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PS 29/15 1 stk nausttomt for 3 naust. Eiendom 1943/36/18 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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 av 

17.9.12, 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  jordloven §§ 9 og 12. Arealet er allerede lovlig bebygget. 

Tomta godkjennes med ca 1500 m2. 

 

 

 

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 av 

17.9.12, 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  jordloven §§ 9 og 12. Arealet er allerede lovlig bebygget. 

Tomta godkjennes med ca 1500 m2. 

 

 

PS 30/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.46, 

BNR.32 på Meiland 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.46, bnr.32 på Meiland. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.46, bnr.32 på Meiland. 

 

 

 

PS 31/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, 

BNR. 1 i Valanhamn 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.1, i Valanhamn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.1, i Valanhamn. 

 

 

 

PS 32/15 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, 

BNR.13 i Valanhamn 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.13 i Valanhamn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.13 i Valanhamn. 

 

 

 

PS 33/15 Eiendom 1943/31/4 - deling, Perten hyttefelt, disp fra bestemmelser. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av 2 tomter med 480 m2 og 1081,6 

m2. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål til bebyggelse. Det regulerte 

området er fra 30/6-10 og sist endret 6/4-11. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til 2 eksisterende 

fritidshustomter. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av 2 tomter med 480 m2 og 1081,6 

m2. Parsellene er i regulert område og søkes endret fra friluftsformål til bebyggelse. Det regulerte 

området er fra 30/6-10 og sist endret 6/4-11. Tilleggsparsellene skal sammenføyes til 2 eksisterende 

fritidshustomter. 
 

 

PS 34/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.44, 

BNR.7 i Valanhamn 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.7 på Valanhamn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.44, bnr.7 på Valanhamn. 

 

 

 

PS 35/15 Søknad om fritak fra renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.41, 

BNR.8 på Nesset 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Saken utsettes. Saken tas opp til behandling når det er 

undersøkt hvorvidt det eksisterer noen avgiftspliktig bolig på gnr. 41/8. 

 

Endringsforslaget fra Gunnar Sollund ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken utsettes. Saken tas opp til behandling når det er undersøkt hvorvidt det eksisterer noen 

avgiftspliktig bolig på gnr. 41/8. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.41, bnr.8 på Nesset. 

 

 

 

PS 36/15 Reguleringsplanendring - Kjækan småbåthavn og hyttefelt. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av tomt 635m2. Tomten er i 

regulert område, Kjækan småbåthavn og hyttefelt, og søkes endret fra landbruksområde og 

friluftsområde til bebyggelse. Det regulerte området ble egengodkjent i Kvænangen Kommune 

den 16.12.2009. Det blir herunder gitt tillatelse til omdisponering av ca. 210m2 dyrka mark.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune godkjenner dispensasjon og utvidelse av tomt 635m2. Tomten er i 

regulert område , Kjækan småbåthavn og hyttefelt, og søkes endret fra landbruksområde og 

friluftsområde til bebyggelse. Det regulerte området ble egengodkjent i Kvænangen Kommune 

den 16.12.2009. Det blir herunder gitt tillatelse til omdisponering av ca. 210m2 dyrka mark.  

 

 

PS 37/15 Disp for tomter til fritidsbygg. 1943/7/15 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Gunnar Sollund: Søknaden innvilges. 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for 

endringsforslaget fra Gunnar Sollund. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19, 26 og 28-1, avslår Kvænangen kommune 

søknaden fra Visjon Nor AS om fradeling av ca 16 daa dyrkbar jord til bolig/fritidsbolig fra 

eiendom 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. 

 «Arealplankartet» viser viktig flytteveg for rein i omsøkte område  

 Bestemmelsene i «arealplanen» for området sier at det skal vises en restriktiv holdning 

før tillatelse for deling til bygging kan gis. Det er ikke gitt argumenter som gir grunnlag 

for dispensasjon. 

 Tomten ligger nært inntil drikkevannskilden til naboeiendommer. En aktivitet i nærheten 

av 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. 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 19, 26 og 28-1, avslår Kvænangen kommune 

søknaden fra Visjon Nor AS om fradeling av ca 16 daa dyrkbar jord til bolig/fritidsbolig fra 

eiendom 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. 

 «Arealplankartet» viser viktig flytteveg for rein i omsøkte område  

 Bestemmelsene i «arealplanen» for området sier at det skal vises en restriktiv holdning 

før tillatelse for deling til bygging kan gis. Det er ikke gitt argumenter som gir grunnlag 

for dispensasjon. 

 Tomten ligger nært inntil drikkevannskilden til naboeiendommer. En aktivitet i nærheten 

av 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. 

 

PS 38/15 2 stk nausttomter, delvis bebygd. Eiendom 1943/16/1 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av 2 nausttomter fra sørdelen av 16/1. Hver 

nausttomt skal være ca 500 m2.  

 

Delingen omfatter følgende tillatelser: 

 Omdisponering av dyrka mark godkjennes i henhold til jordlovens § 9  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra vassdrag godkjennes 

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8. 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er 

allerede delvis i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 

eiendommen. 

 

Omsøkt areal er lite og fører ikke til endret bruk av arealet, så det vil ikke innebære påvirkning 

av rødlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjort ytterligere utredninger i 

henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. 

 

Det settes følgende vilkår: 



 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

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

ledd. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av 2 nausttomter fra sørdelen av 16/1. Hver 

nausttomt skal være ca 500 m2.  

 

Delingen omfatter følgende tillatelser: 

 Omdisponering av dyrka mark godkjennes i henhold til jordlovens § 9  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra delings- og byggeforbudet i 100 meters beltet fra vassdrag godkjennes 

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-8. 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er 

allerede delvis i bruk til det de søkes til. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 

eiendommen. 

 

Omsøkt areal er lite og fører ikke til endret bruk av arealet, så det vil ikke innebære påvirkning 

av rødlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjort ytterligere utredninger i 

henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

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

ledd. 

 

 

 

PS 39/15 Fradeling av bolig. Eiendom 1943/31/16 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

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 jordlovens § 9  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er 

allerede i bruk til eksiterende bygning. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 

eiendommen. 

 

Omsøkt areal er bebygd og fører ikke til endret bruk av jordbruks-arealet, og det vil ikke 

innebære påvirkning av rødlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjort 

ytterligere utredninger i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. 

 

Det settes følgende vilkår: 

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

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

ledd. 

 

 

 

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 jordlovens § 9  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 19-2, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2. 

 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at fradeling ikke vil komme i konflikt med 

landbruksinteresser, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området. De omsøkte arealene er 

allerede i bruk til eksiterende bygning. Fradelingen har lite å si for ressursgrunnlaget på 

eiendommen. 

 

Omsøkt areal er bebygd og fører ikke til endret bruk av jordbruks-arealet, og det vil ikke 

innebære påvirkning av rødlista arter eller spesielle naturtyper. Det er derfor ikke gjort 

ytterligere utredninger i henhold til naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. 

 



Det settes følgende vilkår: 

 Dersom det under eventuelt arbeid i marken oppdages gjenstander eller spor etter 

tidligere menneskelig aktivitet i omsøkte areal, må arbeidet stanses og melding straks 

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

ledd. 

 

 

PS 40/15 Høring på forslag til omorganisering av verneområdestyrene for 

Nordreisa og Kvænangen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune støtter forslaget om å slå sammen styrene for verneområdene i 

Kvænangen 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 1 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, 1 

fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune, 

1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen 

kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms 

Fylkeskommune. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune støtter forslaget om å slå sammen styrene for verneområdene i 

Kvænangen 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 1 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, 1 

fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune, 

1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen 

kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms 

Fylkeskommune. 

 



 

 

 

 

PS 41/15 Søknad om fritak for renovasjonsgebyr for eiendommen GNR.46, 

BNR.16, FNR.2 på Meiland 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 08.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.46, bnr.16, fnr.2 på Meiland. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med bakgrunn i vedtatte forskrift § 2, avslås søknaden om fritak for renovasjonsgebyr for 

eiendommen gnr.46, bnr.16, fnr.2 på Meiland. 
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