
 

Møteinnkalling 
 

 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 13.11.2015 

Tidspunkt: 10:00 

 

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

beskjed. 

 

 

Sak om Kvænangsfjellet vil bli ettersendt. 

 

Sak 57 – 67 skal behandles i formannskapet den 11. november og vedtakene legges fram i 

forkant av kommunestyremøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burfjord 04.11.2015 

 

 

Eirik Losnegaard Mevik 

ordfører 
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/197 -11 

Arkiv: 150 

Saksbehandler:  Tore Li 

 Dato:                 21.09.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

81/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

57/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

 

Rebudsjettering investeringer 2015 

Henvisning til lovverk: 

Kommuneloven §§ 44 og 50. 

 

Vedlegg 

1 Budsjettskjema 2B - investeringer 2015 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Forslag til rebudsjettering investeringer 2015 jfr vedlagt skjema 2B vedtas. Lånebehovet endres 

fra 6 370 500,- til kroner 5 500 500,-. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Investeringsbudsjettet er ettårig, og årsavhengig. Dette gjelder også bevilgningene slik de er 

fordelt i budsjettskjema 2B. Formålet med årsbudsjettet er å gi bevilgninger og vedta 

finansiering. Investeringsbudsjettet skal da reguleres ved behov for å tilfredsstille krav til 

balanse og realisme. Det må derfor foretas nødvendige endringer i budsjettet gjennom året, også 

når avvik skyldes tidsforskyvelser i prosjekter. 

 

Endringen på lånebehovet skyldes i hovedsak forsinkelse av prosjekt hovedplan vann hvor 

Storeng vannverk vil ferdigstilles i 2016. Kommunale utleieboliger på Alteidet og i Badderen er 

ferdigstilt i 2015. Det er også vedtatt innkjøp av kjøretøyer for det interkommunale samarbeidet 

Nord-Troms brann. Disse investeringskostnadene vil vi få delvis refundert fra kommunene i 

samarbeidet. 

 

Investeringsprosjekter følges opp løpende gjennom året og ved årsslutt, og gir grunnlag for å 

vurdere utgiftene opp mot vedtatt kostnadsramme, som gir grunnlag for budsjettoppfølgingen. 



Vurdering 

 

Pågående prosjekter er gjennomgått med prosjektansvarlige og på denne bakgrunn er 

budsjettkjema 2B satt opp med forventede ferdigstilte prosjekter 2014 som gir grunnlag for et 

reelt lånebehov for budsjettåret 2015 med kroner 5 500 500,-. 

 

På samme måte må da finansiering av tidsforskyvede prosjekter vedtas lånefinansiert i 

investeringsbudsettet 2016 eller senere med resterende 4 150 000,-. Alternativ finansiering kan 

også være å benytte disposisjonsfond. 

 



Budsjettskjema 2B - investering

Ansvar Avdeling

Opprinnelig 

budsjett 2015

Forventede 

ferdigsstilte 

prosjekter 

2015 Utsatt til 2016

124 INTERKOMMUNAL IT SAMARBEID 100 000,00 100 000,00 0,00

232 SKOLEFRITIDSORDNING BURFJORD 130 500,00 130 500,00 0,00

257 STØTTE TIL KULTURFORMÅL 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00

320 KVÆNANGEN LEGEDISTRIKT 450 000,00 150 000,00 300 000,00

381 TU - Tjenester for utviklingshemmede 50 000,00 50 000,00 0,00

520 Interkommunal brannvernordning 0,00 195 000,00 0,00

530 Interkommunal feiervesen 0,00 588 000,00 0,00

620 VANNVERK 2 700 000,00 700 000,00 2 000 000,00

680 KOMMUNALE VEGER 600 000,00 200 000,00 400 000,00

684 BURFJORD KOMM.VEIER 1 000 000,00 1 470 000,00 0,00

689 Egenandel Stajordveien 500 000,00 0,00 500 000,00

690 VEG OG GATELYS 690 000,00 690 000,00 0,00

703 KULTURTORG/SENTRUMSUTVIKLING 200 000,00 0,00 200 000,00

705 KVÆNANGEN RÅDHUS 0,00 43 000,00 0,00

710 KVÆNANGEN BARNE OG UNGDOMSSK. 1 000 000,00 750 000,00 250 000,00

733 GARGO 750 000,00 800 000,00 0,00

736 DIV KOMM.BYGG/ANLEGG 600 000,00 100 000,00 500 000,00

741 OMSORGSBOLIGER 100 000,00 250 000,00 0,00

742 ANDRE UTLEIEBYGG 1 000 000,00 3 000 000,00 0,00

745 Furutoppen (TU) 150 000,00 150 000,00 0,00

760 KAI BURFJORD 600 000,00 100 000,00 0,00

771 MOLO BADDEREN 200 000,00 310 000,00 0,00

799 FLYTEBRYGGE SØRSTRAUMEN 0,00 -20 000,00 0,00

12 320 500,00 11 256 500,00 4 150 000,00

Vedtatt bruk av fondsmidler -5 940 000,00 5 756 000,00

Lånebehov 2015 -6 370 500,00 5 500 500,00



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -72 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

71/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

58/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangsfjell Gildetun AS 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangsfjell Gildetun AS v/bevillingshaver Aud-Kirsti Samane gis fornyet skjenkebevilling 

for alkohol gruppe 1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Aud-

Kirsti Samane, med Jan Mikkelsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 

alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.15. 

Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. For hver 

bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig 

av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om 

Alkoholloven. 

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 

innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 

betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-

steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-

politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 

likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 

næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 

i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på 

opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 

rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden.  

Vedlegg: 

 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kvænangsfjell Gildetun AS. 



 Uttalelser fra NAV (sosialtjenesten), kommunekassa og Politiet. 













 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -73 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

72/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

59/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kafè E-6 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kafè E-6 v/bevillingshaver Jan-Otto Johnsen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 

2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Jan-Otto Johnsen, med 

Sigbjørn Johnsen som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 

alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.15. 

Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. For hver 

bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig 

av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om 

Alkoholloven. 

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 

innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 

betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-

steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-

politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 

likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 

næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 

i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på 

opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 

rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle 

skjenke- og salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS. 

Vedlegg: 



 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kafè E-6. 

 





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -74 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

73/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

60/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangen Adventure 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Adventure v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet skjenkebevilling for alkohol 

gruppe 1 og 2 (tidligere øl og vin) fram til 31.12.19 for Baksia Pub, Loftet og M/S Kameleon. 

Styrer er Rita Isaksen.  

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 

alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.15. 

Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. For hver 

bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig 

av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om 

Alkoholloven. 

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 

innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 

betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-

steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-

politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 

likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 

næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 

i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på 

opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 

rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle 

skjenke- og salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS. 

Vedlegg: 



 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kvænangen Adventure. 

 





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -75 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

74/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

61/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Skjenkebevilling 2015 - 2019, Kvænangstunet. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangstunet v/bevillingshaver Torill Bakken Kåven gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 

1, 2 og 3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Ronald Kaino-Hestnes, med 

Torill Bakken Kåven som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 

alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.15. 

Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. For hver bevilling 

skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-myndigheten. Det 

kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig av hensyn til stedets 

størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om Alkoholloven. 

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens 

formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen innvendinger på 

foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av betydning i de 

kontroller av skjenkestedet som er foretatt.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-steder, 

stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-politiske 

hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal likevel 

legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 

næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i 

Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på opplegg 

rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) har ingen merknader til søknaden. Politiet har merknader til søknaden, men vi 

vurderer dem til ikke å ha så stor betydning at vi ikke innstiller som omsøkt. Fellesuttalelse for alle 

skjenke- og salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS.  

Vedlegg: 

 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra Kvænangstunet. 

 





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -76 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

75/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

62/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Skjenkebevilling Gruva Pub 2015 - 2019. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Gruva Pub v/bevillingshaver Geir Arild Pedersen gis skjenkebevilling for alkohol gruppe 1, 2 og 

3 (tidligere øl, vin og brennevin) fram til 31.12.19. Styrer er Iris Anita Solheim, med Børre 

Solheim som stedfortreder. 

Skjenketiden settes til kl 0200 for alkohol gruppe 1, 2 og til kl 0100 for gruppe 3. 

Skjenkeavgiften settes til kr 4400. 

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av alle skjenkeavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for skjenking av 

alkoholholdig drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende skjenkebevilling opphører 31.12.15. 

Uttalelser fra politiet og NAV (sosialtjenesten) skal innhentes før vedtak gjøres. For hver 

bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig 

av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskapsprøve om 

Alkoholloven. 

I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med 

alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen 

innvendinger på foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av 

betydning i de kontroller av skjenkestedet som er foretatt.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-

steder, stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-

politiske hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens alkoholpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan er det ikke satt tak på antall skjenkebevillinger, men det skal 

likevel legges til grunn at man ønsker å begrense antall skjenkesteder av alkoholpolitiske og 

næringsmessige hensyn. Dette vil i praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt 

i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på 

opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie aktiviteter og holdes borte fra 

rusmiljøer. 

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle 

skjenke- og salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS. 

Vedlegg: 

 Søknad om fornyelse av skjenkebevilling fra NTMA. 



 





 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/5 -80 

Arkiv: U63 

Saksbehandler:  Bjørn Ellefsæter 

 Dato:                 02.11.2015 

Saksfremlegg 
 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

79/15 Kvænangen formannskap 11.11.2015 

63/15 Kvænangen kommunestyre 13.11.2015 

Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Spildra Landhandel. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Spildra Landhandel v/bevillingshaver Rita Isaksen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Rita Isaksen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 1480 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkoholholdig 

drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.15. Uttalelser fra Politiet og 

NAV (sosialtjenesten) og om virksomhetens økonomiske forhold skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig av 

hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-prøve om Alkoholloven. I 

Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, 

samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen innvendinger på foreliggende 

søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av betydning i de kontroller av salgsstedet 

som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 0800-

2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag. 

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-steder, stedets 

karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-politiske hensyn, hensynet 

til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra nærings-politiske 

vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. Dette vil i 

praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkohol-loven, så skal bevilling gis. Den 

rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge 

rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer.  

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle skjenke- og 

salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS.  

Vedlegg: 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling fra Spildra Landhandel AS.  
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Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Joker Burfjord. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Joker Burfjord v/bevillingshaver Hans Gunnar Mathiassen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Hans Gunnar Mathiassen og stedfortreder er Iris Anita Solheim.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 5180 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkoholholdig 

drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.15. Uttalelser fra Politiet og 

NAV (sosialtjenesten) og om virksomhetens økonomiske forhold skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke 

urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-prøve om 

Alkoholloven. I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-

lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen innvendinger på 

foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av betydning i de kontroller av 

salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 0800-

2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag. 

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-steder, stedets 

karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-politiske hensyn, hensynet 

til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra nærings-politiske 

vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. Dette vil i 

praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkohol-loven, så skal bevilling gis. Den 

rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge 

rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer.  

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle skjenke- og 

salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS.  

Vedlegg: 



Søknad om fornyelse av salgsbevilling fra Kjøpmannshuset AS (for Joker Burfjord). 
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Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Coop Burfjord 

Administrasjonssjefens innstilling 

Coop Burfjord v/bevillingshaver Monica Mathisen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig drikk 

gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Monica Mathisen og stedfortreder er Jeanette Gimre Josefsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 4450 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkoholholdig 

drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.15. Uttalelser fra Politiet og 

NAV (sosialtjenesten) og om virksomhetens økonomiske forhold skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av 

bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke 

urimelig av hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-prøve om 

Alkoholloven. I Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i 

forhold til alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohol-

lovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen innvendinger på 

foreliggende søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av betydning i de kontroller av 

salgsstedet som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 0800-

2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag. 

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-steder, stedets 

karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-politiske hensyn, hensynet 

til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for 

alkoholholdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra nærings-politiske 

vurderinger bør utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. Dette vil i 

praksis si at dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkohol-loven, så skal bevilling gis. Den 

rusmiddelpolitiske planen er sterkt fokusert på opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge 

rusfrie aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer.  

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle skjenke- og 

salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS.  

Vedlegg: 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling fra Coop Finnmark SA (for Coop Burfjord).  
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Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Sørstraumen Handel. 

Administrasjonssjefens innstilling 

Sørstraumen Handel v/bevillingshaver Liv Reidun Olsen gis fornyet salgsbevilling for alkoholholdig 

drikk gruppe 1 (drikk med høyst 4,7 volumprosent) fram til 31.12.19.  

Styrer er Liv Reidun Olsen og stedfortreder er Geir Morten Olsen.  

Det kan selges alkoholholdig drikk gruppe 1 i åpningstiden fram til kl 2000 på hverdager og kl 1800 på 

dager før søn- og helligdager.  

Salgsavgiften settes til kr 3240 pr år.  

Bevillingen er kun gyldig under forutsetning av at alle salgsavgifter er betalt. 

 

Saksopplysninger 

Iht til vedtatte rusmiddelpolitiske handlingsplan kan kommunal bevilgning for salg av alkoholholdig 

drikk gis for perioder på 4 år. Inneværende salgsbevilling opphører 31.12.15. Uttalelser fra Politiet og 

NAV (sosialtjenesten) og om virksomhetens økonomiske forhold skal innhentes før vedtak gjøres. 

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som skal godkjennes av bevillings-

myndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom dette kan virke urimelig av 

hensyn til stedets størrelse. Styrer og stedfortreder må ha avlagt kunnskaps-prøve om Alkoholloven. I 

Alkoholloven legges det vekt på at bevillingshaver skal ha vist uklanderlig vandel i forhold til 

alkohollovgivningen, bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, 

samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen. Kommunen har ingen innvendinger på foreliggende 

søknad på disse områdene. Vi har heller ingen anmerkninger av betydning i de kontroller av salgsstedet 

som er foretatt. 

I inneværende periode har alle butikkene fått innvilget maksimal salgstid iht loven, det vil si kl 0800-

2000 på hverdager og 0800-1800 på dager før søn- og helligdag. 

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenke-steder, stedets 

karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, nærings-politiske hensyn, hensynet 

til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. 

I vår rusmiddelpolitiske plan slås det fast at alle dagligvareforretninger har salgsbevilling for alkohol-

holdig drikk gruppe 1 (tidligere øl). Videre sies det at kommunen ut fra nærings-politiske vurderinger bør 

utøve skjønn når det gjelder hva en skal legge vekt på når bevilling skal gis. Dette vil i praksis si at 

dersom en søker oppfyller vilkårene som er satt i Alkoholloven, så skal bevilling gis. Den rusmiddel-

politiske planen er sterkt fokusert på opplegg rettet mot ungdom med tanke på at de skal velge rusfrie 

aktiviteter og holdes borte fra rusmiljøer.  

NAV (sosialtjenesten) og Politiet har ingen merknader til søknaden. Fellesuttalelse for alle skjenke- og 

salgssakene ligger vedlagt saken om Kvænangsfjell Gildetun AS.  

Vedlegg: 

Søknad om fornyelse av salgsbevilling fra Sørstraumen Handel AS.  
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Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Administrasjonssjefens innstilling 

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning forlenges til 31.12.19. Skjenketiden settes 

til kl 0200 for alkohol gruppe 1 og 2 og til kl 0100 for alkohol gruppe 3. Gebyret for bruk av 

bevillingen settes til kr 310 pr gang og justeres iht satsene i forskrift til Alkoholloven.  

 

Saksopplysninger 

Ordningen med skjenkebevilling for enkeltanledning gjør det mulig for lag og foreninger til å ha 

arrangementer med alkoholservering.  

Vurdering: 

Ved vurderingen av om bevilling bør gis skal det legges vekt på antallet salgs- og skjenkesteder, 

stedets karakter, beliggenhet, målgruppe, trafikk- og ordensmessige forhold, næringspolitiske 

hensyn, hensynet til lokalmiljøet for øvrig, og kommunens rusmiddelpolitiske plan. Disse 

forholdene vil man bruke ved vurderingen av den enkelte søknad. 

Denne ordningen er meget viktig og populær for lag og foreninger og den brukes ofte, hele 21 

ganger så langt i 2015. Muligheten for alkoholservering på arrangementer er en viktig del av 

inntektsgrunnlaget. 

Et arrangement som strekker seg over flere dager (inntil 3-4 dager) regnes som ett arrangement. 

Bevillingen kan også brukes til flere arrangementer på samme dag. Dette kan kommunestyret 

selv regulere ved å f.eks si at den kun skal gjelde for ett arrangement av gangen dersom man 

ønsker en slik innskjerpelse. 

Fram til nå har stort sett alle søknadene vært kurante og det er de siste årene ikke gitt noen 

avslag. Gebyret settes til kr 310 pr gang, dette er gjeldende sats iht. forskrift til Alkoholloven.  
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Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015  

Behandling: 

Forslag fra H: Saken utsettes 

Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

 

Samisk språkprosjekt, oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe 

Administrasjonssjefens innstilling 

Som kommunens medlemmer til arbeidsgruppe samisk språkprosjekt oppnevnes … (politisk) og 

… (administrativt).  

 

Saksopplysninger 

Viser til vedlagte henvendelse fra Navuona Samiid Searvi (sameforeningen) datert 24.09.15 om 

oppnevning av kommunens to representanter til arbeidsgruppe for å komme videre med 

etableringen av språksenter. Vi ser det som naturlig at det blir en politiker og en ansatt som blir 

med i en slik arbeidsgruppe. Den ansatte bør ha kunnskaper både om skole og prosjektarbeid.  

Viser for øvrig til bakgrunnen for saken der Navuona Samiid Searvi i mars i år søkte om midler 

til oppstart av språksenter. I kommunestyrets vedtak den 29/4 ble vedtatt å gå videre med 

søknaden, men den ble utvidet slik at også Qven og sjøsamisk forening også kom med. I møte 

med begge foreningene den 23/9 ble de henstilt om å komme med ny henvendelse for å få satt 

ned en arbeidsgruppe for komme videre i prosessen.  

Vurdering 

Vi ser positivt på at et slikt senter etableres. Det kan nok også gjøre det greiere med samisk og 

finskundervisningen i skolen når vi får språksenteret på plass. Særlig til samiskundervisning har 

vi slitt med å finne kvalifiserte lærere. 

Når det gjelder kommunens andel til sekretariatsarbeidet i arbeidsutvalget så ser det ut til at vi 

kan ta det innen egne rammer.  

 



Návuona Sámiid Searvi,

ved Gunn-Anita Jacobsen,

9162 Sørstraumen 24. september 2015

Kvænangen kommune,

9161  BURFJORD

ANG. SPRÅKPROSJEKT
Vi viser til arbeidet for å få satt i gang et samisk språkprosjekt i Kvænangen, og til Kvænangen

kommunestyre sitt vedtak den 29.4.2015. Vedtaket lyder slik:

«Kommunestyret ser positivt på at det etableres språksenter  i  kommunen. Kvænangen språksenter

sin oppgave vil være språkopplæring isamisk, kvensk/fínsk, norskopplæring for våre nye innbyggere i

barnehager og 1.-10. klasse, samt voksenopplæring. Kvænangen kommunestyre ber initiativtakerne

arbeide videre med etableringsprosjektet og presentere dette nærmere på et senere tidspunkt,

herunder eierskap og finansiering»

Návuona Sámiid Searvi ønsket å sette i gang et toårig samisk språkprosjekt i Kvænangen. Det

langsiktige målet med dette ville være å etablere et samisk språksenter i kommunen. Vi var i dialog

med Sametinget om finansiering av prosjektet. Samtidig håpet vi på deltakelse fra kommunen sin

side ved å knytte samisklærer som arbeider ved skolene i Burfjord og Kjækan til prosjektet.

Návuona Sámiid Searvi synes det er veldig bra at kommunestyret har høyere ambisjoner og vil

etablere et flerspråklig språksenter. Vi har fulgt oppfordringen om å arbeide videre med

etableringsprosjektet, men som en liten forening trenger vi medvirkning fra flere, deriblant

kommunen, for å avklare etablering, drift og finansiering av etableringsprosjektet. Vi har derfor tatt

kontakt med Kvænangen Quen- og sjøsamisk forening, slik formannskapet gikk inn for. Vi har videre

avklart med administrasjonssjefen om videre gang i prosjektet, og vi foreslår følgende:

Det etableres en arbeidsgruppe med medlemmerfra Návuona Sámiid Searvi, Kvænangen Quen- og

sjøsamisk forening og Kvænangen kommune. Hver av disse velger 2 medlemmer til utvalget.

Arbeidsgruppa får som oppgave å gjøre forarbeidet til tidsbegrensede prosjekter som utreder og

dokumenterer behovet for opplæring i samisk, kvensk/finsk og norsk for nye innbyggere.

Arbeidsgruppa skal også gjøre forarbeidet til andre språkprosjekter, som f.eks. gjennomføring av

stedsnavnloven. Arbeidsgruppa må avklare eierskap og finansiering av prosjektene.

Målet med disse prosjektene er blant annet å undersøke og vise om det er grunnlag for å etablere

et flerspråklig senter slik kommunestyret går inn for. Vi har fått tilbakemelding blant annet fra

Sametinget om at først når det er avklart om det er grunnlag for et språksenter, kan kommunen

regne med ekstern finansiering til etablering og drift av dette. De tidsavgrensete prosjektene skal

selvsagt også finansieres/delfinansieres med eksterne midler.

Kostnadene til forarbeidet med de tidsavgrensede prosjektene, som arbeidsgruppa skal utføre,

innarbeides i finansieringsplanene som arbeidsgruppa selv utarbeider.

I tilfelle arbeidsgruppa ikke klarer å sette i gang prosjekter og skaffe finansering, deles kostnadene

mellom Návuona Sámiid Searvi, Kvænangen Quen- og sjøsamisk forening og Kvænangen kommune.



Vi regner med at kostnadene til arbeidsgruppa vil beIØpe seg til om lag kr. 137.000, og de fordeler

seg slik:

4 møter med 6 deltakere, kr. 3.000 per m¢te..........kr. 12.000,-

Sekretaerarbeid, 3 månedsverk........._........................kr. 100.000,-

Reiser ............................................................................ ..kr. 20.000,-

Diverse .......................................................................... ..kr. 5.000,-

Konklusjon:

Návuona Sámiid Searvi oppfordrer Kvænangen kommunestyre til  å  oppnevne  2  medlemmer til

arbeidsgruppe som skal utrede og forberede oppstart av språkprosjekter med sikte på å etablere et

trespråklig senter, slik kommunestyret vedtok den 29.4.2015.

Dersom Kvænangen kommune ikke har ressurser til å gjennomføre sekretærarbeidet, fordeles

dette mellom de tre deltakerne etter nærmere avtale.

Hilsen

for Návuona Sámiid Searvi

Gunn-Anita Jacobsen

leder
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Valg av nemnder og verv mm.  

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 

 

Saksopplysninger 

I det konstituerende møtet den 21.10.15 ble valgene nr 23, 28, 29, 38 og Nord-Troms Friluftsråd 

utsatt til neste møte. Disse valgene gjennomføres derfor nå.  

 

VALG 23: Representantskapet i IKAT IKS 
1 medlem med vara. 

 

VALG 28: Medlemmer av takstutvalget  
3 medlemmer med 3 vara 

 

VALG 29: Medlemmer av overtakstnemnda  
6 medlemmer med 6 personlige vara 

 

VALG 38: Skjønnsmannsutvalg  
1 skjønnsmann, kandidat til fylkestinget som foretar oppnevningen.  

 

Nord-Troms Friluftsråd 

1 representant med 1 vararepresentant til Friluftsrådets styre.  
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Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å anlegge akvakulturanlegg 

på østsiden av Spildra - Marine Harvest 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven § 19-2 

Naturmangfoldloven §§- 8-12 

 

Vedlegg 

1 00024H.pdf 

2 00010H.pdf 

3 00004H.pdf 

4 00005H.pdf 

5 00001H.pdf 

6 00001H.pdf 

7 00010H.pdf 

8 00018H.pdf 

9 00008H.pdf 

10 Særutskrift Søknad om dispensasjon fra gjeldene kystsone plan 

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

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015  

Behandling: 

Forslag fra H/FrP/Ap: Saken utsettes. 

Forslaget fra H/FrP/Ap ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer.  

Vedtak: 

Saken utsettes.  

 

 

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. 

 

 

 



Saksopplysninger 

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

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

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

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

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

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

 
Lokaliseringen er markert på kartet med rød sirkel.  

 

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

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

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

utviklingsarbeid med særskilt fokus på ernæring, fiskehelse og miljø.  

 

Bakgrunn for søknaden:  

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

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

produksjon i Kvænangen samtidig som de miljømessige konsekvensene og smittefaren mellom 

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

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

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

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

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

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

 

Planstatus og forholdet til overordna plan 

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

plan- og bygningsloven § 19-2.  

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

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

dispensere fra en vedtatt plan. 

 

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

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

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

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

 



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

konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. 

 

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

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

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

negativt om dispensasjonssøknaden.” 

 

Naturmangfoldloven 

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

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

beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig kunnskap om arters 

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

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

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

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

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

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

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

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

lang sikt (§ 12). 

 

Tidligere behandling 

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

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

for å gå videre i saksbehandlingen. 

 

Kvænangen kommunestyre gjorde følgende vedtak i møtet 29.04.2015: 

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

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

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

 

 

Høring 

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

følger: 

 

 Troms Fylkeskommune mener slike saker bør behandles gjennom planprosesser og 

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

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

at den foreslåtte lokaliteten er svært viktig for Marine Harvest. 

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

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

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

akvakulturanlegg vil kunne være til hinder for framkommelighet i forbindelse med 

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

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

tilsidesatt.   

 Fiskarlaget Nord går sterkt imot forslaget. En akvakulturlokalitet vil forstyrre 

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

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

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



næringsaktører. En akvakulturlokalitet her vil innskrenke fiskernes plassbehov og 

medføre ulemper for næringa.   

 Fiskeridirektoratet fraråder plassering av akvakulturlokalitet slik det søkes om. De 

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

fiskerinteressene. Den foreslåtte lokaliteten berører gytefelt for torsk og registrerte 

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

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

Reinfjord) der konfliktene med fiskeriinteressene synes å være mindre. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blokkeres. Anlegget påvirker også et rekefelt.  

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

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

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

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

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

En akvakulturlokalitet her vil innskrenke fiskernes plassbehov og medføre ulemper for 

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

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

Akvakulturnæringa må over på lukka anlegg.  

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

fremmet innsigelse mot lokaliteten under den ordinære høringen på kystsoneplanen og 

de påklaget vedtaket som kommunestyret gjorde 29.04.2015. Grunnlaget for innsigelse 

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

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

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

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

kommunen innvilger søknaden vil sametinget påklage vedtaket.     

 

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

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

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

 Norges Miljøvernforbund klager på vedtaket og går imot at det etableres 

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

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

ødelegger kvaliteten på den. Organisk forurensning fra anlegget vil fortrenge 

kysttorsken. Norges miljøvernforbund har gitt ut rapporten «faktarapport om 

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

kommunestyrets representanter er gjort kjent med denne.   

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

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

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

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

annulleres eller omgjøres.    

 



  

Vurdering 

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

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

tatt ut under sluttbehandlingen av planen.     

 

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

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

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

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

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

videre behandling.  

 

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

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

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

enkelte lokalitet styres gjennom konsesjonene etter akvakulturloven.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Naturmangfold:  

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

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

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

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

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

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

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

medføre vesentlig belastning på villaksen.  

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

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

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

restitusjon av de lokale økosystemene.  

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

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

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

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

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

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

belastning.   

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

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



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

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

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

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

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

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

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

 

Høringsinnspill 

Gjennom høringen er det kommet mange innspill.  

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

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

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

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

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

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

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

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

oppdrett eller om det er andre faktorer.      

 

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

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

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

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

konflikter i forhold til fiskeri.  

 
Kulturminner, kulturmiljø  

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

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

vurdere hvorvidt lokaliteten Ravelsnes er et automatisk fredet kulturminne.  
 

Forurensing, støy  

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

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

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

utstyr som med fører bedre dosering av for.  

Friluftsliv og rekreasjon  

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

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

Barn og unge:  

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

for barn og unges interesser.  

 

Samfunnssikkerhet:  

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

Skredfaren vil eventuelt utredes nærmere under detaljprosjekteringen i forbindelse med behandling 

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

utgjøre fare for anlegget.  

 

    

Samlet vurdering 

http://www.kulturminnesøk.no/


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

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

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

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

god måte.  

 

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

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

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

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

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

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

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

dermed ikke vesentlig tilsidesatt.  

 

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

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

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

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

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

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

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

akvakultur.  

 

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

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

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

om omfanget av aktiviteter i området og viktigheten det har i forhold til fiskeri og lokal bruk.  
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Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

11/15 Kvænangen formannskap 08.04.2015 

26/15 Kvænangen kommunestyre 29.04.2015 

 

Søknad om dispensasjon i fra gjeldene kystsoneplan 

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

 

 

Vedlegg 

1 Oppdatert Kartgrunnlag 

2 Søknad (med feil kart) 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.04.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

Søknad om dispensasjon avslås. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 29.04.2015  

Behandling: 

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

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

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

akvakultur.   



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

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

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

Voteringer: 

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

stemmer. 

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

fikk 6 stemmer.  

Vedtak: 

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

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

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

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Søknad om dispensasjon avslås 

 

 

 

Saksopplysninger 

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

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

(se vedlagt kartgrunnlag). 

Søkere vil ha samdrift i området det søkes dispensasjon fra.  

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

 

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

Sone 2; Nøklan 1800 MTB og Fjellbukt 5400MTB 

Sone 3; Svartberget 2700MTB og Hjellnes 1800MTB 

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

 

Sone 1 og 2: anses som gode soner.  

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

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

Mattilsynet for å kunne sette ut fisk. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rensefisk. 



 

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

A10 tatt ut av planen.  

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

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

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

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

vedrørende innsigelsen. Utfallet av denne meklingen er usikker. 

 

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

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

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

 

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

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

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

Denne dispensasjonssøknaden er et ledd i denne prosessen. 

 

Vurdering: 

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

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

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

lokalitet A10 vurderes, samt ytere Kvænangen. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

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

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

må flyttes.  

 

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

Status er at Kvænangen kommune skal mekle med Fylkesmannen vedrørende 

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

Harvest ikke får mulighet til å øke MTB på lokaliteten. 

 

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

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

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

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

annet vil ta i bruk ikke medikamentelle metoder mot lakselus. 

 

 

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

at kommunestyrets forholdsvis nye vedtak, fravikes. 



 

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

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

vurderes, samt ytere Kvænangen. 

 

Administrasjonen vil understreke at dette ikke er en fullstendig behandling av 

dispensasjonssøknaden. Før Kvænangen kommune eventuelt skal kunne gi en endelig 

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

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

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

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

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

Svar på høring av søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for

akvakulturlokalitet på østsiden av Spildra

Viser til deres høringsbrev 02.07.2015.

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

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

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

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

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

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

Sten Olav Heahttá Silje Hovdenak
fágajodiheaddji/fagleder ráddeaddi/rådgiver

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

nmy,



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

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

oppdrettslokalitet ved Spildra NØ AK10.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

veidemannskultur

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

følger undervannslandskapet. Fiskerne bruke flere forskjellige redskaper avhengig deres egne

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

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

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

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

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

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

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

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

legges til J økelfj orden med nærhet til slakteriet.

Hvordan fiskefeltene brukes fremgår av tidligere kart brukt under arbeidet med

kystsoneplanen og ligger hos kommunen:



Spildra grendelag

Dunvik

9185Spildra Spildra den 23/3-2015

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Høringsuttalelse angående lakselokalitet ved Ravelsnes på Spildra.

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

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

Dette føles ganske meningsløst når den første saken kommunestyret har vedrørende

kystsoneplanen, velger de å gi dispensasjon fra planen.

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

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

vinter.

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

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

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

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

problemer med drifta av den grunn.

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

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

skyr unna laksemerder.

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

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

Badderen osv. vil stoppe opp.

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

rekefeltet.

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

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

enda.

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

kan ikke på noen måte godta lokaliteten på Ravelsnes.

Med hilsen

Formann iSpildra grendelag

Trond Isaksen



Spindaj A/S

9185 Spildra Spildra den 23/8-2015

Kvænangen kommune

9161 Burfjord

Høringsuttalelse angående lakselokalitet ved Ravelsnes på Spildra.

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

Foreløpig er vi to ansatte, som også eier bedriften.

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

levert til fiskebruk, for eksempel Burfjord.

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

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

fiskeplasser i vå r/vinterfisket.

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

vandringsmønsteret til skreien blir forandret.

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

Spildra og videre til Burfjord, Jøkelfjord Badderen osv.

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

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

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

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

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

av fiskeressursene ifjordene, og dermed også på bosettinga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lokaliteten vil gjøre Spildra mindre attraktiv for turistene.

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

foreløpig legges på is.

Med Hilsen

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

Rådhuset Telefon: 97589511

Seksj on: Region Troms

forvaltningsseksj on

9161 BURFJORD Vår referanse: 15/9180

Deres referanse: 2015/125-8

Vår datoi 25.08.2015

Deres dato: 02.07.2015

Att: Åsmund Austarheim

KVÆNANGEN KOMMUNE TROMS  -  HØRING PÅ SØKNAD FRA MARINE

HARVEST AS HELGELAND HAVBRUKSSTASJON  AS  OM DISPENSASJON

FRA KYSTSONEPLAN FOR AKVAKULTURLOKALITET PÅ ØSTSIDEN AV

SPILDRA

Viser til dispensasjonssøknad fra Marin Harvest og AS Helgeland havbruksstasjon

AS om etablering av en akvakulturlokalitet på østsiden av Spildra.

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

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

Kvænangen.

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

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

gjennomført.

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

i ' og et registrert gytefelt for torsk. Figuren viser

hvordan planlagte lokalitet vil berøre registrert

rekefelt og gyteområde for torsk iomrâdet.

Georefereringen som er gjort er noe unøyaktig på

grunn av mangelfulle kart, men bildet viser likevel

itilstrekkelig grad anleggets plassering iforhold til

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

.u""‘ _Ã  .

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

Posfadrsse Postboks185 Sentrum 5804 BERGEN Besaksadtsse Strandgt5/7B Telefon: 03495 Telefaks 77632394
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For å ivareta fiskeriinteressene i området anbefaler vi  at  lokaliteten trekkes ut av

rekefelt og mot sørøst ut av registrert gytefelt.

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

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

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

gytefelt iKvænangen.

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

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

ivaretatt. Viser her til overnevnte betraktninger om fiskeriinteressene iornrâdet.

Henviser også til Fiskeridirektoratets kartløsning for mer utfyllende informasjon om

registrerte ressurs- og bruksområder :

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

Med hilsen

Ernst Bolle

seksjonssjef

Tom Hansen

seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Mottakerliste:

Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFIORD

Kopi til:

Fiskarlaget Nord Postboks 59 9251 TROMSØ

Fylkesmannen iTroms Miljøvernavdelingen 9291 TROMSØ

Kystverket Troms og Finnmark Postboks 1502 6025  ÅLESUND

Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 TROMSØ
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FISKARLAGET NORD

100 ÅR I FISKERNES TJENESTE

Kvænangen kommune

Kopi

Kystverket

Sametinget

Fiskeridirektoratet

Vår referanse Deres referanse Dato

2015.47503 12.08.2015

Angående dispensasjon fra gjeldende arealplan A10 - Spildra

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

grunner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Fiskarlaget Nord

(2009)  
å Troms A Nord-Norges

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

Nord-Norges

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

Epost: nor@fiskar1aget.no  —  Tlf: 77682056



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

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

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

med dagens minstepriser er inntjeningspotensialet omtrent 1 million kroner. Kanskje

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

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

ganske typisk for en veidemannskultur fjordfiske gjerne er.

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

undervannslandskapet. Fiskerne bruke flere forskjellige redskaper avhengig deres egne

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

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

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

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

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

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

være rekefiske fra 200 meter dyp.

Vennlig hilsen

For lokale fiskarlag i Kvænangen og Skjervøy

Cecilia Rockwell

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



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

Kvænangen kommune

9161 BURFJORD

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

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

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

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

1. Saken

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

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

2. Vurdering

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

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

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

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

TROMS OG FINNMARK - Plan- og kystforvaltningsavdelingen

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

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

6025 ALESUND

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

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



3. Konkusjon

Kystverket fraråder at det gis dispensasjon/som omsøkt.

Med hilsen

Arve Andersen
plan- og kystforvaltningssjef

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Fiskarlaget Nord Postboks 59

Fiskeridirektoratet Region Troms Postboks 185 Sentrum

Vedlegg:

Jan Olsen

seniorrådgiver

9251 TROMSØ
5804 BERGEN

Side 2



SÁMEDIGGI
SAMETINGET

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

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

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

\/‘uA  IV

Klage på Kvænangen kommunestyres dispensasjonsvedtak den 29.04.2015

under sak PS 26/15

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

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

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

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

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

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

22.4.2004).

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

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

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

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

at de igangsettes en ny rullering av kystsoneplanen for Kvænangen.

Dearvvuodaiguin/Med hilsen

n Olav Heaht å 4 Silje Hovdenak
fågajodiheaddji/fagleder A” råddeaddi/rådgiver
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Klage  på kommunestyrets vedtak  av 29.04.15  sak  26/15

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

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

Kommunestyret i Kvænangen valgte på kommunestyret 29.04.15 å dispensere fra gjeldende

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

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

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

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

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

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

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

Spildra, A10 forblir fri for opppdrett også i fremtiden.

Miljøvennlig hilsen
Norges Milj øvemforbund

Ørjan Holm
Politisk nestleder

Norges Miljøvernforbund

Ilovedkonlor: Region Sur  I  Ost Region Nord-Norge

Pustbmu  593 TIE‘:  55  SG 67 O" Pmlhnks 92m Postboks 445
5806 IJIZRGI-‘..\.' l":lk.s: 35 30 h?  m Gmnklnd 9355 TR0Ms(.)

SklllL.‘\'ik\hO(l(.‘I' 24 0534 Qgu)

Hunk: 05'.’I.05.?]982 Orgnr. 87! 35! 082 MVA Tlf:  22  177013 Tlf: 9l5 57 I25

lnlcrncu:wx-.'w.nml'.nn Epn.~;I:nnIf({I‘nlnl'.nu lipusl:mlo(rv'nmf.nu Iipml:nurd(nrmnI’.no



9#32:80f2c413-728d-4751‘-9da5-19f7ed4cde94:2

‘ E’."£fl’3‘”""""___'T‘_‘i.'E Sta  bssjef
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Kvænangen kommune

Postboks 114

9161 BURFJ  ORD

Vår  ref.: Saksbehandler: Arkiv:

15/4080-2 Bjørg Kippersund U43  AKVA

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

HØRING PÅ  SØKNAD  OM DISPENSASJON FRA  KYSTSONEPLANEN  FOR

ETABLERING  AV  AKVAKULTURANLEGG  PÅ  ØSTSIDEN  AV  SPILDRA

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

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

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

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

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

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

samordnet uttalelse fra fylkeskommunen på vegne av våre ulike fagetater.

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

østsiden av Spildra.

Til behandlingsmåten

Troms fylkeskommune er prinsipielt av den oppfatning at arealavsetninger bør gjøres

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

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

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

denne fremgangsmåten lagt til grunn.

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

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

kommunestyresaken og oversendelsen av 02.07.2015. Troms fylkeskommune vil ikke

motsette seg at saken behandles som dispensasjon.

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

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

regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden».

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

Postboks  6600,  9296 TROMSØ postmottak@tromsfylke.no www.tromsfylke.no



UT] ea4cae:14:.1§fi?J0.0UI£C‘I IO-I400-4lOT-UGECF

2

Konkret til  område  A10

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

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

fylkeskommunens uttalelse til kystsoneplanen ble behovet for økte arealer understreket i

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

følgende:

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

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

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

utvikling og justeringer. »

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

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

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

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

samtidig som produksjonen kan legges nærmere slakteriet iJøkelfiorden»

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

Med vennlig hilsen

Stine Larsen Loso

plansjef Bjørg Kippersund

rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:

Fylkesmannen i Troms

Fiskeridirektoratet, region Troms

Sámediggi/ Sametinget
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