
 

Møteprotokoll 
 

Utvalg: Kvænangen kommunestyre 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 13.11.2015 

Tidspunkt: 10:00 – 15:00.  

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Tryggve Enoksen MEDL SV 

Mariann Larsen MEDL KY 

Ronald Jenssen NESTL H 

Jenny Fyhn Olsen MEDL H 

Børre Solheim MEDL KY 

Eirik Losnegaard Mevik LEDER AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes MEDL AP 

Kjell Kr. Johansen MEDL AP 

Ivar-Henning Boberg MEDL AP 

Ole Johannes Engebretsen MEDL AP 

Reidar Eilertsen-Wassnes MEDL AP 

Kurt Solheim MEDL KY 

Valter Olsen MEDL KY 

Aud Tove Tømmerbukt MEDL FRP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Jan Helge Jensen MEDL KY 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ole Even Jørgensen Jan Helge Jensen KY 

 

Merknader 

Det var ingen innvendinger til åta opp to ekstrasaker, om bosetting av flyktninger og 

veiprosjekt Kvænangen.  

Tryggve Enoksen ble innvilget permisjon fra kl 1405 og var ikke med på sakene 72 og 73.  

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Bjørn Ellefsæter Kontorsjef 

 

Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert 

i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

   Ordfører Eirik L Mevik       Ole Even Jørgensen          Jenny Fyhn Olsen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 57/15 Rebudsjettering investeringer 2015  2015/197 

PS 58/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangsfjell 

Gildetun AS 

 2015/5 

PS 59/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kafè E-6  2015/5 

PS 60/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangen 

Adventure 

 2015/5 

PS 61/15 Skjenkebevilling 2015 - 2019, Kvænangstunet.  2015/5 

PS 62/15 Skjenkebevilling Gruva Pub 2015 - 2019.  2015/5 

PS 63/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Spildra Landhandel. 

 2015/5 

PS 64/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Joker Burfjord. 

 2015/5 

PS 65/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Coop Burfjord 

 2015/5 

PS 66/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, 

Sørstraumen Handel. 

 2015/5 

PS 67/15 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for 

enkeltanledning 

 2015/5 

PS 68/15 Samisk språkprosjekt, oppnevning av medlemmer 

til arbeidsgruppe 

 2015/150 

PS 69/15 Valg av nemnder og verv mm  2015/666 

PS 70/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å 

anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra - 

Marine Harvest 

 2015/125 

PS 71/15 Veiprosjekt Kvænangen  2015/713 

PS 72/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og for 

planperioden 2017 - 2019. 

 2015/710 

 

 

PS 57/15 Rebudsjettering investeringer 2015 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

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

 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

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

Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

PS 58/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangsfjell Gildetun AS 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Børre Solheim ble enstemmig erklært inhabil jfr Forv.loven § 6 i behandling av alle søknadene 

om skjenkebevilling og fratrådte møtet under behandlingen av disse sakene.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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. 

 



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. 

PS 59/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kafè E-6 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Børre Solheim ble enstemmig erklært inhabil jfr Forv.loven § 6 i behandling av alle søknadene 

om skjenkebevilling og fratrådte møtet under behandlingen av disse sakene.  

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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. 

 

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. 



PS 60/15 Skjenkebevilling 2016 - 2019, Kvænangen Adventure 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Børre Solheim ble enstemmig erklært inhabil jfr Forv.loven § 6 i behandling av alle søknadene 

om skjenkebevilling og fratrådte møtet under behandlingen av disse sakene. 

Forslag fra FrP: Søknaden avslås inntil alle formalitetene er på plass med stedfortreder.  

Innstillingen ble vedtatt med 13 stemmer mot 1 stemme for forslaget fra FrP.  

Vedtak: 

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. 

 

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. 

PS 61/15 Skjenkebevilling 2015 - 2019, Kvænangstunet. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 



Vedtak: 

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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Børre Solheim ble enstemmig erklært inhabil jfr Forv.loven § 6 i behandling av alle søknadene 

om skjenkebevilling og fratrådte møtet under behandlingen av disse sakene. 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

 

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. 

PS 62/15 Skjenkebevilling Gruva Pub 2015 - 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Vedtak: 

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. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Børre Solheim ble enstemmig erklært inhabil jfr Forv.loven § 6 i behandling av alle søknadene 

om skjenkebevilling og fratrådte møtet under behandlingen av disse sakene. 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

 

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. 

PS 63/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Spildra Landhandel. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra FrP: Saken utsettes til det er en stedfortreder på plass. 

Forslaget fra Frp falt da det kun fikk 1 stemme.  

Innstillingen ble vedtatt mot 2 stemmer. 

Vedtak: 

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. 



Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

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. 

PS 64/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Joker Burfjord. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 
 

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. 

PS 65/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Coop Burfjord 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 
 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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 5090 pr år.  

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



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. 

PS 66/15 Salgsbevilling for salg av alkoholholdig drikk, Sørstraumen Handel. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. 

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. 



PS 67/15 Videreføring av ordning med skjenkebevilling for enkeltanledning 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Tilleggsforslag: Søknaden må være kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. 

 

Administrasjonssjefens innstilling med tilleggsforslaget ble vedtatt mot 1 stemme 

Vedtak: 

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.  

Søknaden må være kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

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. Søknaden må være 

kommunen i hende senest en uke før skjenkedato. Gebyret for bruk av bevillingen settes til kr 

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

 

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.  

PS 68/15 Samisk språkprosjekt, oppnevning av medlemmer til arbeidsgruppe 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 21.10.2015  

Behandling: 

Forslag fra H: Saken utsettes 

Forslaget fra H ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

Saken utsettes.  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra FrP: Ordet «samisk» i headingen strykes i saken og under adm. innstilling blir det 

arbeidsgruppe i språkprosjekt oppnevnes.  

Forslag fra Kp/SV: Som kommunens medlemmer til arbeidsgruppa samisk/kvensk/flerspråklig 

prosjekt oppnevnes Ivar Henning Boberg politisk og … adm. 



Forslag fra Ap/H: Som kommunens medlemmer til arbeidsgruppe samisk/qvensk språkprosjekt 

oppnevnes Ole Engebretsen og representant fra administrasjonen.  

Voteringer: 

 Forslaget fra Ap/H fikk 9 stemmer satt opp mot forslaget fra Kp/SV som fikk 6 stemmer. 

 Forslaget fra Ap/H fikk 14 stemmer satt opp mot forslaget fra FrP. 

Vedtak: 

Som kommunens medlemmer til arbeidsgruppe samisk/qvensk språkprosjekt oppnevnes Ole 

Engebretsen og representant fra administrasjonen.  

Administrasjonssjefens innstilling 

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

… (administrativt).  

PS 69/15 Valg av nemnder og verv mm 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra Ap/Kp/SV/FrP/H ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

 

VALG 28: Medlemmer av takstutvalget  
3 medlemmer: Saxe Edvardsen, Joar Wassnes og Ivar Henning Boberg.  

3 vara: Kurt Solheim, Oddvar Seppola og Erling Johansen. 

 

VALG 29: Medlemmer av overtakstnemnda  
6 medlemmer    6 personlige vara 

Valter Olsen   Oddvar Pedersen 

Tryggve Enoksen  Anja Seppola 

Ole Engebretsen  Ingvild Johnsen 

Reidar Eilertsen  Susanne B Jørgensen 

Mariann Larsen  Jarl Andreassen 

Trine Kaasen   Børre Solheim 

 

VALG 38: Skjønnsmannsutvalg  
Guri Isaksen   

 

Nord-Troms Friluftsråd 

Kjell Johansen som representant med Anne Bårdset som vararepresentant til Friluftsrådets styre.  

Administrasjonssjefens innstilling 

Uten innstilling. 



PS 70/15 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen for å anlegge 

akvakulturanlegg på østsiden av Spildra - Marine Harvest 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 07.10.2015  

Behandling: 

Endringsforslag fra Tryggve Enoksen: På bakgrunn av innkomne høringssvar anbefaler 

formannskapet at søknaden fra Marine Harvest avslås. 

 

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

administrasjonssjefens innstilling. 

Vedtak: 

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

avslås. 

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 kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra Ap/H/FrP: 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. Fortøyninger må ikke være til hinder for tråling på rekefelt.  



 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. 

 Kvænangen kommune ber Marine Harvest benytte moderne og bærekraftige metoder ved 

produksjon av laks. Herunder lukket anlegg i den grad det er mulig. 

 Ved avlusning av laks er bruk av kjemikalier som skader skalldyr ikke tillatt. Bruk av lukket 

system og deponering av kjemikalier på egnet sted, avtalt med fiskarlaget, er tillatt. Dersom 

fiskarlaget og Marine Harvest ikke kommer til enighet, avgjør Kvænangen kommune hvor 

deponering kan skje.  

 Det skal drives forskning og resultatene skal publiseres. 

 Brudd på ovennevnte vilkår kan medføre at dispensasjon trekkes tilbake. 

Uttalelse fra Kvænangen kommune 

Det utarbeides en fiskeristrategi som presenteres for kommunestyret i løpet av 2016. Her vil 

støtte til modernisering av flåten, nødvendig infrattuktur og rekruttering stå sentralt. 

Kvænangen kommune har lange tradisjoner innenfor tradisjonelt fjordfiske. Det er vesentlig og 

viktig for kommunen at partene innen havbruk og fiskeri har god dialog og samarbeider. 

Kvænangen kommune be partene strekke seg langt for å finne omforente løsninger som skaper 

vekst og utvikling i vår felles blå åker.  

Havbruks- og fiskerinæringen har tidvis motstridende interesser. Bruk av arealer kan gi fordeler 

til en næring og ulemper for en annen. Når en «storebror» i næringen gis tillatelse til bruk av 

arealer til fortrengsel for mindre aktører bør «storebror» strekke seg langt for å kompensere 

ulempene for de små.  

Det arbeides med å få på plass et maritimt næringsfond som kan bygge opp under de tiltak 

kommunen prioriterer i ovennevnte fiskeristrategi. Et bidrag til et slikt fond vil trolig være med 

på å dempe ulempene ved tap av fiskeriområde. 

Forslaget fra Ap/H/FrP ble vedtatt med 11 stemmer mot 4 stemmer for innstillingen.  

Vedtak: 

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. Fortøyninger må ikke være til hinder for tråling på rekefelt.  

 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. 

 Kvænangen kommune ber Marine Harvest benytte moderne og bærekraftige metoder ved 

produksjon av laks. Herunder lukket anlegg i den grad det er mulig. 

 Ved avlusning av laks er bruk av kjemikalier som skader skalldyr ikke tillatt. Bruk av lukket 

system og deponering av kjemikalier på egnet sted, avtalt med fiskarlaget, er tillatt. Dersom 

fiskarlaget og Marine Harvest ikke kommer til enighet, avgjør Kvænangen kommune hvor 

deponering kan skje.  

 Det skal drives forskning og resultatene skal publiseres. 

 Brudd på ovennevnte vilkår kan medføre at dispensasjon trekkes tilbake. 

Uttalelse fra Kvænangen kommune 

Det utarbeides en fiskeristrategi som presenteres for kommunestyret i løpet av 2016. Her vil 

støtte til modernisering av flåten, nødvendig infrattuktur og rekruttering stå sentralt. 

Kvænangen kommune har lange tradisjoner innenfor tradisjonelt fjordfiske. Det er vesentlig og 

viktig for kommunen at partene innen havbruk og fiskeri har god dialog og samarbeider. 

Kvænangen kommune be partene strekke seg langt for å finne omforente løsninger som skaper 

vekst og utvikling i vår felles blå åker.  

Havbruks- og fiskerinæringen har tidvis motstridende interesser. Bruk av arealer kan gi fordeler 

til en næring og ulemper for en annen. Når en «storebror» i næringen gis tillatelse til bruk av 

arealer til fortrengsel for mindre aktører bør «storebror» strekke seg langt for å kompensere 

ulempene for de små.  

Det arbeides med å få på plass et maritimt næringsfond som kan bygge opp under de tiltak 

kommunen prioriterer i ovennevnte fiskeristrategi. Et bidrag til et slikt fond vil trolig være med 

på å dempe ulempene ved tap av fiskeriområde. 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

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

gitt.  

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

 

 
 



 

Det settes følgende vilkår for tillatelsen 

 

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

fartøy mellom anlegget og land. 

 Anlegget skal bare benyttes til produksjon av laks.  

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

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven § 8-12 fremgår av saksutredningen. 

 

PS 71/15 Veiprosjekt Kvænangen 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra SV: Saken utsettes og behandles i et senere møte. 

Forslaget fra SV falt da det kun fikk 4 stemmer. 

Forslag fra SV: Punktene 1, 6 og 7 støttes. Punktene 2, 3, 4 og 5 samordnes i følgende: 

Kvænangen kommune ber om at E-6 gjennom Kvænangen oppgraderes til moderne standard 

med hensyn til kurvatur og stigning.  

Tilleggsforslag fra Ap/H/FrP: Nytt punkt 8: I samarbeid med vegvesenet kan planen endres 

underveis. Endringer legges fram for kommunestyret.  

Innstillingen med tilleggsforslaget ble vedtatt med 10 stemmer mot 5 stemmer for forslaget fra 

SV.  

Vedtak: 

Intensjonene i «Veiprosjekt Kvænangen», slik beskrevet i saken, støttes og gir grunnlag for 

videre arbeid med en helhetlig riksveistruktur i Kvænangen kommune. Nytt punkt 8: I 

samarbeid med vegvesenet kan planen endres underveis. Endringer legges fram for 

kommunestyret. 

 

Ordførers innstilling:  

Intensjonene i «Veiprosjekt Kvænangen», slik beskrevet i saken, støttes og gir grunnlag for 

videre arbeid med en helhetlig riksveistruktur i Kvænangen kommune. 

PS 72/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og for planperioden 2017 - 2019. 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

Kvænangen kommune bosetter inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 hvert år i perioden 2017-

2018.  

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Forslag fra Valter Olsen: Saken utsettes. 



Forslaget fra Valter Olsen falt da det kun fikk 2 stemmer. 

Forslag fra Ap/H/Kp: Kommunestyret ber administrasjonen/ordfører utrede en hensiktsmessig 

bosetting av inntil 45 flyktninger fra 2016 - 2019. Kommunen skal være en aktiv part i 

bosettingsprosessen. 

Forslaget fra Ap/H/Kp ble vedtatt mot 1 stemme. 

Vedtak: 

Kommunestyret ber administrasjonen/ordfører utrede en hensiktsmessig bosetting av inntil 45 

flyktninger fra 2016 - 2019. Kommunen skal være en aktiv part i bosettingsprosessen.   

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune bosetter inntil 15 flyktninger i 2016 og inntil 15 hvert år i perioden 2017-

2018.  

PS 73/15 Utredning av Nord-Troms-alternativet 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 11.11.2015  

Behandling: 

Vedtak: 

 

Saksprotokoll i Kvænangen kommunestyre - 13.11.2015  

Behandling: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: 

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

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

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

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

2016.Administrasjonen gir fullmakt til å justere planen ut fra vedtak i de øvrige 

kommunene.Administrasjonssjefens innstilling 

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

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

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

mål å gi et beslutningsgrunnlag for et endelig vedtak om kommunestruktur innen juni 2016. 

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

 


