
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 07.10.2015 

Tidspunkt: 08:50-13:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Liv Reidun Olsen Medlem H 

Tryggve Enoksen  Medlem SV 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Gøril Severinsen Nestleder KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

   

   

 

 

   

   

   

 

Merknader 

 Det ble orientert om framdriften i prosjektet kunstgressbane i Burfjord. 

 Formannskapet vil antyde at det kan være hensiktsmessig med et møte i nyvalgt 

kommunestyre utenom vedtatt møtekalender 18.11.2015. 

 Det vedtas at berammet kommunestyremøte 21.10.2015 flyttes til 28.10.2015 kl. 10.00. 

 Henvendelse om pålagt riving fremmes til kommunestyret. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen 

Anne Berit Bæhr 

Administrasjonssjef 

Næringssjef (møtte og orienterte om søknadene om 

nærmiljøtiltak, sak 60-68/15) 

 

  

Underskrift: 

 

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

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Tryggve Enoksen  Gøril Severinsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 56/15 Budsjettkontroll pr 31. august 2015  2015/197 

PS 57/15 Søknad om forskuttering av tippemidler  2015/606 

PS 58/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å 

anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra - 

Marine Harvest 

 2015/125 

PS 59/15 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2015.  2015/658 

PS 60/15 Nærmiljøtiltak - Fiskeplassen Alteidet  2015/417 

PS 61/15 Nærmiljøtiltak - Flerbrukshuset Burfjord  2015/417 

PS 62/15 Nærmiljøtiltak- Grillhytte ved Jonasbekken - 

Kvænangen jeger og fiskeforening 

 2015/417 

PS 63/15 Nærmiljøtiltak- reparering av bru i Olderfjord- 

Ytre Kvænangen scooterforening 

 2015/417 

PS 64/15 Nærmiljøtiltak- Gammene Navuona Siida SA  2015/417 

PS 65/15 Nærmiljøtiltak - Grillhytte- Sørstraumen 

grendeutvalg 

 2015/417 

PS 66/15 Nærmiljøtiltak - reparasjon av bru- Reinfjord 

bygdelag 

 2015/417 

PS 67/15 Nærmiljøtiltak- Gapahuk i Burfjorddalen- 

Kvænangen Snøscooterforening 

 2015/417 

PS 68/15 Nærmiljøtiltak- Kvænangen Rideklubb  2015/417 

PS 69/15 Utredning av Nord-Troms-alternativet  2015/143 

PS 70/15 Referatsaker   

RS 19/15 Sesongrapport fra turistinformasjonen i 

Kvænangen. 

 2015/642 

RS 20/15 Skjenkebevilling enkeltbevilling, Jøkelfjord 

samfunnshus den 16.09.15. 

 2015/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PS 56/15 Budsjettkontroll pr 31. august 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Tilleggsforslag fra formannskapet: Administrasjonen bes om å gjøre særskilt oppfølging der det 

har oppstått store avvik. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget fra formannskapet ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

Administrasjonen bes om å gjøre særskilt oppfølging der det har oppstått store avvik. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommunes budsjettkontroll tas til etterretning. 

 

 

 

PS 57/15 Søknad om forskuttering av tippemidler 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen kommune innvilger søknaden i fra Kvænangen skytterlag om forskuttering av 

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

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

forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier. 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger søknaden i fra Kvænangen skytterlag om forskuttering av 

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

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

forskuttert beløp før eventuelt restbeløp utbetales til anleggseier. 

 

 

 



PS 58/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å anlegge 

akvakulturanlegg på østsiden av Spildra - Marine Harvest 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen: På bakgrunn av innkomne høringssvar anbefaler 

formannskapet at søknaden fra Marine Harvest avslås. 

 

Votering: Endringsforslaget fra Tryggve Enoksen ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 stemmer for 

administrasjonssjefens innstilling. 

Vedtak: 

På bakgrunn av innkomne høringssvar anbefaler formannskapet at søknaden fra Marine Harvest 

avslås. 

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

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

gitt.  

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

 

 
 

 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen 

 

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

fartøy mellom anlegget og land. 

 Anlegget skal bare benyttes til produksjon av laks.  

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

 



Utredninger etter Naturmangfoldloven § 8-12 fremgår av saksutredningen. 

 

PS 59/15 Søknad om støtte til TV-aksjonen 2015. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

tilleggsbevilgninger. 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

tilleggsbevilgninger. 

 

 

 

PS 60/15 Nærmiljøtiltak - Fiskeplassen Alteidet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

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

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

måneder.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 



PS 61/15 Nærmiljøtiltak - Flerbrukshuset Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

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

tilbakemelding av bruk av midler innen 6 måneder.  

 

 

 

PS 62/15 Nærmiljøtiltak- Grillhytte ved Jonasbekken - Kvænangen jeger og 

fiskeforening 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

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

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

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

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

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

PS 63/15 Nærmiljøtiltak- reparering av bru i Olderfjord- Ytre Kvænangen 

scooterforening 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

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

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

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

02360.736.265.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

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

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

02360.736.265.  

 

PS 64/15 Nærmiljøtiltak- Gammene Navuona Siida SA 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Liv Reidun Olsen er medlem av styret i søkerorganisasjonen og ble vurdert som inhabil. Hun 

fratrådte under behandlingen av saken. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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

ved gammene på Olgola. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 

forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 

ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

ved gammene på Olgola. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av anlegget. Det 

forutsettes at tiltaket gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet 

ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 



PS 65/15 Nærmiljøtiltak - Grillhytte- Sørstraumen grendeutvalg 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Sørstraumen grendeutvalg til bygging av grillhytte i 

Karvika.  Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes 

skriftlig innen 4 uker. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt 

avtale med grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av 

tilskudd. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. 

Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Sørstraumen grendeutvalg til bygging av grillhytte i 

Karvika.  Det forutsettes at vilkår for tilskudd og gjennomføringen av tiltaket i 2016 bekreftes 

skriftlig innen 4 uker. Nødvendige tillatelser i henhold til krav i plan og bygningsloven, samt 

avtale med grunneier som sikrer allmenn adkomst og bruk må forelegges for utbetaling av 

tilskudd. Formannskapet ber om tilbakemelding om bruk av midlene innen 12 måneder. 

Tilskuddet tas fra post 02360.736.265 

 

 

 

PS 66/15 Nærmiljøtiltak - reparasjon av bru- Reinfjord bygdelag 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 15 000,- i støtte til Reinfjord bygdelag til reparering av bru. 

Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av brua. Det forutsettes at tiltaket 

gjennomføres i 2016, dette bekreftes skriftlig innen 4 uker. Formannskapet ber om 

tilbakemelding om bruk av midlene innen 1 år. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265.  

 

 

PS 67/15 Nærmiljøtiltak- Gapahuk i Burfjorddalen- Kvænangen 

Snøscooterforening 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Kvænangen Scooterforening til gapahuk i 

Burfjorddalen, med forutsetning om nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende arealplan og 

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

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger kr. 40 000,- til Kvænangen Scooterforening til gapahuk i 

Burfjorddalen, med forutsetning om nødvendige tillatelser i henhold til gjeldende arealplan og 

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

midlene innen 6 måneder. Tilskuddet tas fra post 02360.736.265. 

 

 

PS 68/15 Nærmiljøtiltak- Kvænangen Rideklubb 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Formannskapet bevilger kr. 35 000,- i støtte til Kvænangen Rideklubb for reparering av ridebane 

og bygging av tak/tekke til hestene. Støttemottaker har ansvar for etterdrift og vedlikehold av 

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

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

02360.736.265.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

PS 69/15 Utredning av Nord-Troms-alternativet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 



 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

 

Behandling: 

Saken ble lagt fram i møtet som ekstrasak og det ble akseptert at saken tas til behandling. 

 

Endringsforslag fra formannskapet: Formannskapet viser til: 

 vedtak i formannskapet i Kåfjord kommune 14.09.15 

 at framsending av saken kommer tett opp til konstituering av nytt kommunestyre.  

 

Det bes derfor om at saken fremmes for nyvalgt kommunestyre. 

Vedtak: 

Formannskapet viser til: 

 vedtak i formannskapet i Kåfjord kommune 14.09.15 

 at framsending av saken kommer tett opp til konstituering av nytt kommunestyre.  

 

Det bes derfor om at saken fremmes for nyvalgt kommunestyre. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Det innstilles på vedtak som i det felles saksframlegget med et tilleggspunkt 3 slik: 

1. Forslag til budsjett og framdriftsplan for utredning av Nord-Troms 4 godkjennes. 

2. Det lyses ut ei stilling som 100 % prosjektleder i et halvt år for å lede utredninga som har 

som mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen juni 

2016. 

3. Administrasjonen gis fullmakt til å justere planen ut fra vedtak i de øvrige kommunene. 

PS 70/15 Referatsaker 

RS 19/15 Sesongrapport fra turistinformasjonen i Kvænangen. 

RS 20/15 Skjenkebevilling enkeltbevilling, Jøkelfjord samfunnshus den 

16.09.15. 

 


