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Søknad om å få satt ned fartsgrensen fra 60 km/t til 30 km/t på kommunal vei 

- Sekkemo 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kartutsnitt med forslag til fartsgrense Sekkemo 

2 Søknad.pdf 

3 Uttalelse fra politiet.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kommunal vei på Sekkemo – Lavollen skiltes med 50 km/t foruten om området som kan 

oppfattes som gårdstun. Denne strekningen skiltes 30 km/t, samt at det settes skilt for 

«gårdstun». Kostnadene til materiell og utførelse belastes konto for kommunale veier. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Vi har mottatt en henvendelse fra Richard Reiersen, Sekkemo hvor han søker om å få satt ned 

fartsgrensen fra 60 km/t til 30 km/t.  

 

Familien har tidligere søkt om nedsatt hastighet for denne veien (04.05.2010), og veien ble etter 

vurdering av forholdene den gang ikke skiltet ned.  

 

Situasjonen har endret seg de senere år med flere boliger, og flere barn i nevnte område.  

Gjeldende fartsgrense for den kommunale veien er i dag 60 km/t. 

 

Saken har vært forelagt politiet til uttalelse, og de har ingen synspunkter hva gjelder fartsgrense på 

kommunal vei - Sekkemo. Ikke utover at fartsgrensen bør sikre en trygg vei for brukerne. 



 

Kvænangen kommune er myndighet for fartsgrenser på kommunale veier etter forskrift om 

offentlige trafikkskilt 2005-10-7 nr. 1219. 

 

Pris for materiell og utførelse er beregnet til ca. kr. 20 000,-  

 

 

Vurdering 

På nevnte vei er det spredt bebyggelse og liten trafikktetthet, og området kan ikke defineres som 

tettbebyggelse, men har andre utfordringer som beskrevet i bakgrunn for saken, som gjør at 

tiltak bør iverksettes. 

 

Den kommunale veien, samt omsøkte område har i dag fartsgrense 60 km/t, og som kjørende 

oppfattes skiltet hastighet til å være for høy.  Det kan være at hastigheten burde vært satt ned til 50 

km/t for hele veistrekningen foruten om området som kan oppfattes som «gårdstun» hvor det må 

vurderes om hastigheten burde vært satt ned til 30 km/t.  

 

Veien er den samme som tidligere, men situasjonen har endret seg de senere år med flere boliger og 

flere barn i nevnte område. Videre vil gjennomgangstrafikk og dårlig kjøreatferd kunne skape 

uheldige situasjoner.  

 

Etter en ny vurdering, og som et ledd i trafikksikkerhetsarbeidet, foreslår administrasjonssjefen 

at den kommunale veien på Sekkemo – Lavollen skiltes 50 km/t, og området som oppfattes som 

gårdstun skiltes til 30 km/t. 

 





Richard Reiersen
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Søknad om å få satt ned fartsgrensen fra 60 km/t til 30 km/t.

Hei! Jeg heter Richard, jeg er  8  år og bor på Sekkemo. Jeg har fire mindre søsken, snart fem.

Da jeg var liten søkte mamma og pappa om å få satt ned fartsgrensen, men dem fikk nei.

Kommunen mente at veien ikke ble brukt til gjennomkjøring. Det stemmer ikke. Jeg ser ofte

at busser og biler tar av nede med kirka og kjører forbi oss og videre innover til Kjækan. Det

er også bygd flere hus nå. Også er det gårdstun. Og der det er mange hus på begge sider av

veien bruker det .å være 30 km/t.

Når slekt og venner kommer på besøk er vi ofte 10-15 unger som er sammen og leker. Da

bruker vi veien både om sommeren og om vinteren. Om sommeren for eksempel sykler vi,

hopper paradis eller noen går med dukkevogn. Om vinteren sparker vi eller leker brøytebil.

Jeg er redd de minste ungene ikke skal passe seg for busser, biler, fire- hjulinger osv som

suser forbi. I 60 km/t går det veldig fort. Pappa har forklart meg at stoppelengden på tørr

grus er ca 42 meter og for hard snø ca 73 meter.

Det er hus på begge sider av veien. Vi går og springer ofte mellom husene når vi er ute og

Ieker. Også er det bakketopp der de fleste husene er samlet. Det er under bakketoppen vi

krysser veien når vi skal i fjøset. Og der er vi jo mye.

Om vinteren når det er mørketid er det spesielt farlig siden det ikke er veilys. Derfor vil vi

gjerne at kommuinen kan sette opp lys ved veien. Med å sette ned fartsgrense og sette opp

lys vil det bli mye tryggere for oss. Det er også viktig at veien blir tryggere fordi det er

skoleveien vår.

Håper dere er snille og kan ordne dette.

Vennlig hilsen

Et HARP /Qmflél W”
ic  ard Reiersen



Post  Kvænangen

Fra: Joachim Bakke <joabakk@politiet.no>

Sendt: 17. august 2015 10:05
Til: Post Kvænangen
Emne: Deres ref 2015/203-17

Viser til brev av 06.08.15.

Politiet har ingen synspunkter hva gjelder fartsgrense på kommunal vei, Sekkemo. Ikke utover at
fartsgrensen bør sikre en trygg vei for brukerne.

For øvrig bes det om at all post til Iensmannskontoret sendes elektronisk til:

post.troms@golitiet.no

Joachim Bakke

pob

Troms politidistrikt

Nordreisa og Kvænangen tjenestekontor

Telefon: 77764300/ 488 87556

E-post: joabakk@golitiet.no
www.Qoliti.no
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Høring på forslag om endring av motorferdselloven- Åpning for "catskiing" 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 00018H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges frem til drøfting i utvalget.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Miljødirektoratet har sendt ut høringsbrev med forslag til endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag angående åpning for 

Catskiing. Dette innebærer at det kan etableres løyper som kan benyttes for å transportere folk 

med, beltevogn, tråkkemaskin eller annet tyngre beltekjøretøy opp på et fjell for å stå på ski ned 

igjen. Det åpnes bare for slik bruk i forbindelse med reiselivsnæring. 

 

Framgangsmåten for å fastsette slike løyper er bestemt til å følge samme krav som for fastsetting 

av rekreasjonsløyper for bruk av snøscooter. Dette innebærer fastsetting av forskrift etter 

nærmere fastsatte utredninger og vurderinger.  

 

Det er foreslått to ulike alternativ. Et alternativ krever at slik kjøring skal ta utgangspunkt i 

eksisterende alpinanlegg mens det andre alternativet også åpner for at slik aktivitet kan pågå 

uten slik tilknytning.  

 

Høringsfristen er satt til 18. desember. 



Vurdering 

 

Generelt vil åpning for catskiing kunne medføre fordeler ved at reiselivsbedrifter kan tilby 

denne tjenesten og dermed dekke behovet til den gruppen skikjørere som etterspør denne 

aktiviteten. Dette kan skape grunnlag for økt inntjening blant lokale turist- og reiselivsbedrifter. 

På den annen side vil åpning for catskiing kunne medføre ulemper for andre grupper i samfunnet 

ved at mer motorisert ferdsel i fjellet fører til økt ferdsel, støy, eksoslukt m.v. i naturområder 

som kan være viktige for naturmangfold og/eller utøvere av andre former for friluftsliv. Økt 

motorisert ferdsel i fjellet kan også komme i konflikt med andre former for naturbasert reiseliv, 

der kvaliteter som stillhet, ro og uberørthet er viktige. Økt ferdsel i krevende fjellterreng vil 

kunne påvirke antallet ulykker i fjellet.  

 

Av de to foreslåtte alternativene så er det for Kvænangen sin del bare alternativ to som vil være 

av betydning siden vi ikke har alpintanlegg. Dersom vi skal ha mulighet for å legge ut slike 

løyper så bør vi melde om at alternativ to er å foretrekke. Kvænangen kommune bør vurdere å 

komme med synspunkt om vi ønsker at regelverket skal åpne for catskiing og hvordan vi ser for 

oss at dette bør fungere.  

 



   
2015

MILIØ-
' DIREKTORATET     W orionmring,

i

lht. adresseliste

Trondheim, 29.10.2015

Saksbehandler:Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
Marit Johanne Birkeland

Deres ref.:
2015/11167[Deres ref.]

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag — åpning for

catskiing

Klima- og miljødepartementet har i brev av 26. oktober 2015 bedt Miljødirektoratet om å utarbeide

et høringsbrev med forslag til endringer i reglene for motorferdsel i utmark slik at catskiing kan

tillates innenfor visse rammer.

I tråd med oppdraget sender Miljødirektoratet med dette ut forslag til endringeri lov 10. juni 1977

nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr 356 for

bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift), som åpner for denne

aktiviteten.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget også bør

forelegges underliggende organer mv. som ikke er oppført på lista.

Høringsbrev og skjema for å gi tilbakemelding finner du også på www.miljodirektorateLno/under

høringer.

Det er også mulig å sende inn høringskommentarer pr. e-post til gost@miljodir.no eller per brev til

Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim. Vennligst merk brevet/ e-post med vår

referanse 2015/11167.

Høringsfrist er 18. desember 2015.

Miljødirektoratet gjør samtidig oppmerksom på at Klima- og miljødepartementet har bedt

direktoratet om også å utarbeide et høringsbrev med forslag om å tillate bruk av el-sykkel i utmark

innenfor visse rammer. Et slikt høringsbrev vil sendes fra direktoratet om kort tid.

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim lTelefon: 03400/73 58 05 00 I Faks: 73 58 05 01

E-post: post@miljodir.no lInternett: www.miljødirektoratet.no I Organisasjonsnummer: 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim l Grensesvingen 7, 0661 Oslol
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1  Gjeldende  rett og bakgrunnen for forslaget

Motorisert ferdsel i utmark er som hovedregel forbudt, jf. § 3 i motorferdselloven.

Motorferdselloven med tilhørende forskrifter gjør imidlertid flere unntak fra forbudet. Unntakene

knytter seg i all hovedsak til nyttekjøring. Det fremgår av motorferdsellovens forarbeider at

utgangspunktet for reguleringen av motorisert ferdsel i utmark er å begrense ferdselen til formål og

behov som har en allment akseptert nytteverdi, og derved begrense unødvendig kjøring og

fornøyelseskjøring. Samtidig skal regelverket sikre at den kjøring som er tillatt skjer til minst mulig

skade og ulempe for naturmiljø og friluftsliv.

Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag (nasjonal forskrift) åpner for

eksempel for opparbeiding og preparering av skiløyper og skibakker for allmennheten og for

konkurranser, når det foretas av kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag eller turistbedrifter.

Denne tillatelsen åpner for selve opparbeidingen og prepareringen av løypene og eventuelle bakker,

og det forutsettes at dette gjøres for allmennheten. Bestemmelsen åpner ikke for persontransport

til gitte utgangspunkt for å kunne stå på ski ned igjen.

Kommunene har myndighet til å gi tillatelser til kjøring innen visse rammer. I nasjonal forskrift er

det gitt en unntaksbestemmelse som sier at kommunestyret kan gi tillatelser dersom søkeren

påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte.

En aktivitet som catskiing faller utenfor de formål kommunene i dag har adgang til å dispensere for.

I Rundskriv T-1/96 har departementet presisert at aktiviteter som f.eks. snørekjøring ikke fyller

kravet i forskriften  §  6 om «særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring».

Forskrift om tillatelse til bruk av beltebil gir videre adgang til å gi tillatelse til bruk av beltebil i

tilfeller der det tidligere har vært drevet rutetransport etter løyve i den tidligere samferdselsloven.

Denne adgangen begrenser seg i praksis til transport til et svært begrenset antall turisthytter.

Motorferdsel i utmark for fornøyelse har som hovedregel vært forbudt i Norge, men med unntak for

Nord-Troms og Finnmark som har hatt snøskuterløyper åpne for allmennheten. Våren 2015 vedtok

Stortinget å endre loven slik at kommunene kunne gis adgang til å planlegge løyper for kjøring med

snøskuter. Endring i motorferdselloven og nasjonal forskrift trådte i kraft fra og med 19. juni 2015.

Endringene innebærer at kommunene kan fastsette snøskuterløyper innenfor visse rammer.

Regelverket oppstiller krav til hvor løypene kan legges, hvilke hensyn som må tas, krav til utredning

og DFOSGSS.

Departementet hari Prop. 35 L (2014-2015) Endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

presisert at kommunene kun er gitt en hjemmel til å etablere løyper for fornøyelseskjøring med

snøskuter, og at bestemmelsen ikke hjemler fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy som for

eksempel ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskiner (catskiing).

Departementet viser til at catskiing har et annet formål enn bruk av snøskuter, og at slik aktivitet

trolig vil innebære ferdsel i områder der snøskuterløyper er uaktuelt, for eksempel i bratte

fjellsider på Vestlandet og i Nord-Norge. I proposisjonen viser departementet til at de vil sende på

høring et eget forslag om catskiing.
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Med bakgrunn i dette har departementet gitt Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide forslag til

regelverk, sende forslag til regelverksendringer på høring, samt sammenstille høringsuttalelser og

utarbeide en tilrådning til departementet. Klima- og miljødepartementet ber direktoratet i

oppdragsbrevet om å høre både et forslag der catskiing avgrenses til eksisterende skisenter, og et

forslag der det ikke foreligger en slik begrensning.

Miljødirektoratet fremmer derfor forslag til endringeri regelverket for motorisert ferdsel i utmark,

som åpner for slik aktivitet. Vi har ikke tatt stilling til eventuelle andre regelverk som kan regulere

slik aktivitet.

2  Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av

motorkjøretøyer  i  utmark og på islagte vassdrag

En åpning for catskiing forutsetter en endring i motorferdselloven. Direktoratet har derfor

utarbeidet forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift om bruk av motorkjøretøyer i

utmark og på islagte vassdrag.

Miljødirektoratet foreslår at det åpnes for catskiing ved at kommunene gis adgang til å fastsette

løyper som kan benyttes til slik bruk. Direktoratet foreslår at dette skjer etter samme prosess som

ved fastsetting av snøskuterløyper, og der regelverket gir de samme rammene med tanke på hvor

løypene kan legges og hvilke hensyn som skal tas. Selv om formålet med løypene er forskjellig

mener Miljødirektoratet at det er naturlig å legge til grunn de samme begrensninger for hvor

catskiing-løyper kan legges som for snøskuterløyper, og at løypene planlegges og forvaltes etter

samme prinsipper.

2.1 Hva menes med catskiing
Navnet catskiing kommer av at tråkkemaskiner blir kalt snowcat på engelsk, og hovedprinsippet i en

slik aktivitet er å bli transportert opp på fjellet med tråkkemaskin eller liknende, for så å kunne stå

på ski ned igjen utenfor preparerte skibakker.

Direktoratet kjenner ikke til at det finnes en eksakt definisjon på begrepet catskiing, men vi legger

til grunn at formålet med aktiviteten er å bli transportert opp i fjellet for alpin skikjøring. Dette

som et alternativ til å bruke skiheis eller å gå opp selv. Bruk av tråkkemaskiner e.l. for å

transportere turister eller andre inn i fjellheimen for andre formål (kollektivtransport inn i fjellet)

faller utenfor definisjonen vi legger til grunn i denne høringen.

2.2 Lov om motorferdsel  i  utmark og vassdrag

Motorferdselloven § 4a, andre ledd, åpneri dag for at departementet kan gi kommunestyret, eller

annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper

for fornøyelseskjøring med snøskuter på vinterføre.

Bestemmelsen er utformet som en forskriftshjemmel. Departementet får myndighet til å gi

kommunene anledning til å fastsette løyper for kjøring med snøskuter. Bestemmelsen gir videre
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rammer for departementets forskriftskompetanse og kommunens planlegging, herunder

bestemmelser om hvor slike løyper kan legges og hvilke hensyn kommunene skal ta for å sikre

tilstrekkelig ivaretakelse av friluftsliv, naturmangfold mv.

Motorferdselloven § 4a, andre ledd, omhandleri dag kun løyper for kjøring med snøskuter.

Miljødirektoratet foreslår at bestemmelsen tilføres et nytt ledd, som åpner for at departementet i

forskrift også kan gi kommunene adgang til å fastsette løyper for catskiing.

Direktoratet foreslår at bestemmelsen lyder som følgende (endring i kursiv):

§  4  a. (Forskrift om bruk av motorkjøretøyeri utmark og på islagte vassdrag)

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt

av departementet.

Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøscooter på vinterføre. l

kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,

Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa

på islagt vann for å raste.

Departementet kan tilsvarende gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med

tyngre beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing).

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve

terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre

ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder,

landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting

av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i

influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene planlegges, og

vurdere disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling,

herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre og tredje

ledd.

Nytt tredje ledd åpner for at departementet kan gi forskrift som åpner for at kommunene kan

fastsette løyper som kan benyttes til persontransport med tyngre beltekjøretøy for alpin skikjøring.

Departementet kan i slik forskrift gi nærmere regler om hvilke krav som gjelder for løypene og om

prosessen kommunen skal følge når løypene fastsettes.

Med alpin skikjøring menes aktiviteter som slalåm, telemark, kjøring med brett mv. Bestemmelsen

åpner for å fastsette løyper til områder utenfor preparerte alpinbakker som er egnet for slikt

formål.

Med «vinterføre» menes mark som er dekket av naturlig vintersnø. Hele løypa skal være dekket av

et bærende snølag, og løypene kan ikke brukes når deler eller flekker i løypa ikke lenger er dekket

av snø. Det er en forutsetning at aktiviteten utføres på et underlag som ikke gir markskade.
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Bestemmelsen avgrenser bruk av løypene til å gjelde tyngre beltekjøretøy. Med tyngre

beltekjøretøy menes tråkkemaskiner, beltevogner e.l. Tyngre beltekjøretøy er kjøretøy med

egenvekt over 400 kg, jf. skillet mellom beltebil og beltemotorsykkel i kjøretøyforskriften § 2-5.

Bruken av ordet «beltekjøretøy» innebærer at også beltegående motorvogner med konstruktiv

hastighet på 30 km/t eller mindre omfattes. Snøskutere eller ATV med belter vil imidlertid ikke

komme inn under definisjonen. Løyper for snøskuter må dermed fastsettes etter andre ledd.

2.3 Forskrift for bruk av motorkjøretøyer  i  utmark og på islagte vassdrag

Miljødirektoratet foreslår at det fastsettes en ny bestemmelse i forskrift om bruk av

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, §  4  b, som åpner for fastsetting av løyper for

persontransport i forbindelse med alpin skikjøring. Direktoratet har fremmet to forslag til

bestemmelser, i henhold til oppdraget fra Klima- og miljødepartementet.

Forslag til bestemmelser sammenfaller i stor grad med forskriften §  4  a som omhandler fastsetting

av snøskuterløyper. Forslaget legger opp til at det er de samme rammer kommunene kan planlegge

løyper innenfor, og de samme kravene til prosess.

Ny § 4b  — alternativ 1:

Tyngre beltekjøretøy kan i turist- og reiselivsnæring brukes på vinterføre i løyper fastsatt i

medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet

ledd.

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette

løyper med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg for persontransport med tyngre bel tek jøretøy

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing).

Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi

bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Bruk av løypene er ikke

tillatt etter 5. mai. I sentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om

våren etter 25. april. §  9  unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende.

§ 4a, tredje til åttende ledd gjelder tilsvarende for fastsetting av løyper for transport i

forbindelse med alpin skikjøring.

Bestemmelsen åpner for bruk av tråkkemaskiner, beltevogner o.l i fastsatte løyper, i samsvar med

de bestemmelser som kommunen gir til løypene. Det er en forutsetning at bruken er knyttet til

turist- og reiselivsnæring, det vil si at transporten skjeri tilknytning til ervervsvirksomhet i

reiselivsnæringa. Bestemmelsen åpner dermed ikke for at enkeltpersoner eller frivillige lag og

foreninger benytter løypene med motorkjøretøy.

Bestemmelsen slår videre fast at kommunen har myndighet til å fastsette løypene som transporten

etter første ledd skal foregå i. Formålet med løypene skal være å transportere personer opp i fjellet

for at de skal stå ned på alpinski, snøbrett eller lignende, og løypene må følgelig legges til områder

som er egnet for alpin skikjøring. Bestemmelsen gir ikke hjemmel til å fastsette løyper til andre

formål, heller ikke for å fastsette løyper som utelukkende har som mål å transportere skiturister til

gode utgangspunkter for skitureri fjellet. Kommunen har ingen plikt til å fastsette løyper.
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Som for snøskuterløyper fattes vedtaket i form av ei forskrift. Miljødirektoratet antar likevel at en

catskiing-løype, i motsetning til snøskuterløypene, i praksis ofte kun vil kunne vil benyttes av en

bestemt enkeltaktør eller gruppe aktører. Overfor disse vil vedtaket etter omstendighetene også

kunne være et enkeltvedtak. Dette innebærer i tilfelle at også bestemmelsene i forvaltningslovens

kapittel IV til VI får anvendelse overfor parten. Dette innebærer blant annet at den vedtaket

direkte gjelder får partsrettigheter i saken.

Med eksisterende alpinanlegg menes etablerte anlegg som drives uavhengig av catskiing-

virksomheten. Det forutsettes at løypene starteri tilknytning til alpinanlegget. En avgrensning til

eksisterende anlegg innebærer at det er et begrenset antall steder det kan være aktuelt å åpne for

slik aktivitet.

Løypene skal fastsettes i eget kart, som på en entydig og forståelig måte viser hvor løypene skalgå.

Kartet inngåri kommunens vedtak om løyper sammen med bestemmelser for bruken av løypene.

Når kart og bestemmelser er vedtatt skal løypene tegnes inn på kartet til kommuneplanens arealdel.

I likhet med snøskuterløyper kan også løyper for catskiing forstyrre dyrelivet, samt komme i konflikt

med reindriftshensyn. Løyper for catskiing vil komme i tillegg til snøskuterløyper, og kan øke

forstyrrelsen av dyrelivet ytterligere. I vårt forslag til bestemmelse har vi satt begrensninger for når

løypene kan brukes tilsvarende som for snøskuterløyper.

Bestemmelsen i forskriftens § 4a, tredje til åttende ledd, viser til krav til prosess og føringer for

hvor løypene kan legges.

Det er forvaltningsloven kapittel VII om forskrifter som gjelder for kommunens utarbeidelse og

vedtakelsen av løypekart og bestemmelser om løyper. Forslaget skal sendes på høring som beskrevet

i plan- og bygningsloven  §  11-14. Av kommunens vedtak skal det framgå hvordan innkomne

uttalelser til forslaget og konsekvensene av løypene med bestemmelser har vært vurdert, og hvilken

betydning disse er tillagt, samt kommunens vurdering av de hensyn kommunen skal ta. Vedtaket

skal kunngjøres etter plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.

Løypene skal ikke legges i verneområder, foreslåtte verneområder eller nasjonale villreinområder.

Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve terrenginngrep.

Videre plikter kommunen å ta særskilt hensyn til støy og andre ulemper for friluftslivet. Kommunen

skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder, landskap, kulturminner og

kulturmiljø og sikkerheten for de som kjører og andre. I likhet med prosessen for snøskuterløyper

må kommunen før forslag sendes på høring utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og

naturmangfold i influensområdet, samt kartlegge og verdsette friluftslivsområdene der løypene

planlegges og vurdere betydningen av disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i

kommunen.

Løyper for catskiing vil skille seg fra vanlige snøskuterløyper ut fra at det først og fremst er i bratt

terreng løyper for catskiing er aktuelle. Løypene for catskiing vil typisk være i områder der det kan

være skredfare, og det krever derfor god kunnskap om snøforhold og skredfare. I planleggingen av

løypene er det viktig å vurdere potensialet for skredfare, og det anbefales at snøskredfaglig

ekspertise konsulteres før løypene fastsettes.
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I likhet med ved fastsetting av snøskuterløyper forutsettes det at grunneier samtykker før løyper

vedtas. Grunneier kan gi sitt samtykke på vilkår.

Kommunestyrets vedtak om Snøscooterløyper kan påklages til fylkesmannen. Forvaltningsloven

kapittel VI gjelder, likevel slik at vedtaket bare kan påklages av grunneiere og rettighetshavere til

eiendommeri løypenes influensområde, Sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis

interesser blir berørt av løypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer. I den

grad vedtaket må anses som et enkeltvedtak overfor et alpinsenter eller lignende, vil også parten få

klagerett.

Direktoratet viser for øvrig til merknader til nasjonal forskrift § 4a, som vil gjelde tilsvarende så

langt de passer. Merknader ligger på lovdata sammen med forskrift for bruk av motorkiøretøyeri

utmark og på islagte vassdrag.

Ny § 4b  — alternativ 2:

Tyngre beltekjøretøy kan i turist- og reiselivsnæring brukes på vinterføre i løyper fastsatt i

medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet

ledd.

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette

løyper for persontransport med tyngre beltekjøretøy til utgangspunkter for alpin skikjøring

(catskiing).

Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi

bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Bruk av løypene er ikke

tillatt etter 5. mai. I sentral områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om

våren etter 25. april. §  9  unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende.

§ 4a, tredje til åttende ledd gjelder tilsvarende for fastsetting av løyper for transport i

forbindelse med alpin skikjøring.

Forskjellen mellom alternativ 1 og alternativ 2 er at adgangen til å åpne for catskiing i alternativ 1

er avgrenset til eksisterende alpinanlegg. Alternativ 2 innebærer at også andre områder kan tas i

bruk til slikt formål, forutsatt at det gjennomføres en prosess som regelverket fastsetter. Utover

dette viser vi til omtale av bestemmelsen under alternativ 1.

3 Samfunnsøkonomiske konsekvenser knyttet til forslagene

Direktoratets forslag til bestemmelser vil i seg selv ikke bidra til å avgrense omfanget eller den

geografiske utbredelsen av catskiing-løyper i Norge. Hvilket omfang catskiing vil kunne få i Norge

henger blant annet sammen med hvor populær aktiviteten blir, hvor mye det koster å etablere slike

tilbud, samt hvordan kommunene vil komme til å praktisere regelverket. Fordi alle disse faktorene

er preget av usikkerhet, er det vanskelig å si noe konkret om hvor stort omfang catskiing kan få i

Norge. Eksisterende alpinanlegg har trolig både kompetanse, tråkkemaskiner og annet utstyr som

trengs for å utvide sitt anlegg til også å omfatte tilbud om catskiing. For alpinanlegg som ligger ved

fjell som er egnet for slik aktivitet er terskelen derfor trolig lav for etablering av slike tilbud.
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Utenfor etablerte anlegg er terskelen trolig noe større, men vi mener det er grunn til å anta at

kostnadene ved å starte opp slike tilbud kan være moderate også her. Moderate

etableringskostnader kombinert med mulig høy betalingsvillighet for catskiing kan skape grunnlag

for lønnsom drift en rekke steder i Norge. Det kan derfor ikke utelukkes at det søkes etablert mange

løyper for catskiing og at omfanget av aktiviteten potensielt vil kunne bli stort.

Generelt vil åpning for catskiing kunne medføre fordeler for samfunnet ved at reiselivsbedrifter og

alpinsentre kan tilby denne tjenesten og dermed dekke behovet til den gruppen skikjørere som

etterspør denne aktiviteten. Dette kan skape grunnlag for økt inntjening blant lokale turist- og

reiselivsbedrifter. På den annen side vil åpning for catskiing kunne medføre ulemper for andre

grupperi samfunnet ved at mer motorisert ferdsel i fjellet fører til økt ferdsel, støy, eksoslukt m.v.

i naturområder som kan være viktige for naturmangfold og/eller utøvere av andre former for

friluftsliv. Økt motorisert ferdsel i fjellet kan også komme i konflikt med andre former for

naturbasert reiseliv, der kvaliteter som stillhet, ro og uberørthet er viktige, som for eksempel

guidede skiturer e.l. Økt motorisert ferdsel i utmark kan således bidra til redusert inntjening blant

turist- og reiselivsbedrifter som lever av å tilby slike kvaliteter til kundene. Økt ferdsel i krevende

fjellterreng vil også kunne påvirke antallet ulykkeri fjellet. Ulykker og redningsaksjoneri fjellet

medfører potensielt store samfunnsmessige kostnader og bør vurderes nærmere i sammenheng med

fastsetting av løyper for catskiing.

I forslaget legges det opp til at kommunene får ansvar for utredning og aweining av konsekvenser

ved etablering av løyper for catskiing, og før vedtak må kommunen veie ulike hensyn opp mot

hverandre. Fjellområder som kan bli populære destinasjoner for catskiing representerer ofte viktige

fellesgodeverdier ut over den verdiskapingen de potensielt gir for lokale reiselivsbedrifter eller for

enkeltkommuner. Foruten at fjellområder kan være attraktive rekreasjonsområder for flere enn

innbyggerne i en bestemt kommune, tillegger mange mennesker det også verdi å vite at

naturområder er fri for motorisert ferdsel, uten at de selv har intensjoner om å bruke området i dag

elleri fremtiden (ikke-bruksverdi). En hensiktsmessig forvaltning av fellesgodene som fjellene våre

representerer fordrer derfor at den enkelte kommune er bevisst at også innbyggere utenfor

kommunegrensen kan ha preferanser for hvorvidt det skal åpnes for catskiing, eventuelt i hvilke

områder og i hvilket omfang denne aktiviteten bør tillates.

Mens bedrifter som ønsker å etablere catskiingtraseer er klart definert, godt organisert og kan

jobbe målrettet for sin sak, er det gjerne slik at de mange som driver med andre former for

rekreasjon og friluftsliv bare i mindre grad er samordnet i å fremme sine syn i enkeltsaker. Fordi de

mange som representerer de allmenne interessene kan være vanskelig å identifisere (fordi de er

dårlig organisert) kan det være krevende for kommunene å få begrep om omfanget av

samfunnskostnadene ved å åpne for catskiing. Hensynet til ivaretakelse av natur- og

friluftsinteressene til innbyggere som bor både i og utenfor kommunegrensen stiller følgelig krav til

at vertskommunen ivaretar disse hensynene når de skal vurdere søknader om etablering av løyper

for catskiing.

En åpning for catskiing innebærer åpning for en ny motorisert aktivitet i norske fjell. Dette reiser

problemstillinger knyttet til vurdering av den samlede belastning som løyper for catskiing,

snøskuterløyper og annen motorisert ferdsel vil ha for naturmangfoldet og friluftslivsinteressene.

Regelverket for etablering av løyper for catskiing bygger på de samme prinsipper som ved
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fastsetting av snøskuterløyper. Ettersom regelverket for snøskuterløyper ku1 har hatt virkning i kort

tid har direktoratet ikke grunnlag for å si noe om kommunenes erfaringer med disse prosessene, og

heller ikke hvordan hensynet til den samlede belastningen på tvers av kommunegrenser er ivaretatt.

Det er derfor usikkerhet knyttet til hvordan kommunens planlegging av løyper fungereri praksis.

Miljødirektoratet ønsker tilbakemelding på forslaget om å åpne for catskiing. Vi ber særlig om

tilbakemelding på om utformingen av bestemmelsene i tilstrekkelig grad balanserer ønsket om å

åpne for catskiing med hensynet til ivaretakelse av naturmangfoldet og de øvrige fellesgodeverdiene

som norske fjellområder representerer. Miljødirektoratet ber videre om høringsinnspill som bidrar

til å kaste lys over usikkerheten omkring mulig omfang, samfunnskostnader og samlet

miljøbelastning under de to alternativene modellene for åpning.

4 Økonomisk og administrative konsekvenser

De foreslåtte endringene vil innebærer økte administrative kostnader for kommunene som ønsker å

gjennomføre prosess for fastsetting av løyper for catskiing. Det er likevel opp til den enkelte

kommune om den ønsker å fastsette slike løyper. Direktoratet legger til grunn at det gjerne vil være

private som fremmer forslag om løyper, herunder sørger for nødvendige undersøkelser og

utredninger. Forslaget kan også innebære merarbeid hos fylkesmennene med behandling og

oppfølging av forslag fra kommunene.

5 Samlet fremstilling av endringsforslagene

I lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag gjøres følgende endringer:

§  4  a. skal lyde:

§  4  a. (Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)

Motorkjøretøyer kan i utmark og på islagte vassdrag bare brukes i samsvar med forskrift gitt

av departementet.

Departementet kan gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret

bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for kjøring med snøskuter på vinterføre. I

kommunene Finnmark og Nord-Troms (kommunene Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa,

Skjervøy og Storfjord) omfatter myndigheten også adgang til i forskrift å tillate kjøring ut av løypa

på islagt vann for å raste.

Departementet kan tilsvarende gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med

tyngre beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkt for alpin skikjøring (catskiing).

Løypene skal ikke legges i verneom råde, foreslåtte verneområder eller nasjonale

villreinområder. Løypene skal ikke være til vesentlig skade eller ulempe for reindriften eller kreve

terrenginngrep. Ved fastsetting av løypene skal kommunen ta særskilt hensyn til støy og andre

ulemper for friluftslivet. Kommunen skal også ta hensyn til naturmangfold, bolig- og hytteområder,

landskap, kulturminner og kulturmiljø og sikkerheten for dem som kjører og andre. Før fastsetting

av løypene skal kommunen utrede virkningen løypene vil ha for friluftsliv og naturmangfold i
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influensområdet, samt kartlegge og verdsette fri luftslivsområdene der løypene planlegges, og

vurdere disse områdene opp mot øvrige friluftslivsområder i kommunen.

Departementet kan  i  forskrift gi nærmere regler om løypene og kommunens saksbehandling,

herunder regler om klage på kommunens vedtak om fastsetting av løyper etter andre og tredje

ledd.

I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyeri utmark og på islagte vassdrag gjøres

følgende endringer:

Ny §  4b. skal lyde

Alternativ 1:

Tyngre beltekjøretøy kan i turist- og reiselivsnæring brukes på vinterføre i løyper fastsatt  i

medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter annet

ledd.

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette

løyper med utgangspunkt i eksisterende alpinanlegg for persontransport med tyngre beltekjøretøy

til utgangspunkter for alpinskikjøring (catskiing).

Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi

bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og kjøretider. Bruk av løypene er ikke

tillatt etter 5. mai. Isentrale områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om

våren etter 25. april. §  9  unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende.

§ 4a, tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende for fastsetting av løyper for transport av

skikjørere.

Eller

Alternativ 2:

Tyngre beltekjøretøy kan i turist- og reiselivsnæring brukes på vinterføre i løyper fastsatt

i medhold av bestemmelsen her, innenfor de rammer som følger av kommunens forskrift etter

annet ledd.

Kommunestyret eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan fastsette

løyper for persontransport med tyngre beltekjøretøy til utgangspunkter for alpin skikjøring

(catskiing).

Løypene skal vises i kartet til kommuneplanens arealdel. Kommunestyret skal i forskrift gi

bestemmelser om bruken av løypene, herunder om kjørefart og k jøretider. Bruk av løypene er ikke

tillatt etter 5. mai. lsentral områder for kalving og flytting av rein skal løypene være stengt om

våren etter 25. april. §  9  unntatt første ledd første punktum gjelder tilsvarende.

§ 4a, tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende for fastsetting av løyper for transport av

skikjørere.
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Norges idrettsforbund og olympiske komite

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Norges Skiforbund

Norges Skogeierforbund

Norges vassdrag og energidirektorat

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norske Reindriftssamers landsforbund

Norske tindevegiedere (NORTIND)

Norsk allmenningsforbund

Norsk folkehjeip

Norsk friluftsliv

MILJØ-
DI RE KTORATET
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Norskog

Politidirektoratet

Riksadvokaten

Riksantikvaren

Regjeringsadvokaten

La ndbruksdirektoratet

SABIMA

Sametinget

'Statskog SF

Utmarkskommunenes sammenslutning

Vegd ire kto ratet

Verneområdestyrene

Villreinnemndene

Villreinrådet i Norge

Virke

WWF-Norge

Økokrim

 ' MILJØ-
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/145 -11 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 23.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

45/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Klage på vedtak om avvising av delingssøknad på gnr/bnr 31/6 -Magnar 

Stensvik 

Henvisning til lovverk: 

Plan og bygningsloven § 12-1 

Forvaltningsloven Kap. 6 

 

Vedlegg 

1 00006H.pdf 

2 15/145. Delingssøknad for tomt til fritidsformål.   31/6 

3 00002H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Klagen tas ikke til følge. Krav om reguleringsplan før videre utbygging opprettholdes. 

Saken sendes til fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Magnar Stensvik har klaget på vedtak om å avvise delingssøknad på gnr/bnr 31/6.  

 

Forvaltningslova sier at enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). For vedtak etter plan og 

bygningslova er Fylkesmannen klageinstans. Kommunen skal behandle klagen som 

underinstans. Kommunen kan velge å gjøre om vedtaket eller stadfeste vedtaket. Dersom 

kommunen ikke omgjør vedtaket går saken til Fylkesmannen for endelig behandling. 

Kommunen kan også avvise klagen dersom vi mener at klagen ikke tilfredsstiller 

forvaltningslovens vilkår for klage. 

 



Arealet som er søkt fradelt er markert med blå strek i kartet.  

 
 

Kvænangen kommune mottok 22. januar søknad fra Magnar Stensvik om deling av eiendom 

gnr/bnr 31/6. Formålet med søknaden er fradeling av areal som skal benyttes til tomt for bolig eller 

fritidsbolig. Arealet er 3900m2 og ligger på nedsida av fylkesvegen i nærheten av Kjækan skole.    
 

I delegert vedtak 110/15, datert 07. september ble søknaden avvist gjennom følgende vedtak: 

 

«Kvænangen kommune viser til bestemmelsene i gjeldende arealplan og godkjenner ikke fradeling 

av fritidstomt fra 31/6 uten en reguleringsplan som kan tillate dette.  

Begrunnelsen er at det er fradelt 5 tomter til fritidsformål fra denne eiendommen i denne 

planperioden uten godkjent reguleringsplan.» 
 

Vedtaket sier at ytterligere fradelinger og dispensasjoner fra kommuneplanen ikke kan tillates 

uten at det utarbeides reguleringsplan for området.  

 

I Kommuneplanen sin arealdel fra 1995 så er området satt av til område for fritidsbebyggelse. I 

bestemmelsene til planen står det at flere enn 3 enkeltfradelinger av fritidsboliger i LNF-B-

områder krever vedtatt bebyggelsesplan. Kvænangen kommune har praktisert denne 

bestemmelsen til å gjelde tre fritidsboliger fra en grunneiendom. Områdene som er satt av til 

fritidsbolig i planen og har krav om reguleringsplan. Kommunen har likevel praktisert at det 

også kan gjøres inntil tre enkeltfradelinger på hver eiendom i områder satt av til fritidsbolig uten 

at det er krevd reguleringsplan. På gnr/bnr 31/6 er det gjennomført flere fradelinger enn 3. 

 

I klagen viser grunneier til at flere av de oppgitte fradelingene gjelder utvidelse av eksisterende 

tomt, og en tomt er fra før planen ble vedtatt, men skillt ut i 1999 og to tomter gjelder 

festetomter. Omsøkt parsell ligger adskilt fra resten av gnr/bnr 31/6. Fra før er det delt fra to 

tomter fra denne teigen. Dette skjedde i 1991. Søker mener det ikke er plass til flere tomter her 

pga terrengforholdene. Hovedbruket ønsker også å forbeholde seg rett til tidligere naust og 

båtplass etter eventuell fradeling. Det er ikke definert om det skal bygges bolig eller fritidsbolig 

på den aktuelle parsellen. 

 

Det er utført en rekke fradelinger av tomter til fritidsformål på den aktuelle eiendommen. Noe er 

eldre enn gjeldene kommuneplan. Totalt er det 4 tomter med selvstendige bruksenheter som er 

gått ut i planperioden. Disse eiendommene er merket med rødt i tabellen:  

Forretningstype Forr.dato Involverte 

Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 31/6 (-1461.6), 31/6/1 (1461.6) 



Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 31/6 (-757.7), 31/6/2 (757.6) 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003 31/6 (-744.3), 31/50 (744.3) 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003 31/51 (225.1), 31/6 (-225.1) 

Kart- og delingsforretning (DL) 11.09.2001 31/49 (1031.9), 31/6 (-1031.9) 

Kart- og delingsforretning (DL) 22.09.1999 31/46 (1032.0), 31/6 (-1032.0) 

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991 31/41 (961.0), 31/6 (-961.0) 

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991 31/42 (1750.0), 31/6 (-1750.0) 

Skylddeling (SK) 16.08.1973 31/6 (-2000.0), 31/27 (2000.0) 

Skylddeling (SK) 25.08.1956 31/20, 31/6 

Skylddeling (SK) 04.06.1948 31/6, 31/17 

Skylddeling (SK) 15.07.1924 31/6, 31/2 

 

Forholdet til plan og bygningsloven: 

Plan og bygningslovens § 12-1 sier følgende om krav til utarbeidelse av reguleringsplan: 

 

Kommunestyret skal sørge for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen 

hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å 

sikre forsvarlig planavklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i 

forhold til berørte private og offentlige interesser. 

 

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. 

Vurdering 

Klagen kom innenfor fristen på 3 uker fra vedtaket var gjort kjent, og klagen er i tråd med 

bestemmelser i kap 6 i forvaltningsloven. 

 

Arealet ligger i kommuneplanen sin arealdel i utbyggingsområde med krav om reguleringsplan. 

Kvænangen kommune har en etablert praksis om at det maksimalt kan tillates 3 

enkeltfradelinger til fritidsformål fra en grunneiendom før det må utarbeides reguleringsplan. 

Dette fordi det da begynner å bli relativt store utbygginger der det bør foreligge en helhetlig plan 

før man går i gang. Dette vil kunne gi bedre helhetsløsninger. Videre vil det være mer rasjonelt 

for eier, naboer, rettighetshavere og offentlig forvaltning å utarbeide en helhetlig plan fremfor 

mange enkeltdispensasjoner. Det er likevel rom for et visst skjønn, særlig på store eiendommer 

og på eiendommer med flere teiger. Den aktuelle eiendommen er fordelt på tre teiger og det vil 

være et argument for å ikke kreve reguleringsplan i den aktuelle saken. På gnr/bnr 31/6 er det 

gjennomført en rekke fradelinger og utbyggingstiltak. To av dem er på den aktuelle teigen ved 

sjøen.  

 

Siden kommuneplanen sin arealdel ble vedtatt er det det gått ut fire tomter med selvstendige 

bruksenheter i tillegg til noen eiendommer som bare benyttes som tilleggsareal. En fradeling til 

vil neppe medføre store konsekvenser for miljø og samfunn i dette ene tilfellet, men det er 

likevel et viktig prinsipp med tanke på at større utbygginger skal være tilstrekkelig planlagt og 

utredet. Det vil også være et spørsmål om likebehandling. Prinsippet om maksimalt tre tomter er 

en innarbeidet forvaltningspraksis og det er utarbeidet reguleringsplaner i forbindelse med 

fritidsbebyggelse for andre eiendommer som ligger i like i nærheten.   

 

Administrasjonen anbefaler derfor at vedtaket datert 7. september opprettholdes. Saken vil da gå 

til Fylkesmannen for videre klagesaksbehandling. Dersom krav til reguleringsplan fravikes og 



saken behandles som en dispensasjonssak så må saken utredes, og statlige og regionale 

myndigheter må få anledning til å uttale seg før endelig vedtak kan fattes.     

 

 



Magnar Stensvik

Kirkegårdsvn. 59

9180Skjervøy

Kvænangen kommune

Teknisk etat

Rådhuset
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15/145. Delingssøknad for tomt  31/6.

Anke på avslag om tomtefradeling.

Viser til avslagsbrev og skal ikke kommentere dette utover at det virker som «slapp» behandling av

en saksbehandler som hadde fått masse tilleggsopplysninger fra undertegnede, da han tydeligvis ikke

hadde hverken kjennskap til området eller hadde satt seg inn ide planer som forelå og foreligger for

området.

Ankegrunner som jeg oppgir er som følgende:

1.

2.

3.

4.

Tomt 31/49, 31/50 og 31/51 tilhører samme eier og er egentlig bare utvidelser av første tomt

31/49.

Tomt 31/46 ble bebygd på 1980 tallet men ble dessverre ikke skilt ut før  i  1999. Dette med

tanke på arealplanen og antall tomter fradelt en eiendom.

Etter at jeg overtok eiendommen er hovedhus og en tomt til skilt ut. Dette er festetomter

som jeg har framtidige inntekter av. At de er utskilt er en sak men de står fortsatt i mitt eie.

Dette gjelder tomt 31/6/1 og 31/6/2. Tomt 31/6/2 er ikke bebygd ennå.

Eiendommen er oppdelt i tre parseller som ligger uavhengig av hverandre. Dvs. at en del er

delt i to pga. fv. 367. På den delen av eiendommen som ligger nedenfor fv. 367 er det

fradelt ut to tomter, hhv. 31/42 og 31/41 i 1991. Det er på denne parsellen at jeg ønsker

fradelt en siste tomt. Her er det kun mulighet for en tomt da terreng/beliggenhet ikke vil

gjøre det forsvarlig å fradele mer. Da det kun er en tomt som skal fradeles virker det noe lite

fleksibelt at jeg skal utarbeide en reguleringsplan for området som allerede var utbygd førjeg

overtok eiendommen. Denne tomten vil og ha en heftelse ved seg da hovedeiendommen vil

ha rett til å bevege seg over denne og ned til tidligere naust/støplass som ligger på denne

delen av eiendommen.



5. Denne siste tomten var utbygd med to naust en periode. Pga. uoverensstemmelser med

tidligere eier av eiendommen og hans slektninger ble begge naustene brent ned av «ukjente»

gjerningsmenn, midt på -90 tallet. Det har derfor i utgangspunktet stått bygninger her inntil

for få år siden.

6. Fradelingssøknad er ikke definert til fritid eller bolig da det ft. er usikkert hva som vil være

aktuellt å bygge her. Men kan opplyse at det står kjøpere til begge deler straks fradeling er

ett faktum. Om fradeling til fritid er enklest så går vi for det og omsøker heller senere.

Håper disse opplysninger kan falle meg til gode og at ett videre samarbeid med Kvænangen

kommune vil gi utbytte til begge parter i form av inntekter.

Vennligst

Magnar Stensvi

kguläoidc



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 
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Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 110/15 
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 2015/145-9 2829/2015 600 07.09.2015 

 

15/145. Delingssøknad for tomt til fritidsformål.   31/6 

Plan- og bygningsloven. 

 

Saksopplysninger:  

19.1.15 søkers det på fradeling av tomt til fritidsformål i område hvor gjeldende arealplanen 

tillater fritidsbebyggelse men har krav til reguleringsplan. Se bestemmelsene i gjeldende 

«arealplan». 

Kvænangen kommune har praktisert bestemmelsene slik at det er tillatt inntil 3 fritidshustomter i 

hvert område uten reguleringsplan.  

I omsøkte område er det, fra bruksnummer 6, fradelt 5 tomter til fritidsformål i planperioden. 

Se oversikt. 
Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 26.06.2013 31/6 (-1461.6), 31/6/1 (1461.6) Bolig 

Oppmålingsforretning (OP) 26.06.2013 26.06.2013 31/6 (-757.7), 31/6/2 (757.6) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003   31/6 (-744.3), 31/50 (744.3) fritid 
Kart- og delingsforretning (DL) 02.06.2003   31/51 (225.1), 31/6 (-225.1) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 11.09.2001   31/49 (1031.9), 31/6 (-1031.9) fritid 

Kart- og delingsforretning (DL) 22.09.1999   31/46 (1032.0), 31/6 (-1032.0) fritid 
Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991   31/41 (961.0), 31/6 (-961.0)   

Kart- og delingsforretning (DL) 20.11.1991   31/42 (1750.0), 31/6 (-1750.0)  

 

Vurderinger: 

Kvænangen kommune beklager at det har tatt tid med tilbakemelding på søknaden. 

Dette området har flere eiendommer, det er ikke vurdert om flere av eiendommene i dette 

området har fradelt parseller i denne planperioden (arealplanperioden). 

 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune viser til bestemmelsene i gjeldende arealplan og godkjenner ikke fradeling 

av fritidstomt fra 31/6 uten en reguleringsplan som kan tillate dette.  

Begrunnelsen er at det er fradelt 5 tomter til fritidsformål fra denne eiendommen i denne 

planperioden uten godkjent reguleringsplan. 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rolf Krag 

Konsulent 

Direkte innvalg:  

E-post: post@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



Journalnummer

E Rekvisisjon av kartforretning

E Søknad om deling av grunneiendom
jf. kap 2 og 3  i delingsloven  av  23. juni 1978 med tilhørende
forskrifter og §§ 63  og 66  i plan- og bygningsloven av  14.  juni 1985

Til oppmålingsmyndigheten i:

Kvænangen

Rekvlslsjonenlsøknaden gjelder  Gnr. lBnr. I  Festenr.

31 6

Eiendom

før d°""9 Bruksnavn/adresse

Kjækan

9161 Burfjord

Kartforretning over:

Det ü  A  -  hele grunneiendommen uten deling ü D Grensepåvisning etter målebrev
rekvlmresl E] 3 - fegegrunn E E  Deling av grunneiendom med

søkes om ü  C  - enkelte grenselinjer, -justeringer kamorretmng over Parse"

ü Annet:

D ll l hht
på 3953 ü Reguleringsplan ü Bebyggelsesplan ü Godkjent tomtedelingsplan E  Privat forslag

søknad om -jf. pbl  §  7, fra bestemmelser i:

di5P9"$85l0fl ü plan- og bygningslov ü forskrift ü vedtekt ü kommuneplan ü reguleringsplan ü bebyggelsesplan

Arealoppgave  I  daa (for Iandbruksmyndlgheten og Statistisk Sentralbyrå)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
El°nd°mm9n FØR Overflate- Annet Annet
dolinglbortfosting Fulldyrka dyrka Produktiv Produktiv skog- Myr ubebygd Bebygd Sum Dyrkbart

areal areal barskog lauvskog areal areal areal areal (2-7)

Gnr., bnr., festenr.

31/6 0,9 2,9 61,6 91 21 177,4

Areal som ønskes *
fradoltlbortfestet (i alt) 3,9

* jf 7  -  beskriv arealet

Berggrunn med litt krattskog.

Andre opplysninger og underskrift

Andre Arealoppgave er hentet fra takst fra  2011.

°PP-
lysninger

(f. eks. andre
rettighets-
havere av
betydning

Navn lTelefon

Hjemn-.9ls- Magnar  Stensvik 90910735

haV°r(°) Adresse IPostnr. ]Poststed

Kirkegàrdsveien 59 9180  Skjervøy

Sted l  Dato I  Underskrift

Underskrift Skjervøy 19.01.2015 ar Qefl Sm
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OPPLYSNINGER TIL REKVISISJONISØKNAD - fylles ut av søker

Nabooppgave

Det må legges ved kartlorienterende riss og andre dokumenter som viser grenser og naboforhold. Nabooppgaven nedenfor mà
fylles ut. Ved søknad om deling må det legges ved gjenpart av nabovarsel og kvittering for at varsel er gittlsendt.

Gnr. Bnr.

31

31

31

Festenr_ Eiers/festers navn og adresse

Eva Johansen, postboks  229, 9502 Alta

Erling og Gunn Holmen, Talvikbukta 65, 9540  Talvik

Johannes Hermansen, Tømmernesveien  294, 9151  Storslett

Parsell(er) det er søkt fradeling for

Parsellen(e)

skal
benyttes
til

Atkomst

pbl § 66.1
vegloven
§§ 40-43

Vann-
forsyning

pbl § 65

Avløp

pbl § 66.2

Speslflkasjon av parseller det er søkt om fradeling for

Parsell Areal

nr. ca m*

1  3900

ü Selvstendig bruksenhet

E Bolighus

E Fritidshus

ü Industri/bergverk
Varehandellbankl

D forsikring/hotelI/restaurant

E  Riks-/fylkesveg

ü Ny avkjørsel fra offentlig veg

ü Avkjørselstillatelse gitt

E Offentlig vannverk

ü Annet:

ü Offentlig avløpsanlegg

ü Utslippstillatelse gitt

Parsell skal benyttes til

Fritidshus/bolig

Gnr.lbnr.

ü Tilleggsareal til:

ü Offentlig virksomhet

ü Landbruk/fiske

ü Naturvern

ü Kommunal veg

j] offentlig friluftsomréde

ü Offentlig veg

ü Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

ü Privat veg

E Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

El Søkn. om avkj.tillatelse
vedlegges ü Atkomst sikret ifølge vedlagte dokument

ü Privat fellesvannverk. Tilknytningstillatelse vedlegges

Privat enkeltanlegg

Privat fellesanlegg

- beskriv

ü Søkn. om utslippstillatelse vedlegges ü Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

Navn og adresse pä ev. kjøper/fester

Magnar Stensvik

K-blankett nr. 705801 Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 11-1997/6-2004 RF
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DENNE SIDE ER RESERVERT OFFENTLIGE MYNDIGHETER FOR BEHANDLING AV SØKNADEN

Plansmtus D  Fylkesplan D  Reguleringsplan

ü  Kommuneplan ü  Bebyggelsesplan ü  Ingen plan

U l  I  /
Uttalelser fra/vedtak av  - Saken sendt vedtgkedsfien Merknader

ü  jordlovsmyndighet

ü  vegmyndighet

U helsemyndighet

l  I
Una e se' ü  friluflsmyndíghet

U forurensningsmyndighet

Cl

C]
S  .

B9h3“d""9 U Etter delegasjon U Av  bygningsràdet Dato ak nr

Notater

Vedtak

oversendes Sted [Dam lUnderskrift

til videre
bohandflng
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Vedlegg nr.
C _.

   
F"‘1!.
DIR} KIUH/HEYOpplysninger gitt l nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden i
FOR HYGGKVALIILT

(Gjenpart av nabovarsel) fi

plan- og bygningsloven  av  27. juni 2008 nr. 71  §  21-3

   
  

  

 
    

 

_I!1t§1S'3 5 -
Gnr. lBnr. lFeslenr. lSeksjonsnr. Eiendommens aíçlresse Postnr. lPoststgd7 I

37 Å» {/'@f%"a.0 Cf/é/ /.5c¢Lf)§/cvrcf’ -

    
     

   

Eier/lester f z Kommune .

,  qq .var åå' mu»  I sm/2 g £1 f?
7 J’

D.él..V€f§.l. .héi'!iéd ’

:l Nybygg 'j Anlegg C] Endring av fasade C] Riving

:I Påbygg/tilbygg [:I Skilt/reklame l:] innhegning mot veg l:l Bruksendring

:I Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg [j Antennesystem
Oppretting/endring av  matrikkelenhet E‘ Anne;

Di$Pfåfl$åål0llàtter Plan-I591bS’§nin9‘Sl€i‘Z§h_..kéD?!fel 'T1.9  7V11 h '  ' I'

(eiendomsdeling) eller bortfeste

 
, ,  Plan- og bygningsloven » Vedlegg nr-
x  med forskrifter l:l Kommunale vedtekter l:l Arealplaner El Vegloven 5 _

    ltrgelälilläibféi 'irflris ., -
Sett kryss for gjeldende plan

:l Arealdel av kommuneplan l:] Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

   

 ’BeSkilV

§:r(:x(L%€[:')9~‘ cw fCv’ix’ Si /é~—3 _(‘I'(erflLana éefqcfl. .Skaidi öájff

may! rpfíårffqf* €’é£/6!‘

Vedlegg nr.

   f . .. t. . W i' 'f.e.r‘1¢.iéj”nhb9."’ i :f "
Foretak/tiltaksha er! I  ._ _ rå -.

/l/L/ 2‘? Zafira /J
Konta erson, navn  f  f  '  " _"_,-’ E-post , f! (_. / ,  .. Telefon Mo_bil _,_

/qääc-irfjcij' å  fä/'Lj L!) fl njgjg ,~7,¢;_.*’. J  {T}? åte!! :’)grf'6£,L§§'¢15,{(!r41 C709‘/L933

Søknadein kan ses pà hjemmeside:

(ikke obligatorisk)

Eventuelle merknader skal være mottatt innen  2  uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.

 

Navnet ry' I' Postadressef I I :'61 /ÉA Izi. _  p' å

/Lfclçrfí/áL-f' 316.17 tm “r f 151* /<5¢’C,fi—’**’Z7{“*"7- 4/ q/ ‘='¢’(f’C/ ~
Postnr; Poststed, E-posl V) f  I  .-' f V' ' _  " I

J  Z’;/(é‘i.‘§7’;¢!'3 .”'14i(i-t'7t5L’E 5][(’.«"’)J£I')”;° CCN" -
I  r  l  --, -_.l.-.~_«., .~ i V  r I

   flíøløs   
Gruppe Nr. fra -til I relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak

Situasjonsplan

Tegninger snitt, fasade

Andre vedlegg 0

IIII

      

‘filsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

         

Sted! , l Dato Underskrift ansvarlig søker eller tiltraksraver  I _ v;

Srqcfvqwf i F. I  I. .l D/V’ ift; cgncv sån u.) k
' J Gjentas med bldkkbokstaver

H  /M»/Va; f? .575/1/>51//'/(
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Vedlegg Side I  -  av
C _

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overieverlng vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. I Bnr.

Eiendom! 3  ” f,

bVggested Adresse

If; (Q /56: r'\

I Festenr. Iseksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Postnr. I Poststed

Cité!

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

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

31 sit»
Adresse _

lííCitiIfói/t
i IPoststed ‘"1

z; i ~15 m.i4c>rd% A
Personlig kvittering for Dato i' ‘  Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. IBnr. IFestenr.

J

á). 4' [ÖL//t/lågz/Lií
Personlig kvittering for Dato "AF Sign.

E mottatt varsel 2 j

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

Nabo-/glenboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr.

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering ior Dato Sign.

g mottatt varsel

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

I Seksjonsnr.

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

Samlet antall sendinger:

Blankett 5156 Bokmål

Sign.

/

Eier/lester av nabo-/gienboereiendom

Eiers/fest_ers navn  n  ,_,

ta:  c: O  da Ácit. its m
Adres  e '

ioífíåöífl .Élíci
Postnr. g IPoststed  .  " [i

953$ HL ta' .
U  Personlig kvittering for Dato Sign.

_] samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn  _

f; VJ å* 5//71 4”
Adresse \

/T95/In/r5 /3257
Postnr.__ I Poststed  '
.:/5 å  533/ 4/ fig]

Personlig kvittering for Dato

-msamtykke til tiltaket 2 /  /  Y

Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering ior Dato Sign.

__] samtykke til tiltaket

Eierlfester av nabo-/gjenboerelendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

samtykke til tiltaket

Eier/tester av nabo-lglenboereiendom

Eiers/festers navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering for Dato Sign.

_] samtykke til tiltaket

© Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01 .08.2012
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i(ucancmc;;m

;3u,r,Vi:;cs .

Poststedets reg.nr.

(J

Poststedets reg.nr.

Sign. ,  t

514.? 41 -7;//Y/7;/V-—.
J

Poststedets reg.nr.

Poststedets reg.nr.

Posistedets reg.nr.
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Vedlegg Side  I  -  av

°' fila
DIRFKTUHÅTFTKvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden mmcmm 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder

Gnr. lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. lKommune

Elendoml 3
bV99°5t°d Postnr. l PoststedAdresse gâ), éa/) O; 'SCL /,_/\B

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

Eier/tester av nabo-IglenboerelendomNabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr.  - l Festenr. l Seksjonsnr. Ei /festers navn i ^ 'l
=_ / _  . . ,.34 4/ rézru,» cq 654,9./2 //ohm  n

Adresse . ~' Adresse å _' .i /1 . --—

1</{C0/«Z-i/I *. I  cié w  ÉLz/t' /C1 én)
Postnr. I  '  lPoststed . '  [ Postnr,,_‘. lPoststed K. ‘ Poststedets reg.nr.

Cm»! ?>’c,u;i/(>.rc> ~ C7J§10 /flLV/K
Personlig kvittering for Dato _ r Sign.Z5ré} /45.44/_ j. Personlig kvittering lor Dato Signg/6“:/. f .9;

Y mottatt varsel /~71 'Å - X  samtykke til tiltaket 2  ' ' .-tm I Kym _ 

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. I Bnr. l Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nebo-Iglenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. I  Bnr. I  Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering lor Dato Sign.

mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Elerltester ev nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger: Sign.
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Vedlegg Side l  -  av
C  _

F'f‘1n
DHIl'KT(JR»'\Tl  T

FUR BV(4(4k\/M ITFT
    Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
   

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse  på  at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at men gir
samtykke til tiltaket.

flitaket glelder

Gnr.) I  I  Bnr.  , l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Eiendom! __) ._ K  U  Q3 (l GA Q  f)

byggested Adresse Postnr. l Poststed ,~ , '

/ççö km 9  le! -BL-u)</c5.Pr,1".
Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Eier/fester av nabo-lglenboerelendomNabo-/glenboerelendom

Gnr.,, l lBnr.  , lFestenr. lSeksionsnr. Eiers/tasters navn  _  .  i

«D ft' il '7Évrzc  K  fffíu' m1(.'m¢'L’ :7
Adresse  .  l Adresse, If .,. C.

mtltw» i Pus-Ictczlau/i o  3 f  A P
Postnr; Poststedffyr Po lnr. -.  ,  Poststed , _ '  ̀ ' oststedets reg.nr.

q/L/ .Ljvcuycfcmföil å* 31 3{o.r.s.Zc ff.
' ’ Si /' Personlig kvitterlngfor Dato Sign.Personlig kvitierlngior Dit )3, J

2-] mottatt varsel 4//I‘ l "I '54/‘C441 samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lglenboerelendomNabo-lglenboerelendom

Gnr... lBnr. ( lFestenr. lseksjonsnr. Eiers/tasters navn  Á I  __

» ‘/2. /rand ä  f‘:/MG: fl .SC f)
Adresse  , V  i Adrel I  ,; _  V' .-, (-

,:»,;Cz im n $»e4¢urt’r~.é2/7 s  I
Poststedets reg.nr.Posår/ij] i  lPoststed “å fifôfc (l K058;/5, lPoststedHS I, de å

personllg kvineringfor Q l I  ' å  W  Personlig kvittering for Dato Sign.

íâlllb I‘! l Vix/Á samtykke til tiltaketA' l mottatt varsel

Nabo-lglenboerelendom Eier/lester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

mottatt varsel l samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/tester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Elers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

mottatt varsel l samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering ior Dato Sign. Personlig kvittering ior Dato Sign.

l mottatt varsel _`l samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Side  1  av  1Blankett  5156  Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/575 -3 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 23.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

46/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Søknad om deling av eiendom- Gnr/bnr 24/15 

Henvisning til lovverk: 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 19-1, 19-2, § 20- 1 

punkt m., 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

 

 

Vedlegg 

1 00001H.pdf 

2 00006H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 24/15. Arealet som deles 

ifra skal være inntil 3500 m2 og inkluderer bolig og to uthus. 

  
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling jfr. matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1, 27-1, 27-2, 27-4  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2. 
 

Ved avgjørelsen er det lagt vekt at konsekvensene for landbruk, reindrift, natur- og kulturmiljø og 

friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes vesentlig til side.  

 

 

 

 

 



Saksopplysninger 

Det er søkt om fradeling av ei tomt med påstående bolighus og to uthus fra eiendom gnr/bnr 

24/15 i Kvænangen kommune. Søknaden er datert 31.07.2015. 

 

Gnr/bnr: 24/15 

Søker: Odd Inge Isaksen, Erna Lovise Olavsen og Unni Isaksen 

Erverver: Ikke oppgitt 

Størrelse: 3,5 dekar. 

Formål: Salg av bolighus til sommerbolig for reindriftsutøver 

 

Eiendommen ligger på Undereidet like øst for europaveg 6 ved avkjøringa til Dorras. Parsellen 

som søkes fradelt er ca. 3,5 dekar og består av dyrka mark og et gårdstun med bolighus og to 

uthus.  Omsøkt parsell er vist med blå strek i kartet: 

 

 
 
 

I følge gårdskart fra Institutt for Bioøkonomi har eiendom 24/15 et totalareal på 9,3 dekar fordelt på 

1,5 da dyrka mark, 1,4 daker innmarksbeite, 1,4 da innmarksbeite, 5 dekar uproduktiv skog og 1,1 

dekar anna areal (gårdstun). Det er ikke andre bygninger å eiendommen. 

 

Planstatus  
I kommuneplanen er området satt av til LNF-B. Bestemmelsene til planen sier at dette er områder 

med verdier for landbruk og miljø, og det skal være en restriktiv holdning til spredt bebyggelse. Det 

finnes imidlertid mindre, avgrensa områder innafor sona hvor slik bebyggelse kan plasseres etter 

nærmere vurdering. Det er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanen i henhold til plan- og 

bygningsloven § 19-2. Denne planbestemmelsen tilfredsstiller ikke plan og bygningslovens krav til 

byggeområder og er i plansammenheng å regne som ordinær LNFR. Det er derfor nødvendig med 

dispensasjon fra kommuneplanen i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 for å opprette ny 

eiendom som ikke er knyttet direkte til planformålet. Tomten ligger ikke i 100 metersonen til sjø.  

 

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.”  

 

Ideelt sett så bør vi unngå enkeltfradelinger i LNFR-områder da det fører til unødig fragmentering 

av arealene. Kvænangen har mange ledige hyttetomter i regulerte felt, og det er satt av store areal i 

kommuneplanen til fritidsboligformål. 

 



Det søkes om fradeling av bolighus til annet formål enn fast bosetting. For dem som ønsker å bo i 

Kvænangen er dette en ulempe da det medfører høyere prisvekst på bolighus, og det er i flere 

sammenhenger trukket fram at det er en ulempe med blanding av boligbebyggelse og 

fritidsbebyggelse. Eiendommen er i dag så liten at den ikke er konsesjonspliktig ved salg og det 

følger ikke boplikt. Selve fradelingen vil derfor ikke medføre endret juridisk status for tomten  og 

kan uten omsøkt deling selges fritt.  

 

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

innkommet bemerkninger til saken. 

 

Høring: 

Saken har ikke vært på høring. Eiendommen er liten og tomten er allerede bebygd, og det er vurdert 

at statlige og regionale myndigheter sine interesser ikke berøres.   
 

Landbruk  
Eiendommen ligger i et område som har jordbruksressurser av et visst omfang, og det drives 

næringsmessig jordbruksproduksjon på eiendommer i nærheten. Omsøkt tomt er stor og legger 

derfor beslag på et større areal enn det som er nødvendig. Det er likevel vanskelig å avgrense den på 

annen måte dersom man skal få med bygningene og innkjørselen. Omsøkt tomt er plassert i 

tilknytning til annen bebyggelse og langs med europavegen, så konsekvensene for 

landbruksinteressene synes likevel å være små.  

   

Søknaden omfatter en eiendom totalareal på 9 dekar, og med et svært begrenset innmarksareal. Dette 

gir ikke tilstrekkelig grunnlag for landbruksdrift, og derfor vil ikke jordlovens bestemmelser om 

deling av eiendom gjøre seg gjeldende.  

 

Reindrift 

Saken har ikke negative virkninger for reindrift. Eiendommen er bebygd og ligger i tilknytning til 

innmark, annen bebyggelse og europavegen.  

 

Søker oppgir at kjøperen av tomta er reindriftsutøver. Det er ikke lagt frem dokumentasjon på det 

næringsmessige behovet i forhold til reindriftsutøvelsen, men det er uansett et argument for å 

innvilge søknaden. Mange utøvere har rein i Kvænangen på sommeren, og det er et stort behov for 

flere sommerboliger.  
 

Risikovurdering  
I følge NVE sitt skredatlas er det ikke er det ikke definert som aktsomhetsområde for stein- snø- jord 

eller flomskred der den omsøkte parsellen ligger. Tomta omfatter marine avsetninger. Det kan derfor 

være vanskelig byggegrunn i området, men siden saken gjelder tomt med eksisterende bebyggelse så 

er det ikke behov for ytterligere vurderinger av grunnforholdene for å innvilge søknaden.  

 

Kulturminner:  
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte 

området.  

 

Miljø:  
Siden omsøkt parsell er bebygd så vil en fradeling neppe medføre miljøbelastninger. Det er derfor 

ikke nødvendig å utrede saken i henhold til de miljørettslige prinsippene i Naturmangfoldlovens §§ 

8-12.    

 

Friluftsliv:  
Siden omsøkt parsell er bebygd så vil en fradeling ikke medføre konsekvenser for friluftslivet.  

 



Avkjørsel/adkomst  

Eksisterende adkommst med privat avkjørsel fra E6 benyttes. Saken medfører ikke utvidet bruk. 

 

Vann og avløp: 

Eksisterende anlegg. 

 

Samla vurdering og Oppsummering  

Planstatusen er LNF-B. Bestemmelsene til planen sier at dette er områder med verdier for 

landbruk og miljø, og det skal være en restriktiv holdning til spredt bebyggelse. Det finnes 

imidlertid mindre, avgrensa områder innafor sona hvor slik bebyggelse kan plasseres etter 

nærmere vurdering. Plasseringen av parsellen tilsier at saken ikke har vesentlige negative 

konsekvenser for landbruk, reindrift, miljø, friluftsliv eller kulturminner. Boligen er tenkt 

benyttet som sommerbolig for reindriftsutøver, og det er et behov for sommerboliger i 

Kvænangen. Søknaden bør innvilges.  
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matrikkeliearens leap :3 eg 7.
i-(emmlirens sierrpei og seksnuifimer:

K‘-’E“a“S*" K""‘*“"‘“"‘E Rekvisisjon ev opprnåiingsforretning:
9161  Bnrfjerd

E] Rekvisisjon av oppmálingsforretning ved godkjenning
Tlf  77 77 ss 09

 

Faks 77 77 ss  07 El Uiseiielse av oppmàlingsforretning til dato
e-P6S‘f= . .  . . . , . _
I,.35;eZ-1‘l,;van3ug;,",§_0mniune.nr, E] Oppretting av ny rnarrlkkelenhet uren fuilførr oppmahngsforretnmg

“'1“"kWn3"°e""‘;°mmune'm Oppméfingsforreining er en gebyrbelegt ijenesie som kreves inn forskuddsvis

.' j.. _ 'i y-W- (f. - f=...,_y.-7:~-_._v* ~ .  5  ,~..‘ -.r.~";»,w if, .,_ ’_' .>:_-_‘ -_.= ,'.__ 5.65, - .fl;‘.;.;._-:

.  f  r' x  2  ‘  °  'f 2': ' a' ' 1-H3 iii. .i fl;5**§~?==~_^"“-:.ä~;+l år 
Gnr. Bnr. Eiendomsadresse

09%‘ få' gmmaa. få/éz/ .ieegreneeefv

      re
_ ̀ I Aliernativene er:

Alternatlv: 'f 1. Fradeling av tomilparsell med oppmélingsforretning
Evmme“ meflmad -  -i - -- Eragegng' av tllleggspellrsrålll me(d c:ppr;1élingsforretning

'  ' ' .  ra e ngavaneggseen om voum

4. Arealoveríøring .

 . ._rdvrJ-'i-

Selvstendig tomt/bmksenhet D JA NE: Dersom svaret er NEI angi gårds- og bruksnummer  på
., ._ .. ..  eiendommen tilleggsarealet skal legges m

Tilleggsparsell til eiendommen:

  

  , '. " brus? l;i§géss"fi??3353i?j:' `        Hjemmelshver-bruk blokkbokstaver v. ` dress ml“ Postnr/-sed

ER/M  Lo  1005 0  L4 was/u 5,335/, -€67!/—/U» g Ør/e /l L772
Underskrift Dato Telefon Merknader

åffwu 3/ 0  r. /5 ee/ mm 1%

Hjemmelshever  -  bruk blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

mp [ma E  /‘m/<sad 6% z .§«:z>esn-2»'~wME/\f
Underskrift Daio Telefon Merknader

/nfzz /j celmMf-f 3 /, d 7 Kj' Lio/”fíüfiílf
Hjemmelshaver —- bruk blokkboksiever Adresse Postnr/-sted

UNN, Ise/egen) En  Msezctd /fw "f W C?/53 £675 z//\M>
Underskriñ Data Telefon Merknader

Ã//Zflfi f 3 /. O? /3’ ’~//L/0551;;

Eveniuell konizektpersofl Adresse Posinr/-sied Telefon

l  !  I

1‘;-..
I  ll

l



             
_ -MT _ _ __ _ ____ ---__

i i rrr fl;
.:’\E:33!.n'n i

2  _A,,,b. v,
_ _ ~~. ,.-)1/"v4/\

a '

I '  i _. 4_;,'. ,_..',.../: ,_; _.

- ~ I  I -f -~-`y'-`~-~~~~í~~~~~-~ ~~ --—«—»--~—-—-~--~-— Alternativer:
_ ‘I. Arealbruken  i  kornmun-a)p1an eller kommunedelplan

Afierna UV' 2. Arealbruken i reguleringa- eller bebyggelsesplan

,L\_m5;'_ " 3. Bygge- og cleleforbucl i ‘lDD—me'tershel'Ieilangs sjøen  -  53 17-2
4, Annet

  
.  4  _ l~l,«: 1'1, Å

Angi begrunnelse her eller  bruk

,_._-_-___,-._. _.-.-__-,-_.. _.- ,_._,-._.-.-._ __-, ~.-.-.. __--- _-__ -.._~fi _ _ ._ -_--__  _  _. -  _  _ __ .__ ___

 

Europa-, fiks» eller 'fylkesveg U Kommunal veg U Privat veg U Avkjørselslillalelse gift UJA

Anlegge ny avkjørsel U Utvidet bruk av eksisterende U Kun gangaikomsi: U .JA

L_,.,._ __
i 1,‘;-l.‘    
Vannforsyning tilknyttes offentlig neifi: U JA U NEI

B-:såxr-ZT '«=_=fu1_5:>rs;f:1iz1;:

l-lvie Mei, baskzriv vemn= ing;

avlaøpelføeningen nærmere

Avløp iiälknytilee fcrilenllig nell: U JA U iXllÉl

E-:slufixf axrlgjpslnsziing:

   wt 1 i -'nI',’E:1Hn':_gv.-.1
__ _____ __ _. _'____ .__.._.________.__. _ ._ _ _. _, __-, __ _ _ _..___.,.._...-__, __- _ ._ ______ _ ,- -_ _ _

i



 

 
ISØKNA on] oELnie  A

Søknadenlrekvlelsjonen

fremsettes i  medhold  av plan-

og bygnlngslovens  §  93 h) -jf.

kap xl 09  X":  09 Kryss av når forretningen onskes gjemtomfolt, kan utsettes inntil 2 år.

m3tl'5kke"°Vel'l5 kal? 3  09 7- Siste boks er en form for midlertidig forretning.

Veiledning for utfylling ev søknad om fradeling
Kommunens eget 'slqieiná '

Kvænangen Kommune - - -  l9161 Bmjord RekVlSlS_]0n av opp 
 Rekvis av  o  målin sforretnin ved odk'enninm. 77778800 U pp 9 9 9  J 9

Faks 77  77  ss 07 D  Utsettelse av oppmålingsforretning til dato
e-post: _ _ _ e _ _

Q0stfi"lnanangen.kmnmune.no l:l Oppretting av ny matnkkelenhet uten fullført oppmalmgsforretning

““w'kmna“°en'k°mm""e‘"° Oppmàlingsforretning er en gebyrbelagi tjeneste som kreves inn forskuddsvis 

 
   Eiendomsadresse

Sett inn gärds- og bnrlflsriuitiiiier samt gateadresse/eiendomsadresse på
eiendommente) parsellen skal utskilles fra.

I -...

Sett inn passende type snknad/rekvisisjon, feks. ved fradeling av

ordinær boligprtrscll settes inn alternativ l. tilleggsparsell alternativ 2.
I. .o '  _  ø  _o '00.‘-'._.v"

i r:
Alternativ: 1. Fradeling av tomt/parsell med oppmållngsforretning

_7 F 2. Fradeling av  tilleggsparsell med oppmàllngsforretnlng
Eventuell merknad. 3_ Fragelingfiv a»n'_eg:g§e.,end°ml(vQluI-n)

4. Aréaldvefffiilhg

   

   
 

.  .'\'..p."’w..'T,:.Z'.L"'Tr: f' I  Dersom parsellen ska! være selvstendig eiendom/tomt velges JA. velg NEI dersom
parsellen  skal  tillegges annen eiendom. oppgi i så fall gnr/bnr på denne eiendommen

belvstenchg mmt/bruksenhet  ret er NEI, angl gå_rds- og bruksnummer  på
eiendommen tilleggsarealet skal legges til

Tilleggsparsell til eiendommen:

I  *  :  .  ̂ . .  I  -  :  n  .  o .-.  -  o  1 I  n  -  - ' '  ‘ -  0 --I  I .

Hjemmelshaver  -  bruk  blokkbokstaver Adresse Postnr/-sted

Underskrift I  Dato I  Telefon Merknader

Hjemmelshzn-'ers untlersLrift/signatnr, adresse og dato. Dersom

det er flere eiere mi: samtligc undertegne, eller med fullmakt gi

H'9mm9'5haV9T- bmk b'°kkb°k5‘aVe' “"9359 sa111lvkke1il fradelinueit. Forcliugcr fullmakt n.l inn dette tipp-gis
i nueflmadsfcllel. Fullmakten må vedlegges.

kri=t - - . _
Unders ' Dersom lrnna er lnemmelshax er ma det vedlegges tirmartest

Hjemmelshaver - bruk blokkboksiaver Adresse Postnr/-sted

Underskrift lgto I  Telgion rkn er _
Dersom det er ilc-re eiere bnr det oppgis en kontaktperson som kormmmen tilsender

behandlingsgebyr, vedtak og ovrig korrespondanse.

Eventuell kontaktperson Ag)’ í Postnr/-síed Telefonk/

 



 ‘Ii; -1: 1;’ ‘Z: .1,’

o

Fersell (mark. pa  Area] l Ira? i“v"a§L1zTs l nf* Ånlell pereeller

.-:31 ‘D1111-:65 til, antall pa" —.

—- wium må oppgis nå
   
  

L

.r.- ‘.:'n'..;' :l- v.l l
.-.._.._.-......-'-_._ .. -_ ._ __.-- ' _.._. Alternatsver:

.Arealbruken  i  kommLme)p1an eller kornmuneclelplan

.Areaibrukea1 i regu!erings— eller bebyggelsesplan

. ygge=- og deleforbud  i  “lüü-melersbellel lange sjgen  -  §  1?-2

.Annet

A!=Eema'":w:

An  n  et

.§:>(,\)I\).-L

l pki.  6 og {Sb oppgi1' mam 1’orlmld del selac-s di~;pe11>:asjc*»n
._W fra. sann begrunnelsen for di.~:penss1s_1«311»:L1.'-In lzr' Ulll l"" 

 -Angl begrL-Jlfi-ryfl.- ee her e er bruk eget ark

Velg knrlflfl .~fia‘u::~i. pa }1;.r~.=caJ"‘\'/1;-1' a1'i]'—.¢)]'I1‘:«‘:':1'1 :.L_i\;";' kr; >5 m; um du .wlml ~.“vr.} vmh;-i-:.1-;-, ny l
l'flälfl U‘? ffllf-l' Offl &,I‘}u~‘.‘;.-In i'c“'I'la1v.“ 5.1;‘,-1'5 lljflx illjzå. l o`~_l'll\,\=ll«- l._."n_1 llül lxiläl §v::-‘.‘e= _-/m:'L.gu;u_i_'1;'J nuff, 

 

  
 

____~__________,_ g:mgn1}~;0mF.1, f_.<;1:~:«. z  ul fmds.-ii.11.g aw‘ parse]! lil uiehrr-;. nzmsl  og lign-:lrrle
 

L_“

. l .__ .__ W. -__7.- "' 7_<f1_~,_,¢_._.-__._____ __._____ _,  .  __.__.,...,_.,.__ __.--_  , _ _ __!

Europa-, rlks- eller fyll<esveglÅ§f mmrnurlal veg U Prlvaí veg U Avkjørselstilleielse girl: U J/—\

Anlegge ny avkjørsel U Utvider bruk av ekelslerencle U Kun gengelkomsl U .JA ,

lIlc-'rjnzrl :wlwjvcl ílllc sl-:ul 'iil!~,n;1'n«:«' 5:5-’:i}:'m‘1" ‘

rm dc‘: .~".-.:\}~c»‘ mn L11<1i;)1vsLiil;1'icI«-- verv
 

Vanm’or:synin_g 'tilknyttes eflerrlllg nefll: l:I JA _l__I NE]
\  :MÅ 

. .e .. ..`l . -'.TI .,9'.  1
i'iI1 e m yrl; .u rv:_ \'-,~.n.-_.,:h':‘I 3,‘,-‘LI ~_\.;5.’=yx.:- jg‘ I:  -

-..  .  e... -_

Beskriv' va11:1`z`o1's)f11i11g: á 2‘-1

 wmfimhwmmmmnw
JÃVIØp .ne-it l:l *;.:l:1.I.-.r,«_»\J-,mx;}»1l‘!:_~(3(nafi‘]1ap ii‘ .~._1:v4:I§\»_:-

1;:-i1]na~ij«»n~.mH-zgg(i:ui'1ih::ri1':;; 1_g1.u:~1‘r-‘;~n,=

     

Beskriv ?_-\/1Bj:~s1;3s21f11g:

.For 'i3j-.-g_ni:1;_§«-1'1x‘ic:1 ímalfegl V:_.u'n1.~a:i’l':g~,e;?_—1 r? l c

L.=':='. «»1:s'.» .n Sn; .:mI.;}__I-g.

 '  _, 254;:l‘§‘L;‘v‘aI'I3[§(gl'-'

u»

   '7 :_ _ - . 
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TILLEGGSSKJEMA

HJEMMELSHAVERE VED SØKNAD OM DELING

Hjemmelshaver - bruk blokkbokstever i Adresse Poeínr/-sie

Underskrift Dato Telefon Merknader

Hjemmelehaver - bruk blokkboksiaver Adresse Postnr/-sted

Underskrift Deio Telefon Merknader

l-ljemmelehaver - bruk blokkbokstaver Adresse Posinr/-5‘:-ed

Underskrift Dato Telefon Merknader

Hjemmelehever - bruk blokkbokstever ”_” Adresse Poernr/-sied

Underskrifi Data Telefon Merknader

Hjemmelshaver - bruk blokkboksíaver Adresse Postnr/-sted

Underskrifi Dato Telefon Merknader

Hjemmelshaver - bruk blokkboksíevel' Adresse Poetnr/-síed

Underekrlfi Dato Telefon Merknader



   
Nabovarsel
plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 § 21-3

Til

Tiltak pà eiendommen:

Gnr. I  BHT. iFeStGnr. ]  Seksjonsnr,

Eiendommens adresse

Postnr. l Poststed

Som eier/fester av:

Gnr. iñBnr. Fesienr. l Seksjonsnr Kommune

EierffesterEiendommens adresse

Det varsles herved om

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

B Nybygg Anlegg Endring av fasade Riving UAnnet

sk" Eíendomsdeling j - -r euer bonfesie nnhegnrng mot veg Bruksendring

Søknad om tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-2

Driftsbygning i  landbruket med samlet bruksareal (BRA)
mindre enn 1000 kvm SAK1O § 3-2

Mindre tiltak til bebygd eiendom

Tilbygg < 50 m2 D Antennesystem Skilt/reklame D Annet pbl § 20-2 bokstav d

Frittliggende bygning (ikke boligformål) < 70 m2 Bruksendring (fra tilleggsdel til hoveddel og motsatt)

D Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

D Dispensasjon

Beskriv nærmere hva nabovarselet gjelder

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Eventuelle merknader må være kommet til ansvarlig søker/tiltakshaver innen  2  uker etter at dette varsel er sendt.

Ansvarlig søker/tiltakshaver Kontaktperson

Navn Navn

Besøksadresse E-post

Postadresse Telefon Mobil

Postnr. I Poststed

Søknaden kan ses på hjemmesidez' www_

Navn Postadresse

Merknader Sendes Postnr. [Poststed E-post

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra -til reiäcânt

Kopi av søknad om tillatelse til tiltak El

Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B D

Situasjonsplan, avkjøringsplan D [T

Tegninger (snitt og fasade) E _

Andre vedlegg Q _

Underskrift
Sted l Dato Underskrift ansvartig søker eller tiltakshaver

@;yrya/zo0Zz:L.r/E
Gjentes med blckkbokstaver <

i? Standard Norge. Eyggbiankeñ 5154 juli 2010.utgave 1 Side 1 av 1



Vedlegg Side  — av
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I'M-
DIREKTORATET

FOR BYCCKVALITET
Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden    
Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gielde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Eiendom/

byggested Adresse Postnr. l Poststed

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

Nabo-lgjenboereiendom Eierlfester av nabo-/gienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-lgjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/tasters navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

onlig kvittering for Dato Sign. sonlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-lgienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/glienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. I Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel  I samtykke til tiltaket

Nabo-lgjenboereíendom Eier/fester av nabo-Igienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. P onlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

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

/T
l

l l
\.

Samlet antall sendinger: Sign. V

Blankett 5156 Bokmål © Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.08.2012 Side  1 av 1
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/s/37,
Kvittering fOl' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

flr~1~
DIREKTORATLT

FOR BYCGKVALITET

  
     

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse på at verslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. g l Bnr.  å  l Festenr. l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolígnr. l Kommune

Eiendoml 5% /fr K. ve* æflsrx'r.~; ri mi
byggested Adresse Postnr. l Poststed I

t: . s t; T ffi/ èz. g/grffigrfífittltrf; «\

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

Nabo-Igjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn . , Dato sendt e-post

34 få -pecfnccfvnej 6  fJé/LW fl
Adresse “Aídnesse Kvittering vedlegges

.7?,(1(/C7'€’r€<’/7 Fa dr/W1’ f?
Postnr. l Pgststed  _ P€?tnr.  , l Pc(>s_tsted Poststedets reg.nr.

C: f' i. .,‘> L.,»€.~r33~rcu,« me  H s /  Cr .2 ;¢=r{),‘7rz:,u  n ;c» m
Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. EieJs/festers navn g Dato sendt e-post

.Qflf å; .tiícfirn t M / /  g /Jfr /e kQ/'r
A§‘_'9559 .  _ -Nfifleese y . Kvittering vedlegges
/3m /'/?7'L"/“Er”/' er Vb  f  170,

PE)/gtnr. l Poás/Lsted  _ Postnr. l Poststed ` Poststedets reg.nr.

f /62.1 Qâví/"rct «i mfren (LE el! fife p(.=/9:’ /cu no
Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Gnrh _ l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere nav  ’  .  79 Dato sendt e-post

<28“? «så f :‘rkIrcL:~7 Màze, irvvêlffiv  7
Adresse Adresse I ' ‘J Kvittering vedlegges

.. .?_/ C? Pnflk/P/i9»)
Postnr. l Poststed  l Postnr. l Poststed _ Poststedets reg.nr.

67/5 .2. -:r/7-alrca c, L me  n W éa. syn/wait me, .r
Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. `l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

/ f' '  \

l 7153 teori- .f,., n  , g

Samlet antall sendinger: f) Signm/'l \  f I

Blankett 5156 Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/684 -4 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Åsmund Austarheim 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

47/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Søknad om deling av grunneiendom gnr/bnr 31/1- Magnar Stensvik 

Henvisning til lovverk: 

Lov om jord (jordlova). §§ 9 og 12 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §§ 19-1, 19-2, § 20- 1 

punkt m., 26-1, 27-1, 27-2, 27-4 og 28-1 

Lov om eigedomsregistrering (Matrikkelloven) § 6 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) §§ 8-12 

 

Vedlegg 

1 00008H.pdf 

2 00017H.pdf 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune innvilger søknad om deling av eiendom gnr/bnr 31/1. Arealet som deles 

ifra skal være 1000 m2 og skal benyttes som selvstendig tomt til fritidsbolig. 

  
Delingen omfatter følgende tillatelser:  

 Deling godkjennes i henhold til jordlovens § 12 

 Deling jfr matrikkellovens § 6 

 Deling godkjennes jfr. Plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1og 28-1. Hensynet til , 27-1, 

27-2, 27-4 om vei, vann og avløp er vurdert til å være tilfredstillende ivaretatt for å kunne 

fradele tomten, men tekniske løsninger og utslippstillatelse må godkjennes i den videre 

byggesaksbehandlingen  

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens 19-2.  

 
Ved avgjørelsen er det lagt vekt på presedens fra tilsvarende saker i Kvænangen, samt at fradeling 

ikke vil komme i vesentlig konflikt med jordlovens bestemmelser og konsekvensene for landbruk, 

reindrift, natur- og kulturmiljø og friluftslivet i området er ikke så store at planformålet settes 

vesentlig til side.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldlovens § 8-12 fremgår av saksutredningen. 

 



Det settes følgende vilkår:  

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 
behandlet og godkjenning er gitt.  

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

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

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

 

 

 

Saksopplysninger 

Maganar Stensvik om fradeling av ei tomt til fritidsformål på om lag 1,5-2 daa fra eiendom 

gnr/bnr 31/1 i Kvænangen kommune. Søknaden er mottatt 26.06.2015. 

Kvænangen kommune har valgt å behandle søknaden samlet for deling etter jordlova og 

dispensasjon fra plan og bygningslova og kommuneplanens arealdel. 

 

Gnr/bnr: 31/1 

Søker: Magnar Stensvik 

Erverver: Viggo Jørn Dale og Elin Margete Wikbo 

Størrelse: inntil 2 dekar. 

Formål: Fritidsbolig 

 

Eiendommen ligger på nordsida fjorden om lag 8 km innom Sørstraumen. Parsellen som søkes 

fradelt er i underkant av 2 dekar og består av furuskog på lav bonitet og i hovedsak grunnlendt 

mark med fjell i dagen. En utmarksveg (traktorveg) går forbi omsøkt tomt. Det er tenkt at denne 

traseen skal benyttes som adkommst til tomta. Omsøkt parsell er vist med blå figur i kartet: 

 

 
 

I følge gårdskart fra Institutt for Bioøkonomi har eiendom 31/1 et totalareal på 270 daa. 

Eiendomsgrensene er ikke markert i fjellet og dermed er totalt areal større enn det som fremgår av 

kartet, men vi har ikke oversikt over dette. Eiendommen har 14,6 daa fulldyrka jord, 9,1 daa 

overflatedyrka jord, 23 daa skog på middels bonitet, 105 daa skog på lav bonitet, 104 daa uproduktiv 

skog (herunder lauvskog på lav bonitet) og 14 daa annet areal. Eiendommen består av to teiger. 

Omsøkt tomt ligger på ubebygd teig i utmark. Fylkesveg 367 går gjennom innmarka på 

eiendommen.  

 



Søker eier også en naboeiendom med gnr/bnr 31/6. Den eiendommen er oppgitt til 180 dekar og 

består i hovedsak av skog. Etter jordloven regnes disse to grunneiendommene som en driftsenhet.  

 

Søkers begrunnelse  
Tomta som søkes fradelt skal benyttes til tomt for fritidsbolig. Søker oppgir at omsøkt fritidsbolig 

vil gi store fordeler for Kvænangen ved at det bidrar til økt aktivitet i lokalt næringsliv ifmb. 

Bygging, drift og vedlikehold, og det vil styrke grunnlaget for lokal handel og service. Fritidsboliger 

kan bidra med eiendomsskatt til kommunen, og fritidsboliger vil bidra til et levende lokalsamfunn. 

Søker viser også til kommunens praksis i gjeldende arealplan der det kreves reguleringsplan dersom 

det fradeles mer enn tre tomter fra en grunneiendom. I fra gnr/bnr 31/1 er det ikke fradelt tomter 

tidligere.  

På naboeiendom (gnr/bnr 2) i sørøst er det godkjent en reguleringsplan med en omfattende 

fritidsbebyggelse, og tomta må sees i sammenheng med dette. 

Planstatus  
I kommuneplanen er området satt av til LNF-A. Dette er områder hvor spredt bolig- og 

ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse kan tillates. Denne planbestemmelsen tilfredsstiller ikke 

plan og bygningslovens krav til byggeområder og er i plansammenheng å regne som ordinær LNFR. 

Det er derfor nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanen i henhold til plan- og bygningsloven 

§ 19-2, men dispensasjonspraksisen bør være mer liberal i slike områder.  

Tomten ligger ikke i 100 metersonen til sjø.  

 

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

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

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

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

Før det gjøres vedtak skal blant annet fylkeskommunen og statlig myndighet, hvis saksområde blir 

direkte berørt, være gitt mulighet til å uttale seg. 

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. 

Ideelt sett så bør vi unngå enkeltfradelinger i LNFR-områder da det fører til unødig fragmentering 

av arealene. Kvænangen har mange ledige hyttetomter i regulerte felt, og det er satt av store areal i 

kommuneplanen til fritidsboligformål. 
 

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

innkommet bemerkninger til saken. 

 

Høring: 

Saken har vært på høring. Reinbeitedistrikt 33 Spalca har avgitt uttale om at de går i mot omsøkt 

fradeling. De viser til at den nye kommuneplanen ikke er ferdig behandlet og de har tidligere gått i 

mot slike planer i kalvingslandet. 

 

Øvrige høringsinstanser har ikke avgitt uttale til saken.  

 

Landbruk  
Søknaden må behandles etter jordloven § 12. Disse vurderingene skal sees i lys av lovens §1. Disse 

vurderingene skal sees i lys av lovens §1 som sier at arealressursene skal brukes på en måte som er 

best mulig for samfunnet og de som har yrke i landbruket. Videre skal det legges vekt på 

driftsmessig gode løsninger og framtidige generasjoner sitt behov.  

 



Dyrka eller dyrkbar mark berøres ikke. Tomta omfatter grunnlendt skogsmark med mye fjell i 

dagen.  

 

Eiendommen har lite jordbruksareal, men den grenser til andre lignende eiendommer og samlet sett 

er det et visst omfang av jordbruksareal her. Generelt er jordbruksarealet i området mye oppdelt av 

eiendomsgrenser og utbygging. Den dyrka marka er ikke i næringsmessig drift på den omsøkte 

eiendommen. Jordbruksarealene i området er nokså tungdrevet pga den omfattende fragmenteringen 

og øvrig arrondering, men har et godt lokalklima og jordsmonn. Det er derfor grunnlag for 

landbruksprosduksjon i området.  

 

Arealet er i kommuneplanen definert som LNF-område der spredt bebyggelse kan tillates. En viktig 

årsak for at det kan åpnes for spredt bebyggelse er at de generelle landbruksinteressene i område er 

begrenset. Dette vil være med på å ivareta områder i andre deler av kommunen som har større 

samlede jordressurser ved å styre utbygging til områdene som har minst landbruksinteresser.  

Skogressursene i Kjækan er betydelige. Det er store sammenhengende områder med drivverdig 

skog, og det er plantet flere store felt med barskog, og det finnes en god del naturlig furu. Omsøkt 

tomt ligger i et område med lauvinnblandet furuskog på grunnlendt mark. Det finnes noe brukbart 

furutømmer, men drivverdigheten av skogen synes å være relativt liten.  

 

Det er ikke beitedyr utenom rein i Kjækan i dag. Mye av utmarka i området har stort potensiale som 

beite. Omsøkt parsell omfatter lite produktivt areal, og har isolert sett liten verdi som beite. Tiltaket 

vil likevel medføre ulemper for beiteverdier i utmark og skogbruksaktivitet som følge av at området 

fragmenteres, noe som kan medføre restriksjoner og driftsmessige ulemper for gjenværende areal 

utenfor tomten. For eksempel kan ønsker om sol og utsikt medføre ulemper for skogproduksjon 

utenfor en tomt. Skogsvegen passerer like ved, men den berøres ikke direkte av tomten. Terrenget 

heller mot sør og, skogen på nedsida er i hovedsak lite produktiv, så konsekvensene med 

skogbruksinteressene synes å være små.   

 

Det søkes om inntil 2 dekar stor tomt. Dette er større enn det som er vanlig i området. For å ikke 

skape presedens som kan medføre unødig stort arealtap i framtidige saker som berører mer 

verdifulle areal så bør tomtestørrelsen settes til ett dekar.  

 

Bosettingshensyn kan også vektlegges, men i dette konkrete tilfelle skal parsellen benyttes til 

fritidsbolig. Omsøkt fradeling vil ikke bidra til økt bosetting. Hensynet til bosetting er derfor ikke 

relevant i denne saken.  

 

Reindrift  
Omsøkt tomt ligger i et område som er definert som vår og sommerbeite i reindriftskartet. Den 

ligger også noen hundre meter unna øvrig bebyggelse og infrastruktur så en fradeling vil gi en økt 

fragmentering av utmarksområdet. I høringsuttalen fra distriktet er det vist til at området er 

kalvingsland.   

 

Det er godkjent en reguleringsplan på naboeiendommen med en omfattende fritidsbebyggelse som 

vil gå like høyt opp i terrenget. Reinbeitedistriktet gikk tydelig imot planen, og områdestyret 

fremmet innsigelse, men den ble avvist av kommunen på grunn av høringsfristen ikke var overholdt. 

I innsigelsen ble det trukket frem at det er et viktig reinbeiteområde, og distriktet har tapt store areal 

blant annet til hyttebygging. Reinbeitedistriktet har tydelig gått imot fritidsbebyggelse i området og 

innsigelsen ble bare stoppet som følge av formell feil (oversittet høringsfristen). 

 

Nedbygging og fragmentering av området medfører tap av areal og økende grad av forstyrrelser for 

reindrifta. Dersom området blir sett i sammenheng med den vedtatte reguleringsplanen på 

naboeiendommen så vil fragmenteringseffekten være liten.    

 

Risikovurdering  



I følge NVE sitt skredatlas er det ikke er det ikke definert som aktsomhetsområde for stein- snø- jord 

eller flomskred der den omsøkte parsellen ligger. Tomten ligger på fjellgrunn med bare stedvis 

løsmassedekning, så grunnforholdene er stabile.  

 

Kulturminner:  
I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner innenfor 100 m fra omsøkte 

området.  

 

Miljø:  
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som tok 

til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og dens 

biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og 

trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur.  

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).  

 

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase. På den omsøkte parsellen eller i området er 

det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk truet. Det 

er heller ikke registret naturtyper av særlig forvaltningsmessig verdi. Parsellen omfatter en relativt 

vanlig naturtype i området og den samla belastninga er foreløpig liten. Førevarprinsippet tillegges 

ikke vesentlig vekt da videre undersøkelser trolig ikke vil påvise andre forhold.  

Det er relativt glissen skog, så en bygning vil kunne være synlig i landskapet, men en ordinær 

fritidsbolig vil neppe være av stor landskapsmessig betydning. Parsellen ligger langt fra eksisterende 

bebyggelse og fører derfor til en vesentlig økt fragmentering av utmarka. Dette vil være av negativ 

betydning for dyrelivet, særlig for arealkrevende eller folkesky arter. Området er blant annet mye 

benyttet av orrfugl.  

 

Friluftsliv:  
Det er friluftsinteresser i området, men i hovedsak av lokal interesse. Skogsvegen benyttes som 

turveg.  

 

Avkjørsel/adkomst  
Det går en landbruksveg fra Kjækan skole og opp til den omsøkte parsellen. Det er avtalt parkering 

på gnr/bnr 31/2, men det er bare oppgitt til vinterstid. Utmarksvegen er en traktorveg, så motorisert 

ferdsel til fritidsformål er ikke lovlig ihht. lov om motorferdsel i utmark. I reguleringsplanen på 

naboeiendommen så er det planlagt opprustning av store deler av denne vegtraseen til bilveg. 

Opprustning av vegen helt opp til omsøkt parsell er teknisk kurant, og vil neppe føre til vesentlige 

ulemper for andre arealinteresser. Tilkomsten til ny eiendom bør avklares med øvrige eiendommer 

som berøres og tinglyses i forbindelse med eventuell fradeling og oppretting av ny matrikkelenhet.  

 

Vann og avløp:  
Det er lagt frem plan for privat løsning med lukket svartvannstank og privat borehull. Tekniske 

løsninger og utslippstillatelse må avklares nærmere i byggesaksbehandlingen.  

 

Samla vurdering og Oppsummering  



Tomta er i kommuneplanen definert som landbruk, natur- eller friluftsområde der det kan tillates 

spredt boligbygging, ervervsbebyggelse og fritidsbebyggelse. Det er likevel nødvendig med 

dispensasjon fra Plan- og bygningsloven § 19-2, men i disse områdene så er dispensasjonspraksisen 

mer liberal enn i øvrige LNF-områder. Hvorvidt kommunen kan innvilge søknaden avhenger av om 

de negative virkningene er så store at de setter hensynet til planformålet til side og om fordelene av 

tiltaket er større enn ulempene. Jfr PBL 19-2.     

 

Det er også nødvendig med tillatelse til deling av eiendom etter jordlovens § 12. Tiltaket vil ha en 

relativt liten negativ virkning på landbruksinteressene, men mulige ulemper knyttet til økt 

fragmentering av utmarksarealene. 

 

Etter ei samla vurdering så er det rom for å innvilge deling etter jordlovens bestemmelser.  

 

Konsekvensene for miljø, landskap, samfunnssikkerhet, landbruk, friluftsliv og kulturminner synes å 

være små. Reindriftsinteressene berøres negativt gjennom økt fragmentering av utmarksarealene og 

økt forstyrrelse i lavlandsbeitene. Sett i sammenheng med den vedtatte reguleringsplanen på 

naboeiendommen så er denne effekten nokså liten.  

 

Fordelene med å innvilge søknaden knytter seg til økt aktivitet som kan gi lokal verdiskaping og 

sysselsetting. Det er ønskelig at mest mulig utbygging skal foregå i tråd med plan og ikke basere seg 

på enkeltdispensasjoner, da det kan medføre unødvendig fragmentering og utilsikta langtidseffekter i 

forhold til primærnæringer, miljø og mulighetene for store fremtidige utbyggingsprosjekt. 

Planmessig utbygging gir også grunnlag for helhetlig tilrettelegging av infrastruktur. Presedens fra 

andre saker tilsier likevel at søknaden bør innvilges.    

 

 

 

 

 



Vedlegg B 1

Magnar Stensvik
Kirkegàrdsveien 59
9180 Skjervøy “I W)

":5 JUN 2015

 
W behandling:   

Kvænangen kommune ye: H

9161 Burfjord Skjervøy 10.04.2015

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR FRADELING
AV TOMT FRA EIENDOM GNR. 31IBNR. 6 FOR OPPRETTELSE AV NY MATRIKKEL-
ENHET TIL FRITIDSFORMAL

Det oversendes med dette søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel vedtatt
18.10.1995, i forbindelse med fradeling av hyttetomt fra eiendom gnr, 31/bnr. 1 i Kvænangen
kommune. Tomten fradeles for videre salg til Viggo Jørn Dale og Elin Margrethe Wikbo,
Brinkveien 5, 9060 Lyngseidet. Omsøkt tomtestørrelse er ca. 1,5 - 2,0 dekar.

Fradeling av den omsøkte tomten vil ha klart større fordeler enn ulemper for Kvænangen

kommune, (jfr. PBL § 19-2). Begrunnelsene for dette er koblet til at fradelingen vil bidra til á
skape ytterligere aktivitet i Kjækan gjennom bruk av lokalt næringsliv i fbm. bygging, drift og
vedlikehold av den planlagte fritidsboligen. I tillegg vil de nye eierne etter oppføringen av
fritidsboligen bidra til á styrke driftsgrunnlaget for lokal handel og service i Sørstraumen. I
fbm. eiendomsskattetemaet vil eierne bidra med viktige ekstrainntekter for kommunen. Det
vises her til planprogrammet for ny arealplan for Kvænangen kommune hvor sikring av

inntekstgrunnlaget for kommunen er viktig. Videre vil eierne av fritidsboligen være med på à

bidra til et levende bygdesamfunn i området Sørstraumen/Kjækan/Kvænangsbotn, samt
medvirke til en positiv omdømmebygging av Kvænangen kommune som lokalsamfunn. Det

vises her til at mange benytter fritidsboligen i stor deler av áret, også i forbindelse med jobb
og ”hjemmekontor”. Med referanse til eksisterende arealplan og prinsipper for fradeling av
fritidsboligtomter, fremholdes det videre at Kvænangen kommune har en gjennomført praksis

med ä tillate fradeling av inntil tre tomter fra eiendommer til fritidsboligformàl uten at det
kreves reguleringsplan. For eiendom gnr. 31/bnr. 1, er det fram til 2015 ikke fradelt noen

tomter.

Når det gjelder praktiske forhold knyttet til WA, planlegges atkomst via eksisterende vei forbi

Kjækan skole og deretter videre på traktorvei over eiendommene gnr. 31/bnr. 2, gnr. 31/bnr.
22 hvor gnr. 31/bnr. 1 har rett til kryssing av begge eiendommene iflg. jordskiftedom.

Sommerstid benyttes traktorvei over eiendommene gnr. 31/2, gnr. 31/bnr. 22 og gnr. 31/bnr.

1 fram til omsøkte fradelingsparsell. Vinterstid benyttes parkering på eiendom gnr. 31/bnr. 2

etter avtale med grunneier. Atkomsten er i samsvar med vedtatt detaljreguleringsplan for

Kvænangen hyttefelt, og benytter samme trasé som er nedfelt i denne planen. For ny

matrikkelenhet tinglyses rett til kryssing av gnr. 31/bnr. 1 og gnr. 31/bnr. 2. Den omsøkte

fradelingen vil ikke være i konflikt med reindriften, (jfr. vedtatt detaljreguleringsplan for



Kjækan hyttefelt). Etableringen av den omsøkte fradelingen må sees på som en utvidelse av
eksisterende og planlagt fritidsbebyggelse. Vedrørende naturmangfoldlovens §§ 8 - 12, vil
den omsøkte fradelingen ikke være i konflikt med bestemmelsen i dette lovverket. Det vises
også her til allerede vedtatt detaljreguleringsplan for Kjækan hyttefelt hvor naturmangfold er
behandlet som eget tema i planen.

Vedrørende VA vil avløp bli løst via lukket svartvannstank. For vann vil det bli boret etter
grunnvann.

Med vennlig hilse

Mmtzzax .gås/My
Magnar Sdtensvik

Vedlegg: Ortofoto m/arrondering av tomt og atkomst, (Vedlegg D 1 ifradelingsssøknad)



Rekvisisjon av oppmålingsforretning
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Saksbehandling

m A. Rekvisisjon av oppmållngsforrelnlng ved opprettelse eller endring av matrtkkelenhet.

I] a. ulsslleea av oppmálingsloneltilng eller pm § zl-la siste ma.
EI G, Søknad om matrlkulering med utsatt oppmállngsforretnlng (jf. malrikkelloven § 6 andre ledd, forskriften§ 25).

Kommunen setter en frist tor når oppmàtlngsforretrilngen skal være fullført (fristen er maksimalt  2  år fra tilatelsesdato).
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Veiledning i bruk av rekvisisjon for spknadspiiktlgetlttak

Sakstype  A  '

Sakstype B l

ssllslype c

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.
Avkrysslng for sakstype A medfører iverksetting av arbeid med oppmálingsforretning
fra det tidspunkt tillatelse om oppretting eller endring av matrikkelenhet etter pbl  §  20-1 pkt m gis og!

eller at vedtatt forhåndsbetalt gebyr er betalt.
Det kan etter matrikkellovas §  35 avtales matrikkulering ut over leveringstiden på 16 uker. men ikke
lengre enn  2  àr.
Oppmåtlngsforretningen tar utgangspunkt i relevante saksdokumenter fra byggesaken.

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

Oppmålingsforretningen tar utgangspunkt i de relevante saksdokumenlene fra byggesaken.
På det tidspunkt rekvirenten ønsker  å  iverksette oppmálingsforretning. må en kopi av rekvisisjollen, med
ønsket iverksettingstidspunkt. saks- og joumalnummer samt rekvirentens adresse og underskrift. påføres
rekvlsisjonen og sendes inn til kommunen pà nytt med avkryssing i boks A.

NB! Ved oversltteise av fristen jf. pbl § 21 -9 siste ledd. feller tillatelsen etter pbl § 20-1 bokstav m bort.

Utfylt rekvisisjon vedlegges byggesøknaden (vedlegg J) i underskrevet stand.

Avkrysslng for sakstype C innebærer at rekvirenten samtidig med søknad om opprettelse eller
endring av matrikkelenhet etter plan- og bygningsloven, søker om matrikkelføring med utsettelse av

oppmàlingsforretnlng etter matrikkellovens § 6  med tilhørende forskrift § 25, i inntil to år.
NBl Kommunen er ansvarlig for iverksetting av oppmållngsforretrilngen når fristen utløper.
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J  Posuir." f-‘Ro‘s‘1ste'd e , _  eunuuymngghn-dg,

.se __-11$ e

1

2.spai1T1kaqan'avmg_téikmgnh¢uaqsam*iam'opmum -_ - _ _
Ovpflnmllgglondaiqmot) _ Nyelendem
L: 'FonnåílnæríngagruppeGnrJB2r.IFulenr. Areal Fradell areal Parse!! Ama! “I I sh“

SV! lggau  
i  .

'  FormwNaadngsgmppa  =  se npplysninqablartatun side 2
" Arealstams  -  a)  Egen eiendom. b) 'flllegqsafeal (ved Weqgureal ang! GnriBnr fll moafltarulendom).

c) Sunmen.1Iélng(vud sammenslåing oppgi på egen Hnje areal og nr. på pereollerl ny mamkkalonhel)
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Vedlegg nr

Opplysninger om tiltakets ytre rammer A

og bygningsspeslflkasjon 'l

Vedlegg til Søknad om tillatelse til tlltak(5174)
f.

Beskrivelse av hvordan tiltaket oppfyller byggesaksbestemmelsene.
planbestemmelsene og plenvedtak etter plen~ og bygningsloven (pbl) innenfor angitte ornràdor

Opplysningene gielder ` `
'UE  3 k ‘E Bnr  ‘ T  Fcstonr [Sellslonsrlr [B,9rm\gsnr  1  Bbllgm ‘I K:m'.rI'ur-I

Elendorrll l ‘mm _ _ __

"female lallrr sve gm: ms
?fi4naskor_star'ans'o " ' f  i i '  _

Pb' § 21- 1 Forhåndskonferanse er avholdt E] Ja U Nei

nlapariiaa1arrraalrrradag'r “ ‘  ’ r _ "  ' iV  _
Det ulrn lispensulorl tre beslnrmlelrerle l-Ieegnllnelse lerdíelrseqm unifies! eñn

Pbl Ken- 19 Kommunale vadlaklarr . Vvaiwnr
_____ __ elarr- a; bygnlngsloven med rarakrlllar D  forskrifter nu Q! _  __U Arealplanar U vaglavarr  8  -  _

Pb! § 31-2 U oal sakes om rravllr fra TEK for eksisterende byggverk (pbl 5 31.2) Redeglorelse l age! vedlegg ‘é°"°5§ "f

Arealdlsponerlng
W' " Sgflluyss klf gjeldende plnn

Arealdel av kommuneplan _ D  Reguleringsplan U B_ebyggelsesplalfl__
Navn på plen ' ' L ' i ' " ' '

MGMSQLAO 'låt KLllS.ul-\Qce~.)__ \a>t\.r\.)x3;‘
P, T 'l  ‘  IV' r '-‘ a  ' `  :99 'r-besllnv ' ' '

Planstatus
I'IlV.

__ Velg ekluell kolonne lht. beregrllngsregel angitt l gielderrde plen' ̀

 
‘A-BYA _ _ ovn %-BRA! %-TU BRA‘ ,u-gcau

a. Grad av utnymng lht gleldende plan v. m* et m*

b. BWBGOlnride/grunneiendom" i m* -  i 'l- ̀- H; m' '  .  _ m*

e. Ev, :real som trekkes fra lht. beregn. regler -» ` m' n' ,
Tomteereelet _  _ _ __

d. Ev areal som legges til iht beregnregler f _ _  7  + m*

a earagrrrl lamraaraal (ba: aller (m) = 2... m’ _  _  _ m* ` ̀  ' a ‘T W  m*

Arealberlevneleer' i  _ i m' B)'A_ m3_ BYA _ m* BRA __ m' BRA m’ BTA _
l.. byggeareal lhL plan m; m; m; m, m;

g Areal elrslslerende bebyggelse m? m* m: m' m*

h. Areal ny bebyggelse + m’ + m: + m* + m* +  H  m*

l. Parkeringsareal + m' + rm’ + m* + m? + i

Etrnaíttlrtg 'lSvrnaleal =M m* = m* = H’ = w  m' = n F
Beregnet grad av utnytting (IL I. 091 T” __ 'å m; % ml

'  Skal beregning av ulnyltlngsgrad skje eller annen regel, beskriv næmlere Befh” "'

" Dersom areal l rad b lkke er lrunkommet ev målebrev, beskrlv nærmere Éefh” n'

"‘ Vis ev. underlag for beregnlngen av grad ev utnytting I  vedlegg “'

l Kan høyspent lrrallllrlla væra l konflikt med llllalal? U .la  R  Nel verre-q. J
Plassering Hvlsla. må avklaring med berørt relllghelshaver være dokumenter! E; __]
ev tiltaket _ a, .,  . __ , _ _  _ ..

Kan vann og avløpsledninger varral lrdrlllllrr mad llnalrarr U .la  E  Nel vmawrr
Q.

 
Hvis la, må evklarlng med berørt rettighetshaver være dokumentert
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 _. `__._-__'h lgfi ng  " _ 1
V m'°°-W “F”??? new «r  

Ekslslerende

My " .
(Eller er Intake!

5”" El’ genlwmfpfl}

Regler for arealmåling, se lerlngslnstnris for matrikkelen

° Garasje regnes som areal norden eren dei av boligbygnlngen.

"VednathgsgmppeA-O.+YskaluaalelalIIIdfylIesu!.

""°”“"""°" kode for hvilken næring brukeren ev bygnhgen illharerzJBfir/flflflfir som brukes til flere tonnli ska! kodes atferden næringen
som opptar eteret del av arealet. Unntak: Næringegrrmoeirode «X: diet bnrlres kun når hele bygningen herryltes som bolig.

Mhswmner -  rrvifiiiødw
A Jondbrdcogskogbnlt H  mt$m  N  Helse-ogsosiflierresler
B Fleire i Transport og lromrrrurlraeiorr O Andre eoelale og personlige tienesler
C  Bergverlrsdrlfl og utvinning J  Finansiell tjenesteyting og foreikring O internasjonale organ og orgenlsaelorrer
D lnduetri - K  Etendomedriit, fonetrrlngernessig X
E Kraft og vannforsyning iieneeteyting og ulieievirlwornhet Y Fri  (hytter),
F Bygge- og anleggsvirksomhet L  Olferrtlig forvaltning garasjer for private og
G Verehandeireperesionavlrlereiey M ennetsorrrlrkeernarirrg

og hushoidningsapperei

Krwjtrrbíríürurriirflgbii 209.1) .:;—_ .  _  __ .a ‘
Skalgoticdplassaaslolwidomedluatot-. _ _ _ _ _

Flom Ésmmm °$“"'"°"mü;í“" D  F1 (liten lrorreeirvans og levere enn 1ü0 erik W i
“EM, 5 m) g  m; [j J, ms”, gag] U F2 (middels rrerreerrverra eg aannsynnghec ravere em rrzon er) F _

errrrerrrererrraeee; I:lF3(slotkaI:ekvet'nogsIlnsynllol1el!avoteatu11I1000ir) a
f i mgvuumusuu woamsiunuov

sh“ ' S1(Iltenkonsal:vcnsogunnsyltll¢nellavotaenn1!100ir)

“Ema å m, E] N, E] J, ms h, m, :I sz rrrrrrrrrere rreneerrverre og eemeynrrgrrer lavere em rrrooo er) F,
i eikirertretslrlaese: 7:] S3 (slorlrorrselrverra og aanrrsrrrrlighel levere egg 115000 in ~

Andi-T

  

 

gflnggghold mm: Ura oereerrrerreerrrrvrrerrrpereererrrrerrrrerrrverrregg F_

rnrwyfirrrvgrrl _  Ti' learn' ""fn'itt_ ~ '  f :3;  ̂  _ f” e. e' iii? fxiírfiíl _  ”"’* “i j r *'
Girl erruunuerrerfifiueereeeaarceaeeÉquerrermeneøar-em

Åflfim* """"‘" Rlrevegifyliresveg rarerrqerrrrgerrrrarerea gm? U .ra U ner
,§"°'°.m"" i U .re U mer Kommunal veg srevrrrerrrrgerrrrereree gru? U .ra nn
IM27-4 errvarveg Erveqreuerrrrerverrrrrrgryererrrreemm Ura ner

Oflentiig vannverk U Privat vannverk ,_ ,,k

Venn- Arrnen privat vannforsyning, hnlegt vann uifiaai ""
:gl':1;“7':9 Arrnen privat vannforsyning. lrlre innlagt venn '

ousamvanmumumcuuuaumyuw:guauuenp1va1’IemmgiI¢ik:ywu&inens§mm.
foreligger rerrrgrrer verr urrgryer errruerrrrgr U .ra U ner
filirnyirilg ffifrddji lille W

Uorrerrrrrg arrepeerrregg Berner avrepearrregg srrerrrerrrrererreree verrnrrreeaur U .ra U ner
Fererrgger ureupperrrerereer U .ra U ner

AV‘!!! Dersom avløpsanlegg forutsetter llllrnylrrtng til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
“"" 52”’ foreligger rerugrrer verr urrgryer errrrarrrrrgv U .ra U Ne!

Vedregg rrr

0  .V He..  ,  __  .e

OVIMIHII Talrvannrfotrerverrn føres lil:  D T

”fi‘a1TbygaunganInncuuuunIngor ea om arr: rrrrrrerrrrrr; rrrnalim g  Hurra. aux
lam ornialtes av 'lEK1D? Has

DJ: Uflel DJ: UNer Tranpehdsellerloflaniattfonn
U Rurrerrapp arrer rrrrerrrra ferraa
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Søknad om fmatelse tmak Barareriiuaket eksisterende '  i
eller lremlicfige arbeidsplasser? E] J;  E  Neietter plen~ og bygningsloven §  20-1
l-lvlsla. skal samlykko innhentes lra

U Rammwllafelsi _ _ _ Arbeidslilsynel lør igangsemng av tillakek Byggblankell 5177 med vedlegg,

U Ett-trinns søknadsbehandling flefflffl' tmaketbvucverk DDPWI1 M  18511 "
oppfyues vilkårene for 3 "hrs D  Ja D  Nel if. Kullurminnelover §  25, andre ledd? D  Ja Rue;

saksbehandling, jf.  §  2'l»7 annel ledd? l-lvls ja. skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge lør
’ i' ~  .  i i angselting l'ltakel.Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker  g a” ' ø ø _

Foreligger sentral godkjenning? U Ja E] Nel Opplysninger gitt i søknaden eller vedlegg lil søknaden
Hvls nel. vedlegg byggblarlkett 5159. vil bli regislreni malnkkelen.

__-. ,..,.,  . , . . _  ,.  .  . ..

Gnr lÉrlr lFesfenr l$eksiomsfl A  ‘V V  I I i '  '  l,,,:,§« i g   WMø ‘(J/fié ø ø ø ø qua S1‘-(§S'\12AOHEiJ
Planlagt  m l Baskriv l Burt Ivoekodeql ‘s 2;
uruwrpnw U enn; EF_nu;I_sboIig U Qarasje U  Anne!

Nye was on anions lflyu byggf; _ U Parkeringsplass -) I:  Anlegg _ 1  U veg Uyesenlng lenenglnngf_ep_
Enddng av bygg __ ijlbvsls näbyesl. underbvga 'i ø ø l: Fasade øø _ __
°_9'"'°99 _ _ _ jíonslnlkslon _ Eeparasjon UQmbygglng á

Ellfflfll IV UNI* `  _] Bruksendring _ Vesentlig endring ev tidligere drill

Tmak ts rt R.M.'_'9, f  . H” WW” E: D°'°'“Ve'°W9') _D “"‘°99_
pb,§-50,13 _EY::1#°k[l-;"3:"35l- “i Nyanlogg E  Endring _ U Reparaslon __

ng av ru  - _ _
(llcrnltryssmul-9l _ "TMU bunn Elüppdelsng Sammenføyning __

lflflhflüfllflfl, BHK __ D  innhegning mot veg  D  fleklameskilt. innretning e l.
O {II and  I V' W ` i  ' '

av g  Grunnelendom 'i _ U Anleggseiendom ‘D Festegrunn over 10 år ') U Arealoverloring *)

'l Éyggblenkell 5175fyllesulog ~  ") Gjelder kun når installasjonen "°) Unntatt krev om ansvarsrett  W K  ̀ 7 i
vedlegges (Vedlegg gruppe A) ikke er en del av et slørre tiltak Behandles eller melrikkellovan,

Registrert eier underskriver l feltet for tiltakshaver.

VCCIIÖH f `  m _  w  i “_ '  ' '  ̀  I " i n. F' .  i' I  '_

Beskrivelse av vecregg Gruppe Nr. (ran-Ii tau:

Opplysninger om tiltakelsiytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblenketl 5175) AV U _ 744 -‘E V i
Dlspensaslonssøknad (begrunnelseivedtak) (pbl kap. A19)7 T V i A  —- _ f _EJ _
Nabovarsllng (gienparllnabomerknader/ kommentarer til nabomerknaderi Q  -å E]

DO

Slluaslonsplan/avklørlngsplan bygning/eiendom _

 
Tegninger E __ E __
Redegiørelserfkafl _ __ F -

Søknad om ansvarsrett/gjennomfonngsplan i G _

Boligspesifikasjon [Mauikkelen _ _ _ _ __ U H" -
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet K I  _ i  I  V W  - i
Rekvlslslon av oppmállngsforrelriing _ _  H J V  T-
Andre vedlegg Q -

ErkImlum._o‘g'._T:fidir.”&krt:t. i ;.- i
Ansvarlig søker bekrefter at hele med ansvar. og dekker kravene lhenhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om strall ognkspnar LLIJI kept _32 og al del kan medlore reaksjoner dersom del gisunkgegplysninger ø _ _

Ansvarlig søker for llllaket Tiltakshaver

‘Forum _ __ Nm ' ____________*'“'_

“'"’”°   ø   _ {""°"‘?<m<-as xewax-eu: vi
Postnr. ' ,' Poststed :Poststed

° SYEGWY
Kontaklperson V' H W  l Telalon V' l Mobiltelefon K  V' _  Eventuell urganlsaflsigrisrrj V ’ V

    i i   eipllflwifiälfis 'saw i
Dalo/ l'Underskri1l I ' i' "i J' Dato ' Unders  I  ' “_

hGlamasl-rledbblokkbokslaver' ' i Wu" å ’:""_"-""1

ølqflílåäfíffsa §wusv\\< ø
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BOUG

Dersom brulteereeiei til .er :lene enn brulteereelel ennen enn bolig. velges kode innen ‘Bong’ (111  -  189). Ved valg ev kode
velges den med sum endel ev arealet.

Enebolig
1  11  Enebolig
112 Eriebolig mlnybelisoitkelieiiighet
113  Vlnlmshun

Tomenneholig
121 Tonaemsboiig. vertilreideit
122 Tornemsboilg, lnorieomidell
123 Vårilngsht: lomennsboliglvertikeidelt
124 Vånlngehu lomenmboiigmorieonieideit

Rekkehus, kledehtxe. endre småhus
131  Rdduhus
1 33 Kjadalatrlumhus
135 Terresselwe
138 Andre småhus med 3-4 boliger

ANNET

Dersom bmltsereeiet ikke omfatler bolig eller bruksareelei li! bolig er rnindre enn lil annet. velges kode innen ‘Ann? (211 - 840).

 

Stor bollgbygnhg
141 Sten frittliggende boilgbygg på 2 et.
142 Stortfltiiiggelxde beiighygg pl 3 og4e1.
143Stor1iri1iilggefxieboilgbyggotl51eilermer
144 Store eemmenbygde bollgbygg pl 2 ei.
145 Stort eemmenhygde boligbygg på 3og4et.
146 Stort semmenbygde boiigbygg på 5 et. eller mer

Bygning ler boieileeelmp
151  Bo- og servicesenter
152 Studerlhlelnlettderiboiiger
159 Annen bygning for bofellesskap '

Ved valg ev kode velges den med slurs! endel av erealeL

INDUSTRI OG LAGER

Industribygnlng
211 Fabnltkhygrürig
212 Verkstedtrygling
214 Bygning Eorransaanlogg
215 Bygning forevleilehindiering
218 Bygning forvennforsynlm kl e. pwnpesteeion
219 Amen lndtiflhygnlrlg  ‘

Energifenynlngehygnlng
221 KtnI'Is1’uIon(> 15 000 kVA)
223 TI-arIs1nrrrmotlhs[arI(>10 000 WA)
229 Annen ene '

Legerbygnlng
231 Legelhell
232 Kjele- og fryeeiegof

233 SWOWBHW
i 239 Annen iegerbygrilrig '-'

Fiekeri- og lendhrukebygnhg
241 Hu: fordyrllandbruk. iegerleiia
243 Veksthus
'244 Drlfisbyming fielnellarugdloppdrell

245 Neusllredeimpeluzs for ikke
248 Annen flekerl- og lengethymirlg
249 Annen landbmksbygnlng '

KONTOR OG FORRETNING

Kontorbygnlng
311 Kontor- og ndrnlnlatrasjousbygnlng. rådhus
312 B .poethtie
313
315 Annen koniorbygnirig

Forrelningebygning
321 K]npaaanlcr,varuhus

,  322 Eullkklfnnatnlngahygnlru
323 Benslmleelon
329 Annen brmtnlngshygnlng  '
330 Messe- ng kongresshygning

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON

Ekepedlelonehygning, lenninel
411 Ekspedlejonebygnim, flyiennlmi, korrtroiitåm
412 Jernbane-og T-benesteelon
415 Godsterrninal
415 Pnlüerrnlnll
419 Annen elmpedielons- og tnnnlnalbygning ‘

Tnlolwnununlkujonsbygnlng
4.29 Telakommunllzasjonsbygnfng '

Genele- og hengerbygrilng
431 Perkerhgehtne
439 Annen garnsje-lhanearlwyunlno '

Veg- og heflitktlieytubygning
441 Tuaflldrfllsynsbygning
449 Annen veg- og biltllymbygnirig  '

HOTELL OG RESTAURANT

Hotellbygnlng
511 Hoteübygrilng
512 Moielbygririg
519 Annen hotellbygrdng ‘

Bygning for ovemetting

524 Camping-ltxieleiyhe
529 Amen bygrlng (or ovennfling  '

Reeteurmtbygnlng
531 Rashwanbygnlng. hlebygnirig
532 Semeiitjeldren. im ring
533 Geteiqeldclfl.
539 Annen ieeieuenthygnlng  '

KULTUR OG UNDERVISNING

Skolebygriing
611 Leiøperk
612 Bernelege
613 Buneetnle
614 Ungdomsskole
615 Komhlmrt berne- og ungdomsskole
816 Vldefegáerde skole
619 Annen eiroiebygdng '

Unlvereliet- ,  høgskole og forskning
821 Untverütetlivegekoie ntlaudiionuzn, iesesal mv.
823 Llhoretori
629 Annen universltete-flaegstele og

forekningshygriirlg

Museum» og blblloteluhygnlng
641 Museum, Kunstgalleri
642 Bibliotek. medíaiek
643 Zooiogiek-lhotenlek hege (bygning)
645 Amen museum-Ihlbllohksbygnlng '

') eller bygning som hamar tllmytnlng rl/
flener slike bygninger

Frltldebygning
161 Hyller. sommerhus og lignende lritidsbmmg
162 Heiåreboiig som benyttes som frliidsbygdng
163 Veriirigehm som bervytlee eom frliidebygring

Koie. eeflerhue og lignende
171 Satarhus. sel. fortau og ilkrlerlde
172 Skoge- cg wnarkslcnk. gemrne

Bereeje og uthus til bolig
181 Gorenje, mus, enneiu iii bong
182 Galeele, tlhus, annals!!! frltidebellg
183 Neusl. håthue. elehu

Annen bellgbygning
193 r
199 Annen bolighygnlng (eelrundurbollg reindrifl)

ldretisbygnlng
651 idretisrel
652 lshali
653 Svømmehall
654 Tribune og idretiegardembe
655 Heleeeiudio
659 Annen idiettsbygrrlng '

Kulturhus
661 lGtIo-Ihatnr-[opera-Ilznrnsnrtbygning
682 Samlmnehue. grendehus
663 Diskotek
660 Arnet kulturhus ‘

Bygning for religiøse ektlvileter
671 Klrka. kapell
872 Bodchus. menighetene:

679 Annen bygning tor religiøs eidivleier  '

HELSE

Sykehus
71 B Sykehus  '

Sykehjem
721 Sylreliem
722 Bo- og beliendiingseerder

Pflmnrheleebyglilng
731 Kllnnrk. logaknrmrlauruati-vala
732 Helee-leeeleisemer. helsestasjon
735 Annen pnmnrheleebygnlng '

FENGSEL. BEREDSKAP OA.

Fengeelebygnlng
819 Fengeeiebygrilng '

Beledekepebygnlng
821 Poltietuion
822 Brennueeien, ambdnnsostnsjan
023 Fyrltaslun. losstasjon
824 Steelon for radamvervlldng av fly-Ialdpstvaflkk
Bläflfltintsromlburzicer
829 Amen beredekepebygrung °
830 Monument
840 Oflefniig toalett
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Vedlegg Side I  -  av
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       Kvittering fOl' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendlng eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overleverlng vlI signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man glr
samtykke til tiltaket.

Tlltaket gjelder

Gnr. lBnr. lFestenr. lSeksjonsnr. Bygningsnr. lBolignr. l ommu e

Elendoml 33 “l K  /("UQ,,Q_,,G(,_,,
/Postnr. l PoststedbV99°5t°d Adresse . -

.stafétt/(f mæ, 5a>725T‘2ZAuMz;A1
Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sendlng av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-lglenboerelendom

Gngg) (I l Bnr. I 7_ l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Ad Ad Eua O/me :/oAa.q$€/1
resseS-Éôr «å ress?ós`óé>o q

Po r. lPoslsted f Postn  _  .- lPoststed g Poststedets reg.nr.

55/49. 5®/IS femmer; Öooi 14 {Q
Personlig kvittering for Dato Sign. _-4‘ _  / Personlig kvittering for Dato Sign. ._  _ _ , . .. .  K  _, ' ' / -f- /‘I .  ,  /J . ,
X  mottatt varsel I /Å f/ /{:7 J//37/r’ 5/3’ 3?] samtykke til tiltaket ft I fl” [I 5/ l/IZO

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-lglenboerelendom Eier/fester av nabo-lglenboerelendom

Gnr. I  Bnr. rFestenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-Iglenboerelendom Eier/fester av nebo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger: Sign.
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Vedlegg Side I  — av

°‘ fifin
Ulill lxlílllAlilKvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden W  “WWW 

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending eller overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overleverlng vil signatur glelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir
samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder

Gnr.  å iBnr. i Festenr. i Seksjonsnr. Bygningsnr. i Bolignr. i Kommune

Elendoml S) 1 KUflflfiL/l (76,
byggested Postnr. I  Poststed '

“Éíoféoá å 9/42 SW23 TRAUHEM
Følgende naboer har mottatt eller iått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-/glenboerelendom Eier/tester av nabo-Iglenboereiendom

. i .  , I . I  -  . - n `  VGnr  3  i  Bnr l Festenr Seksjonsnr Erers/festeôrs ponfli

Adresse Adresse -  .

51éor(oaé.{' .?cocJc>urL UG: 3 2 C
P025; 2’ iPoststed S  7.. [V Postn/rzqíi Poststed Ø

Personlig kvittering for Dato Si n. Personli kvitterin for Dato ,__ Si . '

-Zi mottatt varsel  Q  ,é, li) ii óiê/Qçvtflf m sarfttykke tilgtiltaket Q  Å  .Zôi i ÖiÖ-'Quyx n."

Poststedets reg.nr.

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. i Bnr. i Festenr. i Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. i Poststed Postnr. i Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel i samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. i Bnr. I  Festenr. i Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Adresse Adresse

Postnr. i Poststed Postnr. i Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

l  mottatt varsel I  samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/lester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. i Bnr. i Festenr. i Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. i Poststed Postnr. i Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eierlfester av nabo-/glenboereiendom

Gnr. iBnr. i Festenr. i Seksjonsnr. Eiers/testers navn

Adresse Adresse

Postnr. i Poststed Postnr. i Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel i samtykke til tiltaket

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater. KN
Samlet antall sendinger: Sign. 8  /99" @®/ mks’;
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Vedlegg Side I  - av
C -   F'P1n

DIF!! k. HM-{AH l

HIE HV'f,(.kVl\l  I  IF I     Kvittering fOf nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommendert sending eller  overleveres personlig mot kvittering.
Ved personlig overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man glr
samtykke til tiltaket.

Tlltaket glalder

Gnr. l Bnr. TFestenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Eiendom/ 'I 'l f)
byggefled Postnr. l Poststed

Adreííçterêoét/r 924,1 Swfufmumen
Følgende naboer har mottatt eller latt rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Nabo-Iglenboereiendom Eier/fester av nabo-Iglenboereiandom

Gnr3 I, lBnr.  I  q  lFestenr. lSeksjonsnr. Eiers/ieärsåay; _ JG

Z”'T‘”5*a:‘éW <as.¢«;ré»ov»
sjel Sa>«"o1Zraamm <5‘f'7;Zoc> La/cS<ZU«

Personlig kvittering for Dato Sig Personlig kvittering for  D  to t, S' I

Y  mottatt varsel VI samtykke til tiltaket /5’ ,
' / / /  /

/ L/
1  /
V Eier/tester av nabo-lglenboerelendom f  /

\/

Poststedets reg.nr.

Nabo-/glenboerelendom I
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering lor Dato Sign.

mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/tester av nabo-lglenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-/glenboerelendom Eier/fester av nabo-Iglenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel I samtykke til tiltaket

Nabo-Iglenboerelendom Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Gnr. lBnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiers/festere navn

Adresse Adresse

Postnr. l Poststed Postnr. l Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor Dato Sign. Personlig kvittering for Dato Sign.

I mottatt varsel I samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger: Sign.
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Post Kvænangen

Fra: Rbd  33  Spalca <33spalca@gmaiI.com>
Sendt: 16. november 2015 09:27
Til: Post Kvænangen

Emne: Høring på søknad om dispensasjon kommuneplanens arealdel-Fradeling av tomt til
fritidsboIig-gnr/bnr31/1- Magnar Stensvik

RBD  33  kommer med innsigelse til at Kvænangen gir dispenssasjon fra Plan- og bygningsloven  §19-2  til

fritidsformål på nåværende tidspunkt,da Kvænangens kommuneplan arealdel ikke er ferdigbehandlet.

Samtidig vil vi påpeke at Rbd 33 har tidligere gått imot disse planene i kalvingslandet.

Med hilsen

Mathis Andreas Sara

Formann  D-33

1



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/404 -5 

Arkiv: M80 

Saksbehandler:  Nils Arnold Nilsen 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

48/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 Kvænangen kommunestyre  

 

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, 

Kåfjord, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg 

 

 
Henvisning til lovverk: 

 

LOV-2002-16-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om 

brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7 
 

FOR-2002-06-26-847 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7 
 

 
 

 Vedlegg 
 
 
 
 
 
1 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Kommunene Kvænangen, 
Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, samt gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og 
tilsyn av fyringsanlegg 
 
 

  1. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg i Kommunene 

Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, samt gebyr for 

gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg 
 

Administrasjonssjefens innstilling 

1. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, skal ha felles lokal 

feieforskrift.    

 

2. Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg, samt gebyr for gjennomføring av 

lovbestemt feiing og tilsyn av fyringsanlegg for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og 

Kåfjord vedtas med virkning 01.01.16 

 

3. Dagens lokale forskrifter opphører fra samme tidspunkt. 

 

 

   

 
 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20#KAPITTEL_7
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-06-26-847#KAPITTEL_7


 

 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet i Kåfjord kommune vedtok i sak 49/15 i møte av 28.08.15 å sende forslag til lokal 

feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.  

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger. 

 

Formannskapet i Skjervøy kommune vedtok i sak 48/15 i møte 07.09.15 å sende forslag til lokal 

feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.   

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemelding 

 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i sak 38/15 i møte 08.09.15 å sende forslag til lokal 

feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.   

Utvalget hadde følgende tillegg i vedtak. 

«Fritidsboliger og ubebodde hus skal ikke omfattes av feieforskriften» 

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger 

 

Formannskapet i Kvænangen kommune vedtok i sak 53/15 i møte 09.09.15 å sende forslag til lokal 

feieforskrift til offentlig ettersyn, med høringsfrist 01.11.15.   

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger 

 



 

Vurdering 

Ved høringsfristens utløp var det ikke kommet inn noen tilbakemeldinger. 

 

Det interkommunale brannsamarbeidet mellom kommunene Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og 

Skjervøy starta opp våren 2015. Grunnlaget for samarbeidet ligger i vedtatt samarbeidsavtale i 

de respektive kommunestyrene: 

 

Kommunestyre, Kåfjord sak 0050/14 – 22.09.14  

Kommunestyre, Nordreisa sak 0041/14 – 04.11.14  

Kommunestyre, Skjervøy sak 0047/14 – 29.10.14  

Kommunestyre, Kvænangen sak 2014/69 – 17.12.14 

 

Samarbeidet skal utføre de arbeidsoppgaver som den enkelte kommune er pliktet til gjennom 

Kapittel 7 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Tjenesten skal utføres i henhold til 

de faglige normer/standarder som til enhver tid gjelder. Samarbeidet skal også jobbe etter felles 

feieforskrift. Felles lokal feierforskrift skal sikre samarbeidskommunene et framtidsrettet 

regionalt brannvern med felles mål. 

 

Kravet ihht. Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn er at kommunen skal sørge for at 

alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov og 

minst én gang hvert fjerde år. 

 

Kommunen skal sørge for at det føres tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og 

bygninger er intakt, at det fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade. 

Tilsyn skal føres etter behov og minst én gang hver fjerde år. 

 

Dagens lokal forskrifter opphører fra og med 01.01.16.  

Ny forskrift, vil pålegge samtlige bygg med røykløp tvungen feiing og tilsyn. Unntaket er bygg 

som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, strøm. For 

slike bygg kan tilsyn og feiing utføres etter avtale med brann og feiervesenet, og eier vil da bli 

fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

Bygg som ligger utenfor normal infrastruktur (på fjell, på fergeløse øyer, i veiløse bygder) og 

som ikke er tilgjengelig på en tilfredsstillende måte, har lavere risiko for brann som følge av 

forventet mindre bruk av ildsted. 

Driftsutvalget i Nordreisa kommune vedtok i sak 38/15 tilleggsforslag om at fritidsboliger og 

ubebodde hus ikke skal omfattes av feieforskriften. 

Unntaksbestemmelsen i forskriften ivaretar hensynet til vedtak i Nordreisa driftsutvalg. 

 

Kostnader 

Kostnader etter denne avtalen fordeles ihht. Antall piper 01.01. Hvert år i den enkelte kommune. 

Feiertjenesten skal være selvfinansierende og gebyrgrunnlaget likt. 

 

Pris pr. røykløp settes til 450,- for driftsåret 2016  

Gebyr grunnlag på 450 x 5100 2 295 000 - 

Lønn + sosiale kostnader  1 499 400,- (300 %-stilling) 

Driftsutgifter    0 795 600,-  

 

 

 



 

 

Feiertjenesten fordeles etter selvkostprinsippet. Vertskommunen administrerer grunnlaget for 

innkreving av gebyrer. Gebyrene innkreves i den enkelte kommune, sammen med andre 

kommunale gebyrer. 

 

Status pr. 2015 

Samarbeidskommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord har 5100 røykløp med antall 

og pris fordelt slik: 

 

1940-Kåfjord  0900 Røykløp/ 412,- 

1941-Skjervøy 1000 Røykløp/ 595,- 

1942-Nordreisa 2000 Røykløp/ 534,- 

1943-Kvænangen 1200 Røykløp/ 405,- 

 

Samlet sett vil gebyrgrunnlaget gå ned, med unntak av 10 % prisstigning for Kåfjord og 12 % 

prisstigning for Kvænangen. 

 

Konsumprisindeksen for 2015 forventes økt med ca. 2,1 %. Vi legger ikke opp til prisvekst for 

sesongen 2016. 

 

Konklusjon  

Det er viktig for brannsamarbeidet i Nord-Troms at forskriftene er like. Siden feierne ikke er 

tilknytta enkeltkommuner, vil det sikre at handhevelsen av forskriftene også blir lik. Forslag til 

forskrift legger opp til ei differensiering i forhold til hvorvidt bygg er tilknytta infrastruktur eller 

ikke, noe som skaper et visst merarbeid når det gjelder vurdering av enkelttilfeller. Samtidig kan 

det gi rom for unntak for bygg utenfor allfarvei som brukes sjelden. 

 

Rådmannen/ Administrasjonssjefen tilrår at vedlagte forskrift om feiing og tilsyn av 

fyringsanlegg i kommunene, og gebyr for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn av 

fyringsanlegg vedtas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord  

Vedtatt av kommunestyre 00.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG 

OG GEBYR FOR GJENNOMFØRING AV LOVBESTEMT 

FEIING OG TILSYN AV FYRINGSANLEGG I KOMMUNENE, 

KVÆNANGEN, NORDREISA, SKJERVØY, KÅFJORD 
 

 

 

Hjemmel: Fastsatt av kommunestyret 00.12.2015 med hjemmel i lov av 14.juni 2002 om 

vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og forskrift 26.juni 2002 nr 847 om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord  

Vedtatt av kommunestyre 00.12.2015 

 

 

 

INNHOLD: 

§ 1. Formål. 

§ 2. Virkeområde. 

§ 3. Hjemmel 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 6. Varsling. 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

§ 8. Gebyrfritak. 

§ 9. Andre tjenester. 

§ 10. Huseiers/brukers plikter. 

§ 11. Feierens plikter. 

§ 12. Håndheving og sanksjoner 

§ 13. Klage. 

§ 14. Ikrafttredelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord  

Vedtatt av kommunestyre 00.12.2015 

 

 

 

§ 1. Formål. 

Forskriften har som formål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, slik 

at sannsynligheten for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, reduseres så mye som 

mulig.       

Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn, samt 

tilleggstjenester. 

 

§ 2. Virkeområde. 

Forskriften gjelder feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, 

Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord. 

 

Bygg med fyringsanlegg og som er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, 

vann, avløp, strøm skal ha feie- og tilsynstjeneste i henhold til forskrift om 

brannforebyggende tiltak og tilsyn. Eiere av slike bygg skal betale gebyr på linje med øvrig 

bebyggelse. 

 

§ 3. Hjemmel. 

Forskriften er utarbeidet med hjemmel i LOV 2002-06-14 nr 20: Lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og 

eksplosjonsvernloven) § 28, og Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 

(Forebyggendeforskriften) § 7-3. 

Brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrift om brannforebyggende tiltak og 

tilsyn pålegger kommunen å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen gis 

også rett til å kreve gebyr som dekker kostnadene ved tjenesten. Gjennom lokal forskrift kan 

kommunen bestemme hyppighet og fastsette grunnlag for gebyrinnkreving. 

 

§ 4. Hyppighet for feiing. 

Kommunen skal sørge for at alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og 

bygninger blir feid etter behov og minst én gang hvert fjerde år. 

  

§ 4.1. Boliger. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang.  

 

§ 4.2. Fritidsboliger og hytter. 

Brannsjefen bestemmer hvor ofte feiing skal gjennomføres, basert på grunnlag av 

eiendommens fyringsanlegg, fyringens art og omfang. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp, 

strøm vil ikke bli pålagt feiing, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

 

 

 

 

 



Lokal forskrift for feiing og tilsyn av fyringsanlegg og gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn av fyringsanlegg i kommunene, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord  

Vedtatt av kommunestyre 00.12.2015 

 

 

§ 5. Hyppighet for tilsyn. 

§ 5.1. Boliger. 

Tilsyn med fyringsanlegg i bolig utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

§ 5.2. Fritidsboliger og hytter. 

Tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger og hytter utføres minst én gang hvert fjerde år. 

 

Bygg som ikke er tilknyttet offentlig eller privat infrastruktur i form av vei, vann, avløp eller 

strøm vil ikke bli pålagt tilsyn, men kan utføres etter avtale med brann og feiervesenet og vil 

da bli fakturert etter gjeldende satser i gebyrregulativet. 

 

§ 6. Varsling. 

Eier av fyringsanlegget skal varsles skriftlig eller elektronisk med dato/tid for gjennomføring, 

og pålegges å varsle andre brukere av vedkommende bygning. 

 

Feiingen varsles inntil en uke før slik at eieren eller eierens representant kan legge forholdene 

til rette for at feiing kan gjennomføres. 

 

Tilsyn varsles inntil en uke før slik at eier eller eierens representant får tid til å forberede seg 

på å være tilstede ved tilsynet. 

 

§ 7. Gebyr for feiing og tilsyn. 

I medhold av denne forskrift innfører Kvænangen kommune følgende forskriftsbestemmelser 

for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

 

§ 7.1. Kommune skal dekke sine kostnader i forbindelse med gjennomføring av lovbestemt 

feiing og tilsyn etter selvkostprinsippet med 100 % dekningsgrad. 

 

§ 7.2. Gebyr for feiing og tilsyn fastsettes årlig av kommunestyret. Gebyret dekker både feiing 

og tilsyn. Det skal svares gebyr for samtlige bygg som har ett eller flere fast tilknyttede 

fyringsanlegg, uavhengig av om disse er i regelmessig bruk eller ikke.  

 

Årsgebyr 

Grunnlag 

 

Gebyr Faktor 

1. Årsgebyr for bygninger med ett røykløp   

 

Kr / xxx 1,0 

2. Ekstragebyr for bygninger med flere røykløp 

 

Årsgebyr / xxx 0,5 

3. Andre tjenester, ekstra inspeksjon av røykløp 

eller fyringsanlegg, fjerning av bek sot etc.  

   

Kr/Time/Km    

 

 

 

 

 

§ 7.3. Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for gjennomføring av feiing eller 

tilsyn. 
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§ 7.4. Gebyr kan innkreves selv om feiing og tilsyn ikke er utført i følgende tilfeller: 

1. Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er 

nødvendig. 

2. Feier etter varsel og ved oppmøte til fastsatt tid, ikke har tilfredsstillende adgang til 

fyringsanlegget. 

3. Gebyret innkreves periodevis (årlig) sammen med andre kommunale gebyrer. 

 

§ 8. Gebyrfritak. 

Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 

1. Bygningen har ikke montert fyringsanlegg. 

2. Fyringsanlegg er frakoblet røykløp og røykkanal blendet. 

 

Før fritak gis, skal feieren ha godkjent frakobling av fyringsanlegget og at blending av 

røykkanal er tilfredsstillende utført. 

 

Byggeier plikter å melde fra til kommunen dersom fyringsanlegg installeres, eller blending av 

røykkanal skal fjernes. Dersom byggeier unnlater å melde fra, kan det fastsettes straffegebyr. 

«Feie- og tilsynsgebyr etterbetalt fra det tidspunkt fritak ble innvilget» 

 

§ 9. Andre tjenester. 

Eiere av fyringsanlegg som ønsker feiing eller tilsyn utenom det som er lovpålagt, fjerning av 

bekk sot, inspeksjon av skorstein eller lignende, må selv ta kontakt med kommunens 

feiervesen og avtale dette.  Dette utføres mot eget gebyr. 

 

§ 10. Byggeiers / brukers plikter. 

Eier skal, etter varsel om feiing, sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, 

samt utstyrt og innrettet slik at feiing kan utføres på tilfredsstillende måte. 

 

Eier av bygninger hvor feiing av røykløp foretas fra tak, skal sørge for at feieren har 

tilfredsstillende atkomst opp til, og på taket.  

 

Eier er pliktig å sørge for at forskriftsmessig stige er lagt fram, tilgjengelig for feier,  

I umiddelbar nærhet til takstige, som ett signal på at det er klart for feiing. 

 

Forskriftsmessig takstige eller trinn skal festes forskriftsmessig. Adkomst til tak skal sikres 

mot utskliding.  

 

Der feiing ikke skjer fra tak, skal Eier/ representant sørge for at feieren har tilfredsstillende 

atkomst til røykløp. 

 

Eier/ representant skal sørge for tilfredsstillende atkomst til sotluke eller tilsvarende egnet 

innretning for sotuttak. Ved innvendig atkomst for feiing, skal Eier/ representant være tilstede 

under feiing. 
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§ 11. Feierens plikter 

Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte med minst mulig ulemper for 

beboerne. Etter endt feiing skal feieren sørge for at sot blir fjernet, enten av feieren selv eller 

av byggeier/representant, og anbrakt på egnet sted.   

 

Feieren skal under feiing og tilsyn vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for 

brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi 

skriftlig tilbakemelding til eieren, med frist for retting eller tilbakemelding om når retting blir 

gjennomført. Dersom retting ikke blir gjennomført, skal tilsynsmyndigheten gi nødvendige 

pålegg. 

 

§ 12. Håndheving og sanksjoner. 

Lokalt tilsyn, håndheving og sanksjoner skal finne sted i samsvar med kapittel 7 i brann- og 

eksplosjonsvernlovens bestemmelser. 

 

§ 13. Klage. 

Klage på vedtak gjort i medhold av denne forskrift framsettes skriftlig til kommunen. 

Saksbehandlingen ved klager følger bestemmelsene gitt i eller i medhold av Brann- og 

eksplosjonsvernloven, samt Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) 

 

§ 14. Ikrafttredelse. 

Denne forskrift trer i kraft 01.01.2016 

 



 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/496 -7 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Truls Erik Nilsen 

 Dato:                 19.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
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Reguleringsplanendring - Kjækan småbåthavn og hyttefelt. 

Henvisning til lovverk: 
Lov om jord (jordlova). § 12  

Plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

 

Vedlegg 

1 Søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Kvænangen Kommune godkjenner omdisponering av området i reguleringsplanen «Kjækan 

småbåthavn og hyttefelt», fra friluftsområde til bebyggelse, med en utvidelse av tomt på 209m2.  

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Trond Jensen og Anne Berit Bæhr søker om utvidelse av tomt 31/64. Tilleggsarealet til denne 

tomten skal brukes til tilleggsareal. Tomten skal utvides med 209m2.  

 

Gnr/Bnr: 31/64 

Søker: Trond Jensen og Anne Berit Bæhr 

Erverver: Marianne og Hugo Furumo. 

Størrelse: 565m2 

Formål: Fritidsbebyggelse 

 

 

 

 

 

 



Om eiendommen 

Eiendommen ligger i det regulerte området «Kjækan småbåthavn og Hyttefelt» på Gnr 31 Bnr 

11 i Kvænangen Kommune. Tomten som søkes utvidet er på ca. 565m2, og det skal utvides med 

209m2. Dette området er pr. dags dato satt av til friluftsområde. 

 

 
 Omsøkt tomt er skravert med rødt.  

 

Ifølge Tromsatlas (www.tromsatlas.no) er tomten på ca. 0,565 daa.   

Tiltaket omfatter endring av arealformål i reguleringsplan. Det som skal omgjøres til byggareal, 

er i dag friluftsområde, og er på 209m2. 

 

Begrunnelse for søknad 

Tilleggsarealet skal benyttes til lagringsareal.   

 

Planstatus: 

Den omsøkte tomten ligger innenfor et regulert område; «Kjækan småbåthavn og hyttefelt på 

GNR. 31/11 i Kvænangen kommune». Dette er et område hvor fritidsbebyggelse tillates. 

Tomtene som ligger i området er oppstykket, og innimellom tomtene ligger det bl.a. dyrket mark 

og friluftsområder. Tomten søkes utvidet utover et friluftsområde. 

 

Plan- og bygningsloven 

I henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, 1. ledd bokstav m kreves det tillatelse til tiltak for:  

 

«Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av 

ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf lov om  

eigedomsregistrering. Slik tillatelse er ikke nødvendig når tiltak etter første punktum skjer som 

ledd i jordskifte i samsvar med rettslig bindende plan.»  

 

 

 

 

 

 

http://www.tromsatlas.no/


I plan- og bygningslovens § 26 heter det: 

 

 «Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse 

av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, jf lov om eigedomsregistrering, 

eller endring av eksisterende eiendomsgrenser, ikke må gjøres på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot denne lov, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring som nevnt i 

første punktum, må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i denne lov.» 

 

Nabovarsling 

Det foreligger dokumentasjon for nabovarsling i hht. plan- og bygningslovens § 21-3. Det er 

ikke innkommet bemerkninger til saken. 

 

Høring 

Søknaden sendes ikke på høring, da kommunen ikke anser det som nødvendig; ingen 

myndigheter vil bli berørt av tiltaket.  

Naturmangfoldloven 

Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 som 

tok til å gjelde fra 1.7.2009. I naturmangfoldlovens § 1 heter det: Lovens formål er at naturen og 

dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 

ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. 

 

Vurdering 

 

Søknaden gjelder endring av arealformål i regulert område fra friluftsområde til lagringsareal. 

Søknaden må derfor ha politisk behandling. De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i 

antall tomter eller endringer i antall bygg på tomtene iht. det som er godkjent i 

reguleringsplanen, men gjelder kun fradeling av ledig areal. Endringene berører ikke 

naboeiendommer, kun eiendom 31/64 og 31/11. På bakgrunn av dette foreslår kommunen at 

tomten blir utvidet. 

 

Reindrift 

Omsøkt tomt ligger utenfor reindriftsbeiter, flyttleier og trekkleier.  

 

Risikovurdering 

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

 

Kulturminner 

I følge www.kulturminnesok.no er det ikke registrert kulturminner i det omsøkte området.  

 

Miljø  

Området er søkt opp i Miljødirektoratet sin Naturbase. På den omsøkte parsellen eller i området 

er det ikke gjort funn av rødlistearter i kategoriene sårbar, nær truet, sterkt truet eller kritisk 

truet. Det er ikke registrert sårbare naturtyper i området. Hele Indre Kvænangen er definert som 

område med sterke tidevannsstrømmer, men disse berøres ikke av omsøkt tiltak. 

 

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

 

 

http://www.kulturminnesok.no/


Friluftsliv 

Arealet ligger på innmark, så friluftsinteressene er i utgangspunktet små da det i alminnelighet 

ikke er fri ferdsel på jordbruksareal i barmarkssessongen, i hvert fall så lenge det holdes i hevd 

og ferdsel er til vesentlig ulempe for bruker. 

 

Vann og avløp 

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

og 27-2. 

 

Samlet vurdering/oppsummering 

Administrasjonen er for forslaget, og anbefaler at tomten blir utvidet.  

 

Friluftsområde i nærheten er såpass lite, og ligger avgrenset på alle sider, med en 

parkeringsplass i sør, tomt i vest, og veier i nord og øst.  

 

Kommunens innstilling er at fordelene er klart større enn ulempene.  

 

 



Trond Jensen og Anne Berit Bæhr

Hahn

9162 SØRSTRAUMEN 20.09.2015

Kvænangen kommune
Postmottak

KVÆNANGEN KOMMUNE

Teknisk etat m bcmdung. I p

9161 BURFJORD 5“‘‘‘‘’_°“““‘’_‘" 515/ ‘U _J
Til oncmcnng _ ‘-1

Gradering

SØKNAD OM DISPENSASJON AV REGULERINGSPLAN FOR KJÆKAN SMÃBÃTHAVN OG HYTTEFELT

G.NR. 31, BR  NR 11

Det vises til forannevnte reguleringsplan, vedtatt av Kvænangen kommunestyre 16.12.2009.

Vi søker  om  å fradeie ledig areal i reguleringsområdet Kjækan småbåthavn og hyttefelt, til tomt

31/60 -Andreas Hegg og Lone Hegg og til tomt 31/64 Marianne og Hugo Furumo. Tilleggsarealet til

31/64 skal brukes til lagringsareal. Tilleggsarealet til tomt 31/60 er en justering av tomten til

terrenget. Tomten er smal og bratt, og det er vanskelig å bygge i den nedre delen av tomten slik det

foreligger nå. Tilleggsarealet er nødvendig for å få en best mulig utnyttelse av tomten.

De foreslåtte endringer medfører ingen endringer i antall tomter eller endringer i antall bygg på

tomtene ifht til det som er godkjent i reguleringsplanen, men gjelder kun fradeling av ledig areal.

Gjeldende reguleringsbestemmelser regulerer dísponeringen av området og tomtene. Endringene

berører ikke naboeiendommer, kun hovedeiendom 31/11 og eiendommene 31/60 og 31/64.

På bakgrunn av dette anmodes kommunen om å vurdere å fremme saken som en mindre vesentlig

reguleringsendring, jmf. Plan- og bygningslovens § 12-14. Naboeiendommer i reguleringsfeltet og

naboer som grenser til hovedeiendommen er varslet om fradeling av tilleggsareal, med nabovarsel.

Med vennlig hilsen

MM/
Trond ensen og Anne Berit Bæhr
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---~--~----—~----- 2. Fradeling av tilleggsparsell med oppmàllngsforretnlng
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GÅRDSKART

5 10

Målestokk 1 : 500 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 07.09.2015

1943-31/11

Tilknyttede grunneiendommer:

31/11

/4 s‘KOg+
land

15m

skap

 

Markslag (AR5) 13 klasser

TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

lnnmarksbeite

Skog av særs høg bonitet

Skog av høg bonitet

Skog av middels bonitet

L Skog av lav bonitet
i _ Uproduktiv skog

Myr
i Åpen jorddekt fastmark

Vi Åpen grunnlendt fastmark
Bebygd, samf, vann. bre

Ikke klassifisert

Sum:

llEIE

  

tilleggsareal

/f/  
  

=20‘: m' 7'

“L

   
31/J1}/0

  
    

AREALTALL (DEKAR)
5.9

15.0

4.9 25 8
0.0

0.0

4.2

57.3

199.5

0.0

66.6

4.6

0.9

0.1

389.0

261.0

101.2

1.0

389.0

 

l

\

1

/

 

r

gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle

leiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

—  Arealressursgrenser

fl Eiendomsgrenser

Kartet viser enUpreseAnta-snjon av valgt type
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31/62
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i        
31/61 _
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Ma}ksTag (ARS) 13 klyasçefr M i Kartet viser en presentasjon av valgt type

  TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR) gàrdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

m :  Fulldyrka jord 5,9 bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

M5Ie5t0kk 1  i 500 Ved A4 Uískflfi å Overflatedyrka jord 15.0 statistikken viser arealer i dekar for alle
Utskriflsdatoi 07-09-2015 “i lflflmafkSbeiíe   teiger på eiendommen. Det kan forekomme

u  Skog av særs høg bonite‘ 0-0 avrundingsforskjelleri arealtallene.
Sko av  hø  bon'tet 0.0

GARDSKART 194361/11 Skog av migdelslbonitet 4 2 . .
Tilknyttede grunneiendommer: L ' Skog av lav bonitet 57`3 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

31/11 i Uproduktiv Skog 1995 2610 - Arealressursgrenser

å  Myr 0-O Eiendomsgrenser
Åpen jorddekt fastmark 66.6 i

+ Åpen grunnlendt fastmark 34.6 101.2
Bebygd, samf, vann, bre 0.9 1 lkke klassifisert 0.1 1.0
Sum: 389.0 389.0



Vedlegg nr.

  F'f‘1~
DI REKTORATET
FDR BVCCKVALITET
   Opplysninger gitt nabovarsel sendes  kommunen  sammen med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)
    

Pbl  §  21-3

Tlltak på eiendommen:

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr. Eiendommens adresse Postnr. i Poststed

31 11 Kjækan 9162  Sørstraumen
Eier/fester Kommune

Anne  Berit  Bæhr/Trond Steinar Jensen Kvænangen

Det varsles herved om

:I Nybygg [j Anlegg 'j Endring av  fasade [j Riving

:l Påbygg/tilbygg l:I Skilt/reklame CI innhegning mot veg l:l Bruksendring

:l Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg [:l Antennesystem %’e')r:gg'r‘r:g{j°er:i%"S"r)‘%fi2/rrggmgggenhet El Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel  19

pl _ b  '  l Vedlegg nr.
mâg fgåkryilggpgs ove" I: Kommunale vedtekter E] Arealplaner l:] Vegloven B _

Arealdisponerlng

Sett kryss for gjeldende plan

:j Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan l:] Bebyggelsesplan

Navn på plan

Kjækan småbåthavn og hyttefelt

Beskriv nærmere hva nabovarslet gjelder

Fradeling av tilleggsareal til  31/60  og 31/64  fra eiendom 31/11. Tilleggsarealet er en
justering/tilpasning av tomten i forhold til terreng og bruk. oGjeldende
regulerlngsbestemmelser regulerer dlsponerlngen av omradet og tomtene.

Vedlegg nr.

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til

Foretak/tiltakshaver

Anne Berit Bæhr  /  Trond Steinar Jensen
Kontaktperson, navn E-post Telefon Mobil

trond .steinar.jensen@gmail.com 922 30  589
Søknaden kan ses pà hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer.
Navn Postadresse

Trond Steinar Jensen Kjækan
Postnr. I Poststed E-post

9162  Sørstraumen trond.steinar.jensen@gmail.com

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra -til reigfim

Dispensasjonssøknad/vedtak B [—‘

Situasjonsplan D 1

Tegninger snitt, fasade E m

Andre vedlegg Q l_~l

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendti nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagers av nabovarsel fremgår ail/ kvittering for nabovarsel. f

sd Dt U k'fi l' k  ll 'lkh ’

K“? k oa8°o9 2015 '  n el" t  p e..Jæ an . . _ i 2 [Wow/M vlggo’ \ 

Gjentas med blokkbokstaver  ̀ l

Anne Berit Bæhr/ Trond Steinar Jensen
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Vedlegg Side

C  .

Kvittering fOl' nabovarsel sendes  kommunen  sammen med søknaden

f'P1n
DIREKTORATET
FOR BVGGKVAIJTET

A'

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert  sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Gnr. l Bnr. l Festenr.

Eiendom/ 31 1 1

byggested Adresse

Kjaekan

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

Nabo-Igjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 26
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato 'gn~ Si

‘:4’ mottatt varsel  å  '  26 n, Z

Nabo-Igienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 59
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

il mottatt varsel

Nabo-/gienboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 59
Adresse

krækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

—l mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 61/62/63
Adresse

Kiæka n
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

:l mottatt varsel

Nabo-lgienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 61/62/63
Adresse

kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

:l mottatt varsel

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

Samlet antall sendinger:

t». «~ ffví/ttz.. t s .f f,,

Sign.

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers  navn

Eilif Andersen
Adresse

Ktækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato

Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Eiers/festers navn

Biørn Pedersen
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 SkiervØV
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Eiers/festers navn

Kristin Winther
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lgienboereiendom
Eiers/tasters navn

Knut Einar Lethinqanqas
Adresse

Killiveien 56
Postnr. l Poststed

9518 Alta
Personlig kvittering for Dato

—l samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom

Eiers/festers navn

Marianne Lethinqanqas
Adresse

Killiveien 56
Postnr. l Poststed

9518 Alta
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Blankett  5156  Bokmål  ©  Utgitt av Direktoratet for byggkvalitet 01.07.2015

l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Kvænangen
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen

sigh.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

samtykke til tiltaket C1 - Z01 l- »  y *}3;(c7¢ å». .f

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.
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Vedlegg Side l- av
C _

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med sknaden DIRH(1HHATl.'l'

FOR HVGGKVAUTET

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

Med kvittering ior mottatt e-post menes en e-post fra nabo/glenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overleverlng vil signatur gielda som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på et man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder

Gnr. l Bnr. l Festenr.

Eiendom/ 31 1  1

byggested Adresse

Kjaekan

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

Nabo-Igienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr.

31 26
Adresse

Klækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

Li mottatt varsel

Nabo-/glenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 59
Adresse

Klækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering ior Dato - Si n.

fílmottattvarsel Éif/ÖVlK g

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lseksjonsnr.

3  1 59
Adresse

kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen

3,%”£ZiZ"§3§?§§7' “W; » is liknairk idretter
Nabo-/gjenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 61/62/63
Adresse

Klækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering ior Dato Sign.

__] mottatt varsel

Nsbo-Igienboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

3 1 61  162/63
Adresse

klæka n
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

il mottatt varsel

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Eierliester av nabo-Igienboereiendom

Eiers/festere navn

Eilif Andersen
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering tor Dato

_] samtykke til uttaket

Eier/tester av nebo-/gienboerelendom

Eiers/tasters navn

Biørn Pedersen
dresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for Dato

Ti] samtykke til tiltaket “i /"l `  l  r

Eier/fester av nabo-/glenboereiendom

Eiers/tasters navn

Kristin Vtflnther
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for

:Kl samtykke tfl tiltaket
i  = fåffi -  I5

Eier/tester av nabo-/glenboereiendom

Eiers/lesters navn

Knut Einar Lethinqanaas
Adresse

Killiveien  56
Postnr. l Poststed

9518 Alta
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nsbo-lgienboereiendom

Eiers/tasters navn

Marianne Lethincianclas
Adresse

Killiveien 56
Postnr. l Poststed

9518 Alta
Personlig kvittering tor Dato

L-l samtykke til tiltaket

Blankett 5156 Bokmål  Q  Utgitt av Direktoratet for byggkvalttet 01.07.2015

l Seksjonsnr. Bygningsnr. l Bolignr. l Kommune

Kvænangen
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen

Sign.

Signhgfca-ii-A Paal." .__ _

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poslstedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Sign.

Sign.

Dato sendt e-posl

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-posl

Kvittering vedlegges

Poslstedets reg.nr.
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Vedlegg Side l- av
C-

Kvittering fOf nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden DlHEKTUFU\TE-T

TOR IIVGCKVALITET 
fNeoovergel kan enteneendee som rekommendert sending, overlevereejåelreonlllg mot kvittering eller sendes på ,9-LP§3 ! Kvittering;
M. kvlttèrlne for mottatt e-post menes en .e.ep‘ost fre nabololenboeritprnbekretter e he, mottatt nabevareeiet- V99 P9'.raohI!9' i i
ove" everlrtg vil slgnetur gjelde som bekreftelse på etverslet er__rr_tottst_t. Det også elgvnereepå et men gir semtvkkeítll Atllteket, i 1

lSeksionsnr. Bygningsnr. lBolignr.

Kvænangen
Postnr. l Poststed

9162  Sørstraumen

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

Tlltàket glelder _  ,
Gnr. l  Bnr. l Festenr.

Eiendom( 31 1  1
byggeeted Adresse

Kjækan

Nebo-lglienboereiendom
Gnr. lBnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 26
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering tor Dato Sign.

—_l mottatt varsel

Nebo-lgjenboerelendom
Gnr. lBnr. l Festenr. l Seksjonsnr.

31 59
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

—[ mottatt varsel

Nabo-lglenboerelendom  '
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Sekslonsnr.

31 59
Adresse

kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

F-Lmottatt varsel

Nabo-Igienbóerelendomi
Gnr. l Bnr. l Festenr. l Seksionsnr.

31 61  /62/63
Adresse

Kiæka n
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvitterlngtor Dato /57 Sig ‘ «  Personligkvtttering (or

_] monatt varsel '1 fv\ Á  (L samtykke iii tiltaket

Nabo-/gittltboerelendom

Gnr. l Bnr. l Feslenr. l Seksjonsnr.

31 61/62/63
Adresse

kiækan
Postnr. I  Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato tir/f Sign

_] mottatt varsel cl (Zr i QIML Z

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Elerllester av nsbo-lglenboerelendom

Eierellesters navn

Eilif Andersen
Adresse

Klækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato

__] samtykke til tiltaket

Eierftevsterfav flebol/gienboereiendom
Eiersliesters navn

Biørn Pedersen
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for

"`l samtykke fiiiiiiaket

Elerllesterlev nebo-fllgienbgoereiendom
Eiers/iesters navn

Kristin Winther
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for

_] samtykke iii tiltaket .

Dato

Dato

,  Elerlieeter ev nibo-Iglénboereiendom
Eiers/tasters navn

Knut Einar Lethinctanoas
Adresse

Kiiiiveien 56
Postnr. l Poststed

951 8 Alta
Dato

Elerliester xiv nabo-lglenooerelendom
Eiersllesters navn  _

Marianne Lethtneannas
Adresse

Killiveien  56
Postnr. I  Poststed

9518 Alta
, Personlig kvittering tor

samtykke tll tiltaket

Dato

Blenkett  5156  Bokmål  0  Utgitt av Direktoratet tor byggkvalitet 01.07.2015

I  Kommune

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poslsledets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststeciets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges'

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Side 1 evt



1-..:-_‘::nu-nan...--:1
0  5 10 15m
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Utskriftsdato: 07.09.2015

GARDSKART 1943-3111 1
Tilknyttede grunneiendommer:
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i SKOg+
  

 
landskap

Maikslàçílfllás) 13 klasser
TEGNFORKLARING

Fulldyrka jord

Overfiatedyrka jord

Innmarksbeita

'9 Skog av  særs høg bonllel
å? Skog  av  høg banitet

‘  Skog av middels bonilet

Skog av lav bonltel

Uproduktiv skog

l MW
:3’? V Åpen jonddekt lastmark

, Åpen grunnlendl faslmark
Bebygd, samf, vann. bre

Ikke klassifisert

Sum:

 

AREALTALL (DEKAR)
59

15.0

 
on
0,0
4 2

sm
 

on
66.6

$ 
as

___.._.__..$LL..____._._L.Q
359.0 seen

h/

I 'Kalriel  viser  eiipresenlasjon av iialgl type

gàrdskarl for valgt eiendom. I lillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

staliskikken  viser  arealer i dekar for alle

'leiger på eiendommen. Del kan lorekomme

avrundingsforskjeller  i  areallallene,

Ajourfringsbehov meldes lil kommunen.

-- Arealrassursgrenser

Elendomsgrenser



Vedlegg Side I- av
C-

Kvittering fOI' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden [JIRFKTURATIY

[UR HYCLKVÅIHL i 
Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overieveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabolglenboer som bekrefter  å  ha mottatt nabovarselet. Ved personlig

overlevsring vii signatur gielda som bekreftelse på st varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket glelder

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

Gnr. I Bnr. I Festenr.

Eiendom! 31 1 1

bV99°5t°d Adresse

Kjækan

Nabe-/glenboereisndom

Gnr. I Bnr. I Festenr. i Seksjonsnr.

31 64
Adresse

Klækan
Postnr. I Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato

Y.-‘l mottatt varsel

Nabo-/gjenboereiendom

Gnr. i Bnr. i Festenr. I Seksjonsnr.

31 64
Adresse

Klækan
Postnr. I Poststed

9162 Sørstra umen
Personlig kvittering tor Dato Sit .

-Yimottatt varsel

Nabo-/glenboereiendom
Gnr. I Bnr. i Festenr. iSekslonsnr.

31 60
Adresse

klækan
Postnr. I Poststad

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

__] mottatt varsel

Nabo-/gienboereiendom

Gnr. 3 lanc IFesienr. i Sekslonsnr.

Ad esse

\J

Postnr. ‘ i Poststed
ax t et, søesæmmzw

Personlig kvittering for Dato Sign.

_] mottatt varsel

Nabo-/glenboerelendom

Gnr. i Bnr. I Festenr. ISeksjonsnr.

Adresse

Postnr. i Poststed

Personlig kvittering tor Dato Sign.

'ÉI mottatt varsel

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Eier/fester av nabo-Iglenboereiendom
Eiers/tasters navn

Huao Furumo
Adresse

Evlenveqen 43
Postnr. I Poststed  _

9024 Tomaslord
Personlig kvittering for Dato 'Éiêf/ f* . .

. ,¢,Q,.<7ék:_,._r/,«(,44 3/Y] samtykketíitiitaket /‘7’ ‘1~/S

Eier/tester av nabo-lglenboerelendom

Eiers/tasters navn

Mananne W. Furumo
Adresse

Evlenveclen  43
Postnr. I Poststed _
9024 Tomaslord

Personlig kvittering tor Dat

`  ny; k .ut rL(rn¢5(_l samtykke til tiltaket I01?‘/1 — (S

Eier/tester av nabo-lglenboerelendom

Eiers/tasters navn

Andreas Head
Adresse

Postnr. I Poststad

Personlig kvittering tor Dato

—l samtykke til tiltaket

Eierllester av nabo-Iglenboereisndom

El rs/l t

°  ff wage,
Adresse

Postnr. I Poststed

LPersoniig kvittering tor Dato

T  samtykke til tiltaket

Eier/fester av nsbo-/glenboerelendom

Eiers/tasters navn

Adresse

Postnr. I Poststed

Personlig kvittering tor Dato

_] samtykke til tiltaket

Blankett 5156 Boltrnål O Utgitt av Direktoratet tor byggkvailtet 01.07.2015

I Seksionsnr. Bygningsnr. Iílignr. I Kommune

Kvænangen
Postnr. I Poststed

9162 Sørstraumen

Dato sendt e-posl

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Signfi __.

/í/(jä íLfc 444412114)
/

V

Dato sendt e~post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Sig . _

Ætft O
i

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedels reg.nr.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

_..__.._<

Pest-stedets reg.nr.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Sign.
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Vedlegg Side l  -  av
C _

Kvittering fOl' nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden
EL‘:

HIREKTIJRAYLT
FOR HVGGKVALITFT     

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

Med kvittering for mottatt e-post menes en s-post fre nebo/gienboer som bekrefter  è  ha mottatt nabovarseieLVed personlig
overleverlng vil signatur gielde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man glr samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

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

Gnr. l Bnr. l Festenr.

Eiendom/ 31 1  1
bY9999ted Adresse

Kiækan

Nebo-lglenboereiendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr.

31 26
Adresse

Kiæka n
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personllgkvitteiing inf Dalo Sign-

Fal mottatt varsel

Nabo-/glenboerelendom

Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr.

31 59
Adresse

Kl ækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

—I mottatt varsel

Nabo-/glenboerelendom
Gnr. 1 Bnr. l Festenr. lSeksJonsnr.

31 59
Adresse

kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dnio Sign.

il mottatt varsel

Nabo-/glenboereiendom

Gnr. l Bnr. i Festenr. l Seksjonsnr.

31 61/62/63
Adresse

Klækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

__] mottatt varsel

Nabo-lglenboereiendom
Gnr. l Bnr. l Festenr. lSeksjonsnr.

31 6 1 /6 2/63
Adresse

kiaeka  n
Postnr. I  Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato Sign.

mottatt varsel

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

Samlet antall sendinger: Sign.

Eier/lester av nebo-/gierlboereiendpm

Eiers/tasters navn

Eilif Andersen
Adresse

Kiækan
Postnr. l Poststed

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lglenboereiendom'
Eiers/tasters navn

Biørn Pedersen
Adresse

Strandveien  31 D
Postnr. l Poststed

9180 Skiervøv
Personlig kvittering for Dato

fi  samtykke til tiltaket

Elerliester av nabo-Iglenboereiendom

Eiers/festere navn

Kristin Vlfirither
Adresse

Strandveien 31 D
Postnr. l Poststed

9180 Sklervøv
Personlig kvittering for Dato

samtykke til tiltaket

Eier/fester av nabo-lglenboereiendom

Eiers/festere navn

Knut Einar Lethirlcianqas
Adresse

Killiveien  56
Postnr. l Poststed

9518 Alta
Personlig kvittering for Dato

"i samtykke iii tiltaket

Eier/lester av nebo-/glenboereiendom
Eiers/festere navn

Marianne Lethingancias
Adresse

Killiveien  56
Postnr. l Poststed

951 8 Alta
Personllg kvittering for Dato

—l samtykke til tiltaket

Blanket! 5155 Bokmål  D  Utgitt av Direktoratet for byggkvalltet 01.07.2015

l Seksionsnr. Bygrlirigsnr. l Boiignr. l Kommune

Kvænangen
Postnr. l Poststed

9162  Sørstraumen

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Sign.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedeis reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post'

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Dato sendt e-post

Kvittering vedlegges

Postsiedeis reg.nr.
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Vedlegg Side i- av
Q  .

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nebovereei kan enten aendee som rekommendert sending. overlevere: personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-poet menes en e-poet fre nebolglenboer som bekrefter A ha mottatt nebovereeiet. Ved personlig
overievering vil signatur gielda eom bekreftelse på et varslet er mottatt. Det ken også signeres  på  et men gir samtykke til tiltaket.

Blanket? 5156 Bokn-tel  0  Utgitt ev Direktoratet lor byggkveiltet 01.07.2015

Tiltaket gleider

Gnr. 7 Bnr. i Festenr.  I  Seksjonsnr. Bygningsnr. iBoilgnr i Kommune

Eiendoml 31 1  1 Kvænangen
bV99”’°d Adresse Postnr. iPosisied

Kjækan 9162 Sørstraumen

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

Nabo-lgenboerelendom Eier/fester ev nebo-lgjenboerelendom

Gnr. fiänr. i Fesienr. i Seksionsnr. Elersliesiers navn Dato sendt e-post

31 64 Huao  Furumo
Adfesse -‘\d¥B§S9 Kvittering vedlegges

Kiækan Evienveqen 43
Postnr. l  Poststed Postnr. fPosisted  _ Postetedets reg.nr.

9162 Sørstraumen 9024 Tomaslord
Personlig kvittering lar Dato Sign. Personlig kvittering lor Dam Sign.

j mottatt varsel samtykke til tiltaket

Nabtiglenboerelendom Eier/fester av nebo-lglenboerelendom
Gnr. I am. iFestenr. i Sekslonenn Elerelieelers navn Dato sendt e-post

31 64 Marianne W. Furumo
Ådfäfisfl M3393 Kvittering vedlegges

Kiaekan Evlenveaen 43
Postnr. lPosisted Postnr. TPostsied _ Postsiedeis reg.nr.
9162 Sørstraumen 9024 Tornasiord
Personlig kvittering lor Dato Sign. Personiigkvltterlngior Dato Sign.

__] mottatt varsel __] samtykke iii tiltaket

g Nebo-/gienboerelendom Elerlfester ev nebo-/glenboereiendom

Gnr. Wm. i Fesienr. iSeksionenr. Eiers/tasters navn Dato sendt e-post

31 60 Andreas Head
Adresse ‘W9599 Kvittering vedlegges

kiækan
Postnr. i Poststed Postnr. i Poststed Postsiedets regnr.

9162 Sørstraumen
Personlig kvittering lor Dato Sign. . Personlig kvittering lor D _  SW

å  mottatt varsel samtykke til tiltaket 7%” "  I  5 )
' ,1  I

Nabo-I3_jenboavalendom Eier/teater ev nebo-Iglanboereiendom ' /
Gnr. Fan Teszenr. i Seksionsnr. Eiersllesiers navn Dato sendt e-post

I3 {'00 kom, tir-egg
M “F9556 Kvittering vedlegges-Wgmw
Postnr.‘ iPostsied , Postnr. i Poststed Posieteciets reg.nr.
ft i 2:7. E:e’\Q‘z»’\‘Q§’so(Yx€Y\\

Personlig kvittering {or Dato Sign. Personlig kvittering lor Dato, 4/ __ Sign. '

Ti] mottatt varsel 3?] samtykke til tiltaket 'ü '5 W
I

Nebo-Iglenboerelendom Eierlteeter av nebo-lglenboerelendorn

Gnr. [EL iFestenr. i Seksjonsnr. Eisrsiiestere navn Dato sendt e-post

Adresse M75559 Kvittering vedlegges

Postnr. iPoststed Postnr. i Poststed Postsiedeis reg.nr.

Personlig kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering lor Dato Sign.

__] mottau varsel "-1 samtykke til tiltaket

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

Samlet antall sendinger:  _ _ Sign.
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Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/48 -18 

Arkiv: Q03 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

50/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Klage på avslag om brøyting ut til Saltnes 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kart og brev 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Krav om brøyting av kommunal veg ut til Saltnes i Jøkelfjord avslås 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Bert Otto Thomassen har flyttet til Jøkelfjord. Bosted er ute på Saltnes. Han gjør krav om at 

kommunen gjenopptar vintervedlikehold av den kommunale veien i fra brua ved smoltanlegget 

og til veienden, en strekning på ca. 1100meter. 

 

Vurdering 

I budsjettsammenheng ble det i 2010 vedtatt av kommunestyre, at en del vegstrekninger ikke 

skulle brøytes, dette med virkning i fra høsten 2011. Dette gjaldt blant annet Saltnesveien, fra 

brua ved smoltanlegget og ut til veienden. En strekning på ca. 1100 meter. Det var da ikke 

registrert fastboende der. Entreprenørkostnadene var da på 55 000 + mva, for hele 

vegstrekningen. Dette inkluderte stikking og strøing. 

Bert Otto Thomassen har nå flyttet til Saltnes og han gjør i brev av 01.10.2015 og 10.11.2015, 

krav om brøyting av den kommunale veien helt ut til veienden. 

I dag har kommunen vintervedlikehold på ca. 500 meter av Saltnesveien.  Dette til en anbudspris 

på kroner 30 000 + mva. Dette gir en meterpris på 60,-. Tar vi dette i betraktning så kan en 

anbudssum på 1100 meter, anslås til ca. 70 000 + mva. 



En gjenopptakelse av vintervedlikeholdet vil medføre en økning av budsjettet.  

 

 

 

 

 













 

Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2015/662 -4 

Arkiv: 600 

Saksbehandler:  Jan Inge Karlsen 

 Dato:                 20.11.2015 

 

 

 

Saksfremlegg 
 

 

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 

51/15 Teknisk utvalg 03.12.2015 

 

Søknad om kjøring og opparbeidelse av kjørbar vei på eiendom 13/90. 

Stormoveien 

Henvisning til lovverk: 

 

 

Vedlegg 

1 Kart og søknad 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Søknad om kjøring og opparbeidelse av kjørbar vei på eiendommen 13/90, avslås 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

Arne Nilsen søker om tillatelse til å kjøre med bobil via eiendom 13/90(Kvænangen kommune), 

til sin eiendom 13/101 på Mælen. Dette vil skje 2 ganger i året. 

På eiendom 13/90 er det enn gravetrase som han ønsker å kjøre etter. Det vil også være behov 

for opparbeidelse av kjørbar vei, på deler av det totale strekket på ca. 150meter. Det er 

kommuneplanen av 1995, som er gjeldende for området. Det må innvilges dispensasjon i fra 

planen, for å kunne innvilge søknaden.  

Det er et friområde og gravetraseen brukes i dag som gangsti, blant annet av barnehagen. På sikt 

ligger det godt til rette for opparbeidelse av sykkel og gangsti der. I gravetraseen er det lagt 

infrastruktur på 50cm dybde, blant annet strømkabler og trekkerør for fiber.   

Nilsen ønsker å vinterlagre bilen bak boligen sin og dit har han ikke adkomstmuligheter på 

grunn av bestående anneks og uthus, som hindrer innkjøring.  

 



Vurdering 

En tillatelse vil medføre at en del av gravetrasen må utbedres og gjøres kjørbar. Dette vil bli en 

permanent adkomstvei og skulle det gis tillatelse, så skaper det presedens for behandling 

eventuelle andre søknader. 

Det ligger også infrastruktur i bakken, blant annet strømkabel og trekkerør for fiber. Kjøring 2 

ganger i året er ikke mye, men dette er et friområde hvor det ikke anbefales å tillate trafikk. På 

sikt ligger det til rette for å opparbeide en sykkel og gangsti på gravetrasen.  

Ved flytting av annekset på tomta, vil Nilsen kunne bruke den vanlige adkomsten. 

 

 

På bakgrunn av dette anbefales søknaden avslått. 

 

 

 

 









PS�52/15�Referatsaker



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Andreas Hegg 

Thomasbakken 18 

9513  ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 117/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/652-2 2997/2015 600 22.09.2015 

 

Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/31/60 

 

Saksopplysninger:  

Andreas Hegg søker om byggetillatelse til oppføring av fritidsbolig. Dette på eiendommen 31/60 

i Kjækan. Fritidsboligen er på 97,3m2 BYA. I reguleringsbestemmelsene for området er 

maksimalt tillatt BYA for tomten 80m2. Det er søkt om dispensasjon. Tomten har blitt utvidet, 

dette ble vedtatt på møte 08.10.2015. 

 

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

 

Byggsøk Norge AS (org.nr. 813181282) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, 

ansvarlig søker. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for omsøkte funksjoner. 

 

Rusånes fabrikker AS (org.nr. 928759393) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, 

prosjektering av hytte med fundamentplassering og fundamentlaster; UTF, arbeider byggesett 

hytte på fabrikk. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for omsøkte funksjoner.  

 

Asbjørn Simensen AS (org.nr. 990015996) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og 

UTF, grunnfundamentering og terrengarbeid. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral 

godkjenning for omsøkte funksjoner. 

 

Svein Roar Wistven AS (org.nr. 983510906) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, 

membran med tetting til sluk og overflater; og UTF, Mur og betongarbeid, membran med tetting 

til sluk og overflater, innredning av hytte og montering av pipe med ildsted. Alt i tiltaksklasse 1. 

Foretaket har ikke sentral godkjenning for omsøkte funksjoner. 
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Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 
Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Foretak med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller PBL § 22-1 

og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.  

 

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller PBL § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 

fagområder. 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for løsmasser (www.ngu.no) og NGU/skrednett. Der er det 

registrert marin strandavsetning i det aktuelle området. Området er bebygd fra før. Det er ikke så 

bratt skråning i området. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvenser.  

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  

 

Vannforsyning og avløp: 

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

og 27-2.  

 

Planstatus: 

Tiltaket er beliggende i Kjækan småbåthavn og hyttefelt. Det er søkt om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen om arealforbruk, siden fritidsboligen vil ha et areal på ca. 97 m2 BYA, 

og i reguleringsbestemmelsen er det kun tillatt 80 m2 BYA. Det er søkt om utvidelse av tomten. 

Tomteutvidelse har blitt innvilget etter møte i teknisk utvalg 08.10.2015. 

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

http://www.ngu.no/
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (kilden.skogoglandskap.no) Det er ikke 

registrerte årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke 

se at omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Andreas Hegg byggetillatelse til oppføring 

av fritidsbolig på eiendommen 31/60 i Kjækan 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggsøk Norge AS 

(org.nr. 813181282) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker.  

Tiltaksklasse 1. 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Rusånes fabrikker AS 

(org.nr. 928759393) ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO, prosjektering av hytte med 

fundamentplassering og fundamentlaster; UTF, arbeider byggesett hytte på fabrikk. Alt i 

tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Asbjørn Simensen AS 

(org.nr. 990015996) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 

PRO og UTF, grunnfundamentering og terrengarbeid. Alt i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Svein Roar Wistven AS 

(org.nr. 983510906) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 

PRO, membran med tetting til sluk og overflater; og UTF, Mur og betongarbeid, membran 

med tetting til sluk og overflater, innredning av hytte og montering av pipe med ildsted. Alt 

i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 19-1 dispenseres det fra 

reguleringsbestemmelsene om å bygge under 80 m2 BYA. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

Kopi til: 

Byggsøk Norge AS Per Helgesens vei 94 8013 BODØ 

Rusånes Fabrikker AS Rusånes 8255 RØKLAND 

Asbjørn Simensen AS Stranddalen 12 9516 ALTA 

Svein Roar Wistven AS Thomasbakken 2 9513 ALTA 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Byggsøk Norge 

Per Helgesens vei 94 

8013  BODØ 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 122/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/580-7 3108/2015 L45 30.09.2015 

 

FERDIGATTEST 1943/35/61 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
 122/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

Byggested: Leirbukta Gnr/Bnr: 35/61 

Tiltakshaver: Torfinn Østlyngen Adresse: 9517 Alta 

Ansvarlig søker: Byggsøk Norge AS Adresse: 8031 Bodø   

Tiltakets art: Tilbygg Bruksareal: 101m2 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 01.06.2015 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/999. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Trond Jensen & Anne Berit Bæhr 

Kjækan 

9162  SØRSTRAUMEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 134/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/253-4 3501/2015 600 10.11.2015 

 

1943/31/11. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

 

Saksopplysninger:  

Anne Berit Bæhr og Trond Jensen søker om tillatelse til tilbygg. Dette på sin bolig beliggende på 

eiendommen 31/11 i Kjækan. Tilbygget er på 44m2 BYA. 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

Tiltaket er i et regulert område (Kjækan småbåthavn og hyttefelt). Byggegrunn/miljøforhold er 

vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen.  

Tiltaket vil ikke ha noen konsekvenser.  

Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

Byggeteknisk forskrift TEK 10 § 13-5.  

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 
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Vannforsyning og avløp: 

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

og 27-2. Tiltaket vil gi økt vannavgift.  

 

Planstatus: 

Tiltaket er beliggende i Kjækan småbåthavn og hyttefelt, og er i henhold til 

reguleringsbestemmelsene.  

 

Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

Tiltaket ligger innenfor et regulert område.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (www.tromsatlas.no). Det er ikke registrerte 

årsbeiter, trekkleier eller anlegg på det omsøkte området. Kommunen kan derfor ikke se at 

omsøkte tiltak vil ha konsekvenser for reindriften. Tiltaket ligger innenfor et regulert område.  

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

 

 

http://www.miljostatus.no/
http://www.tromsatlas.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Anne Berit Bæhr og Trond Jensen 

byggetillatelse til tilbygg på eiendommen 31/11 i Kjækan, bolignr. 11621171. 

 

 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849  

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Brannvesenet 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Rudolf Hagerup 

Gakoriveien 16A 

9512  ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 135/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/45-7 3542/2015 M88 16.11.2015 

 

Søknad om å slippe feieravgift 

 

Saksopplysninger:  

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om gebyr for gjennomføring av lovbestemt 

Feiing og tilsyn av fyringsanlegg, Kvænangen kommune, Troms 
Hjemmel: Fastsatt av Kvænangen kommunestyre 19. desember 2007 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern 

Mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

Redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og forskrift 26. juni 2002 nr. 847 om brannforebyggende 

Tiltak og tilsyn § 7-3. / § 8 Gebyrfritak 

 

Vurderinger: 

Gnr.27 Bnr.9 Fnr.0 Komtek - Avtale nr. 200704 Bygg nr. 19224911200 Våningshus 
Kommunen kan etter søknad gi fritak fra å betale gebyr i følgende tilfeller: 

1. Boligen/bygningen har ikke montert ildsted. 

  

Etter befaring, bekreftes forholdet. 

 

Vedtak: 

Søknad innvilget 

Feier gebyr på overnevnte bygg bortfaller med virkning fra 01.01.16 
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Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Teknisk utvalg.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført 

adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
Nils Arnold Nilsen 

Brannsjef 

Direkte innvalg: 77778847 

E-post: nils.nilsen@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Lin Grønfoss/ Fred Tollefsen 

Storeng 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 133/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/702-2 3466/2015 600 06.11.2015 

 

1943/12/48. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 

 

Saksopplysninger:  

Lin Grønfoss og Fred Tollefsen søker om utslippstillatelse fra en campinghytte på Arctic 

Fjordcamp beliggende på eiendommen 12/48 på Storeng.  

Det søkes om utslipp av sanitært avløpsvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller 

og infiltrasjonsanlegg. 

 

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

Jørgensen Maskin (org.nr 996441628) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; 

ansvarlig søker, PRO; ansvarlig prosjekterende for avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. 

Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for omsøkte funksjoner.  

 

Vurderinger: 

Naboer og gjenboer er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

Nedgravd slamavskiller skal være på 4m3, det er vurdert som tilstrekkelig for campinghytta. Det 

er ikke kommunalt vannledningsnett i området. Det er ikke framkommet i søknaden at anlegget 

vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet vurderes 

slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med; 

Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. 

Det omsøkte tiltaket er i henhold til reguleringsbestemmelsene.  

 

Naturmangfold: 
Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven.  

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at 

den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som 

grunnlag for Samisk kultur.»  
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Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. Reglene 

for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal vurderes 

vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og vurderingen skal 

fremgå i fremstillingen av saken. 

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt med 

tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. Videre 

har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av arter som er 

kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, Troms 

Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 § 6-2). 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Lin Grønfoss og Fred Tollefsen tillatelse til 

etablering av omsøkte avløpsanlegg på eiendommen 12/48 på Storeng.   

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Lin Grønfoss og Fred Tollefsen utslippstillatelse 

for sanitært avløpsvann fra campinghytta på eiendommen 12/48 på Storeng. 
 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Jørgensen Maskin (org.nr. 

996441628) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK; ansvarlig 

søker, PRO; ansvarlig prosjekterende for avløpsanlegget, UTF; hele avløpsanlegget. Alt i 

tiltaksklasse 1. 

 

 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 
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Med hilsen 
 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Andreas Hegg 

Thomasbakken 18 

9513  ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 131/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/652-7 3297/2015 600 20.10.2015 

 

1943/31/60. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 

 

Saksopplysninger:  

Andreas Hegg søker om utslippstillatelse fra sin fritidsbolig, på eiendommen 31/60 i Kjækan. 

Det søkes om utslipp av sanitært avløpsvann. Avløpsanlegget skal bygges opp med slamavskiller 

og spredegrøfter. 

 

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

Andersen’s Rør AS (org.nr. 990189765) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og 

UTF, innvendig sanitæranlegg. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral godkjenning for 

omsøkte funksjoner.  

 

Asbjørn Simensen AS (org.nr. 990015996) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og 

UTF, utvendig vann og avløp. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for 

omsøkte funksjoner. 

 

Vurderinger: 

Nabovarsel er sendt til berørte naboer i forbindelse med bygging av fritidsboligen, det er ikke 

framkommet merknader.  

Nedgravd slamavskiller skal være på 4m3, dette er vurdert som tilstrekkelig for fritidsboligen. 

Det er anlegg uten kommunal tilknytning i området. Det er ikke framkommet i søknaden at 

anlegget vil komme i konflikt med drikkevannskilder, eller andre interesser. Forholdene på stedet 

vurderes slik at slamavskiller og infiltrasjonsanlegg i grunnen, kan bygges i samsvar med; 

Retningslinjer for utforming og drift av separate infiltrasjonsanlegg. 

Det omsøkte tiltaket er i henhold til reguleringsbestemmelsene.  
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Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1, gis Andreas Hegg tillatelse til etablering av 

omsøkte avløpsanlegg på eiendommen 31/60 i Kjækan. 

 

Med hjemmel i Forurensningsloven § 12 gis Andreas Hegg utslippstillatelse for sanitært 

avløpsvann fra sin fritidsbolig på eiendommen 31/60 i Kjækan. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Andersen’s Rør AS 

(org.nr. 990189765) ansvarsrett i følgende funksjoner; PRO og UTF, innvendig 

sanitæranlegg. Alt i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Asbjørn Simensen AS 

(org.nr. 990015996) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 

PRO og UTF, utvendig vann og avløp. Alt i tiltaksklasse 1. 

 



















http://www.miljostatus.no/
http://www.kulturminnesøk.no/
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 Avløpet skal etableres og drives etter kravene i Forurensningsforskriftens §§ 12-7 til 

12-13. 

 

 Anlegget skal plasseres og utformes slik at det ikke kommer i konflikt med 

vannforsyningsanlegg eller andre interesser. 

 

 Det skal monteres slamavskiller og jordrenseanlegg i samsvar med Retningslinjer 

for utforming og drift av separate jordrenseanlegg. 

 

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 

tillatelsen bort. 

 

 Dette gjelder også dersom arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Søknad om ferdigattest sendes kommunen når arbeidet er utført. 

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Andersens Rør AS Granåsbakken 11 9513 ALTA 

Asbjørn Simensen AS Stranddalen 12 9516 ALTA 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Kristin og Bernard Livesey 

Trudvang 5C 

9511  ALTA 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 127/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/437-14 3262/2015 600 16.10.2015 

 

1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

 

Saksopplysninger:  

Kristin og Bernard Livesey søker om tillatelse til riving av båthus. Dette på eiendommen 35/2 på 

Løkviknesset. Båthuset er på ca. 40 m2 BYA.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for løsmasser (www.ngu.no) og NGU/skrednett. Der er det 

registrert marin strandavsetning i det aktuelle området. Tilbygget er lite og gir ingen store 

bruksendringer (inngangsparti og boder). Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen 

konsekvenser.  

 

Atkomst/avkjørsel 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4. 
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Planstatus: 

Tiltaket er beliggende i regulert område «Hytte/naustområde Løkviknesset GNR 35 BNR 2».  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Der er det registrert vårbeite og 

sommerbeite for rein i området. Det omsøkte tiltaket er lite og er på egen eiendom. Kommunen 

kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvens for reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 
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Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4 gis Kristin og Bernard Livesey tillatelse til 

riving av båthus på eiendommen 35/2 på Løkviknesset.  

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  
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Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Solveig Helene Johansen 

Postboks 72 

9169  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 123/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/650-3 3146/2015 600 05.10.2015 

 

Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/13/294 

 

Saksopplysninger:  

Solveig Helene Johansen søker om byggetillatelse til oppføring av bolig. Dette på eiendommen 

13/294 i Burfjord. Tomten ligger innenfor det regulerte området Stormo 2.  

 

Det søkes om følgende ansvarsretter:  

 

Jonassen Bygg og Maskin AS (org.nr. 999584640) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 

UTF, gravearbeider – planering. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral godkjenning for de 

omsøkte funksjonene. 

 

Materialhandelen AS (org.nr. 976691490) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF, 

montering av rør og sanitær innvendig og bunnledning. Tiltaksklasse 1. Foretaket har ikke sentral 

godkjenning for de omsøkte funksjonene. 

 

Superservice v/ Bjørnar Boberg (org.nr. 997602323) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 

UTF og kontroll, Alt av betong og tømrerarbeid. Tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 

godkjenning for de omsøkte funksjonene.  

 

Byggmester Reidar Mathisen (org.nr. 974471639) søker om ansvarsrett i følgende funksjoner; 

SØK, ansvarlig søker; PRO, prosjektering av estetisk utforming og planløs; KONT, uavhengig 

kontroll av lufttetthet og fuktsikring i bolig. Alt i tiltaksklasse 1. Foretaket har sentral 

godkjenning for de omsøkte funksjonene, bortsett fra uavhengig kontroll.  
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Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er varslet iht. PBL § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er 

framkommet. 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Foretak med sentral godkjenning, som søker om ansvarsrett, bekrefter at de oppfyller PBL § 22-1 

og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte fagområder.  

 

Foretakene uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller PBL § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 

fagområder. 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes, jf. PBL § 23-4. 

 

Ved søknad om ansvarsrett for uavhengig kontroll, er det erklært uavhengighet,  

jf. SAK 10 § 14-1. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no).  

Minner om krav til radonsperre mot grunnen i bygninger beregnet for varig opphold jfr. 

Byggeteknisk forskrift TEK 10 § 13-5.  

 

Atkomst/avkjørsel: 

Eiendommen anses å være sikret lovlig atkomst i samsvar med PBL § 27-4.  

 

Vannforsyning og avløp: 

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

og 27-2.  

 

Planstatus: 

Tiltaket er beliggende i Stormo II boligfelt, og er i henhold til reguleringsbestemmelsene.  

 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

http://www.ngu.no/
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Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 
Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Der er det registrert vårbeite og 

sommerbeite for rein i området. Tiltaket er innenfor regulert område. Kommunen kan derfor ikke 

se at tiltaket vil ha noen konsekvens for reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  
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Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-1 gis Solveig Helene Johansen byggetillatelse til 

oppføring av enebolig på eiendommen 13/294 i Burfjord. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Jonassen Bygg og 

Maskin AS (org.nr. 999584640) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende 

funksjoner; UTF, gravearbeider – planering. Tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Materialhandelen AS 

(org.nr. 976691490) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner; 

UTF, montering av rør og sanitær innvendig og bunnledning. Tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Superservice v/ Bjørnar 

Boberg (org.nr. 997602323) ansvarsrett i følgende funksjoner; UTF, Alt av tømrerarbeid. 

Tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 22-3 og SAK 10 § 9-2, gis Byggmester Reidar 

Mathisen (org.nr. 974471639) lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende 

funksjoner; KONT, uavhengig kontroll av lufttetthet og fuktsikring i bolig. Tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 23-3 og SAK 10 § 9-1, gis Byggmester Reidar 

Mathisen (org.nr. 974471639) ansvarsrett i følgende funksjoner; SØK, ansvarlig søker; 

PRO, prosjektering av estetisk utforming og planløs. Alt i tiltaksklasse 1. 
 

Merknader 

 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet 

igangsettes jf. PBL § 23-4. Til arbeid som krever ansvarsrett og ansvarlig foretak ikke selv 

utfører, eller har nødvendig kompetanse for å utføre, skal ansvarlig foretak forvisse seg om 

at innleid foretak tilfredsstiller forskriftens krav til kompetanse for sitt fag og har 

kontrollsystem på plass. 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Byggmester Reidar Mathisen Nordlihøgda 214 2850 LENA 

Jonassen Bygg og Maskin AS Stormoveien 20 9161 BURFJORD 

Materialhandelen AS  9161 BURFJORD 

Superservice v/ Bjørnar Boberg  9161 BURFJORD 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Ole Morten Skum 

 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 121/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/664-2 3086/2015 600 28.09.2015 

 

Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/14/1 

 

Saksopplysninger:  

Kvænangen Scooterforening søker om byggetillatelse til oppføring av gapahuk på eiendommen 

14/1 i Burfjorddalen. Gapahuken skal bygges til fritidsformål, og er til allmenn bruk. Gapahuken 

er på ca. 16m2 BYA. Bård A. Kaasen er grunneier for den aktuelle eiendommen, og har en 

positiv innstilling til tiltaket.  

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Nabovarsling er ikke sendt til tilstøtende naboeiendommer. Det vurderes at naboers interesser 

ikke berøres av tiltaket.  

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2.  

 

Ansvarsrett: 

Det søkes etter § 20-4 i Plan- og bygningsloven; tiltak som krever søknad og tillatelse og som 

kan forestås av tiltakshaver. 

 

Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. PBL § 28-1. Dette etter vurderinger av info 

fra karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart (www.ngu.no). 
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Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken.  

 

Kommunen har sjekket naturbasen, (www.miljostatus.no) og det er ikke registrert noe spesielt 

med tanke på registrerte verneområder, viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

 

Søknaden om byggetillatelse er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål.  

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for reindrift (tromsatlas.no). Der er det registrert vårbeite og 

sommerbeite for rein i området. Det omsøkte tiltaket er lite, og skal brukes i 

tur/fritidssammenheng. Kommunen kan derfor ikke se at tiltaket vil ha noen konsekvens for 

reindriften. 

 

Kultur- og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner (www.kulturminnesøk.no). Det viser at det 

ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område.  

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående jfr. Kulturminnelovens § 8 andre ledd. (PBL § 21-5, SAK 10 

§ 6-2). 

 

Avfall: 

Tiltak etter Plan- og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 

avfallshåndtering. Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, 

skal leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 

 

Dokumentasjon ved tilsyn: 

Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 

plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen. 

 

Anmodning om ferdigattest: 

Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at sluttkontrollen ikke har 

avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. PBL § 21-10 og SAK 10 § 8-1. 

Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 
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Bortfall av tillatelse: 
Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år etter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år.  

 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 20-4, gis Kvænangen Scooterforening 

byggetillatelse til oppføring av gapahuk på eiendommen 14/1 i Burfjorddalen.3 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 21-3, fritas tiltaket for nabovarsling.  

 

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avd. ing. bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

Kopi til: 

Kvænangen Scooterforening  9161 BURFJORD 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Ø.B. Maskin 

Øyvind Boberg 

9163 JØKELFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 132/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/693-2 3378/2015 600 30.10.2015 

 

Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/9/12 

 

Saksopplysninger: 

Kvænangen Handikapforening ved Håkon Thomassen søker tillatelse til utvidelse av 

parkeringsplassen, ved fiskeplassen på Låvan. Dette vil være tilknyttet den kommunale vegen. 

Dagens parkeringsplass er for liten og biler må ofte stå parkert på vegen. 

 

Det søkes om følgende ansvarsretter: 

Ø.B Maskin (org.nr 995593769), søker om ansvarsrett i følgende funksjoner: 

SØK, ansvarlig søker. PRO, UTF og KONTROLL, hele parkeringsprosjektet. 

Alt i tiltaksklasse 1.Foretaket har ikke sentral godkjenning for de omsøkte funksjonene. 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling: 

Naboer og gjenboere er ikke varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Kommunen anser ikke 

tiltaket til å ha konsekvenser for tilstøtende naboer/naboeiendommer 

 

Sikringstiltak ved byggearbeid: 

Det vises til bestemmelsene i PBL § 28-2 

 

Ansvarsrett: 

Foretak uten sentral godkjenning som søker om ansvarsrett, bekrefter ved søknad om lokal 

godkjenning at de oppfyller pbl. § 22-3 og SAK 10 §§ 10-1 og 10-2 til ansvarsrett for omsøkte 

fagområder. 

Det er ansvarlig søkers ansvar å påse at alle fag er dekket med ansvarsrett før arbeidet igangsettes 

jf. pbl. § 23-4 
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Byggegrunn/miljøforhold: 

I henhold til søknad ansees byggegrunn sikret i hht. Pbl § 28-1. Dette etter vurdering av info fra 

karttjenestene NGU/skrednett og løsmassekart. ( www.ngu.no). 
 

Naturmangfold: 

Alle tiltak må vurderes opp mot naturmangfoldloven. 

I lovens § 1 heter det: «Lovens formål er at naturen og dens biologiske, landskapsmessige og 

geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik 

at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også 

som grunnlag for Samisk kultur.» 

Dette vil si at når natur er berørt skal formålet og forvaltningsformålet i denne lov vurderes. 

Reglene for bærekraftig bruk og vern av naturen skal være førende. Prinsippene i §§ 8-12 skal 

vurderes vedrørende naturmangfoldet, dvs. biologisk mangfold, landskap og geologi og 

vurderingen skal fremgå i fremstillingen av saken. Kommunen har sjekket ut naturbasen, 

(www.miljostatus.no ). Det er ikke registrert noe spesielt med tanke på registrerte verneområder, 

viktige naturtyper eller andre registreringer i nærområdet. 

Videre har kommunen også sjekket artsdatabankens karttjenester. Det er ingen registreringer av 

arter som er kritisk truet, sterkt truet, sårbar, nært truet eller rødlistearter i dette området. 

Søknaden om bygging av veg, er vurdert opp imot naturmangfoldloven, og etter en 

helhetsvurdering og sjekk av karttjenestene som eksisterer for området, samt lokalkunnskap, 

mener man å ha et godt kunnskapsgrunnlag, for å si at denne søknaden ivaretar lovens formål. 

 

Reindrift: 

Kommunen har sjekket karttjenesten i fra Reindriftsforvaltningen. (www.kart.reindrift.no). Det 

framkommer ikke Gjerder/anlegg, flytting/samling. Området er registrert som vårbeiteområde. 

Kommunen kan ikke se at det omsøkte tiltaket vil ha konsekvenser for reindriften 

 

Kultur-og fornminner: 

Kommunen har sjekket karttjenesten for kulturminner. (www.kulturminnesøk.no). Det viser at 

det ikke er registrerte kulturminner i nærliggende område. 

Dersom det under utgraving i marka kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Kulturetaten, 

Troms Fylkeskommune omgående. Jfr. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 

(Pbl § 21-5,SAK 10 § 6-2). 
 
Avfall: 
Tiltak etter Plan-og bygningsloven Kap. 20, skal tilfredsstille krav til forsvarlig 
avfallshåndtering. 
Alt av avfall som tiltaket generer, og som ikke gjenbrukes i egen virksomhet, skal 
leveres til mottak godkjent av forurensningsmyndighetene. TEK 10 § 9. 
 
Dokumentasjon ved tilsyn: 
Kopi av denne tillatelse sammen med beskrivelse av tiltaket, godkjent situasjonsplan for 
plassering, tegninger og ansvarsretter, skal være tilgjengelig på byggeplassen 
 
Anmodning om ferdigattest: 
Ved anmodning om ferdigattest, skal det sendes inn dokumentasjon for at slutt 
kontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest, jf. pbl § 21-10 og 
SAK 10§ 8-1. 
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Ved endringer som ikke krever egen søknad i forhold til tillatelsen, skal det innsendes oppdatert 

situasjonsplan og tegninger samt underretning om tiltakets plassering. 

 

Bortfall av tillatelse: 

Er tiltaket ikke satt i gang senest innen 3 år eter at tillatelse er gitt, faller den bort. Det samme 

gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 20-1, gis Kvænangen Handikapforening, tillatelse 

til bygging/tilrettelegging av parkering, på eiendommen 9/12 på Låvan 

 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 22-3 og SAK 10§9-2, gis Ø.B Maskin               

(org.nr 995593769), lokal godkjenning av foretak for ansvarsrett i følgende funksjoner: 

SØK, ansvarlig søker. PRO, UTF og KONTROLL, hele parkeringsprosjektet. 

Alt i tiltaksklasse 1. 

 

Med hjemmel i Plan-og bygningsloven § 21-3 fritas tiltaket for nabovarsling. 

 

 Påkrevd varsling sett i forhold til trafikk/vegmyndigheter/skilting påhviler 

entreprenør 

 Kvænangen kommune gir ikke tillatelse til stenging av vegen i forbindelse med 

tiltaket. 

 Eventuell skade på veg og toppdekke i forbindelse med tiltaket, skal utbedres av 

ansvarlig utførende 

 Tillatelsen gjelder inntegnet områder på situasjonsplan 

 Før tiltaket avsluttes, kontaktes kommunen for befaring sammen med utførende 

entreprenør 

 Vedrørende uttak av fyllmasser ved «ura», så kan det tas ut masser i bakkant av 

skredsikring, slik at den får en bedre virkning. Det gis ikke tillatelse til å gå inn i 

selve ura for å ta ut masser, det som i dag har fått en naturlig helning. Tiltaket skal 

ikke medføre større fare for ras. Eventuelle skader på veg, ved ras som skyldes 

uttak av masser, vil bli belastet ansvarlig utførende. 

 Da mengden av mulig uttak ikke er inn målt, settes det ikke en eksakt mengde. 

Overnevnte begrensning vil regulere dette. 

 

 

 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Kvænangen kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 
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Med hilsen 

 

 

 

Jan Inge Karlsen 

Leder næring, utvikling og teknisk 

Direkte innvalg: 77778841 

Mobil:40405620 

jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

Kopi til: 

Kvænangen Handikapforening V/Håkon Thomassen Alteidet 9161 BURFJORD 

 

 

mailto:jan.inge.karlsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Svenn Erik Fresti 

 

9162  SØRSTRAUMEN 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 126/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/635-2 3189/2015 V00 12.10.2015 

 

Melding om vedtak på søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal - 

Slettvoll Gård DA - Svenn Erik Fresti. 

 

Saksopplysninger:  

Det er søkt om tilskudd til drenering av jordbruksareal på eiendommene gnr/bnr 28/26 28/13 og 

27/10.  

 

   
 

Alle tiltakene omfatter åpne grøfter. I hovedsak gjelder det opprensking og forbedring av 

eksisterende åpne grøfter. På gnr/bnr 28/26 er det også tenkt ei ny avskjæringsgrøft langs 

fylkesvegen.  

 

Søknaden behandles etter forskrift om drenering av jordbruksjord. Formålet med forskriften er å 

øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord ved å gi tilskudd til drenering av dårlig drenert 
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jord med potensial for økt jordbruksproduksjon, samt å redusere faren for erosjon og 

overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag. Søker må utarbeide grøfteplan med kart. 

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, 

vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede 

kulturminner. 

 

Forskriften avgrenser satsene til kr 1000,- per dekar for systematisk grøfting, profilering og 

omgraving. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 

000 kroner per dekar. Beregnet tilskudd under 3 000 kroner per søknad utbetales ikke. 

Fylkesmannen har opplyst at denne grensa skal knyttes til søker, og ikke til eiendom 

(søknad).  Det betyr at flere søknadsskjemaer fra en søker skal handteres som en søknad innenfor 

samme søknadsfrist. 

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

utøving av offentlig myndighet som kan påvirke naturmangfoldet. Herunder tilskuddsforvaltning. 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). 
 

Vurderinger: 

Arealene er tidligere drenert, men grøftene har delvis grodd igjen og dreneringsfunksjonen er 

redusert. Dette har gjort seg utslag i bløte parti på deler av de omsøkte arealene. I første omgang 

ønsker søker å forbedre avskjæringsgrøfter og samlegrøfter. Ved behov vil det også være aktuelt 

å utbedre/anlegge andre grøfter ved senere anledning. Arealene        

 

Kulturminner: 

På gnr/bnr 28/13 er det flere automatisk freda kulturminner. Det er to kartlagte figurer med 

bosettings- og aktivitetsområder i nærheten. Søknaden er likevel ikke sendt til Fylkeskommunen 

til uttale. De registrerte aktivitetsområdene berøres ikke. Videre så gjelder søknaden vedlikehold 

av eksisterende åpne grøfter som er opparbeidet og vedlikeholdt i moderne tid. Saksbehandler 

har vært på befaring og vurdert tiltaket. Det er liten fare for at tiltaket skal berøre ukjente 

kulturminnelokaliteter. 

 

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 og Artsdatabanken. Tiltakene omfatter 

tyngre vedlikehold på tidligere drenert areal. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 synes å være godt 

nok ivaretatt i forhold til sakens karakter.  

 

Flom og vannforurensning: 

Tiltaket gjelder videreføring av åpne grøfter, og dermed øker ikke faren for flom eller erosjon. 

Omsøkte arealer ligger nær sjøen og dreneringen påvirker ikke vassdrag.      

 

Beregning av tilskudd: 
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27/10 150 m a kr. 15,-   kr.  2250,- 

28/13 220 m a kr. 15.-   kr. 3300,- 

28/26 545 m a kr. 15,-   kr.  8175,- 

Sum    kr.      13725,- 

 

 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Forskrift om tilskudd til drenering innvilges Slettvoll Gård DA kr. 13575,- til 

drenering av jordbruksareal på gnr/bnr 27/10, 28/ 13 og 28/26 i tråd med omsøkt grøfteplan. 

 

Dersom det under gjennomføringen av tiltaket påtreffes kulturminner i form av gjenstander eller 

formasjoner fra eldre aktivitet så må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, miljø- og 

kulturvernavdelingen og Troms fylkeskommune, kulturetaten. 

 

Tilskuddet betales ut etter arbeidet er utført. Tiltaket må være gjennomført innen 15. oktober 

2018. 

 

 

 

Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Troms.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram 

til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer 

som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du 

har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Åsmund Austarheim 

Konsulent 

Direkte innvalg: 77778845 

E-post: asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og trenger ikke håndskrevet signatur. 

 

 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Troms -Landbruksavdelinga E-post   

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Helge Rasch 

Alteidet 

9161  BURFJORD 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 124/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/673-2 3151/2015 600 05.10.2015 

 

1943/9/21. Dispensasjon fra vegloven §29 

 

Saksopplysninger:  

Helge Rasch skal bygge en garasje på eiendommen 9/21 på Alteidet. På vedlagte tegning skal 

den plasseres ca. 5 meter fra kant på kommunal veg. Søknad om dispensasjon fra vegloven § 29 

(at tiltak må ligge minst 15 meter i fra kommunal veg, målt fra midtlinjen) foreligger. 

 

 

Vurderinger/begrunnelse for vedtaket: 

 

Nabovarsling:  
Naboer og gjenboere er varslet iht.pbl § 21-3 og SAK 10 § 5-2. Ingen merknader er framkommet.  

 

Plassering av tiltak:  

Avstand i fra midten av kommunal veg er ca. 6-7 meter. Kommunen godkjenner plassering med 

vilkår. (Se vedtak) 

 

 

Vedtak: 

Kommunen gir dispensasjon fra veglovens § 29. 

 

Kvænangen Kommune tillater at garasjen oppføres ca. 5 meter i fra kant på kommunal 

veg. Dette med vilkår om at nåværende og framtidige eiere av 9/21 ikke kan sette fram krav 

om erstatning for skade på garasjen i forbindelse med veivedlikehold, snøbrøyting eller 

øvrig trafikk. 
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Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Kvænangen Kommune.  Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen 

da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens 

utløp. 

 

Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den 

eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen.  Dersom du klager så sent 

at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding 

kommer frem. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no


 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Byggsøk Norge 

Per Helgesens vei 94 

8013  BODØ 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 125/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/580-8 3155/2015 L45 06.10.2015 

 

 

FERDIGATTEST 1943/35/61 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
 125/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

Byggested: Leirbukta Gnr/Bnr: 35/61 

Tiltakshaver: Torfinn Østlyngen Adresse: 9517 Alta 

Ansvarlig søker: Byggsøk Norge AS Adresse: 8031 Bodø   

Tiltakets art: Fritidsbolig Bruksareal: 101m2 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 29.09.2015 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumentasjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/999. 
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Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no 

 

 

 

 

 

 



 

Kvænangen kommune  

Næring, utvikling og teknisk 

 

 

    

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:    

Rådhuset Rådhuset   
9161 BURFJORD   Organisasjonsnr: 940331102 

E-post: post@kvanangen.kommune.no www.kvanangen.kommune.no    
 

Monter Eiendom AS 

Postboks 314 

9750  HONNINGSVÅG 

 

 

 

 

Delegert vedtak 
Delegert Teknisk - nr. 128/15 

 

 
Deres ref:   Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato 

 2015/166-6 3268/2015 600 16.10.2015 

 

FERDIGATTEST 1943/9/60 
Svar på anmodning om ferdigattest, jf. pbl § 21-10 

Vedtak hjemlet i delegasjonsreglement vedtatt av Kvænangen kommunestyre i sak 45/1996. 

 

Saksnr: Behandlet i: 
128/15 Kvænangen Delegert Teknisk utvalg 

 

 

Byggested: Alteidet Boligfelt Gnr/Bnr: 9/60 

Tiltakshaver: Kvænangen Kommune Adresse: 9161 Burfjord 

Ansvarlig søker: Monter Eiendom AS Adresse: 9750 Honningsvåg 

Tiltakets art: Bolig Bruksareal: 100 m2 

 

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 21-10 gis ferdigattesten i henhold til ferdigmelding 

datert 01.06.2015 fra ansvarlig søker.  

 

Ferdigattesten gis etter søknad når det foreligger nødvendig sluttdokumenatsjon og erklæring om 

ferdigstillelse jf. Byggesaksforskriften § 8-1. 
I den innsendte sluttdokumentasjonen er det bekreftet av ansvarlig kontrollerende for utførelsen 

at sluttkontrollen ikke har avdekket feil eller mangler som hindrer ferdigattest. 

 

Bygningen eller deler av den må ikke tas i bruk til annet formål, enn det som er fastsatt i de 

tillatelser som er gitt. 

 

Ferdigattesten er ikke en bekreftelse på byggets tekniske kvalitet, men en bekreftelse på 

bygningsmyndighetenes avslutning av saken. 

 

Ved all kontakt med etaten i denne sak, vennligst referer til saksnummer 2014/937. 

 



 

 Side 2 av 2 

Med hilsen 

 

 

 

Truls Erik Nilsen 

Avdelingsingeniør bygg 

Direkte innvalg: 77778849 

E-post: truls.nilsen@kvanangen.kommune.no  

 

 

 

 

 

 

mailto:truls.nilsen@kvanangen.kommune.no
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