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PS 43/15 Søknad om å få satt ned fartsgrensen fra 60 km/t til 30 km/t på 

kommunal vei - Sekkemo 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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. 

 

 

 

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. 

 

 

PS 44/15 Høring på forslag om endring av motorferdselloven- Åpning for 

"catskiing" 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Forslag fra teknisk utvalg:Teknisk utvalg er positiv til endringer i motorferdselsloven 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. Man ser for seg alternativ 

2 i saksframlegget. NUT fatter et høringsbrev med dette som utgangspunkt. 

 

Forslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Teknisk utvalg er positiv til endringer i motorferdselsloven 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. Man ser for seg alternativ 

2 i saksframlegget. NUT fatter et høringsbrev med dette som utgangspunkt. 

 

 



 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken legges frem til drøfting i utvalget.  

 

 

PS 45/15 Klage på vedtak om avvising av delingssøknad på gnr/bnr 31/6 -

Magnar Stensvik 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

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

Saken sendes til fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 28. 

 

 

 

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. 

 

PS 46/15 Søknad om deling av eiendom- Gnr/bnr 24/15 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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.  

 

 

 

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.  

 

 

 

PS 47/15 Søknad om deling av grunneiendom gnr/bnr 31/1- Magnar Stensvik 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

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.  

 

 

 

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.  

 

PS 48/15 Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



Vedtak: 

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. 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

4. Kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord, skal ha felles lokal 

feieforskrift.    

 

5. 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 

 

6. Dagens lokale forskrifter opphører fra samme tidspunkt. 

 

 

   

 

PS 49/15 Reguleringsplanendring - Kjækan småbåthavn og hyttefelt. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune godkjenner omdisponering av området i reguleringsplanen «Kjækan 

småbåthavn og hyttefelt», fra friluftsområde til bebyggelse, med en utvidelse av tomt på 209m2.  

 

 

 

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.  

 



 

PS 50/15 Klage på avslag om brøyting ut til Saltnes 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra teknisk utvalg:Saken oversendes kommunestyret.  

1. Teknisk utvalg ber kommunestyret finne midlertidig inndekning for brøyting av 

Saltnesvegen for vinteren 2016 (januar-april). 

2. Teknisk utvalg vil i forbindelse med ny anbudsrunde brøyting 2016 lage prinsipper for 

vedlikehold av kommunale veier. Saken vil oversendes kommunestyret. 

 

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Saken oversendes kommunestyret.  

1. Teknisk utvalg ber kommunestyret finne midlertidig inndekning for brøyting av 

Saltnesvegen for vinteren 2016 (januar-april). 

2. Teknisk utvalg vil i forbindelse med ny anbudsrunde brøyting 2016 lage prinsipper for 

vedlikehold av kommunale veier. Saken vil oversendes kommunestyret. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Krav om brøyting av kommunal veg ut til Saltnes i Jøkelfjord avslås 

 

 

 

PS 51/15 Søknad om kjøring og opparbeidelse av kjørbar vei på eiendom 

13/90.Stormoveien 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 

Behandling: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 03.12.2015  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Søknad om kjøring og opparbeidelse av kjørbar vei på eiendommen 13/90, avslås 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Søknad om kjøring og opparbeidelse av kjørbar vei på eiendommen 13/90, avslås 

 

 

 

PS 52/15 Referatsaker 

RS 108/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/31/60 

RS 109/15 ferdigattest 

RS 110/15 1943/31/11. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 111/15 Søknad om å slippe feieavgift 

RS 112/15 1943/12/48. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 

RS 113/15 1943/31/60. Søknad om utslippstillatelse for mindre avløpsanlegg. 

RS 114/15 1943/35/2. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 115/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 13/294 

RS 116/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/14/1 

RS 117/15 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/9/12 

RS 118/15 Melding om vedtak på søknad om tilskudd til drenering av 

jordbruksareal - Slettvoll Gård DA - Svenn Erik Fresti. 

RS 119/15 1943/9/21. Dispensasjon fra vegloven §29 

RS 120/15 ferdigattest 

RS 121/15 1943/9/60. Søknad om ferdigattest. 

 


