdi som fellesareal.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder kun fradeling av
ledig areal i reguleringsplanen.
Endringene berører ikke naboelendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommen
31/69.
På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre
vesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens 12-14
hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringspianen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med nnhig hilsen

Grunneier

Kopi: Anne Karin og Roger iakobsen
Oiderskogen 19.
9151 Storslett

Vedlegg: 5



H
knadil&sJ1fl I ne :oic1 av plan- o bygn igaivens § ‘3 ) 1. ‘:ap .] o cmatrlkkeJkvens kap 3 og 7.

Kommunens atempel og sakenummer

Kvænangen 1omnune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:9161 Bnrfjerd

f] Rekvisisjon av oppmållngsforretning ved godkjenningTil 77778800
FaIs 77778807 Q Utsettelse av oppmllngsforretning til dato
ÛuflpIcfl.I,1)fl1Wu$W) [] Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmållngsforretning.kvananoen.konlmufledW Oppmålingsfonetning er en gebyrbelegt eneste som kreves nn forskuddsvis

.--..-

I

2. Sø nd lrjon, hovd[ormàI/type:

Alternativ:
Eventuell merknad.

3 .ctJvstuidlg hruksenht ello,- tl1lcgpJrKil

Selvstendig tomt/brukserihet: Q JA j NEI

Tilleggsparsell til eiendommen:

:IÉ.II,IL
Hiemmelehaver- bruk blokkbokstaver I P4ress.

Aftematlven. er
j Fmd.ftng av tomtlpara li med oppmåflngafçvs(nkig
(?Fr4lflng av tIil._grs.Ii med opåfldlbiiInIng
3. Fradbg av antié1.ndom (volum)

Dersom svaret er NEI, angl gårds-og bruksnummer på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Postnr)-sted

kLL H,1{sE) ,g 9/5 4LT4
Linda Dato Telefon Merknader

d’
im&shaver-bwk b!oklcbokstaver Adresse Postnrl-sted

linderekrlft Dato Telefon Merlcnader

iijmelshavex- bruk blo&kbokstaver Adresse
-

Underskrift Dato Telefon Merknader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrf.sted

k’åt.L iv gC4H4p1S) jryML /8 %s,Ç 4jq c ZIS

Sitt Irr 2
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Areal i ni2 Antall
Nolum i rn parseller

Pa.s-aII
nr. (merk
,ê.

Formål !avn og adreeae pi ev kj9per!feeter
L___

I ‘ ‘ —

‘ fLj1
— 4aw0,ci -ii

Akernatt
. 1. Ar.albruken I komniune)plan eller kommunedelplanF’. LII LI

. 2 Arealbruken I regulorings- eller bebyggelsesplan
Annet

. Bygg.- og deleforbud I tOQ.metersb€ftet langs Sjøen
- § 17-2

4 Annet

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

.,

Vt—i -1h’ i

5e /Ltve..i.it.

—-—
- _4

-

Europa-, riks- eller fylkesveg Q Kommunal veg Qf Privat veg Q Avkjerselstillatelse gitt Q JA

Anlegge ny avkjørsel Q Utvidet bruk av eksisterende Q Kun gangatkomst JA

Varinforsyriing tilknyttes offentlig nett: [] JA J NEI
Beskriv vannforsyning:

L1z &ø.e1 r Jct kLcrett4. Hvis3eI,beskrIvvann-og
-

- I avlepsiøsningen nærmere
Avløp tilknyttes offentlig nett: Q JA Lj NEI
Beskriv avlnpslnsning

frsJdr jo4 S(6:iLt Lerd2it.
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GJenpart av nabovarsel
plan- og bygningstoven av 27. juni2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:
sejo.Gnr. lBnr.

mens adresse
44Cb /(C42L

PosW.9 fPoststed

CierMestar -a- ,4i,,.?Jlei*%s’

Detvarsleshervedom
-

-- -
-

-
-- - -—

-

Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningeloven § 20-1

R Nybygg [] Anlegg Fl Endring av fasade Fl Rivtng AnnetsIt jj Eiendomsdeling Innhegning mot veg j Bruksendting• eller bortfeste

Søknad om tiltak etter plan- og bygnlngsloven 5 20-2
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)LI mindre enn 1000 kvm SAKIO § 3-2 Midlertidig bygning, konstruksjon etter anlegg

Mindre tittak til bebygd eiendom

ri Tilbygg < 5Dm2 LI Antennesystem Skilt!reklame [] Annet pbl § 20-2 bokstav dfj Fritlliggende bygning (ikke boltgformål) < 70 m2 Bruksendting (fra tilfeggsdet til hoveddel og motsalt)

DIspensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

ri Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

a, l/L.J 4’-•St,s kef & %iC a%-L* .%eL tk4Vw !i/

spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig saker/ttltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Anevarile søker!tiltaksttaver Kontaktperson

Søknaden kan ses på hjemmeside Www.

Merkriader sendes:
revn

4r4
Pnt4

Vedleeci

Ikke
rele

fl
fl

fl

Navn LF A • i1 i
?kCJ-L frer WWi4,1

-

Besøksadrilse
,CZ(b.1&vv j.

Postadresse

Postnç. — I PoStStCcS 4
‘fsI, riLT4

Beskrivelse av vedlegg

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

Dispensaslonssøknad (begrunnelselvedtak) (pbl kap. 19)

Situasjonsplan, avkjøringsplan

Tegninger (snitt ogfasade)

Andre vedtegg

Navn 4i•,cr
E-post

ktc4i 3Wk-fr’O
Telefon ig) 6Z!Ç Mobit

Underskrlft
Sted I Dato Undersknlft setvarlig saker eller tiltakahaver/lLfzL /• ‘c/7

fl- 8I fl’ J Glantas med blcklcbokstaver
kjt- ie

ostadresse
-

Gruppe

8

0

E

Q

Nr.fra-1il

‘i

ca Standard Norge. yggblankett 5155 juli 201 G, utgave I
Side i av



Kvi tterlng for Jabovarsel kati enten sendse som rekommandrt sendirt eller overleveres personlig mot kvittering.nabovarsel Ved personlig overloverkig vil avkrysslng gjelde som bekreftelse på st varslet erniettett.
—

iendamIbyggeeted
Gnr. . I 9rtr. i Festenr. I saksJonsnr. Adressa,

i’toz
Nabo-Igjenboerelendom abo4gjenboerelendom elerlfesterGnr. I Bnr. i Festenr. I Seksjonear Eferslfesfers navn

I /R* FR)Adresse Pe’ 4U
Post,,. i Poststed i POStato

‘Y/102- ,1tt
Per nlfgkvltteringformoffattvarsel Dato ISign. ‘-...,t5
[] Varsel er mottatt [] Samtykker i tiltaket 7 ‘{, (

Nabo4gjenboerefendom Nabe.!gjenboerelendom eierlfesterGnr. - I Bnr. I Festrsnr. I Sei<ejonsnr. Eferngesters navn

N4w&)
Adresse Adresse

Postnr. I Poststsct Postnr. I Postatedqiz ÇÇ4ULskic*’
Pelsonttg tcvitteilng for mottatt varsel oto i signj Varsel er mottatt [] Samtykker i tiltaket

-

Nabo.Igjenboereiendom Nabo.Igjenboereiendom elerlfesterGnr., I Ber. i Festenr. i Seksjonanr. Eiers!festers navn,l
6srw 4fW åUIIR.

Adresse Adresse

Poster. i p Postnr. Postated
. [Piedets regnr.Cjji.

Personlig kvlttertng for mottatt varsel Dato, ‘ I ign.
‘ Varsel er mottatt mtykker I tiltaket 77 .../9 2.j/’&.t

1/
Nabo-Igjenboarelendom Nabo4nboereiendom eierllester

Gnr. I Bnr, I Festenr. Seksjonsnr. Eiers!fesiers navn

/3,fg edkS
Adresse

j ,. Adresas t7

P4ti 1IJt(4.* 4L
Post,,, I Potsted I Poster. I POstated Tiiedets reg.nr.Ct qs, 4LT4 ,
Fersonig livlitering for mottafl varsel D.lp I Stgn.,.’7 /:2.!-/

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboeralendom Nabo-/gjenboerelendom eierlfester
Grir. I Bnr. i Festanr. FSeksjonsnr. Eiera/festers navn31 )11 b&v& 4E4)
Adresse . Adresse

J4cA 44.2 ,f,sac. 84
Poster. I PoststÉ Poster. I Posfsted Poststaclets rec7(& 9SIU JPersonflgkvltteiingformottettvarse) Dato’ .. iSgrt.

Varsel er mottatt Sanitykker i tiltaket L-4 ,, -U’ /tc’7Z-

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending tI ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

Standard Norge. Byggblanketf SISS juli 2010, utgave I
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Kvitteringfor Nabovarsel kiaotm aane mm# tieidngder ovederem. plr.olIIj mot kviltefing.nabovareel ved personlig ovedevedagmiØIIde.em bakr.ftelee pat varslet er mottatt.

I Feenr. I SeIjonsnr. MÆsse f?4 h44.LL
Nabo4gedroerelendom Nebo4gjenbo.rel.ndam ekWleatarr lBnr. IFestmz ISea1snr. Elersilesteisnsvn

A J,v1 æ’usroMmsse

Pastrw. I Poswec( PosW I Postaed Rststedet reg.m°lft?2. I.th%%rv 4SIW AuL
Osto lSgn. I i IVarsel er mottaff I?] Samti4cker I tiltaket !b i’i AnQ 3Jdktf

nboerelendom Nabo4gfenboerelettdom eledfesterGnr. Iflnr. IPesenr. ISeksjo.isnr. BsiMestersnavn
RI( S.»24Jt41

Mrssse sse

Postnr IPoststJ PosüiL Ipoetsted oststedetsreg.nr9i 4L4
Æmo*dttsdnbrmottaevarseI Dato ISgn

Varsel er mottatt [5iSamt1ikerI tiltaket .-. , Pe -Ë1.i. YJ
Nabo4enboerelendom N.bo4gu.nboerelendom elerltesterGnr lBnr. — IFestenr. ISeksjonenr. e,Masters navn

i t’x tw
Mrssse fl 5.

tt flv4 S4
Pastor. I Pastor. IPomstod Pasistedets reg.nr.‘z &ricrt At

Dato I Stgpr iI) /7
Varsel er mottatt fl Samt4dGerl ttaket It Llit4—

Nabo4geiors3sedom Nebo4snboereIendom &ewTosterGnr. lBnr. lFsstw. ISe1lonenr. eem/tsetersnan3i //jLWSTEïA) M,aa)Mmsse Miesse

Pastor. lPosteId Poew. IPostsied osededatsreg.rw.q1z /&S, 4e(
isaotg e rmottatl vwsst Dato I Sign.
jvarset er mottatt fl Semtykker I Ititaket

Nebo4eeemlvadom Nebo1.nbo.rslendom eledtesterGni Iflnr. IFestenr. !SeIoonsnr. Elerslslers navn

mo Masse

IPaseted Pastor. I Posted Paetstcdets reg.rw.

Persoelg motteSvalsel Dato lSi.
Varsel er mottatt fl sami,icirsr i

Det er per dags dato Innlevert rekommaridert
sending ti! ovennevnte adressater.

Samlet anta!! sendinger: Sign.
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Deler per dags dato kinlavert rnmanded
serdng W onnevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Slge



Kvænangen kommune
Næring, utvikling og teknisk

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref: Vår ref: Lopenr: Arkivkode Dato«REF» 2015/314-2 1914/2015 600 14.06.2015

15/314, Reg. plan Perten. Søknad om endring av 2 parseller fra landbruks-,
natur- og friluftsformål samt -- til bebyggelse. Eiendom 1943/31/4 — deling av
tillegg til 2 tomter.

Viser til vedlagt søknad med kart. Det søkes her om fradeling av tillegg, 480 m2 og 1081,6 m2,
til 2 tomter 31/67, 31/69. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål til
bebyggelse. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til eksisterende fritidshustomter. Søknaden er
datert 23.6.14.
Planen er av 30/6-10 og sist endret 6/4-11.

Søknaden blir behandlet som dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringspianen.

Saksopplysninger: Gnr/bnr: 31/4
Søker: Kjell Abrahamsen
Erverver: Bår og Helene Røkenes, Åslia 8, 9510 Alta, og Roger og Anne-Karin Jakobsen,
Olderskogen 19, 9151 Storslett
Størrelse: ca 0,5 og ca 1,1 dekar.
Formål: Utvidelse av (2) eksisterende fritidshustomter
Eiendommen ligger på nord/øst-sida fjorden om lag 8 km innover/sør for Nordstraumen.
Parsellen som søkes fradelt er 0,5 og 1,1 dekar og består av utmark/fjell i dagen, innenfor
reguleringsplan »Perten» g/b nr 31/4.

Begrunnelse for søknad: Tilleggene som søkes som tillegg til 2 tomter opplyses å ikke brukes
til noen formål i hyttefeltet. De er/vil være en naturlig del av tomtene de søkes sammenføyd med.

Planstatus: Fritidhustomtene er i reguleringspianen »Perten» g/b nr 31/4.
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.”
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde
blir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:
Rådhuset Rådhuset Telefaks:
9161 BURFJORD
E-pOst: post@kvanangen.kommune.no wwwkvanangenkommune.no

Organisasjonsnr: 940331102



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.

Nabovarsling: Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens §21-3. Det er ikke innkommet bemerkninger til saken.

Landbruk: Arealet har en godkjent reguleringsplan.
Reindrift: Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt da omsøkt tomt ligger i regulert område.

Oppsummering
Tilleggstomtene som søkes endret fra fritidsformål til byggeformål består stort sett av bart fjell.
Tilleggene skal sammenføyes med bebygde tomter. Hver tomt har bestemmelse for størrelse på
bebyggelse. Tilleggene blir del av rekreasjonen for hver fritidsbolig.
Friluftsområdet i reguleringspianen er omtrent dobbelt så stort som tomtene samlet.
Bestemmelsene til reguleringspianen blir omtrent ikke endret/påvirket om tilleggene godkjennes.
Dette gir at friluftsområdet ikke blir merkbart redusert og det noe kan ikke bygges større innenfor
de nye tomtene enn det som er tillatt fra tidligere for hver tomt. De utvidede tomtene vil f
høvelige tillegg i omtrent samme høyde som tomta.

Svarfrist settes til 27/6-15.

Med hilsen

Rolf Krag
Konsulent
Direkte innvalg: 99591625
e-post: post@kvanangen.kommune.no

Vedlegg: i 00004H.pdf

Også sendt til:
Nils Jørgensen
Per M Møller og Varinn K Sollid
Odd Aleksandersen
Gustav Kåre Suhr
Britt og Arne Torbj ørn Hågensen
Per-Erik og Anne Strand Bjørnstad
Torstein Abrahamsen
Fylkesmannen i Troms
Troms Fylkeskommune
Brita Mann-verk
Helen og Bår Røkenes
Anne-Karin og Roger Jakobsen

Kopi: Kjell Abrahamsen
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Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkivsaknr: 2015/476 -2

Arkiv: 600

Saksbehandler:

Dato:

Utvalgssak
34/15

Utvalgsnavn
Teknisk utvalg

MØtedato
08.10.2015

Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, BNR.7 iValanhamn

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangenkommune

Vedlegg
i Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.44, bnr.7 på Valanhamn.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte konimune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 29.05.20 15 med behandling av søknad fraTommy Thorsen om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.44, bnr.7 i KvænangenKommune;

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

Truls Erik Nilsen

14.08.2015



I forskriften § 2 står følgende:
Forskrften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstårhusholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen ogStorfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendigbruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert,regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfelier hvasom skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygningen som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær på eiendommen sammenhengende i mer enn 6måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritakfor renovasjonsgebyretfor den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos avandre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes avrenovasjonsforskr,ften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfrarenovasjonsordningen.

Denne forskrften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport avhusholdningsavfall. I tillegg omfatterforskrften innsamling, oppsamling og transport avfarlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som tilenhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskriften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger ogfritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad skriver Tommy Thorsen blant annet følgende:

Eiendommen skal ikke registreres med renovasjon avfølgende grunner:
1. Eiendommen er ikke beboelig og har ikke vært benyttet som bolig siden begynnelsen av80-tallet
2. Eiendommen har ikke innlagt vann
3. Eiendommen har ikke tilknytning til strømnett
4. Eiendommen har ikke septiktank

Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordningvil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.

Det at eiendommen ikke har innlagt vann, ikke tilknyttet strØmnettet og ikke har egen septiktankhar ikke betydning i denne sammenheng. Uavhengig av dette kan boligen benyttes tilfritidsformål.



I 2012 fikk søker avslag på fritak om feieravgift for samme bygning. Slik Avfallsserviceoppfatter det bygde kommunens avslag på at søker ikke kunne dokumentere at ildstedet varfrakoblet rØykrØret.

Avfallsservice tolker det slik at eiendommen fortsatt benyttes til fritidsformål.

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være enordning hvor eier får levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Tommy Thorsen om fritak forrenovasjon for eiendommen 44/7 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens § 2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak for renovasjon for eiendommen 44/7 i Valanhamn i Kvænangen Kommune.



Avfallsservice AS
Deres ref: Vh ref.: Deres dato: Vår dato:

S.Pedersen 29.05.2015

_JQ C ( —j
L JUN 2Q5

SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONS FOR EINDOMMEN 4417 I
KVÆNANGEN KOMMUNE

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

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskrfien omfatter alle registrerte grunneiendoinmer hvôr det oppstår
hzisholdningsavfall i kommunene Kvcenangen, Nordreisa, Skjervoy, Kåfjord, Lyngen og
Storjjord, herunder også hver enkelt sekejonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygningsom ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i Mistilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumenterefraværfra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne fåfritakfor renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforsknflen. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfra
renovasjonsordningen.

Denneforskrfien gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatterforskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskrften omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad skriver Tommy Thorsen blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn.62 77770000 77770001 77767377
9152 Sørkjosen E-post: firmapost@avfallsservice.no Hj emmeside: www.avfallsservice.no



Avfallsservice AS
Eiendommen skal ikke registreres med renovasjon avfølgende grunner:

1. Eiendommen er ikke beboelig og har ikke vært benyttet som bolig siden begynnelsen av 80
— tallet

2. Eiendommen har ikke innlagt vann
3. Eiendommen har ikke tilknytning til strømnett
4 Eiendommen har ikke septiktank

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

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte éiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særlig
grunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordningvil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.

Det at eiendommen ikke har innlagt vann, ikke tilknyttet strømnettet og ikke har egen septiktankhar ikke betydning i denne sammenheng. Uavhengig av dette kan boligen benyttes til
fritidsformål

I 2012 fikk søker avslag på fritak om feieravgifi for samme bygning. Slik Avfallsservice
oppfatter det bygde kommunens avslag på at søker ikke kunne dokumentere at ildstedet var
frakoblet røykrøret,

Avfallsservice tolker det slik at eiendommen fortsatt benyttes til fritidsformål.

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være en
ordning hvor eier får levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Tommy Thorsen om fritak for
renovasjon for eiendommen 44/7 i Kvænangen kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse

Med vennli

i Pe e e’
Daglig le
Tif dir 91651142

Vedlegg:
Søknad fra Tornmy Thorsen



kon ec--’l

Tommy A.G. Thorsen
Litlevika 52, 5914 lsdalstØ
Tif. 41335523
Epost:

Eier av gbnr. 44/7, Valanhamn i Kvænangen

Avfallsservice A5
Hovedvn. 62
9152 Srkjosen

FRITAK FOR RENOVASJON — FRITIDSEIENDOM GBNR: 44/7 I KVÆNANGEN KOMMUNE

Viser til brev datert 08.05.15, mottatt 16.05.15, vedrørende informasjon om at min eiendom gbnr.
44/7 i Valanhamn er registrert med renovasjon.

Eiendommen gbnr. 44/7 Nygård i Valarthamn i Kvænangert skal ikke registreres med renovasjon av
følgende grunner.

1) Eiendommen er ikke beboelig og har ikke vært benyttet som bolig siden begynnelsen av
80-taIlet.

2> Eiendommen har ikke innlagt vann
3) Eiendommen har ikke tilknytning til strømnettet,
4) Eiendommen har ikke septiktank.

Av disse grunner har ikke eiendommen noe behov for renovasjon av meg som eier.

Jeg sender den rimelig kjapt utsendte faktura som har etterlulgt dette korte varsel om å redegjøre
for de faktiske forhold og ber herved om at eiendommen strykes fra registret over
renovasjonsabonnementer.

ergeri, 21.05,15

Med hilsen

Vedlegg: faktura



Arkivsaknr: 2015/438 -3Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Truls Erik Nilsen

Dato: 17.08.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato35/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.41, BNR.8 påNesset

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangenkommune

Vedlegg
i Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.41, bnr.8 på Nesset.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte kommune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 29.05.20 15 med behandling av søknad fraBorghill Angell Killie om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.41, bnr.8 iKvænangen Kommune;

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



I forskriften § 2 står følgende:
Forskrften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, SkjervØy, Kåfjord, Lyngen og
Storfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert,
regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva
som skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygningen som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumentere fravær på eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunnefå fritakfor renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfra
renovasjonsordningen.

Denne forskrzften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatterforskriften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskrzften omfatter også innsamling og behandling av slam fra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak

I sin søknad skriver Borghill Angell Killie blant annet følgende:

Eiendommen på Nesset er pr. dato ikke bebodd. Stuehuset er ikke gjenreist etter brenninga
høsten 1944. Vi eierne av «Nesset» har mottatt krav om innbetaling avfeier — og
renovasjonsavgiftpå eiendommen vår. Dette finner vi ikke rimelig alle den stund at stedet ikke
beboes av noen av oss blant annet på årsak som anført ovenfor.

Vurdering

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

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særlig
grunn for søknaden.

Beregningen av avgift for en fritidsbolig er ikke knyttet opp mot bruksfrekvens. En slik ordning
vil også være umulig å kontrollere for Avfallsservice.

Etter opplysninger fra Kvænangen Kommune så er det registrert et våningshus på eiendommen
og at det betales feieravgift.

Slik Avfallsservice oppfatter det så er det en bygning på eiendommen benyttes til fritidsformål.
Det at det fortsatt betales feieravgift bekrefter dette.



Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så må det være enordning hvor eier får levert sitt avfall og at avfallet blir behandlet på en forsvarlig måte.Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Borghild Angell Killie om fritak forrenovasjon for eiendommen 41/8 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens §2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak fra renovasjon for eiendommen 48/1 på Nesset i Kvænangen Kommune.
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Arkivsaknr: 2015/652 -5Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Truls Erik Nilsen

Dato: 25.09.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn MØtedato36/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Reguleringspianendring - Kjækan småbåthavn og hyttefelt.
Henvisning til lovverk:
Lov om jord (jordiova). § 9 og 12
Plan- og bygningsloven § 19-2.

Vedlegg
i Søknad
2 Forslag til utvidelse

Administrasjonssjefens innstilling
Kvænangen Kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av tomt 635m2.Tomten er iregulert område , Kjækan småbåthavn og hyttefelt, og søkes endret fra landbruksområde ogfriluftsområde til bebyggelse. Det regulerte området ble egengodkjent i Kvænangen Kommuneden 16.12.2009. Det blir herunder gitt tillatelse til omdisponering av ca. 210m2dyrka mark.

Saksopplysninger

Andreas Hegg har søkt om utvidelse av en tomt for å bygge fritidsbolig på den. Tomten skalutvides med 635m2.

Gnr/Bnr: 31/60
Søker: Andreas Hegg
Erverver: Andreas Hegg
Størrelse: 520m2
Formål: Fritidsbebyggelse

pr



Om eiendommen
Eiendommen ligger i det regulerte området «Kjækan småbåthavn og Hyttefelt» på Gnr 31 Bnril i Kvænangen Kommune. Tomten som søkes utvidet er på ca. 520m2,og det skal utvides med635m2,hvorav 210m2 pr. dags dato erjordbruksareal og 425m2er friluftsområde.

Ifølge Tromsatlas (www.tromsatlas.no) er tomten på ca 0,52 daa.
Tiltaket omfatter endring av arealformål i reguleringsplan. Av det som skal omgjØres tilbebyggelsesareal, er 210m2jordbruksareal, og 425m2 friluftsområde.

Begrunnelsefor søknad
Tomten er ganske liten, og det er vanskelig å få plass til bebyggelse, slik som den er i dag.Grunneier vil bygge fritidsbolig samt anneks på tomten, og vil ikke at fritidsboligen skal værefor nærme veien som fører til to naust på sørsiden av tomten.

Planstatus
Den omsøkte tomten ligger innenfor et regulert område; «Kjækan småbåtbavn og hyttefelt påGNR. 31/11 i Kvænangen kommune». Dette er et område hvor fritidsbebyggelse tillates.Tomtene som ligger i området er oppstykket, og innimellom tomtene ligger det bl.a. dyrket markog friluftsområder. Tomten søkes utvidet utover disse to områdetypene.

Jordioven
Søknaden må behandles etter jordioven. For dyrka og dyrkbar mark er det nødvendig medtillatelse til omdisponering etter § 9 før man kan godkjenne utvidelse.

Omsøkt tomt er vist med rosa konturlinje.



Etter Jordiovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til fonnål som ikke tar sikte påjordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna tiljordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktivearealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs, å sikrematproduserende areal.

Forbudet på omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. Enforutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkesomdisponert, enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gigrunnlag for jordbruksproduksjon. Produksjonen må samtidig være av et visst omfang, enten forsalg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille en viss rolle. Det er relevant å trekke inn ivurderingen om eiendommen ligger i et typisk jordbruksområde.

Omdisponeringsforbudet i §9 legger opp til et strengt jordvern. Det skal foretas en samletvurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente planer etter plan- og bygningsloven,drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og detsamfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan ligge slik an at lovens vilkår for fradelingkan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling av dyrka eller dyrkbar jord. Det kan foreksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra en driftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å sifor ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kan dreie seg om et tilfelle hvorsamfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

Plan- og bygningsloven
I henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m kreves det tillatelse til tiltak for«opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse avnyfestegrunnfor borifeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoveiføring, jf lov omeigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etterførste punktum skjer somledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan. »

I plan- og bygningslovens § 26 heter det: «Opprettelse av ny grunneiendom, nyanleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av nyfestegrunn for borifeste som kangjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterendeeiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstårforhold som strider mot dennelov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i første punktum, må heller ikkegjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, formeller plassering etter reglene i denne lov. »

Nabovarsling
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det erikke innkommet bemerkninger til saken.

Høring
Søknaden sendes ikke på høring, da kommunen ikke anser det som nødvendig; ingenmyndigheter vil bli berørt av tiltaket.

Naturmangfoldloven

Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens § § 8-12 somtok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen ogdens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare påved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.



Vurdering

Søknaden gjelder endring av arealformål i regulert område fra landbruksområde til bebyggelse.Søknaden må derfor ha politisk behandling. Jordbruksarealet er veldig avgrenset på alle sider,og er lite og ikke drivverdig. Derfor foreslår kommunen at tomten blir utvidet.

Reindrift
Omsøkt tomt ligger utenfor reindriftsbeiter, flyttleier og trekkleier.

Risikovurdering
I følge reguleringspianens risikovurdering av området, er det ikke fare for skred eller flom.

Kulturininner
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkteområdet.

Miljø
Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase. På den omsØkte parsellen eller i områdeter det ikke gjort funn av rØdlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisktruet. Det er ikke registrert sårbare naturtyper i området. Hele Indre Kvænangen er definert somområde med sterke tidevannsstrØmmer, men disse berØres ikke av omskt tiltak.

OmsØkt tomt ligger på innmark og konsekvensene for naturverdier, friluftsliv og ferdsel er små.

Friluftsliv
Arealet ligger på innmark, så friluftsinteressene er i utgangspunktet små da det i alminnelighetikke er fri ferdsel på jordbruksareal i barmarkssessongen, i hvert fall så lenge det holdes i hevdog ferdsel er til vesentlig ulempe for bruker.

Vann og avløp
Eiendommen anses for å være sikret lovlig vannforsyning og avlØp i samsvar med PBL § 27-1og 27-2.

Samlet vurdering/oppsummering
Administrasjonen er for forslaget, og anbefaler at tomten blir utvidet.

Jordbruksarealet i nærheten er såpass lite at det ikke er drivverdig. Nærmeste nabo har ingeninnspill mot at tomten utvides. Tomten er relativt liten i forhold til andre tomter i samme
område. Bebyggelse blir mye enklere på en større tomt.

Kommunens innstilling er at fordelene er klart stØrre enn ulempene.





Fvedbegg nr.

Opplysninger om tiltakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlegg til Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestemmelserie og plarivedtak etter plan og bygningsloven (pbl) innenfor arigitte områder

Fothåndskonfe

Pbl21-1

ranse

Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger Ja [] Nei

Dispensasjon#

PbI Kap. 19

Pbl § 31-2

dog fraylk1TEk1O

Opplysnhigene gjelder
Gnr. I Bor. I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Eiendom! 31 60 KVÆNANGEN KOMMUNEbyggested Adresse Postnr. I Posisted
KJÆKAN 9162 SØRSTRAUMEN

Det søkes dispensasjon fr bestemmelsene i: (begiunnelse for dispensasjon gis på eget ark)
Vedlegg nr.Kommunale vedtekter/1 Plan- og bygningsloven med forskrlfter fl forskjifter til g,j [51 Arealpiarler fl Vegldven I B -1

Det søkes om frak fraK for eksisterende byggverk (p § 31-2)
Redegjørelse i eget vedlegg

—

reeenr.

Arealçflsponerlng
Sett kryss for gjekiende plan

Arealdel av kommuneplan f5?] Reguleringsplan [] Bebyggelseeplan
Navn på plan

Reguleringsplan for kjækan småbåthavn og hyttefelt på eiendom gnr.Ibnr. 31111 i kværtangen KommuneReguleringslsrm&l I arealdel av kommunoplan/reguierlngeplanlbebyggelsesplan - beskrivPlanstatus Fritldsbebyggelsemv.

‘lelg aktuell kdonne lit. beregningsregel angltt I e4dende plan*
%-BYA BYA %-BRA / %-TU BRA

— ii-grad
a. Grad av utnytting IN. gjeldende plan m2 % m21 [
t Bygområdgunnetendom’ m2 ni2 JJ rn
o. Ev. areal som trekkes be iht. beregn.regler — m2 — m5Tomtearealet
ti. Ev. areal som legges III ihi. boregn.reglar + m2
e. Beregnet tomteereal (b — o) eller (b + ti) = 0 m2 = 0 ni2 Q m2
Arealbenevneiser BVA BVA BRA BRA BTAI. Beregnet nveks. byggeereal IN. plan 211 2 211 $ 21 l 2(jta.oge.)

omu 8Dm OmJj Om Om
g. Areal eksIsterende bebyggelse m2 0 m2 m2 ni2 m2Gradav . 2 2 2 2 2utnytting h. Areal som skal rives

— m — 0 m — m — — In
i.Areal ny bebyggelse + rn2 + 97,3 m2 + rn2 + m2 + m2
j. Parkenngaereal på terreng + m2 + 0 m2 + m2 + m2

k. Areal byggesak 0 m2 = 73 m = m2 m
= m2

Besegnet’adauffing.e.ogk I 97,3 m

I. Åpne arealer som inngår i k
0 rn

—

Bygnings- j.Parkarrngsareelpåterreng
— o m2 — m2opplysninger

som fø rn. Areal mat,ilrkelon k - I 1
= 97,3 m2 = O2 = 0 m2Matrikkelen Antall bniksenheter bolig I Boliger [äotlger i BoligerAntall etasj

97,3 m2 m21 in2Antall bruksenhster annet I Annet Areiet Annet
0 L om2 m2 in2

Skal beregning av ulnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere ïedIe nr.
Redegjerelser . . Vedlegg nr.“ Dersom areal I rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere D —

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting I vedlegg edlegg nr.

Blankett 515 Bokmål e Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.10.2012 SkIel av2



Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter.den næringenX som opptar størst del av arealet. Unntak: Næringsgruppekode «X» skal kun brukes når bygget bare har areal til boiigftrmål.
Næringsgrupper - gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske I-I Transport og lagring P Undervisning
B Bergverksdrift og uMnnirig I Overnattings- og serverlngsvirksomhet 0 Helse- og sosialtjendster
G Industri J Informasjon og kommunikasjon R Külturell virksomhet, Imtierholdning og
D Elektrisitets-, gass-, damp- og K Finansierings- og forsikririgsvlrksomhet fritidsaktiviteter

varmtvannsforsyning I Omsetning og drift av fast eiendom 3 Annen tjenesteytirg
E Vannforsyning, avløps- og M FaglIg, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting T Lønnet ärbaid i private husholdninger

renovasjonsvirksomhet N Forretningsmesslg tjenesleyttng U Internasjonale organsasjoner og Organer
F Bygge- og anleggsvirksomhet Ö Offentlig administrasjon og forsvar, X Bolig
G Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlIg Y Annet som Ikke er næring.

forvaltning

.PlanHht& st

Kan hayspent ktaftlinje være i konflikt med tiltaket? [] Ja Nei
nr.

Hvis ja, må avklaring med berørt rettlghetshaver være dokumentert I -

Kan vann og aviøpseledninger være I konflikt med tiltaket? Ja Nei
Vedlegg nr.

Hvis ja må avklaring med berørt reltighetshaver være dokumentert 10—

.__H

:KravtiIbjggé9ftflh(pb1.8-1) ..
..

Skal byqqverket plasseres I område med fare for:

Flom
(TEK10 7-2)

Skred
(TEK1O § 7-3)

Andre natur
og miljøfodoId
(pbl § 28.1)

Skal byggverket piasseres tiomutsatt område?

Nei flJa Hvis ja, arigi
slkkerhetsklasse:

Skal byggeiket piasseres i skredutsatt område?

gj Nei Ja Hvis ja, angi
slkkerhetsklasse:

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år) I Vedlegg nr
F2 (middels konsekvens og sannsynlighet levere enn 1/200 år) LF —F3 (stor konsekvens og sannsynghet lavere enn 1(1000 år)

Si (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 år)
vedlegg nr

S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000år)
S3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vadleggnr.} Nei [j Ja Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak I vedlegg
F -.

:Ttninjtliv .

Adkornst
vegloven
§ 40-43
pbl § 27-4

Vann
forsynirig
pbl 27-1

Avlep
pbl § 27-2

Overvann

tar tiltaket nyleri&el Torntahar adkomsi til tølgende veg som er opparbatdet og Spen for aksinnelig ferdseJadkomst? x Riksveg/fylkesveg Er avIøringstillatelse gitt? [jJa [] Nei

J Ja [] Nei Kommunal veg Er avkjøringstlilatelse gitt? Ja [] Nei
Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring? EJa [] Nei

Tilknytning i forhold til tomta

] Offentlig vannverk [] Privat vannverk

] Annen privat vannforsyning, innlagt vann J I vedlegg nr.

J Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann I 10
Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen prIvat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? EJa [] Nei

Tilknytning i forhold til tomta

Xl Offentlig aviøpsaniegg E] Privat avløpsanlegg Skal det installeres vannkioselt? [jJa [E] Nei

Foreligger utslippstilatelse? JJa [] Nei

Dersom avløpsaniegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn, [JJa [] Neiforeligger rettighet ved tlnglyst erklæring?

Vedlegg nr.

0-

ledlaggnr.Takvann/overvann føres til: [JAvløpssystem [] Terreng I Q —

.êrétflln9Cr . . =
.

. . . .:Er det I bygningen løfteinnretnlnger Søkes det om slik innretning installert?: I Hvis ja, sett Xsom omfattes av TEK1 0?:
Heis [3 Trappeheis

jJa Nei [3 Ja Nei Lefteplattforni [3 Rulteirapp eller rullenda fortau
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Byggsok
KVÆNANGEN KOMMUNE B i

BYGGESAKSKONTOR

BODØ 02.09.2015

GNR31BNRGO

Etter 19-1 Søkes det ørn dispensasjon fra bestemmelser i Arealplanen.

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om grunrifiate på 80 m2 til en grunnfiate
på 97 m2.

Det er gitt disp innefor samme arealplan på 91m2. Her søkes det om disp til å bygge 97m2 (en økning
på 6,5% i forhold til 91m2) og håper at dette er så marginalt at denne søknaden kan behandles
administrativt.

Legger til at det nettopp er satt opp et bygg som er like ved på øversiden av veien med større
grunnflate. På østsiden er det også ett hus med stØrre grunnfiate, slik at hytten på ingen måte vil
skille seg ut i størrelse.

Den bygger bare 5 meter i høyden. Tomten vil bli skavet godt ned i bakken for å senke hytten faktisk
og visuelt.

Dispensasjon bør derfor gis.

Byggsøk Norge AS



Vedlegg nr.
G-I

Oppysninger gitt nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
(Gjenpart av nabovarsel)
Pbl21-3

TUtak p&elendommefl

Eierlfesler Kommune

KVÆNANGEN KOMMUNE

Det uamles iien,ect om

Dispensasjon atter p!an- og bygningsloven kapittel 19

Sett kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommirneplan [Xl Reguleringsplan [J Bebyggelsespian

Bygging av hytte, dispensasjon fra reguleringsplan om grunnfiate pà 80 kvm § 2.2 AREAL FOR
FRITIOSBEBYGGELSE H1-H6

Foretakltiltakshaver

BYGGSØK NORGE AS

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

- -

Navn

BYGGSØK NORGE AS
Postrw I Poststed Epost

8013 BODØ postbsnorge.no

Dispensasjonssøknadlvedtak

Situasjonspian

Tegninger snitt. fasade

Andre vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe

8

D

E

Q

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Elendommens adresse Postnr I Poslated
31 60 KJÆKAN 9162 SØRSTRAUMEN

J Nybygg Anlegg [] Endring av fasade [] RMng
Påbyggllbygg Skilt/reklame J Innhegning mot veg [] Bruksendring

J Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg JAntennesystem Opprettfnglendring av matrikkelenhet Fl Annet(eiendomsdeling) eller bortieste

Vedlegg nr.Plan- og bygningsloven.] med forskrifter Kommunale vedtekter [J Arealplaner [JVegloven B —

Arealdlsoonerina

Navn p5 plan

Reguleringsplan for kjækan småbåthavn og hyttefelt på eiendom gnr./bnr. 31/11 i kvænangen Kommune

Vedlegg nr.
0-

Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil
JARLE PEDERSEN post@bsnorge.no 41666900 94821377

Eventuelle merknader skal være mottatt Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.Ansvarlig søkeiitiltakshaver skal sammen med søknad sende Innkomne merknader og redealøre for av. endringer.

J PER HELGESENS VEI 94

Nr. fra - lii

1—1

IKKe
rplevanl

1—1

fl—

1—2
n
fl

tJnerskr1ft
....,.,. ................,.,..,.

..,,

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i riabovarsel til berørte naboer og gjenboero.Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.
Sted I Dato Underskrilt ansvarlig søker eller tiltekshaver
Bodø 02.09 .2015

Gjentas%ed blokkbokstever

JARLE PEDERSEN
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GIS/LINE Weblnnsyn - Kartutskrift Side i av 1
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Kvænangen

kommune

Grunnkart
Milestokk: 1:500
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TEGNFORKLARING
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Skog av særs høg bonitet
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Llproduktiv skog
Myr
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Vedlegg j Side I-av
C2 __j i

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittertng eller sendes på e-post mot kvittering.

Med kvttlerlng for mottatt e-post menes an e.poat fra nabolgjonboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overluvering vil eignatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samLjkke til tiltaket.

Tiltaket gjelder
Gar I Bnr. I Fesienr. I Sekslonsnr. Bygnlngrnr. I Boligor. i Kommune

Elendom/ 31 KVÆNANGEN KOMMUNE
hyggested Adresse Postnr. i Poslated

KJÆKAN 9162 SØRSTRAUMEN

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabodgjenboereiendom Eler/fester av nabo-/gjenboerelendom
9cr, i Brw. i Fesierir. I Sek*nsnr. ElerW!estera navn Dato sendte-post

31 11 BæbrAnne Berit
Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Kjækan Kjækan
Poster, I Postsied Poster, I Poststed Posistedets reg.nr.

9162 SØRSTRAUMEN 9162 SØRSTRAIJMEN
Personlig kvttterlng far Dato Stgn. [onitg kvittedng for Dato Sign.

9 mottatt varsel L 1samtyitm til tiltaket

Eier/teater av
Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksonsnr, E.rsltestara navn — Dato sendt e-post

• 31 11 Jensen Trond Steinar
Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Kjækan Kjækan
Poster. i Poststed Poster. i Paetsted Posisledsis reg.nr.

9162 SØRSTRAIJMEN 9162 SØRSTRAUMEN
Persordtg kvittenng for Dato Sign. Psraoritg kvttteitng tor Dato Sign.

“J mottatt varsel samtykke Iii tiltaket

Nabo4aienboereiendom
I Bnr

6t2/63

I Fesfenr. I Saksjnrenr.øna

31
Adresse
Killiveien 56

Eier/teater av nabo4cijenboerelendom -

Eiera)festers navn

Lethiqangas Knut Einar
Adresse

Killiveien 56
Poster.
9518

I Posisted

ALTA

Dato sendt e-post

KvttterIng vedlegges

Postatedeis regnr.Poster.

9518
i Posisled

ALTA
Personlig kvltlertng tas Dato nign. Personlig kwtlerhsg tor Dato Sign. I

1 mottatt varsel I samtykke til tiltaket “ , 4
Eier/teater av nabo-IalenboereIendom

Dato sendt e-post

Xvlttenng vedlegges

Posistedels reg.nr.

Nabo-kiiernboereiendom
Unr.
ai

1 Bnr.

61/62/63
I Festear. I Sokajonsnr..

Adresse

I<flllveien 56
Poster.
9518

i Poetsted

ALTA
Pereenhtkvrnertng to, Dato Sign. Leoo kvIttetIng ter Dato ,, 5lgfl44

mottatt varsel samtykke til tIltaket i. G1 .S /7C4A’C-vL

Eieilfealer av nabo4gjanboerelondom -

Eiecs/fetere navn

Ad,ese

Poster. I Posteted

Stgn.

Dato sendt 8-post

Kvittering vedlegges

Fosteledeta reg.nr.

Nabo4olenboarelendom
Onr. I Bnr I F.stenr. I Seksjonsnr.

Adresse

Poster, I t’oStalod

Persontlg treilteriag tor Dato Sign. PersonlIg kviltering tar Dato

‘•“} mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 4 Sign.

EIeratesters navn

Lethlqanqas Marianne W
MÆsse
lCitJh,.on *

.-.

9518
[Poststed
ALTA
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Andreas Hegg

Fra: Andreas Hegg
Sendt: 22. september 2015 12:15
Til: Andreas Hegg
Emne: VS: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Fra: Andreas Hegg
Sendt: 22. september 2015 12:08
Til: ‘Lethigangas Knut Einar’ <knut.einar. Iethigangas@vegvesen.no>; ‘Trond Steinar Jensen’
<trond.steinar.jensen@gmaiLcom>
Emne: VS: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Takk for tilbakemeldingen. For ordens skyld: Vi har økt maks m2 på annekset til 30 m2. (30m2 er vel grensa etter reg
planen) — regner med det er greit (?). Plassering og utforming blir lik - Vi har ikke bestemt oss helt for størrelsen
enda.

Takkså langt.

Med vennlig hilsen

Andreas Hegg
Partner

HEGGaCO
ADV0KATF RMA

M +47 97 52 09 20 P Postboks 1224, 9504 Alta
T +47 78 94 11 50 B Kunnskapsparken, Alta
F +47 78 94 11 51 W www.advokatheg.nu

Fra: Andreas Hegg
Sendt: 19. september 2015 09:52
Til: ‘Lethigangas Knut Einar’ <knut.einariethigangas@vegvesen.no>; ‘Trond Steinar Jensen’
<trond.steinar.jensengmall.com>
Kopi: Frank Are’ <Fra nk.Are@byggsoknorge.no>
Emne: VS: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Hel igjen

Vi har nå søkt om byggetillatelse. Vi har også fått signaler på at vi kan få tilleggsareal, og vil derfor justere
plasseringa av hytta. tillegg ønsker vi å bygge ett anneks på ca 16m2 (som er innenfor reguleringspianen).

i



Jeg vedlegger det forrige nabovarslet, og legger ved oppdatert situasionspian og tegning av det nye annekset. Vi
ønsker å «bytte ut» eksisterende situasjonplan med den nye, i forbindelse med byggesøknaden. Vi setter pris på om
dere kan kvittere/signere på at det samtykkes til endringen.

Det haster litt med dette©.

Med vennlig hilsen

Andreas Hegg
Partner

HEGG CO
)VOKATTRMA

M ÷4797 52 09 20 P Postboks 1224, 9504 Alta
T +47 7894 11 50 B Kunnskapsparken, Alta
F +47 7894 11 51 W www.advokathegg.no

Fra: Andreas Hegg
Sendt: 19. september 2015 09:37
Til: Andreas Hegg <Andreas@advokathegg.no>
Emne: VS: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Fra: Andreas Hegg
Sendt: 2. september 2015 14:45
Til: ‘Lethigangas Knut Einar’ <knut.einarJethigangasvegvesen.no>; ‘trond.steinarjensen@gmail.com’
<trond.steinar.Iensen@gmail.com>
Kopi: ‘Lone Hegg’ <lone@kreativlndustri.no>
Emne: VS: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Hei

Vedlagt følger nabovarsel. Jeg hadde satt umåtelig pris på om dere kunne sett på dette, og (hvis alt ser ok ut) krysse
av på kvitteringen for nabovarsel at det er mottatt og at det samtykkes til tiltaket (to kryss), signere og scanne
tilbake til meg.

Vi vil da sende inn byggesøknad sammen med deres kvitteninger denne uka og forhåpentligvis fått startet opp med
grunnarbeid og støp av flåte før frosten kommer.

Oppstart hytte blir nok like før eller like etter påske.

Bare ring oss om dere har spørsmål©

Mvh

Andreas
97520920

2



Fra: Frank Are [mailto:Frank.Are@byggso$cnorge.nol
Sendt: 2. september 2015 13:38
Til: Andreas Hegg <Andreas@advokatheng.no>
Emne: Nabovarsel Gnr 31 Bnr 60

Hei her kommer nabovarslet

Med vennlig hilsen for Byggsøk Norge AS
fj4 Pea,

Byggsøk Norge AS
Per Helgesens Vei 94
8013 Bodø

Tif: 95361818

frank.arebyggsoknorge.ng

3



I Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/327 -15

Arkiv: 600

Saksbehandler: RoIf Krag

Dato: 20.09.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato37/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Disp for tomter til fritidsbygg. 1943/7/15

Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 1-6, 19-2, 20-1, m, 26 og 28-1

Vedlegg:
Søknad m/kart
Utdrag fra «arealpianen», m.m.
Utdrag fra Skredfarekart fra NVE

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19, 26 og 28-1, avslår Kvænangen kommunesøknaden fra Visjon Nor AS om fradeling av ca 16 daa dyrkbar jord til bolig/fritidsbolig fraeiendom 7/15 i kommunen.
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at:

• Skredfarekartet fra NVE viser at det er fare for snø- og steinskred i omsØkte område.• «Arealpiankartet» viser viktig flytteveg for rein i omsØkte område
• Bestemmelsene i «arealpianen» for området sier at det skal vises en restriktiv holdningfør tillatelse for deling til bygging kan gis. Det er ikke gitt argumenter som gir grunnlagfor dispensasjon.
• Tomten ligger nært inntil drikkevannskilden til naboeiendommer. En aktivitet i nærhetenav denne kan føre til forurensning av drikkevannet.

Søknaden er ikke vurdert mot jordloven og naturmangfoldloven sine bestemmelser.Kommunen har ikke hatt søknaden på høring hos sektormyndigheter.

Saksopplysninger

Søker: VisjonNorAS, 17.3.15.
Erverver: seg selv/ikke oppgitt

Eiendommen ligger ved Fv 365, ved veg ned til Jøkelfjord.
Parsellen som sØkes fradelt ligger mellom Vikselva og Fylkesveien



I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom (gnrfbnr) et totalareal på 1087 daa. Av detteer 18,2 daa fulidyrka jord, 0 daa overfiatedyrka jord, 6,4 daa innmarksbeite, 0 daa skog på høybonitet, 40,2 daa skog på middels bonitet, 0 daa skog på lav bonitet, 489,4 daa uproduktiv skog,og ca 533 daa annet areal.
SØknaden mangler nabovarsel til eier av g/b nr 7/1.
En nabo uttrykker bekymring for kvaliteten av drikkevann fra elva nedstrØms ved en eventuellutbygging på 7/15.
Arealpianen har flytteveg inntegnet over omsøkte areal. Inntegnet flytteveg er ikke frigitt.Reindriftsagronomen sier i brev av 23.11.11 at når søknaden er klar vil denne bli lagt fram forOmrådestyret i Vest Finnmark.
Skredfarekart fra NVE viser skredfare i området.
Det er ikke dokumentert/avkiart at det ikke finnes fortidsminner i omsØkte areal.Statens vegvesen har, i brev av 2.3.15, gitt samtykke til avkjøring.
Argumenter, fra søker, for dispensasjon er at omsØkte areal ligger i direkte nærhet tileksisterende bolighus og bebyggelse på eiendommen
Søker har fått tilsendt kopi av pbl § 19- 1 og 2, dispensasjonsparagrafen. Kommunen har ikkemottatt argumenter som gir grunnlag for å kunne gi dispensasjon, dispensasjon kan uansett ikkevurderes før skredfaren er avklart.

Planstatus
Omsøkte parsell er i skredkart fra NVE i fareområde for snø-/steinskred. Fradeling tilbyggeformål kan ikke tillates i skredfareområde.
Parsellen er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde, B, og det ernødvendig med dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2. LNF området, merket B,er områder med landbruksmessig betydning, men har også verdier ut fra miljøvernhensyn

I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: “at dispensasjon ikke kan gis dersomhensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større ennulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområdeblir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer ogmål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelserom planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt segnegativt om dispensasjonssØknaden.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen. Kommunen kan uansett ikke vurderedispensasjon pga at området er definert som skredfareområde.

Forskrift om vannforsyning og drikkevann har til formål å sikre forsyning av drikkevann itilfredsstillende mengde og av tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannetikke inneholder helseskadelig forurensing av noe slag og for øvrig er helsemessigbetryggende. I forskriftens § 4 heter det at “Det er forbudt å forurensevannforsyningssystem og internt fordelingsnett dersom dette kan medføre fare forforurensing av drikkevannet. Det lokale Mattilsynet kan forby eller sette vilkår foraktiviteter, som forurenser eller kan medføre fare for forurensing av drikkevann....”

Nabovarsling:



Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 2 1-3, unntatt tileier av 7/1.
Det er innkommet bemerkninger til saken. En nabo mener at elva er drikkevannskilde. Hanmener også at det finnes fortidsminner på parsellen.

Høringsuttalelser
Kvænangen kommune har ikke hatt saka til høring hos sektormyndigheter.

Faglig vurdering

Dersom rekvirenten Ønsker å fremme saka videre må først forbudet til fradeling pga skredfarevære avklart, enten ved etablering av tilfredsstillende skredvoller e.l., eller ved detaljvedtak,f.eks. fra NGI, som sier at området ikke er skredfarlig. Videre må saka vurderes av
sektormyndigheter.
Dersom Kvænangen kommune Ønsker at saka skal ha en videre behandling må denne sendes påhøring først.
Selv om skredfare for omsØkte areal blir avklart må alle andre betingelser etter kravene i pbl kap19, § § 26 og 28-1 være tilfredsstilt, herunder må også Mattilsynet godkjenne for
drikkevannsforsyning.

Vurdering iforhold til Jordioven:
Søknaden er ikke vurdert etter bestemmelsene i jordioven, dette må gjøres dersom
søknaden skal behandles videre som dispensasjonssak.

Vurdering iforhold til naturmangfoldloven:
SØknaden er ikke vurdert etter bestemmelsene i naturmangfoldsloven, dette må
gjøres dersom søknaden skal behandles videre som dispensasjonssak.

Vurdering iforhold til plan- og bygningsloven:
I skredfare områder må sikkerhet mot skred være avklart.

I fig. plan- og bygningslovens § 26-1 må det ikke opprettes en ny grunneiendom, nyanleggseiendom eller endring av eksisterende eiendomsgrense på en slik måte at det oppstårforhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Dette må ikke gjøres på en slikmåte at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form ellerplassering etter reglene i denne lov.

I fig. § 27-1 skal opprettelse eller endring av eiendom til bygningsformål for opphold avmennesker eller dyr ikke gjennomføres med mindre det er forsvarlig adgang til hygieniskbetryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann.

I fig. § 27-2 skal bortføring av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven føropprettelse eller endring av eiendom til bebyggelse skjer.

I fig. § 28-1 kan grunn bare bebygges, eller eiendom opprettes eller endres, dersom det ertilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold. Detsamme gjelder for grunn som utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av tiltak.

I fig. § 1-8 skal det i 100-metersbelte langs sjøen og langs vassdrag tas særlig hensyn til natur-og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.



Samlet vurdering

I skredfare områder må sikkerhet mot skred være avklart.

Det kan vanskelig sees å være samfunnsinteresser av stor vekt som taler for omsøkt deling. Deter mange ledige tomter til fritidsformål i Kvænangen og til dels store areal som er lagt tilfritidsbolig i kommuneplanens arealdel. Den overordna arealforvaltninga bør avklares iarealdelen slik at vi unngår tilfeldig oppstykking av arealressursene.

For å samtykke til dispensasjon fra arealpianen i medhold av pbl. § 19-2 er ifølge bestemmelsento vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne innvilges.

Det første vilkåret er at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene ilovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Ordlyden tilsier at ulemper ellerskadevirkninger ved dispensasjonen må være betydelige sett i forhold til hensynene loven ellerbestemmelsen det dispenseres fra, er ment å ivareta.

Det andre vilkåret som må være oppfylt for at dispensasjon skal være aktuelt, er atfordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

For å samtykke til deling må enten samfunnsmessige interesser av stor vekt tale for det, eller atdeling er forsvarlig ut fra hensynet til den avkastning eiendommen kan gi.
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i 4.s’,
Berører tiltaket eksisterende

eller fremtidige arbeidsplasser?
Hvis ja. skal samtykke Innhentes fra Aibeldstllsynet ter
igangsettlrtg av tiltaket. Byggblankett 5177 med vedlegg.

Berører tiltaket byggvek oppført for 1850,

Ja ‘N11. Kulturminneloven § 25, andre ledd? v
Hvis ja. skal uttalelse fra f4keskommunen foreligge før
igangsettelse av tiltaket.

i Seksoninr. Bygnlnganr. I Botlgnr. I Kommufl.

___________

1943 - Kvænanen
Postnr. I Poetsted
5i5S

Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-1

fl Rammetiftatalse
f]itt-trinns selcnadsbehandllng
Oppfylles vilkårene for 3 ukers

saksbehandllng, Jf. § 21-7 annet ledd? fl Ja [] Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning? fl Ja fl Nei

Hvis nei. vedegg byggblankett 5159.

Opplysninger gitt I søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller enddng av matrikkalenhet, vil bli registrert I matilkitsien.

EIendom!
-.,--

Nei

Qnr. I Bnr. I Festenr.

7 15
Adresse
Lund

mål 7aoiig ratcistctig flGaiae flAnnet1

Nyebyggog anlegg jNytt bygg’) flkdegg fly.9 fl#eg
Endslng av —J Tilbygg, påbygg, underbygg’) fl FIUdS
og .ntesø 1 Konstrulcsjon Fl Reparasjon fJOmtygIng [J Anlegg

Tiltaket. art dt1uig ‘ ]Biukssndflng fl Vesentlig endring av tidligere diift
pbl § 201

Rhilng

—
Hele bygg) fl Daler av bygg’) fl Anlegg(flere kryss mutg)

BU.IUL —j I-i
Oppdeling Fisammenføyning -

lnnh.gnIng skilt
lnnng mot veg flReldame skilt innrelnlng el

I?av 71 Grunndiendom 9 flAnleggselendom fl Festegrunn over 10 å flArealoverføring

9 Byggtilankeai 5175 fylles ut og
‘

melder kun når Installaslonen ‘) Unntatt fraiUlvornaversr.tt.eegges (vedlegg gruppeA) Ikke er en del av et større tiltak. ehanOee slet tidldtelloven
• eglatrert Iler tmdlrelulver I feltet for Ifilakehaver.

Vegg
—

94sIaiv.4.. av ssdlegg Qnipe N.. In - kl
Opplysrnnger om tiltakets ytre rammer og bygningsapeslilkasjon (Byggblankett 5175) A —

—Dlspensesjonsselcnad (begrunnelseNedtak) (pbl kap 19) B -

—Nabovarsikig (Kvltter.ng for mbovarseVpplysnlnger gitt I nabo aseUnabom&lmadenlccmmientarer 5 nabomerknader) C
- flSituasjonaplan avlqørseisplan bygning/eiendom D -

- flTegninger E
- flRedegjørelserlkart F
-

Søknad om ansvarsrewgjennomførlngsplan G
- [EI.Boligspeslflkasjon I Mattikkelen H
- [3

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet i
- [fl

Ralcv1sIsjonavoppniålingrrelnlng J
—

Andre vedlegg
0

-

ErId.rkigog UnrsIeIft:
Ansvarlig saker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar og dekker kravene I henhold ta plan- og bygningsloven
En er lqent med reglene om straff og sanksjoner I pbl kap 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige oppiysnltiger

Ansvarlig estre, for tiltaket liltakahevar

Foretak Org.nr. Navn

I VlsjonNorAS
Adresse Adresse

Poetboks 200 Ulset
Pogtnr. I Pôststed — Postnr. i Poetsted

5873 Bergen
Kontakeraon I Telefon 1 Mobiltelelon Eventuelt organlsaslonanummer

991579990
E-post Epoet I Telston (dagfld)

okabvisjon.no 91571 355
Dato I Underekrift Dato I Underekrifi

i4’..I5
Glerrias med bIolddoktaver Gientas med blokkbokstaver / j i,i ,,j

Anne-Bntt Plantmg /J Ii(//:J’ t
Blankeft 5174 Bokm4l 0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalhet 20.09.2011 vi sjon AS Side lav2



a*typ.Icoder
BOLIG

Dersom btuksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet innen hovedgnippen sollg (111-199).Ved valg av bygnlngstype velges den med størst andel av arealet Innen hovedgruppen.

Enebolig
Iii Enebolig 141 Stoti lilitligende boligbygg på 2et 161 Hytter, sommetttus ol. tritiasbygg112 Enebolig med hybeVsokkelleliie1 142 Stort ktttllggende bolIgtlygg på 3 og 4 et. 162 Helårsbollg som benyltes som frftidsbollg113 Våningshus 143 Stort irltlllggende boIiygg på 5 et. eller mer 163 Våningshus som benyttes som fritldsbohg

144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et
Tomannebollg 145 Store sanimenbygde boligbygg på 3 og 461. Kai.. selerhus og lignende121 Tomarvisbolig,verticald&I 146 Storesammenbygdeboligbyggpå 5et.elermer 171 Setemus,sel,rotbuoglumende122 Tomaiytsbollg, horisonlaldeft 172 Skoqs- og utmarkskole. gamme123 Våningshus. tomannstolig, veitbaldeft Bygning for bolel)eesk.p

124 Våningshus tomannsbolg, hotisonlaldelt 151 Ba- og seMcesenter Geise og ilitius 18 bolig
152 StudenlhjerWstudentbolfger 181 Garasje, utlius. anneks til boligRdtkehus, kjedehus, andre amMius 159 Annen bygning for bolellesskap 182 Garasje. ulhus, enneks tllfrltldsbolig131 Reidtehus

133 K)ede4affiutnhus Annen bcllgbygnkig135 Tenassebus 193 Soligbre)dcer136 Andre småhus med 3-boliger allerfiere 199 Annen bollgbygnstg (ekundærboligreindnft)

ANNET
Dersom brukearealet Ikke omfatter bolig eller bniksareatet til bolig er mindre enn til annet, velges bygnlngstype kodet innen ‘Anner (211-840) ut lrahovedgrugen som samlet utajer det største arealet. Ved valg av bygnlngstype velges den med størst andel av arealet Innen hovedgruppefl. —

INDUSTIN OG LAGER
In—

211 Fabrlritoygning
212 Vedcstedsbygning
214 8y*ig for renseanlegg
216 Bygning tor vannforsyning
219 Annen indusembygning’

Girasje og hangarbygning
431 Parkenngslius
439 Annen garasj4iangaibygnlng *

Veg-og Ualildithlsynebygnhig
441 Traflkktilsynsbygnlng’
449 Annen veg- og blftllsynsbygning’

851 ldrettshall
652 Ishall
653 Svemmehall
654 Trfotsie og ldreltsgarderobe
655 Helsestudlo
659 Annen idrettsbygning -

Enetglforsynkigibygnkig
221 Krafistasjon (>15 000 kVA)
223 Trertsformatorstasjon (>10 000 kVA)
229 Annen enersyni1g

231 l.ageihail
232 lqele- og lryselager
233 Silobygning
239 Annen lagertygning -

Fiskeri- og fandbruksbygnlng
241 Hus ler dyutarltibruk, lager/sko
243 Veksthus
244 Drttlsbygning fislreifangst/oppdratt
245 Naust/redslcapshus for fiske
248 Annen lisken- og tangsfoygning
249 Annen landbruksbygnlng’

KONTOR OG FORRETNING
Kontorbygnlng

311 Kontor- og a&nfnlstrasjarrsbygning, rånhus
312 Bankbygning, posihus
313 Medlabyiing
319 Annen kontorbygning’

Fonitotbgstlygnhig
321 Kjøpesenter, varehus
322 Butlkk/forrelningsbygning
323 Bensinstasjon
329 Annen bnetnkigsbygning’
330 Messe- og kongressbygnlng

SAMFERDREL OG KOMNUNIKASJON
Eksped1nsbygnIng, terminal

411 Ekspedisjonsbygning. flyterminal, kontrotitårn
412 Jembane- ogT-banestasion
415 Godsterminal
416 Ptt.rrnlnal
419 Annen ekspedision- og terminalbygnkig

Tei.kemmunlkasjøfllbygniflg
429 Telekomffiufllkasjonsbygflktg

HOTEll. OG RESTAURANT
Hclellbygnlrig

511 Holeilbygafrig
512 Moleltygnrng
519 Annen hoteilbygning’

Bygning for overnatting
521 Hospits, pensjonat
522 Vandrer4ledelijem
523 Appartement
524 Camping/utlelehyfte
529 Annen bygning for ovematting *

531 Restaurantbygning, katébygning
532 Senlralk$kken, kantlnebygning
533 Gatekjeidten, klcskbygnklg
539 Annen restiranlbygnuig’

KULTUR OG UNDERVISNING
Slralebygning

611 Lekepark
612 Barnehage
613 Barneskole
614 Ungdomsskole
815 Kombinert bame. ungdomsskole
616 Videregående skole
619 Annen skolebygning -

Universitsta-, hagekole og lorslotlngsbygnlng
621 Urtiverslietibegskole rn!audutonum, lesesal mv.
823 Laboralorletiygning
629 Annen universitets-, høgskole og

forsknlngsbygaing

Muwmts- og tolbllotekebygnlng
641 Museum, kunstgallert
642 Blbkotewmadiatek
643 ZocloglzlWbotanlsk hage bygnkigl
649 Annen mus9bhllotelisbygnblg

1 liet bytng som her nertlikrr,ln(np il’
qener aNte bygninger

Kulftwhus
661 Kkeater-pem-/ttonsertbygning
662 Samfunnshus, grendehus
663 Diskotek
669 Annet Iculturhus’

Bygning for raligiase aktiviteter
671 Kirke, kapell
672 Bedehus, menighetstius
673 KrematoriurrVgravkapelkbårehus
674 Snagoge. maske
675 Kloster
679 Annenbygnlflg ler retltqiese aktiviteter’

HELSE
Sykehus

719 S1etius’

Sykeinjem
721 S1celtjem
722 Bo- og behandlingssenter
723 Rehabulltertngsinstllusjon, kutbad
729 Annet sykehjem

Pi’imarhelsebygnmg
731 K11r1114I. legekonlor/-sentell-Veict
732 Kelsedsosialsetiler helsestasjon
739 Annen prknærhelsobygflinq

FENGSEL BEREDSKAP O.A.
Fengeellbygnlng

819 Fengseisbygning’

BenedesbygnIng
821 PoRtIstesjon
822 Brannalasjon. ambutansestasjon
823 Fyrstasjon, losstaSøn
824 Stasjon for radarovervålc. av fly-/sk,pstrallck
825 TNk*tsromtuntWr
829 Annen beredskapsbygnmg’
830 Monument
840 OIlenfllg toalett
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Vedlegg nr.

A- 01

Opplysninger om tItakets ytre rammer
og bygningsspesifikasjon
Vedlagg ff1 Byggblankett 5174

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene,
planbestommeisene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

Tomtearealet
c. Ev.areal som trekkes fra ihibemgn.regier

d. Ev. areal som legges til iN. beregn.regler

e. Beregnet tomteareal (b — c) eller (b + d)

Arealbenevnelser

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal som skal tves

I Areal ny bebyggelse

j. Parkerlngsareal på terreng

k. Areal byggesak

Bemtgradavtkigtjta.ogk)

BygnIngs’
opplysnlnger
som fres I
Mstrlkk.l.n

R.d.gj.r.lser

I Apne arealer som inngår 1k

j. kedngsareal på terreng

re. Areal ntrlldlelen =k -.1 -j

et..ier

* Skal beregning av utnyttlngsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

‘ Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
Vis av. underlag for beregningen av grad av utnØng

[gnr.

nr.

Porhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger

Pbl Kap. 19

Pbl § 31-2

Det leteta depeneasjon fra bestemmeteane I: (begrunnelse for dkspeneaejon
veegg nr.Kommunale vedtekter/—1 Plan- og bygnlngsloven med forskrifter Fl forekrifter til obi i71Aalplaner f] Vegloven LB —

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende byggverk (pb( § 31 .)
Redegjørelse i eget vedlegg

nr.

a.Grad av utnytting Ihlgjeldende plan

Bleflkstt 6175 Bokmâl 0 Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 0 10.2012 Side 1 av 2



Nærtngsgripekode Oppgi kode for hvliken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som bniæs til flere formål skal kodes etter den næringenX som opptar størst del av arealet. Unntalc Næringagruppekode X* skal kun brukes n bygget bare har areal til boilglormåJ.Næringegrupper—gytdige kodOr

A Jordbrulç skogbruk og fiske H Transport og lagring P UndervisningB Bergverksdritt og utvinning I Ovemattings- og serverlngsv,rksomhet 0 Helse- og soslalijenesterG Industri J Informasjon og kornmunlkasjon R Kulturelt virksomhet, underholdning og0 Elektrisitets-. gass-, damp- og K Finansierings- og torslkrtrtgsvlrksomhat tritidsaktivitetervarmtvannsforsynlng L Omsetning og drift av fast eiendom S Annen tjeflesteytingE Vanrdersynlng. avløpe- og M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytlng T Lrtnet arbeid I private husholdningerrenovasjonsvirksomhet N Forretningsmessig Ijenesteyting U Internasjonale organisasjoner og organerF Bygge- og anleggsvlrlcsomhet 0 Offenthg administrasjon og forsvar. X BoligG Varehandel, reparasjon av motorvogner trygdeordninger underlagt offentlig Y Annet som ikke er næring.
forvaltning

.PIa.urlngav tiltaket

Kan heyspent kraftilnje være i konflikt med tiltaket? [J ia Nei
nr.Hvis ja, må avklaring med berørt rettlghetshaver være dokumentrt

Kan vann og avlapsslednlngerværet konflikt med tiltaket? fl Ja Nei
Vediegg1-Ivis ja. må avklaring med berørt rett)ghetshaver være dokurnentert

Krav til byggegrumi (pI,l § 28-1)
Skal byggverket plasaeres I område med fare for:

Skal byggærket plaseeres I flomutsett område? r

Nei fl Ja Hvis ja, angi(TEK1O § 7-2) sikkerhetaklasse:

Skred
(TEK107-3)

Andre natur-
og milleforheld
(obl fl 28-1)

Skal byggverket plas&eres i Skredutett Område?

Nei fiJa Hvisja,angl
sikkertietaklasse:

3909 ledninganett
Gir tiltaket ny/endret Tomtanaradttcjmst 111 felgende veg som er opparbeidet og åpen 1r alrninfleltg terdeet:adkomsl? / Riksyegilylkeaveg Er avkjøringstlllatetse gitt? Ja fl Nei
] Ja [] Nei Kommunal veg Er avkjeringstlllatelse gitt? [] Ja fl Nei

Privat veg Er vegrett sikret ved tinglyst erldænng? fl Ja fl Nei
Tilknytning i lottrold til tomta

] Offentlig vannverk [] Privat vannverk

] Annen privat vannforsyning. innlagt vann
I Beeksi’ I Vediegg nr.

Annen privat vannforsynirig, lide Innlagt vann t Brønriboring I [o -.

Dersom vanntiltersel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring? fl fl Nei

Tilknytning I torflold til tomta

Offentlig avløpsartiegg {] Privat avløpsanlegg Skal det Inslalleres vannklosett? [] Ja fl Nei

Foreligger utsllppstlllatelse? fl Ja [] Nei

Dersom avlepsanlegg forutsetter tilknytning til annen prIvat ledrting eller kryssor annens grunn, [] Ja fl Neiforeligger rettighet ved tinglyst erklæring?

j VedieQørw.

Lo-
j Vedlegg nr.Takvann/overvartn føres til: fl Anøpasystem R] Terreng Lo—

Tilknytning Ille

LmftilnnrMnlng.r
Er det I bygningen iøftelnnretninger Sekee det om slik lnnretnlng installert?: I Hvis la. satt X
som omfatte. av TEKlO?: fl i-ieis fl rrappenes

fl Ja fl Nei fl Ja Nei fl L.øtteplattform fl Rultetrapp eller rullende fortsu

Adkomet
veglovan
§fl 40-43
pbl 27-4

Vann
forsyning
pbt27-1

Avlep
pbl § 27-2

Overvanri

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)
nr —F2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/200 Ar) [ -F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 åti

Si (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 11100 Ar) Vednr
S2 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

F -53 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 år)

Vedlegg nr.] Nei fl Ja Dersom ja. baskriv kompenserende tiltak I vedlegg
-
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standard
‘norge

Rekvisisjon av oppmålingsforretning
Saknadsplikttge tiltak etter pbl § 20-1 bokstav m

t/ea’/iqq
Vedlegg Kommunens sak•oumaInr, Oppdragnr

[J:01 j fl____

I

r!Fr

Ase

:7 I
I Grunnelendom D Anleggseiendom Festegrunn over i o år Q Arealoverfenng

A. Rekvlsison av oppmållngsforretnlng ved opprettelse eller endring av niatrikkelenhei

] B. Utsettelse av oppmåhngsforr.tning etter pbl § 21-9 siste ledd.

c. Søknad om matrikulenng med utsatt oppmåliflgsforretning (jf. matrikkelloven § 6 andre ledd, forskriften § 25).Kommunen setter en frist for når Oppmålingsforretningen skal være fullført (fristen er maksinialt 2 år fra tillatelseadato).

ønsketdatoforforretningeniC: [ m- 2o5 ,,ik,&kho IU/dtzgqJ p brhåi’,c/Koeenentarer til avIeyssingene A og 8 med begrunnelse for seknad I pkl, 0
-

-

‘‘Registrert eier/rester
Visjon Nor AS
Fakturaadresse Postnr Poststed

-Postboks 200 Ulset 5873 Bergen
Ev. org.nr. Telefon Faks E-postadresse
991 579 990 91573 355 okabvislon.no
Sted

iii
057 unw 4

Gjelder tiltaketIibrretnigen “arealouerføring”, underskiiver andre aktuelle parter på side 2

i
Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) I underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning

Sakstype A fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endnng av matrikkelenhet etter pbl § 20-1 pkt. m gis og!
eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas §35 avtales matrikkulering ut over leveringstiden på 16 uker, men ikke
lengre enn 2 år.
Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkryssing for sakstype B medfører at iverksetting av arbeid med oppmålingsforretning, ut fra
søkere valg jf. pbl § 21-9, utsettes i inntil tre år fra det tidspunkt tillatelse etter pbt § 20-1 pkt. m gis.

Sakstype B Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumentene fra byggesakon.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker å iverksette oppmålingsforretning, må en kopi av rekvisisjonen, med
ønsket iverksettingstidspunkt. saks- og ;oumalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift, påferes
rekvisisjonen og sendes inn til kommunen på nytt med avkryssing i boks i.
NBI Ved aversittelse av fristen jf. pbl § 21-9 siste ledd, faller tillatelsen etter pbl § 20-1 bokstav m bort

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg i) i underslcrevet stand.
Avkrysslng for sakstype G Innebærer at rekVirenten samtidig med søknad om opprettelse eller

SakstyPe C endring av matrikkelenhet ener plan- og bygningsloven. søker om matrikkelføring med utsettelse av
oppmålingsforretning etter malrikkellovens §6 med tilhørende forskrift § 25. i inntil to jr.
NBI Kommunen er ansvarlIg for iverksetting av oppmålingsforretnlngen når frlsten utteper.

0 Standard Norge. Byggblankett 8880 Fastsatt av Statens kartverk juli 2010. utgave Side I av 2



Opprinnelig elendom(mer) — Ny eiendom

GnriBnr./Festenr. Areal Fradelt areal Parseli Areal
*Formåjjnæringsgruppe Navn og

Areal status adresse på registrert eier
7 / 15 1086,7 daa 16,115 daa 16115 daa X - Bolig/Fritidsbolig Evelyn Beathe F?ygansvær

a) Egen eiendom Setvikveien 99. 5106 øvre Erdal
Jeanett Tl’omassen

Strandlieri 5. 5057 Bergen

Formål!Næringsgruppe = se opplysningsblann side 2
‘ Arealstatus a) Egen eiendom, b) Tilteggsareal (ved tilleggsareal angi GndBnr til mottakereiendom).

c) Sariirnenslåtng (ved sanirnenslåing oppgi på egen Irtje areal og nr. p3 parsellen ny matnkkelenhet)

Gnr./BnrÆestenr.
- Eiendommens adresse Postnr. Poststed Underskrift registrert eier

--7/15 Lund 9163 Jakelfiord

0

Standard Norge. B,ggblankett 5880 FastSatt av Statens IarwenI )u ‘o 0 utgave i Sce 2 av 2
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Tlftakpl Øndafnm.n:4
Gnr. i Bnr. I Festenr. I Seksoasnr. Elendommer adresse POSInr. POStSIed
7 15 Lund 9163 Jøkelfjord

EieFfester Kommune
Visjon Nor AS 1943- Kvænangen

] Nybygg fl Anlegg E] Endring av fasade [J RIvIng

] Påbygg/tilbygg [] SkiWreklame [] innnegning mot veg El Bruksendrlng

] Midlertidig bygning, konstnjksjcn eller anlegg fl Antennesystem fl Annet

Olipenuslon etter plan- og bygningelaven kaplttel 19

i Kommunale vedtekter [7J i.reaiplaner Ei vegloven

Ar.aldlaponerlng
Sett kryss tr gleldende plan

Arealdel av kommuneplan [] Reguleringsplan
Navn Då plan

Kommuneplan for Kvænarigen

fl

Beekrlv nærmere hva nebovsrsl.tgJ.ldar ‘W’

* DeUng av grunneiendom. Ooorettino av ny eiendom tU fremtidig bolig-/fritidsbebygjelse._Plassenng av
eiendommen vist på vedlagte to kart.
* Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Plankart. Eiendommen som søkes fradeft er uregulert, men er
i kommuneplanens arealdel betegnet som LNF-område B, der spredt bohg- og fritidsbebyggalse for inntil 3
enheter kan tillates etter nærmere vurdering. Området ligger i direkte nærhet til eksisterende bolighus og
bebyggelse på eiendommene 7/15 og på 7/17. Fradelt tomt vd altså ligge i etablert område for bebyggelse.
noe som taler for at dispensasjon kart innvitges.

Vedlegg nr
0-

s:
.

Forataklltitekshaver
Visjon Nor AS v/Anne-Britt Planting

Kontaktperson, navn E-post Teteton Mubil
Anne-Britt Planting okabvisjon.no 915 71 355
Søknaden kan ses på hjemmeside
(ikke obligatorisk)

Uerkfladetlafldii til

Eventuelle merknader skal være mottatt Innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig sekerltlltalcshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjere tor ev. endringer.
iiwt Postadresse
Ingeniør Aarland AS Eidsvågbakken I

Postnr. I Poststed
5105 Eidsvåg i Åsane infoing-aarIand.no

Fslend vedI.gg er aindt med itabovirselet *i4i? i .

Beaktivelse av veegg Gruppe Nr. fra - In

Dlspensasjonsseknad/vedtak se over
Ifl

Situasjonspian D 01 -02

Tegninger snitt. fasade E
Andre vedlegg G

Tilsvarende epplysnin9r med vadlegg er sendt I nabovatsel til bererte naboer og gjeflboere.
Mottagere av riabovarsel fremgår av kvitterlng for nabovarsel. J
Sted I Dato
Bergen 26.01.15 //J/4(lZtt.( /

- Gjenta) med btolokstver /
4rn’-i9h” /7,ti

Vedlegg nr.
c-.

),

‘LLi L

Opplysninger gitt nabovarsel sendes kommunen sammen med seknade
(Gjenpart av riabovarsel)
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Biankett 5155 Bokmål © Utgitt av Dlrekloratst for byggkv.Iltet 01.08.2012 v j,oriNO AS
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Nabovariel kan enten sendse som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overieverlng vil sigriatur gjeld. som bekreftelse pået varsi•t er mottatt. Det kan også signeres på at man girsamtykke til tiltaket.

Seksjongnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

15 1943-Kvænangen
Adresse

Poslnr. i PosIsted
Lund

19163 Jøkelfjord

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagt. nabovarsei med tilhørende vedlegg

Nabodgjenboerelendom Elerftest.r av nabo4gjenboer&endom
. i Bnr- i Pestenr. Seksonsnr. Eiers/lesters navn
7 5. 12 Brigitte Elaine Larssert
Adresse

Adresse

Utsikteri 29
Postnr. Poststed iiir. IP6slsie jPOslstedets reg nr9163 JokeIord 9018 Tromsø LPersonlig kvittering for Dato [ Sign. Personlig kvitlering for Dato Sign.1 mottatt varsel samtykke til tiliaket

On,. Bnr. I Festenr. i Seirepnsnr Elerslfesters navn7 5, 12 Renate T. Sandsiand
Adresse

Adresse

Vestveien 209
i Poststed Postnr. Posisted Poststedets reg.nr9163 Jøkeffjord 3145 Tjøme

arontig kvittering ioifato Sign. g kvItterIng for Dato Sign.
I mottatt varsel samtykke til tiltaket

Eferlfeeter
Gnr I Bnr. I Festenr I Seksjonsnr. Elers/fesffirs navn
7 5, 12 Amold Roald Thomasseri

Adresse
Adresse

Alteidet
Postnr. - I Posisted Poslnr. i Poslsted Poststedels reg,rrr.9163 Jøkelfjord 9161 Burford
Peonlig kviltering tør Dato Sign. P raonlig kvtilerlng tor Dato Sign.

J mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo.lgjenboereiendom Eierllesteri
Gnr i Bnr. I Festen, i Seksonsnr. Eiersrtaslers navn
7 5 12 Bert Otto Thomassen
Adresse Adresse

Vei 232 17 H0102
Postnr. I Poststed Postnr i Postated Poststedets reg.nr.9163 Jøkelfjord 9170 Longyearbyen
Personlig kvittaring for Dato Sign. Personlig kviltering for Dato Sign.
lmottattvarsei sanitykkeiflhlltakat

I EierMester av nabo4gjenboerelendom
On,. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. EierMeslers navn

D..7 5, 12 Christian Thomassen
Adresse Adresse

Midtåsveien 7
Polnr. i Postsied Postrir. i Poetsted Poststetels reg.nr9163 Jøkeitjord 3128 Nøtterøy
fonhig kvittering tar Dato Sign. onUg kvittering fot Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

7

jVedle ((SIde Iav

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Blankett 5156 Bokmål 0 Utgitt av Oliektoratat for byggkvalitet Ol 08.2012 Side I av I
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LNFOMRÅDE B (BOLIG.: KANSKJE) (Jfr. best nr. 3) *)

BOLIGB. KANSKJE: LNF-områder hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates etter
nærmere vurdering. Jfr. kpL-best. nr, 3.

3 LNF-områder merket B er områder av landbruksmessig betyd
ning, men har også verdier ut fra miljevernhensyn. Av hensyn til
landbruket er det nødvendig med en restriktiv holdning til spredt
bebyggelse innenfor disse områdene. Det finnes imidlertid min
dre avgrensa områder innenfor sona hvor slik bebyggelse kan
plasseres etter ei nærmere vurdering.
Enkeltfradeling for mer enn tre fritidsboliger krever vedtatt
bebyggelsespian. Jordiovens § 54 og 55 og skog lovens § 50

gj&der uavhenging av dette. Utbyggingen må skje i hht. ramme-
plan for avkjørsler.

Brev av 17.8.2007 fra kommunen:

:f’’\

lqn.thd

/-.-— 3

4 -

Anne-Britt Vestbø



_Bryggiedalen9 PB 200 Ulset
5873 Bergen
Faks 55247542
BURFJORD, 17.08.2007
Vår ref Arkivkode Deres ref
OY/002734-TRS0 7/ I 5
EIENDOMMEN GNR 7 BNR 15
Viser Iii henvendelse angående eiendommen gnr 7bnr 15.
Eiendommen er en gammel jordbrukseiendom som etter definisjonenfortsatt er en
jordbrukseiendom. Det eksisterer ingen reguleringsplan for eiendommeneller eiendommer i
nærheten av denne. Eiendommen er i kommuneplanens arealdel delvisbetegnet som LNFomnåde
B og delvis LNF-område C. @andbrukljatur_Eril uft)LNF-omrtide B erområder av
landbruksmessig betydning, men har også verdier ut ti-a mil jøvemhensyn.LNF-område C er X
områder som har sin egenverdi i dct naturligggg ubcbygdc og som enressurs for
gimamaex-inggn_og frilufislivet. Kvænangen Kommune sin arealpian er ha1994.
Med vennlig hilsen
Teknisk kontor
låg/w EN r<or—/mums
TrincJSØz; 1 berg
jordbrukssj et
tlf:777781 32
lrine.solberg @ kvanangen.kommune.no
Visjon Nor AS
v/Anne-Britt Planting
Pb 200 Ulset
5873 Bergen

Kvænangen kommune
Teknisk kontor
9161 Burfjord

Søknad om fradeling av grunneiendom. Gnr 7, Bm 15, løkelfjordVedlagt søknad om deling av grunneiendom.
Fra eiendommen gnr 7, bnr 15 ønskes det fradelt en parsell på ca. 16,1 dekar, som skal benyttes tilframtidig bolig/fritidsbebyggelse, for inntil 3 enheter.
Parsellen ligger iht. kommuneplanens arealdel innenfor LNF-område B, der spredt bolig- ogfritidsbebyggelse for inntil 3 enheter kan tillates etter nærmere vurdering. Det søkes derfor omfølgende dispensasjon:
Dispensasjon fra plankartet og formålet I kommuneplanens arealdel.Parsellen som søkes fradelt ligger i direkte nærhet til eksisterende bolighus og bebyggelse påeiendommene 7/15 og 7/17. Fradelt eiendom vil således ligge i etablert område for bebyggelse, noesom taler for at dispensasjon fra planen bør kunne innvilges.
Ny fradelt eiendom krever ny avkjørsel fra offentlig vei, og det er innhentet samtykke fra Statensvegvesen som gir tillatelse til å etablere avkjørsel. Kopi av uttale ligger vedlagt.Naboer er varslet og det foreligger en merknad. Se eget vedlegg for kommentar til nabomerknad.Kvittering og gjenpart for nabovarsel ligger vedlagt.



Imøteser en snarlig og positiv behandling av saken
MeçLvennllgIiisen

OarjeFinnmàrkku
Reindriftsforvaltningen oazodoallohàlddahus

Vest-
- FinnmarVisjon Nor AS
..

.,___

ll-). o tilset k
5873 BERGEN

Din ôj./Deres rer.: Min éuj./Var ren. Dåhion/Dato:
2010/3501/21245/2011/AKH/414.2 23.11.2011

Varselbrev om oppstart av lanarbeid 1943/7/15 ved Lund i Kvænangen kommuneVisjon Nor AS

____________________________________

Viser til versendelse av 26.•uli 2011. På grunn aviggende svært lenge ubesvart, det omrokkering av ansatte har denne saken blitt ager vibek sterkt. Saken har vært til horing i Rbd 32
Silvetnjarga. Styret i distriktet har kommet med følgende uttalelse til varselbrevet:

“Styret i 32-Silvetniarga vil 111 i fi.a be/àring og intern vurdering,/ôresla at
meter__‘(Ållestehau en’lil andre
siden

av veien i omrade/ ved Vikseiva/BovMauohka, vest tor_bolighuset, slik atprosiektet vi være til mindre ulempe for reintrekkvei og nyttevei.

Reindriftsagronomen vil bemerke:
Det må kunne sies at en hyttelandsby i dette området vil være en svært uheldig plassering iforhold til den verdien området har for distriktet.

uheldig. Det er fårholdsvis trangt i dette
området noe som kan medfore at
flytteveien ikke kan benyttes. if.
reindriftsloven § 22 “ma ikke
reindriftensflytteleier stenges, men Kongen

/ kan samtykke i omlegging avflyttlei og i
apning av nye flyt/leier nar berettigede
interesser gir grunn til det “. I dette ligger at
for Kvænangen kommune kan gjennomfàredetaljreguleringer som medfører at flytteleier stenges, samt gjøre vedtak i slike saker, måLandbruks- og matdepartementet gi sin Som man kan se av reindriftas arealbrukskarttilslutning til at flytteleien kan stenges.



over området vil hyttelandsbyen komme
midt opp i “-vil være
svært

Ådreassa - dresse Telefôvdna - Te/ç/ôn Telefüksa — TeIe/àksNB! Ny adresse / Odda Cujuhus

Bredbuktnesveien 50B 78484600 78484610
9520 Kautokeino www.reindrift.no

2

Rhd 32 Silvcinjiita L
.Liar i Sifl foreslatt en lØsnin som ar a at man fl er h tteieltet tiluttalelse andre siden av veien i i ‘se ovme’AJOh a, vest or o Ig uset, slik at prosFktetomradet

-

vil være til mindre ulempe for reintrekkvei og flyttevei.

Saken er ikke lagt fram for Områdestyret i Vest Finnmark. Når detaljreguleringen er ferdigog kommer på høring vil saken bli behandlet av Områdestyret. Reindriftsagronomen måderfor allerede nu varsle om at det må påregnes at det vil bli fremmet innsigelse tilhyttelandsbyen slik den er varslet.

Denne uttalelsen er gitt i medhold av områdestyrets delegasjon sak 62/09.

Med hilsen

Mikkel Ailo Gaup
Reindriftsagronom d,ga

AamK.
Hætt
a
Rådg
iver

Kopi til:
RBD 32 Silvvetnjårga v/Johannes Daniel Gaup Boks 206 9521 Kautokeino

Saksbehandlers telefon: 78 48 46 02



‘—4

— I

.9

I. :*‘N



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/268-6

Arkiv: 600

Saksbehandler: Rolf Krag

Dato: 24.09.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn
Møtedato38/15 Teknisk utvalg
08. 10.2015

2 stk nausttomter, delvis bebygd. Eiendom 1943/16/1
Henvisning til lovverk:
Lov om jord (jordiova). 9 og 12
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 1-8, 19-1, 19-2, S 20-I punkt m.
Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6
Lov omforvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §s 8-12

Vedlegg
1 Søknad av 4/10-13
2 Kart, 2 stk nausttomter, delvis bebygd. Eiendom

1943/16/1

Administrasjonssjefens innstilling
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av 2 nausttomter fra sørdelen av 16/1. Hvernausttomt skal være ca 500 m2.

Delingen omfatter følgende tillatelser:
• Omdisponering av dyrka mark godkjennes i henhold til jordiovens § 9• Deling godkjennes i henhold til jordiovens § 12
• Deling jfr matrikkellovens § 6
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 19-2, 20-1-m, 26-log 28-1• Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra vassdrag godkjennesI henhold til plan- og bygningsloven § 1-8.
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- ogbygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt medlandbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsØkte arealene erallerede delvis i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget påeiendommen.



OmsØkt areal er lite og fører ikke til endret bruk av arealet, så det vil ikke innebære påvirkningav rØdlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjort ytterligere utredninger ihenhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12.

Det settes følgende vilkår:
• Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor ettertidligere menneskelig aktivitet i omsØkte areal, må arbeidet stanses og melding strakssendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2.ledd.

Saksopplysninger

Leif Mikkelsen søker om fradeling av 2 x ca 500 m2 fra gnr/bnr 16/1 som skal benyttes som 2nausttomter i Kvænangen kommune. Tomtene skal være forholdsvis smale slik at naustene kanbygges noe opp fra et flatt flomål. Pga flat fjære går sjøen forholdsvis lang opp ved springflo,naustene må derfor bygges noe opp fra flomålet.

Søker: Leif Mikkelsen
Erverver: i Magne Mikkelsen og 2 Ole-Jan Mikkelsen
Formål: 2 stk nausttomter, en av «tomtene» er allerede bebygd.

Eiendommen ligger like utfor Burfjord i retning mot Stajord. Parsellene som søkes fradelt bestårav overfiatedyrka areal som ikke er i drift og annet areal med jorddekt fastmark.I følge gårdskart fra Skog og landskap har eiendom 2 bnr og et totalareal på 541,9 daa. Av detteer 7,5 daa fulldyrka jord, 4,2 daa overfiatedyrka jord, 21,9 daa innmarksbeite, 13 daa skog påmiddels bonitet, 0,8 daa skog på lav bonitet, 425,6 daa uproduktiv skog, 9,4 daa myr, 9,2 daajorddekket fastmark, 16,6 daa skrinn fastmark og 33,5 daa annet areal, hen bebygd.

Begrunnelse søknad:
Kjøperne av nausttomtene er brØr til eieren og har bolig/fritidsbygg i nærområdet. Tomtene erallerede i bruk til samme formål, en av «tomtene» er bebygd.

Planstatus:
I kommuneplanen er området satt av til LNF-B, Låssetting og/eller flerbruk. Fylkesmannen har irundskriv sagt at naust ved sjø er unntatt fra saker de Ønsker innsendt, og i tillegg ønsker de ikkeheller saker der det allerede er tillatt ført opp bygning. Søknaden sendes derfor ikke på høring.
Vi har valgt å behandle søknaden samlet for Jordioven og Plan og bygningsloven.

Jordioven:
I jordlovens § i st.r det at: Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg,variert bruksstruktur utfrå samfunnsutviklinga i området og med hovudvektpå omsynet tilbusetjing, arbeid og dnftsmessig gode løysingar. Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tekomsyn til at ressursane skal disponerast utfrå framtidige generasjonar sine behov.

Etter Jordlovens § 9 går det fram at dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar sikte påjordbruksproduksjon, og at dyrkbar jord heller ikke må omdisponeres slik at den ikke er egna tiljordbruksproduksjon i framtida. Formålet med omdisponeringsforbudet er å verne produktive



arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, dvs, å sikrematproduserende areal.

Forbudet på omdisponering gjelder dyrka og dyrkbar jord uansett størrelsen på arealet. Enforutsetning for at forbudet kommer til anvendelse er imidlertid at det areal som søkes omdisponert,enten alene eller sammen med annet jordbruksareal på eiendommen, kan gi grunnlag forjordbruksproduksjon. Det må objektivt sett ligge til rette for jordbruksproduksjon. Produksjonen måsamtidig være av et visst omfang, enten for salg eller for eget bruk. Områdets karakter vil spille enviss rolle. Det er relevant å trekke inn i vurderingen om eiendommen ligger i et typiskjordbruksområde.

Omdisponeringsforbudet legger opp til et strengt jordvern.
Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til godkjente
planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket iområdet, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. Forholdene kan liggeslik an at lovens vilkår for fradeling kan være oppfylt selv om det dreier seg om fradeling avdyrka eller dyrkbar jord. Det kan for eksempel dreie seg om fradeling av dyrka jord fra endriftsenhet hvor fradelingen vil ha lite å si for ressursgrunnlaget på eiendommen eller det kandreie seg om et tilfelle hvor samfunnsinteresser av stor vekt taler for deling.

Etter Jordlovens § 12 kreves det samtykke til deling av eiendom som kan nyttes til jordbruk ellerskogbruk. Videre sier den: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal det leggjastvekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i landbruket. Ivurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delingafører til eidrifismessig god løysing, og om delinga kan føre til dnfts- eller miljØmessige ulemperforlandbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom deifell inn underformålet ijordlova.Sjølv om det etter tredje ledd ikkje ligg til rette for å gi samtykke til deling, kansamtykke givast dersom deling vil vareta omsynet til busetjinga i området.»

Plan og bygningsloven:
I henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m kreves det tillatelse til tiltak for«opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse avnyfestegrunn for borifeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf lov omeigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etterførste punktum skjer somledd i jordskjfte i samsvar med rettslig bindende plan. »

I plan- og bygningslovens § 26 heter det: «Opprettelse av ny grunneiendom, ny
anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av nyfestegrunnfor bortfeste som kangjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, eller endring av eksisterendeeiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstårforhold som strider mot dennelov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt ifØrste punktum, må heller ikkegjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eierplassering etter reglene i denne lov.»

I plan og bygningsloven § 19-2 heter det: “at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bakbestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentligtilsidesatt. I tillegg måfordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter ensamlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”
Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområdeblir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.



Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer ogmål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelserom planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt segnegativt om dispensasjonssøknaden.

Omsøkt parsell ligger innenfor 100 metersonen til sjø. I plan og bygningsloven § 1-8. - Forbudmot tiltak mv. langs sjø og vassdrag — heter det:
I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- ogkulturiniljØ, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 2 1-3. Det erikke innkommet bemerkninger til saken.

HØring:
Søknaden har ikke vært på høring

Naturmangfoldloven:
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens § § 8-12 somtok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § i heter det: Lovens formål er at naturen ogdens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og Økologiske prosesser tas vare påved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlagfor samisk kultur.
I lovens § 7 som onihandler prinsipper i offentlig beslutningstaking i § § 8 til 12 framgår detfølgende: Prinsippene i 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utØving avoffentlig myndighet, herunder når etforvaltningsorgan tildeler tilskudd, og vedforvaltning avfast eiendom. Vurderingen etterførste punktum skalfremgå av beslutningen.

Vurdering:
Dyrka mark har et sterkt vern i jordlova, og nasjonal politikk er entydig på at omfanget avomdisponering av dyrka mark skal reduseres av hensyn til langsiktig matvaresikkerhet. DeomsØkte tomtene omfatter et ubetydelig areal med overfiatedyrka/delvis dyrka mark. Avstandenfra Fv og til flomålet er ca i OOm. Det er ikke grunnlag for næringsmessig produksjon på arealet.

Ifig § 9 skal man også ta hensyn til godkjente planer. Arealet er satt LNF av landbruksmessigbetydning, men vi kan ikke se at omsøkt tiltak påvirker landbruksinteressene i vesentlig gradverken gjennom tap av areal eller gjennom driftsmessige ulemper.

OmsØkt deling vil føre til ubetydelig reduksjon av driftsgrunnlaget på eiendommen.

Reindrift
Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt. Arealet er også av ubetydelig størrelse, bruken vilheller ikke være særlig aktiv.

Risikovurdering
Omsøkt deling fører ikke til endret bruk. Så det vil ikke innebære økt fare for skred ellerproblemer knytta til farlige grunnforhold.

Kulturminner
Www.kulturminnesok.no viser ingen automatisk freda kulturminne.

Miljø:



OmsØkt areal er lite og fører ikke til endret bruk av arealet, så det vil ikke innebære påvirkningav miljøverdier. Det blir derfor ikke gjort ytterligere utredninger i henhold til
naturmangfoldlovens bestemmelser. Tiltaket vil heller ikke påvirke friluftsinteressene.

AvkjØrsel/adkomst
Det skal ikke etableres avkjørsel

Vann og avlØp:
Det skal ikke innlegges vann.

Oppsummering
Arealet er i kommuneplanen definert som landbruks, natur og friluftsområde. Det er nødvendigmed dispensasjon fra Plan og bygningslovens § 19-2. Det er nødvendig med deling etterjordiovens § 12 og omdisponering etter jordiovens § 9. Omsøkt parsell er allerede bebyggetlibruk til omsøkte formål (oppsetting av båt). Tiltaket har ubetydelig virkning på landbruk,reindrift, miljø eller andre interesser. Samtykke til deling og dispensasjon fra kommuneplanensarealdel bør innvilges.
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Rekvisisjon av oppmålingsforret Itàlfvtj

Faks 77778807 Q Utsettelse av oppmålingsforretnl gatirdto
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4.Mnet

. .. ... .

Angi begrunnelse her eller bruk eget ark

7 Atkomstog ivkjørsel
—

Vannforsyning tdknyttes offentlig nett LI JA NEI
csLrzv vaanirsyn)ng -. — .. . .-t.
,Ycws f$3’ 1M - i v’a rsytt v

Avløp tilknyttes offentlig nett: Q JA NEI
S Beskrlv avops1asnlng

,1/açffi,w ç ç€t /i,t€
. .-....« . .. .., - —-..- ---,,—-.- ..

Uir4r-çvw /1L ‘OÙ-kk4 M,kA€Cn àt cf
tT iLrfrçLyf4. rd +C ? Ai,it*c# TLI( i-4-’e- c3WLr

lW tL71 &-P’r. 3

3/ic -c2.clJ

/9& /1%/6
Ac(- /t4kt(.CS-1”

Vannforsyninq og avløp:

Side 2 av 2



e

4

4

4ê

v

i
. 4 • • i

4

I.
I.
i

.Z—a

ç1•.
i

b

i’
4.

:3

çc

4

4

v

G
I

0
4

I.



SØKNAD OM AVKJØRSEL OGIELLER DISPENSASJON FRA VEGLOVENS §29

Søker: ÀkMr
Adresse:

Tif:

Eiendom: Gnr ...ik... Bnr ...L3 9.41 kommune.

Hjemmelsinnehaver (hvis annen) ..4 /11k(

Søknad om avkjorsel fra riksveg / fylkesveg

Søknad gjelder: (kryss av)

fJ Ny avkjorsel

[] Flytting av avkjørsel

D Utvidet bruk av eksisterende avkjorsel

C] Eksisterende avkjorsel nyttes nå til

Omsøkte avkjorsel skal nyttes til: (kryss av og strek under)

[.] Bolig I bolig på gårdsbruk / utmark
[J Driftsbygning
[] Hytte

Forretning
Q Garasje
1J Bensinstasjon
LJ Campingplass

Naust
E Annet formål

I $t 50in I( j6 1fl4

I v’)j c(oii ‘k’i na,ii) pt i

Eventuelt alternative løsninger:



Spesielle opplysninger:

DISPENSASJON FRA VEGLOVENS §29 (Byggeavstand)

For oppføring av i avstand Meter fra midtlinje av

riksveg I fylkesveg

Begrunnelse:

Vedlegg til søknaden:

• Oversiktskart i målestokk 1:5000
• Kartutsnitt i målestokk 1:500 /1:1000 (skisse mI nordpil)
• Annet

Søknaden sendes til:

Statens Vegvesen
Region Nord
Postboks 1403
8002 Bodø
Tif: 06640

den

e er

4ie



Kvittering for ‘labovaracI kan entan sendes som rekommandert sending ellov ovedeveres personlig mot kvlttet’Ing.nabovarsel Ved peinonilg overlevedng vii avkryeslng gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt.

Elendomlbyggested
AdrGnr IBnr. (Pestenr. lSeksJon

I k212iA,(
NabodgjenbosreJendom Nabodgjenboerelendom e rJeste,

i Bnr. I Festair. I Sekonsnr. Es4’esteçs navnGnr.

Adresse

1?#e,’e-’s
Adresse

Postnr, I Poststed Pastor. I PostetedG/I ( 1J 9/ / IPreenr:-_
PersonlIg kvlttedng for mottatt varsel Dato I SIgn.
VarseI er mottatt El Samtykker i tiltaket -ö/

Nabo.4gJenboerelendom Naho.Iglenbeerelendom eierlfester
navnå’tGnr. I Bnr.

-

Festenr. I Seksjorrear. Etarslfesters 41 A-,Adresse
Qwka

Adresse

Pastor, I Posteted i ostatedets reg.nr.°‘7ïi
IPosteted

PersonlIg kvfttettng for mottatt varsel Dato I Sign.

[] Varsel er mottatt [J Sanykker I tiltaket

Nabo4gjenboerelendom Nabo4gjenboerelendom eierlfester
Gnr. [ Bnr. I Festortr. I Ssksjansnr. Elersffesters navn

Adresse Adresse

Pastor. i Poststed Postnr. I Posisted

( Postetedats rag.nr.

Personfig kuttierhig for mottatt varset Dato I SIgn.

] varsei er mottatt f] Samtykker I tiltaket

Nabodgjenboerelendom Nabo4gjenboerelendom eierifester
Gnr, i Ber. i Festenr. i Seksjonsnr. Etereffesters navn

Adresse Adresae

Poster. I Poeteted Poster. I POStSted Postetedets reg.nr.

PersonlIg kvilleriny for mottatt varsel Dato I Sign.

[] Varsel er mottatt Q Samtykker i tiltaket

Nabo4gjenboerelendom Nabo4gjenboerelendom elerlfester
Gnr. i Snr. I Featenr. I Seksjorsnr. Elersffestera navn

Adresse Adresse

Pestnr i Posteted Poster, — I Posisted Poststedets reg.nr.

PersonlIg kvitterhig for mottatt varsel Dato I Sign.

Q Varsel er mottatt Samtylçker i tiltaket

sending til ovennevnte adressater.
Det er pér dags dato innlevert rekommandert

,F

Samlet antall sendinger:__________ Sign. :‘1, (
t Standard Norge. yggbtankett 8156 JuS 2010, utgave I side 2 av 2
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Gjenpart av nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. Juni 2008 nr. 71 § 21-3

Tiltak på eiendommen:
Gnr. I Bnr. FFestenr. I Seksjoasnr.

Iendanmiens edresse
Laq€4 (4

‘os
I Poststed

Kommune

Elerlfester

Det varsles henred om
Søknad om tIltak som krevertillatelse etter plan- og bygnk,gsloven § 20-1

Beskrivelse av vedlegg

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

Dfspensssjonssøknad (beg unneseNedtak (pbl kap. 19)
Situasjonsplan, avkjørlngsplan

Tegninger (snitt og fasade)

Andre vedlegg

Nybygg flAriregg R Endring av fasade flRiing Annet
Skilt Innhegnlng mot veg Bruksendrlng)eller bortlèste

SOknad cm tfltalc etter plan- og bygnlngsloven § 20-2

Ej
Drlftsbygn!ng I landbmket med samlet bruksareal (BRA)

[]
Midlertidig bygning, konstwksjon eller anleggmindre enn 1000 kvm SAKI0 § 3-2

6ndr tiltak til bebygd eiendom

Fl Tilbygg - 50 rn2
[]

Antennesystem Skiltlreklame
[]

Annet pbl § 20-2 bokstav d
jj Frtttllggende bygning (ikke bollgfonnål) <70 n Bruksendrlng (fra tilleggsdel ttl hoveddel og motsatt)

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

f] Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nebovarslet gjelder

pJ c- ccs’*+o ‘( M tMLis1J 4k1tt.(’v

L&tt1 [t -. å-i- IZ(
Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel
Evenluelle merknader må være kommet til ansvarlig sskerMtaicshever kinen 2 ticer etter et dette varsel er sendt.
Ansvarlig aøkeritlltakshaver Kontaktperson

Navn
Navn

L4L

Besekeadressek,f E-post ./
.L4L/i

Postedresse TeIelon,
P/lPost5t5d

Søknaden kan ses på hjemmide:l www
i Postadresse

Merknader sendes: I t
istnr l
I W6/ °5Mi9I1

1post

Vedlegg
-

Gruppe Nr. fra—til

a

Ikke
relevant

0

F

E
(

F

Q

E

Unde,krlft
Sted Underakrift ansvarlig sekerellerilltakshaver

.9/ti
lDe

fl
fl
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Kvænangen kommune Arkivsalcnr: 2015/351-5

Arkiv: 600

Saksbehandler: Rolf Krag

Dato: 25.09.2015

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn MØtedato39/15 Teknisk utvalg 08.10.2015

Fradeling av bolig. Eiendom 1943/31/16

Henvisning til lovverk:
Jordioven § 9 og 12
Matrikkellovens § 6
Plan- og bygningsloven § 1-8, 19-2, 20-1, 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1
Naturmangfoldloven

Administrasjonssjefens innstilling
Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av tomt for eksisterende bolig fra 31/16.Tomta skal være ca 1,4 da

Delingen omfatter følgende tillatelser:
• Omdisponering av dyrka mark godkjennes i henhold til jordiovens § 9
• Deling godkjennes i henhold til jordiovens § 12
• Deling jfr matrikkellovens § 6
• Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven § 19-2, 20-1-m, 26-log 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- ogbygningslovens 19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt medlandbruksinteresser, natur- og kulturmiljØ og friluftslivet i området. De omsØkte arealene erallerede i bruk til eksiterende bygning. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget påeiendommen.

OmsØkt areal er bebygd og fører ikke til endret bruk av jordbruks-arealet, og det vil ikkeinnebære påvirkning av rØdlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjortytterligere utredninger i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12.

Det settes følgende vilkår:
• Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor ettertidligere menneskelig aktivitet i omsØkte areal, må arbeidet stanses og melding straks



sendes Sametinget og Troms fylkeskommune, kulturetaten jf. kulturminnelovens § 8, 2.ledd.

Saksopplysninger
Søker: Per Ivar Sandtrøen
Erverver: ukjent

Eiendommen ligger ved Fv 367, Kjækan, ca 80 m ovenfor vegen. Parsellen som søkes fradelt erbebygd med bolighus.
I følge gårdskart fra Skog og landskap eier Sandtrøen 31/ 9, 10, 16 og 24.

Totalareal fulidyrka beite skog lav boni/ur, annet31/9-10- 510,ldaa 13,ldaa 11,6 485,4
31/16 41,1 6,4 1,5 33,2
31/24 2,5 1,3 1,2

Sandtrøen bor i annen bolig, på annen eiendom, enn bnr 16.
En ny eier av boligen på bnr 16 vil ivareta/vedlikeholde denne bygninga.
Dyrka og beiteareal på eiendommene er av mindre størrelse.
Bruk av jordbrukseiendommen vil ikke bli redusert ved fradeling/salg av boligen.Det søkes om fradeling til bolig/fritidshus. Godkjenning av delinga kan ikke gjøre vedtak foromdisponering til fritidsbolig

Planstatus
Tomten er allerede bebygd og er i kommuneplanens arealdel definert som areal avsatt tilFritidsbebyggelse, det er nødvendig med dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 19-2 forfradeling til boligformål.
Fylkesmannen har i rundskriv av 5.3.07 sagt at tomt til uendret lovlig bruk ikke berørernasjonale eller regionale interesser innenfor sektorer Fylkesmannen har ansvar for.Det er da ikke nødvendig med høring hos sektormyndigheter.
Dispensasjon kan gis uten nærmere vurderinger.

Det er ikke framsatt særlige grunner for dispensasjonen

Nabovarsling:
Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 2 1-3. Det erikke innkommet bemerkninger til saken.

Høringsuttalelser
Er ikke gjennomført

Vurdering iforhold til Jordioven:
Tomta som søkes fradelt er allerede bebygd. Området er, i arealpianen, godkjent tilfritidsformål. En fradeling vil ikke «bruke» større deler av jordbrukseiendommen en det somallerede tilhører boligen.



Vurdering iforhold til plan- og bygningsloven:
Parsellen som søkes fradelt er allerede bebygd. Området for boligen er godkjent i arealplanen tilfritidsformål.

Vurdering iforhold til naturmangfoldloven:
En fradeling og bruk av boligen vil ikke ha negative virkninger i forhold til bestemmelsene inaturmangfoldsloven. Bygninga er etablert og tomt rundt er allerede i bruk.

Samlet vurdering

Det er samfunnsmessig fordelaktig at bygninger blir brukt og vedlikeholdt. Derfor bør fradelingtillates slik at ny bruker kan vedlikeholde bygget.



Kvænangen kommune

Saksfremlegg

Arkivsaknr: 2015/532 -2

Arkiv: K12

Saksbehandler: Åsmund Austarheim

Dato: 28.09.2015

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato40/15 Teknisk utvalg 08.10.20 15Kvænangen kommunestyre

Høring på forslag til omorganisering av verneområdestyrene for Nordreisaog Kvænangen

Henvisning til lovverk:
Naturmangfoldloven § 62

Vedlegg
i

Admlnistrasjonssjefens innstilling
Kvænangen kommune stØtter forslaget om å slå sammen styrene for verneområdene iKvænangen og Nordreisa til ett styre, og at de frigjorte midlene omdisponeres til en ny 50 %forvalterstilling som kommer i tillegg til eksisterende 100% stilling.

Kvænangen kommune stØtter alternativ i til styresammensetning.
De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes
samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5
representanter som har representasjon / sammensetning som dagens styrer;
2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, ifast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune,1 fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen
kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Troms

I

Fylkeskommune.



Saksopplysninger

Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder forvaltes av et lokalt styre med 2representanter fra kommunen, ifra Fylkeskommunen og 2 fra Sametinget. Vi har enadministrativ stilling som skal betjene både styret i Kvænangen og et tilsvarende styre forvemeområdene i Nordreisa. Størsteparten av verneområdene i landet som forvaltes av et lokaltstyre har egen vernområdeforvalter og dermed større administrativ og operativ kapasitet. Dennemodellen med en delt stilling her hos oss innebærer at det blir for liten kapasitet til å løse deoppgavene som styrene er satt til å gjøre.

Dagens organisering og forvaltning av Reisa nasjonalpark og Kvænangsbotn og Navitdalenlandskapsvernområder har fungert i 3-4 år. Det har vært jobbet for å få egen forvalter forKvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, men styrene har ikke fått gehør for dette iMiljødirektoratet og departementet. Begge styrene ser nå derfor på en annen løsning hvorstyrene slås sammen og samtidig omdisponeres midlene som i dag brukes til ett av styrene til en50 % forvalterstilling for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvemområder. På denne måtenflytter en midlene fra styrekostnader til operativ jobbing med områdene.

Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin tilslutning til sammenslåing førdet søkes til miljødirektoratet. Hvis en av partene ikke Ønsker denne løsningen, så vil
verneområdestyrene trekke tilbake forslag om sammensiåing. Fristen er satt til 1. oktober. Iforhold til mØtedatoene i Kvænangen så er det behov for utvidet frist. Utvidet frist er avklartmed verneområdeforvalter, og det blir vist til at det er viktig å ha en grundig politisk avklaring ikommunen.

Det er satt som en forutsetning for sammenslåingen er at Miljødirektoratet må opprette en nyforvalterstilling på minimum 50%, som knyttes til det nye verneområdestyret. Denne stillingenmå komme i tillegg til den eksisterende 100% forvalterstillingen som allerede er opprettet. Dettefinansieres gjennom omdisponering av midler fra styredrift til forvalterstilling.

Klima- og miljødepartementet gjennom Miljødirektoratet oppnevner verneområdestyrer ogavgjør sammensetningen /representasjon i styrene gjennom fastsetting av vedtekter. Det er lagtfrem to forslag til modeller fra verneområdeforvalteren.

1. De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes
samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5
representanter som har representasjonlsammensetning som dagens styrer;
2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, i
fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune,
i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen
kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av Troms
Fylkeskommune.

2. De to eksisterende verneområdestyrene opphører som egne styrer, men slås
samtidig sammen til et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 9 eller10 representanter. Det viii praksis si som har representasjon som følger;
4 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, 2
fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa,
kommune, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av
Kvænangen kommune, i fast representant og i personlige vararepresentanter foreslått av TromsFylkeskonimune (alternativ 2 fast og 2 vara).»



Andre modeller er også mulig å foreslå. Saken ble behandlet av Nordreisa kommune iformannskapet 3. september. De støtter forslaget om sammenslåing, men ønsker at styret skal haslik sammensetning:

«1 fast representant og i vararepresentantforeslåttfra Sametinget.
Nordreisa og Kvænangen kommune veksier om å ha to representanter i styret ikommunestyreperiodene. Dermed vil Nordreisa og Kvænangen kommune til enhver tid ha trerepresentanter i styret. Samt i fast representant og i personlig vara representantforeslåttfraTroms Fylkeskommune. »

Vurdering

Da verneområdestyrene og forvalterstillingene ble opprettet var det litt uklart i forhold til hvormange forvalterstillinger det skulle opprettes. Stillingene ble opprettet over en to-tre års periodeog mange trudde at det skulle opprettes to forvalterstillinger i dette området sidenverneområdene ligger i to kommuner og områdene er geografisk store. Det skjedde ikke.Erfaringene disse første åra tilsier at det trengs to stillinger, men det har ikke vært mulig å fågehør for dette høyere opp i systemet. Med en stilling på to styrer så går mye av deadministrative ressursene til å arrangere møter og tidsbruken på utviklings og
tilretteleggingsarbeid blir mindre enn ønskelig.

Det er derfor foreslått en sammenslåing av styrene og omdisponering av midlene til en 50 %forvalterstilling. Dette vil redusere den politiske deltagelsen og påvirkningen, men vil likevel bligodt nok ivaretatt med ett styre. I spørsmålet om et styre på fem medlemmer eller et styre på timedlemmer, anbefales forslaget om fem medlemmer. Styret bør ikke være større enn nødvendigfor å oppnå maksimal effektiviseringsgevinst. Styresammensetning er ikke vesentlig for om vibør slå sammen styrene, men vi bør likevel komme med synspunkt i saken. Målet må være å haen styresammensetning som ivaretar lokale og kulturelle interesser i områdene og atstyremedlemmene har lokalkjennskap til områdene.

Oppsummert stØtter rådmannen en sammenslåing av styrene til ett felles styre med femmedlemmer og omdisponering av sparte styrekostnader til en ny 50 % forvalterstilling.



Dato: 25.05.2015

[va1g Utvalgssak Metedato
Reisa nasjonalparkstyre 7115 02.06.2015

Mulig omorganisering av nasjonalpark og verneområdestyrene i
Nordreisa og Kvænangen.

Vedlegg
i Uttalelse fra Sametinget vedr sammenslåing av VO-NP styrer i

NT

Saksprotokoll i Reisa nasjonalparkstyre - 02.06.2015

Behandling

Vedtak

Reisa NP styre viser til vedtak gjort av verneområdestyret for Kvænangsbotn og
Navitdalen landskapsvernområder i samme sak.

Begge styrene har startet en prosess med å avkiare mulig sammenslåing av Reisa
nasjonalparkstyre og styret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsverneområder.
Dette fordi delt forvalter mellom styrene i Nordreisa og Kvænangen ikke er en holdbar
løsning for noen av styrene. Det blir for lite kapasitet til å løse de oppgaver som styrene
er satt til å gjøre. Vi ser heller ingen særskilt grunn til at våre to styrer skal ha kun
halvparten av forvalterkapasitet som de fleste andre nasjonalparkstyrer I
verneområdestyrer i Norge. Styret leter derfor etter praktisk gode løsninger og ønsker
innspill på det.

Vi har ingen signaler om at det vil bli flere forvalterstillinger. Derfor ser vi ingen annen
løsning enn å vurdere sammenslåing av styrene i Kvænangen og Nordreisa for å få økt
kapasitet til operativt arbeid som beskrevet i saken.

Styrets vedtak sendes på høring til Nordreisa kommune, Troms Fylkeskommune,
Sametinget og Klima- og Miljødirektoratet. Vi har registrert Sametingets svar på
hønngsbrevet fra Kvænangsbotn- og Navitdalen verneområdestyre i tilsvarende sak.
Reisa NP styre ber derfor om at Sametinget tar opp saken med Klima- og
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Miljøministeren for å avklare muligheter og begrensninger. Vi stiller oss selvsagt til
disposisjon med opplysninger 0.1. dersom det er nødvendig.

Svar ønskes innen 1. oktober 2015. Reisa NP styre vil ta opp saken til ny behandling inovember.

Forvalters innstilling

Reisa nasjonalparkstyre vurderer sammenslåing med Kvænangsbotn og Navitdalen
vemeområdestyre med virkning fra kommune- og fylkestingsvalget høsten 2015.
Begge styrene har pr i dag betydelig mindre forvalterkapasitet enn det som er
nødvendig for en forsvarlig forvaltning av verneområdene innenfor styrenes ansvar. Ensammenslåing vil både frigjøre arbeidstid og midler som forutsettes omdisponert til øktstillingsressurs tilknyttet et evnt nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen.

Det søkes å få formelle avklaringer fra kommuner, Troms fylkeskommune, Sametinget,Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.

Verneområdestyret legger til grunn en rekke forutsetninger som må oppfylles før
vedtaket om sammenslåing gjøres endelig. Vi ber om at høringsuttalelse tar spesieltstilllng til disse punktene.

Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre må gjøre likelydende vedtak.

Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin tilslutning til
sammenslåing. Hvis en av partene ikke ønsker denne løsningen så vil
verneområdestyret trekke tilbake forslag om sammenslåing.

Miljødirektoratet må opprette en ny forvalterstilling, minimum 50%, som knyttes til detnye verneområdestyret. Denne stillingen må komme i tillegg til den eksisterende 100%
forvalterstillingen som allerede er opprettet. Dette finansieres gjennom omdisponering
av midler fra styredrift til forvalterstilling.
Styret opprettholder Halti som forvaltningsknutepunkt, og Kvænangshagen Verdde som
kontorsted med faste kontordager og innfalisport til vemeområderie i Kvænangen.

Verneområdestyret er kjent med at det er Klima- og miljødepartementet gjennom
Miljødirektoratet som oppnevner verneområdestyrer og avgjør sammensetningen I
representasjon i styrene gjennom fastsetting av vedtekter. Selv om vårt
verneområdestyre i dette vedtaket ikke tar stilling til ønsket sammensetning og
representasjon; så anser vi at det er to mulige hovedalternativer. Vemeområdestyret
ber om at høringspartene gir innspill til hvilken modell som er ønskelig. Dette vil legge
grunnlag for verneområdestyrets endelige vedtak/innstilling i saken.

1. De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes
samtidig med et nytt vemeområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5
representanter som har representasjon I sammensetning som dagens styrer;
2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, i
fast representant og I personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa kommune,
i fast representant og I personlige vararepresentariter foreslått fra Kvænangen



kommune, I fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått fra Troms
Fylkeskommune.

2. De to eksisterende verneområdestyrene opphører som egne styrer, men slås
samtidig sammen til et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 9 eller
10 representanter. Det vil i praksis si som har representasjon som følger;
4 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, 2
fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa,
kommune, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra
Kvænangen kommune, I fast representant og I personlige vararepresentanter foreslått
fra Troms Fylkeskommurie (alternativ 2 fast og 2 vara).

Saksopplysninger

Kvænarigsbotn og Navitdalen verneornrådestyre føler seg tvunget til å vurdere
sammenslåing med Reisa nasjonalparkstyre med virkning fra kommune- og
fyikestingsvalget høsten 2015. Begge styrene har pr i deg betydelig mindre
forvalterkapasitet enn det som er nødvendig for en forsvarlig forvaltning av
verneområdene innenfor styrenes ansvar. En sammenslåing vil både frigjøre arbeidstid
og midler som forutsettes omdisponert til økt stillingsressurs tilknyttet et evnt nytt
vemeområdestyre for Nordreisa og Kvænangen.

Saken sendes nå på høring for å få formelle avklarincier fra kommuner, Troms
fylkeskommune, Sametinget, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet.
Verneområdestyrets vedtak sendes ut på hønng til partene med frist for tilbakemelding
15.mai 2015.

Verneområdestyret legger til grunn en rekke forutsetninger som må oppfylles før
vedtaket om sammenslåing gjøres endelig. Vi ber om at høringsuttalelse tar spesielt
stilling til disse punktene.

Reisa NP styre må gjøre likelydende vedtak.

Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin tilslutning til
sammenslåing. Hvis en av partene ikke ønsker denne løsningen så vil
verneområdestyret trekke tilbake forslag om sammerislåing.

Miljødirektoratet må opprette en ny forvalterstilling, minimum 50%, som knyttes
til det nye verneområdestyret. Denne stillingen må komme i tillegg til den
eksisterende 100% forvalterstillingen som allerede er opprettet. Dette finansieres
gjennom omdisponering av midler fra styredrift til forvalterstilling.
Styret opprettholder Halti som forvaltningsknutepunkt, og Kvænangshagen
Verdde som kontorsted med faste kontordager og innfallsport til verneområdene
i Kvænangen.

Verneområdestyret er kjent med at det er Klima- og miljødepartementet gjennom
Miljødirektoratet som oppnevner verneområdestyrer og avgjør sammensetningen I
representasjon i styrene gjennom fastsetting av vedtekter. Selv om vårt
verneområdestyre i dette vedtaket ikke tar stilling til ønsket sammensetning og



representasjon; så anser vi at det er to mulige hovedaltemativer. Vemeområdestyret
ber om at høringspartene gir innspill til hvilken modell som er ønskelig. Dette vil legge
grunnlag for verneom rådestyrets endelige vedtak/innstilling i saken.

1. De to eksisterende verneområdestyrene opphører/opptøses og erstattes
samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5
representanter som har representasjon I sammensetning som dagens styrer;
2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, I
fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa kommune,
I fast representant og I personlige vararepresentanter foreslått fra Kvænangen
kommune, 1 fast representant og I personlige vararepresentanter foreslått fra Troms
Fylkeskomm une.

2. De to eksisterende verneområdestyrene opphører som egne styrer, men slås
samtidig sammen til et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 9 eller
10 representanter. Det vil i praksis si som har representasjon som følger;
4 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter foreslått fra Sametinget, 2
fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra Nordreisa,
kommune, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått fra
Kvænangen kommune, I fast representant og I personlige vararepresentanter foreslått
fra Troms Fylkeskommune (alternativ 2 fast og 2 vara).



Kvænangen kommune
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Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.46, BNR.16,FNR.2 på Meiland

Henvisning til lovverk:

Forskrift for renovasjon og slamtømming i kommuner tilsluttet Avfallsservice AS, Kvænangenkommune

Vedlegg
1 Søknad om fritak

Administrasjonssjefens innstilling
Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr foreiendommen gnr.46, bnr. 16, fnr.2 på Meiland.

Saksopplysninger

I henhold til renovasjonsforskriften kan vedtak som Avfallsservice AS treffer påklages til denenkelte kommune. Teknisk utvalg har myndighet til å behandle disse klagene.

Fra Avfallsservice AS har vi mottatt følgende brev av 22.07.20 15 med behandling av søknad fraKarsten Henriksen om klage på renovasjonsgebyr for eiendommen gnr.46, bnr.16, fnr.2 iKvænangen Kommune;

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



I forskriften § 2 står følgende:
Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstårhusholdningsavfall i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen ogStorfjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendigbruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert,regnes alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hvasom skal regnes som selvstendig bruksenhet i bygningen som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumenterefravær på eiendommen sammenhengende i mer enn 6måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne få fritakfor renovasjonsgebyretfor den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos avandre enn den registrerte abonnenten ifraværsperioden.

Alle fritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes avrenovasjonsforskriften. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfrarenovasjonsordningen.

Denne forskrtften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport avhusholdningsavfall. I tillegg omfatterforskrtften innsamling, oppsamling og transport avfarlig avfall fra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som tilenhver tid gjelder iforskrtft omfarlig avfall.

Forskrzften omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger ogfritidsabonnement

Søknad om fritak

I sin søknad skriver Karsten Henriksen blant annet følgende:

Vi har bolighus på Skjen’øy som vi betaler avgiftfra som er greit, men i tillegg har vifritidshusi Burfjord, samt hytte på Meiland og betaler avgtftpå alle steder. Defå gangene vi erpåMeiland tar vi søppelet med heim i boksen, men i Burfjord benytter vi container. Synes det erurettferdig, kan umulig være på alle plasser samtidig.

Ber om forståelse og kutte ut avgiften på Meiland, da det betyr mye for oss minstepensjonister.
Vurdering

I lov og lokal forskrift er det lagt opp til at det skal betales avgift for renovasjon for alleregistrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det måforeligge særlige grunner for å kunne gi fritak. I dette tilfelle er det ikke oppgitt noen særliggrunn for søknaden.

I henhold til forskriften er ikke avgiften for en fritidsbolig knyttet opp mot bruksfrekvens ellerantall fritidsboliger. Dette er en praksis som er lik for andre kommunale avgifter og skatter. SlikAvfallsservice kjenner til praksisen så blir det ikke uten videre gitt fritak for feieravgift ellerkommunal eiendomsskatt dersom man har flere eiendommer i samme kommune ognabokominunen. Det bør derfor ikke være noen forskjell i hvordan kommunene praktisererregelverk knyttet til skatter og avgifter.



Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så skal det betalesavgift i henhold til gjeldende forskrift.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Karsten Henriksen om fritak forrenovasjon for eiendommen 46.16.2 i Kvænangen Kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse»

Kvænangen Kommunes vurdering:

Det vises til brevet fra Avfallsservice AS og forskriftens § 2, og anbefaler å avslå søknaden omfritak for renovasjon for eiendommen 46/16/2 på Meiland i Kvænangen Kommune.



Avfallsservice AS

SØKNAD OM FRITAK FOR RENOVASJONS FOR EINDOMMEN 46.16.2 I
KVÆNANGEN KOMMUNE

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

I forskriftens § 2 står følgende:
Forskrften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår
husholdningsavfall i kommunene Kvcenangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåjjord, Lyngen og
Storjjord, herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig
bruksenhet i bygning. Som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert, regnes
alltid hver enkelt boenhet med eget kjøkken. Kommunen avgjør i tvilstilfeller hva som skal
regnes som selvstendig bruksenhet i bygning som ikke er seksjonert.

Abonnenter som kan dokumenterefraværfra eiendommen sammenhengende i mer enn 6
måneder i løpet av kalenderåret, vil etter søknad kunne fåfritakfor renovasjonsgebyret
for den aktuelle perioden. Denne ordningen vil ikke gjelde dersom eiendommen bebos av
andre enn den registrerte abonnenten ifravtersperioden.

Allefritidseiendommer som ligger i renovasjonsområdet omfattes av
renovasjonsforskriflen. Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommerfra
renovasjonsordningen.

Denne forskrften gjelder kildesortering, innsamling, oppsamling og transport av
husholdningsavfall. I tillegg omfatter forskrften innsamling, oppsamling og transport av
farlig avfallfra husholdninger såfremt mengden ikke overstiger den grensen som til
enhver tid gjelder iforskrft om farlig avfall.

Forskrften omfatter også innsamling og behandling av slamfra husholdninger og
fritidsabonnement

Søknad om fritak
I sin søknad skriver Karsten Henriksen blant annet følgende:

Adresse Telefon Faks Galsomelen Fyllplasss
Hovedvn.62 77770000 77770001 77767377
9152 Sørkjosen E-post; firmapost@,avfal Isservi ce.no Hjemmeside: www.avfallsservice.no

Deres ref:

S.Pedersen

Kvænangen kommune
Rådhuset
9161 BURFJORD



Avfallsservice AS
Vi har bolighus på Skjervøy som vi betaler avgflfra som er greit, men i tillegg har vifritidshus i
Burjjord, samt hytte på Meiland og betaler avgfipå alle steder. Defå gangene vi er på Meiland
tar vi søppelet med heim i boksen, men i Burjjord benytter vi container. Synes det er urettferdig,
kan umulig være på alle plasser samtidig.

Ber omforståelse og kutte ut avgftenpå Meiland, da det betyr mye for oss minstepensjonister.

Vurdering
I lov og lokal forskrift er det lagt opptil at det skal betales avgift for renovasj on for alle
registrerte grunneiendommer og fritidseiendommer.

Kommunen kan etter søknad unnta enkelte eiendommer fra renovasjonsordningen. Det må
foreligge særlige grunner for å kunne gi fritak. Spørsmålet er om det å ha flere eiendommer er en
spesiell grunn for å gi fritak

I henhold til forskriften er ikke avgiften for en fritidsbolig knyttet opp mot bruksfrekvens eller
antall fritidsboli.ger. Dette er en praksis som er lik for andre kommunale avgifter og skatter. Slik
Avfallsservice kjenner til praksisen så blir det ikke uten videre gitt fritak for feieravgift eller
kommunal eiendomsskatt dersom man har flere eiendommer i samme kommune og
nabokommunen. Det bør derfor ikke være noen forskjell i hvordan kommunene praktiserer
regelverk knyttet til skatter og avgifter.

Så lenge eiendommen benyttes som fritidsbolig, selv i begrenset omfang, så skal det betales
avgift i henholdt il gjeldende forskrift.

Avslutning
Med bakgrunn i vedtatte forskrift §2 avslås søknaden fra Karsten Henriksen öhffitakor
renovasjon for eiendommen 46.16.2 i Kvænangen kommune.

Saken oversendes kommunen for endelig avgjørelse

Med vennli i seh

Daglig lede
Tlfdir 91651142

Vedlegg:
Søknad fra Karsten Henriksen
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Skjervøy 0306 2015

Til Avfallsservice as

Hovedveien 6

5152 Sørkjosen

Fra Karsten M Henriksen

Faktura nr.02183801 og 00544201og 01868801.

Vi har bolighu spå Skjervøy som vi betaler avgift fra som er greit, men i tilegg
har vi fritidshus i Burfjord, samt hytte på Meiland og betaler avgift på alle
steder. De få gangene vi er på Meiiand tar vi søppelet med heim i boksen, men
i Burfj benytter vi kontainer. Synes det er helt galt at vi må betale for 3 tre
plasser vi kan umulig være der samtidig. Syns det er urettferdig,kan umulig
være der på alle plasser samtidig. Ber dere om forståelse og kutte ut avgiften
på Meiland, da det betyr mye for oss minste pensjonnister

Karsten M Henrik



Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/314 -4

Saksfremlegg

Arkiv: 600

Saksbehandler: Rolf Krag

Dato: 24.08.2015

Utvalgssak
42/15

[33/15

L Utvalgsnavn
Teknisk utvalg

LTeknisk utvalg

MØtedato
[08. 10.2015
Lo.1o.2o15

Eiendom 1943/31/4 - deling, Perten hyttefelt, disp fra bestemmelser.
Henvisning til lovverk:
Plan- og bygningsloven § 19-2, 20-1, 26-1,

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av 2 tomter med 480 m2 og 1081,6m2. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål til bebyggelse. Det regulerteområdet er fra 30/6-10 og sist endret 6/4-11. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til 2 eksisterendefritidshustomter.

Saksopplysninger

Søknaden har vært til behandling ved aktuelle sektormyndigheter. Ingen har merknader tilsøknaden.
Se vedlegg

Vurdering

Søknaden gjelder endring av arealformål for ca 1,5 da i regulert område fra friluftsformål og tilbebyggelse. Søknaden må derfor ha politisk behandling.
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Kommune

____

Burfjord

In behantiiflg —-

zzi
Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HY1TEFEL.T - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR..
31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

Vi ønsker å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Helene og Bår
Røkenes.
Vi ønsker også samtidig å fradele ledig areal til Roger og Anne- Karin Jakobsen, og søker med
dette om dispensasjon fra reguleringspianen.

Formålet med fradelingene er å sammenføye de omsøkte arealer med Gnr 31 Br.nr 67, og
Gnr3I Brnr69

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguletingspianen, men gjelder kun fradeling av
ledige areal i reguleringspianen.
Endringene berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommene
31/67 og 31/69.

På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre
vesentlig reguleringsendririg. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens §12-14
hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringspianen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

MeçFvnnlihJlsen

/
éll A1$rahamsn V

Grunrieier



Kvænangen Kommune
Teknisk Etat

Burfjord

Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HYTEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.
31,BR.NR.4

Det vises til foran nevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av ønske om å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Helene og
Bår Røkenes, søker vi om dispensasjon fra reguleringspianen.

Formålet med fradelingen er å sammen1ye det omsøkte arealet med Gnr 31 Br.nr 67, da
tilleggsarealet er en naturlig del av ett lite platå ovenfor 31/67 samt en berg kant som
vanskelig har nytteverdi som fellesareal.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser lfht det som er godkjent i reguleringspianen, men gjelder kun fradeling av
ledig areal i reguleringsplanen.
Endringene berører ikke naboelendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommen
31/67.
På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre
vesentlig reguleringsendring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens §12-14
hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringsplanen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med hnniig hilsen
/7

Kfl Abra
Grunneier

Kopi: Helene og Rår Røkenes
Åslia 8A
9510 Alta

Ved legg: 4
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knedi!wleJo,.sii :nid ei ,lsn- og lygnIngskvsns Ç l).Ji. ep’!I j
matrlkkehovens kap3 og 7.

V

Kommunens stempel og sakanunimer

K’ænaugcn Kommune Rekvisisjon avoppmålingsforretnlng:9161 Burfjerd

jJ Rekvisisjon av oppmålingsforretning ved godkjenning
Ef 77778800
Fa1s 77178807 Q Utsettelse av oppmålingsforretning til dato

)%bunaucu.inu»e.uri Q Oppretting av ny matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
•kY5nanOn.komnIune.no Oppmålingsferretning er en gebyrbelagt eneste som kreves Inn forskuddsvis

Gnr J Bnr Elendoms resse

i

Altemativene er
__

Selvstendig tomt/bruksenhet: G JA NEI Demom svaret er NEI, angi gårde- og bruksaummer på
V VV_..

eiendommen tllleggsarea!et skal legges til
Tilleggsparsell til eiendommen: 37,

! MtøJI..I.L
Hjammelshaver-bukblolçkbckstawr Postnrl-ated

V

; .

L6—------ V

Hjemmeishaver—brUk blokkbokstaver Adresse Poetnn!-sted

Undersknift Dato Telefon Merknader

emni&shaver-bruk bloi&bokstaver Adresse Postnrl-sted

Underekrift
V

Dato Telefon Merkneder

Eveptuell kontaktperson Adresse - Posùirl-sted Telefon -

iYL t-4a/t S25

Si I 2
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Arnavar:
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. 1. Arealbruken i kommune)pian eller kommunedeiplanAlternativ.
.. (Arealbmken I regulerings- eller bebyggelsespianMnet 3. Bygge- og deieiorbud I 100-mo erabeltet langs sieen - § 17-2

4. Annet

Mgi begrunnelse he,,Der bruk eget ark
-

4,
Sa47ic4g 4iL ,6.’
M-1J4j” 0 A’ çZ2 aW4-’$-ij.

Europa-, riks- eller Ikeevef(ommunaivsg jvvE Ørselsj
Anlegge ny avkjørsel fl Utvidet bruk av eksisterende fl Kun gangatkomst ) JA

Vannforsyning tilknyttes offentlig nett: fl JA [1 NEI
F3eskrv vstnforsyning;

&iM;13 .7 1/-<’ht
Avløp tilknyes offentlig nett: fl JA NEI
Beskrv aps1øsnng:





Gjenpart av nabovarset
plan- og bygningsloven av 27. juni2008 nr. 71 § 21-3

ETendommens adresse

i’ ,4jz/4;L -
Pos,

osed,/

I Det varsles heived om
Sainad cei tjltaiç iom krevertWatqlse etter plan- og bygningsloyen § 20-1

1 Nylygg flnegg
- &idrlng avfasade Riving Annet

Skilt QIfl9 lnnhegnlng mot veg Bruksendring

Seknad om tiltak eller plan- og bgnbigsIoven 20-2

DDbYnndJ<rslet bnjksareal (BRA) Q Midlertidig bygning. konstruksjon eller anlegg
Mkldielllak5bebygdelendom

R Tilbygg 5Cm2 E] Antennesysten, Skiltfreklame Annet pbl § 20-2 bokstav d
Frtttllggende bygning (Ikke boligformåi) <70 ni2 Bruksend1ng (fra tilleggsdel til hoveddet °g motsatt)

DlspenjoneUrple,ekpg -- —

flDispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarsM gjelder ,.

( / ( I
-

i / t L ( —

7 & /
/ / —

_-.:

.,... _h ,

Spørsmål og merimader vedrørende nabovarsel
Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søkerlllltakshaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt,
Ansvadlg.søker!tlitakshaver tcontaktperson
Navn .. - i Navn . -

llssekaadresse E-post / • 7
/ i. *

Postadresse / - releroii Mabi
•:•‘

PoSJnr.. I Poetsted —

jt)4
Søknaden kan ses på hjemmeside www

Nai 7 Postad -

Merknadersendes
Post V

/ ‘-i / / /
-

; i

ji; :-.

Vedlegg

Beskrtvelseavveategg Gruppe [ Nrfra-td
Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

Dlspensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) 8 J],Sltuasjonsplan. avlørlngsplan V
Tegninger (snitt og fasade) 8 J!L

[Tiltak på elendommem
On,. Jønr. lFcstenr. j8ek4onsnr. J

—‘
5

-

Kommune
.1.’A4/7 i

Eier/rester —-.-- ‘3
,/4 -Li. .

Andre vecflegg Q
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Kvænangen Kommune
Teknisk Etat

Burfjord

Alta 23.06.2014

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR PERTEN HYTFEFELT - KVÆNANGEN KOMMUNE, G.NR.
31, BR.NR. 4

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 7.7.2010.

På grunn av ønske om å fradele ledig areal reguleringsområde i Perten Hyttefelt til Anne
Karin og Roger Jakobsen, søker vi om dispensasjon fra reguleringspianen.

Formålet med fradelingen er å sammenføye det omsøkte arealet mcd Gnr 31 Br.nr 69, da
tilleggsarealet er en naturlig del av platået til 31169 samt en avgående bakkekant som
vanskelig har nytteverdi som fellesareal.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i
tomtestørrelser ifht det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder kun fradeling av
ledig areal i reguleringspianen.
Endringene berører ikke naboelendommer, kun hovedeiendommen 31/4 og eiendommen
31/69.
På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre
vesentlig reguleririgsenclring. Det vises i denne forbindelse til Plan og bygningslovens 12-14
hvor det heter at” Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om mindre
endringer i reguleringsplan eller til å vedta utfyllinger innenfor hovedtrekkene i
reguleringspianen. Små endringer kan delegeres til administrasjonen”.

Saken oversendes med dette kommunen for behandling.

Med nnlig hilsen

Grunneier

Kopi: Anne Karin og Roger Jakobsen
Olderskogen 19.
9151 Storslett

Vedlegg: 5
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Kommuner.s stsiv.psl og seksnurnrner

Kvæoangen Kommune Rekvisisjon av oppmålingsforretning:9161 Burferd

l Rekvisisjon av oppmålingsforretriing ved godkjenning
Til 77778800

Fa3s 77778807 Q Utsettelse av opprnåtingsforretning til dato

Q Oppretting av ny matrikkalenhet uten fullført oppmålingsforretning
bkvsnsn2en.ko’n(nunS.ffil

Opprnålingsfonetnhig er en gebyrbelagt eneste som kreves inn torskuddsvis

-e-

Gnr. J Bnr. Elendomeadresas

I

2 Sreknaiifrc. kvi’ jon. hovedformal/typ
Altemativen. erAlternativ: FmdeIIn av tomtlparsell med oppmålingsforretning

FmdeIIng cv tlkggsparaell med eppmålingsforretningEventueA marknad.
. Frid.IIng av sni selendom (volum)f4.

_;

3. ScJvsWrirJ(g hrukonht utler tiJlgparscH.

Selvstendig tomt/bruksenhet: G JA NEI1Dersom svaret er NEI, angl gårde- og bruksnummer på
eiendommen Utleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:
,I/

iIk.Lja[aiJ,ILflflIS 9III

_______________

_________________________________

Mresse Postnrl-stedjemmelehver-boldrbckMaver

_____________________
__________

)V% 41H4’tSEft
v J Dato Telefon Mejlcnader

- 181
mmeIshaver—bruk blokkbokstavar Mresse PoetrI-sted

Oiidirskrlft Dato Telefon Merknader

Hjemmelshaver-bwk blolckbokstaver Adresse Poslnr/-stad

Ünderskrift Dato Telefon Melcnader

Eventuell kontaktperson Adresse Postnrl-sted Telefon
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Gjenpart av nabovaseI
plan.- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

4)

T,ltak på eiendommen:
On,-. Bor I Feienr i Seksjonsrr

imens adresse ,ir
Posmr,1 I Postated

Komn,une

E,erlfester

Det varsies herved om
Søknad om tiltak som krever tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 —

Nybygg Anlegg Endring av fasade Fl Riving Annetsiit xl Eiendomsdekng ing mot veg BruksendringLJ eller borifeste

Søknad om tiltak etter plefl- og bygningsloven § 20-2
Driftsbygning i landbruket med samlet bruksareal (BRA)

Midlertidig bygning, konstruksjon eller ardeggmindre enn 1000 kvm SAKIO § 3-2
Mindre tiltak til bebygd elendoni

Fl Tilbygg < 50 m2 D Anterinesystem F1 SkHt!reklarne Annet pbi § 20-2 bokstav d
fj Frstfliggende bygning (ikke botigformål) < 70 m2 8ruksendring (fra tilleggsdet til hoveddel og motsatt)

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapitle) 19

F] Dispensasjon

tLj /L4 /CLt(J%,C 4b> t3 Ct 4i
. a 4c - I

Beskriv nærmere hva nabovarsiet gjelder

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsei
Eventuelle merknader mà være kommet tIl ansvarlig søkerltlltakehaver innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.

- --Ansvarlig søkertiltaksiiaver Kontaktperson
Navn k’1J Navn

Postadrease on Mobil

Poefor..- [Poslsted
CIjÇ AJ4

Søknaden kan ses pà hjernmeside:1 www.
Merknader sendes:

[n .j 1Foetadresse ç
Patnr. Posteted

[ EZvsti q$ir
- 4

Vedlegg

wBeskovelseavVedlegg Gruppe Nr.fra-tlI
Kopi av søknad om tillatelse til tiltak

JLOispensas!onesøknad (begrunnetselvedtak) (pbl kap. 19) B
Situasjonsplan, avkjeringsplan fl
Tegninger (snitt og fasade) E — I

JLAndre vedlegg Q £1

Besøksadresse lar LLkwt W zt-w



K’,i tterinçj for 1abo,arsol kan enlien sendss som reko mandert sendIng eller overlevetas personII mot kvitteting.nabovarse Ved persontig oveflevering vB evkrjsslng gjelde som bekreftelse på at Varslet er mottatt.

iendomIbyggested
Gxr. lBnr. lFestenr. )Setcsjonsnr. Ad,

Nabo-Igjenboerelendom abo-Igjenboerelendom elerflesterGn,. I Snr. I estenr. I Seksjonsnr. Eierslfeaters nevn

/R TRt?W&)Adresse
p Adresse

6
Postnr. I Postated Poetnr. Posisted Postseedetsref1 Li?. çSi4sevi q%)-,- ,lflzt_Pe kvfttering for mottatt varsel Dato Sign. “ .é3
VarseI er mottatt [] Sarfltykker i tiltaket ,1 (‘4 JIIÅ Ç

Nabo4gjenboerelendom Nabo-Igjenboerelendom elerlfesterGnr. Bnr, Festerir. Seksjonsnr. EterWlesters navn,g B4ÏT Nw&)Adresse p IiA4i
Adresse

Pastor. I Postatod Postor. I Postated PoststednE‘71&Z 641ULe*.. 4L
i’ersonh$g kvitteilng for mottatt varsel Data I sign.

Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket .-I
Nabo-Igjenboereiendom Nabo-Igjenboerelendom elerifesterGnr.. I Bor. I Festanr. Seksjonanr. ElerWfesters navnM 5L1

Adresse

k4:JÆ
Adresse

Poster. I Pohted Poster, I Poatsted VA Postatertela reg.nr. -5&rm
Psrsontg kvittering for mottatt varsel Dsto I ign.

.., 7 . —Varsel er mottatt amtykker i tiltaket 7Z ‘—I
Nabo4gjenboerelendom Nabo-Ignboereiendom eierlfester0gw. Bor I Pestenr. I Seksjonsnr Eiers!festers navn3’ MR

Adresse AdresseP4t/l
Pastor. I Poststed I Pastor. Poststed Poststedets reg.nr.91L’Z /9Lr4 ,
Personlig kvtltering lar mottatt varsel E)j I Stgn. ,.<jj Varsel er mottatt Samtykker i tiltaket

Nabodgjenboerelendom Nabo-Igjenboerelendom elerlfesterGnr. I Bor. I Festenr. I Seksjonsnr Eiera/festers rrevn3 I
‘

1’
Adresse Adresse

4cL 4.ii’c 84
Postnr. I Poststld Poster. I Posisted Postsiedets regavqi&a ALT4
Personlig kvttteing for mottatt varsel Dato7 I Sign. 7, -Varsel er mottatt f Samtykker i tiltaket (171

ïL..L4U 0
Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

5) Standard Norge. Byggblankett 5155 juti 2010, utgave I
Side2 av 2
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Kvænangen kommune
Næring, utvikling og teknisk

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Deres ref: Vfr ref: Løpenr: Arkivkode Dato«REF» 2015/314-2 1914/2015 600 14.06.2015

15/314, Reg. plan Perten. Søknad om endring av 2 parseller fra landbruks-,natur- og friluftsformål samt -- til bebyggelse. Eiendom 1943/31/4 — deling av
tillegg til 2 tomter.

Viser til vedlagt søknad med kart. Det søkes her om fradeling av tillegg, 480 m2 og 1081,6 m2,til 2 tomter 31/67, 3 1/69. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål tilbebyggelse. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til eksisterende fritidshustomter. Søknaden erdatert 23.6.14.
Planen er av 30/6-10 og sist endret 6/4-11.

Søknaden blir behandlet som dispensasjon fra bestemmelsene i reguleringspianen.

Saksopplysninger: Gnr/bnr: 31/4
Søker: Kjell Abrahamsen
Erverver: Bår og Helene Røkenes, Åslia 8, 9510 Alta, og Roger og Anne-Karin Jakobsen,Olderskogen 19, 9151 Storslett
Størrelse: ca 0,5 og ca 1,1 dekar.
Formål: Utvidelse av (2) eksisterende fritidshustomter
Eiendommen ligger på nord/ost-sida fjorden om lag 8 km innover/sør for Nordstraumen.Parsellen som søkes fradelt er 0,5 og 1,1 dekar og består av utmarklfjell i dagen, innenforreguleringsplan »Perten» g/b nr 31/4.

Begrunnelse for søknad: Tilleggene som søkes som tillegg til 2 tomter opplyses å ikke brukestil noen formål i hyttefeltet. De er/vil være en naturlig del av tomtene de søkes sammenføyd med.

Planstatus: Fritidhustomtene er i reguleringsplanen »Perten» g/b nr 31/4.
I plan og bygningsloven av 27.06.08 § 19-2 heter det: “at dispensasjon ikke kan gis dersomhensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse,blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større ennulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.”Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområdeblir direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:
Rådhuset Rådhuset Telefaks:9161 BURFJORD

Organisasjonsnr: 940331102E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangenkommune.no



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.

Nabovarsling: Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens §21-3. Det er ikke innkommet bemerkninger til saken.

Landbruk: Arealet har en godkjent reguleringsplan.
Reindrift: Reindriftsinteressene vil trolig ikke bli berørt da omsøkt tomt ligger i regulert område.

Oppsummering
Tilleggstomtene som søkes endret fra fritidsformål til byggeformål består stort sett av bart fjell.
Tilleggene skal sammenføyes med bebygde tomter. Hver tomt har bestemmelse for størrelse på
bebyggelse. Tilleggene blir del av rekreasjonen for hver fritidsbolig.
Friluftsområdet i reguleringspianen er omtrent dobbelt så stort som tomtene samlet.
Bestemmelsene til reguleringsplanen blir omtrent ikke endret/påvirket om tilleggene godkjennes.
Dette gir at friluftsområdet ikke blir merkbart redusert og det noe kan ikke bygges større innenfor
de nye tomtene enn det som er tillatt fra tidligere for hver tomt. De utvidede tomtene vil fa
høvelige tillegg i omtrent samme høyde som tomta.

Svarfrist settes til 27/6-15.

Med hilsen

RolfKrag
Konsulent
Direkte innvalg: 99591625
e-post: post@kvanangen.kommune.no

Vedlegg: 1 00004H.pdf

Også sendt til:
Nils Jørgensen
Per M Møller og Varinn K Sollid
Odd Aleksandersen
Gustav Kåre Suhr
Britt og Arne Torbjørn Hågensen
Per-Erik og Anne Strand Bjørnstad
Torstein Abrahamsen
Fylkesmannen i Troms
Troms Fylkeskommune
Brita Mann-verk
Helen og l3år Røkenes
Anne-Karin og Roger Jakobsen
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