
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.02.2016 

Tidspunkt: 09:00-11:00 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kjell Kr. Johansen Leder AP 

Børre Solheim Medlem KY 

Sigrun Johansen Medlem KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Joar Wassnes Nestleder H 

Trine Kaasen 

Børre Solheim 

Medlem 

Medlem 

AP 

KP 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Reidar Eilertsen-Wassnes Joar Wassnes AP 

Mira Mathiassen Trine Kaasen AP 

 

Merknader 

Børre Solheim meldte forfall så seint at det ikke ble tid til å innkalle vara. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Jan Inge Karlsen Leder NUT 

  

 

 

 

 

Underskrift: 

 

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

i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Reidar Eilertsen-Wassnes  Mira Mathiassen 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 1/16 Ny vurdering av søknad om dispensasjon fra lov 

om motorferdsel pga bevegelseshemming 

X 2015/118 

PS 2/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- 

transport til hytte og transport av ved - Kent 

Gunnar Henriksen 

 2015/104 

PS 3/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport av utstyr til Ballanjavri - Nils 

Magnar Gaup 

 2015/104 

PS 4/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte mm- Gnr/bnr 37/3 

 2015/104 

PS 5/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte mm- gnr/bnr 47/2 

 2015/104 

PS 6/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

i utmark for transport til hytte mm- Gnr/bnr 45/3 

 2015/104 

PS 7/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
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 2015/104 

PS 8/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 
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 2015/104 
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 2015/104 
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 2015/687 

PS 11/16 Søknad om akvakulturtillatelse i Kvitebergbukta 

(Dingalneset)- Marine Harvest 

 2015/233 

PS 12/16 Referatsaker   

RS 1/16 Tillatelse til bruk av snøscooter på grunn av 

bevegelseshemming 

X 2015/104 

RS 2/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 

hytte gnr/bnr 44/26 og transport av ved 

 2015/104 

RS 3/16 Søknad om brøytegodtgjørelse høst 2015.  2015/768 

RS 4/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av 

utstyr til hytte på Kjækanfjellet, Tor Johan 

Stensvik 

 2015/104 

RS 5/16 Tillatelse til bruk av snøscooter til transport til 

hytte og transport av ved- Ernst Roger Hallen 

 2015/104 

RS 6/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 

hytte på gnr/bnr 17/1 

 2015/104 

RS 7/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til 
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 2015/104 
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ansvarsrett 

 2015/755 
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 2015/746 
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RS 16/16 1943/2/9 Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 
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RS 17/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 
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RS 19/16 1943/35/17,22. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 

 2015/687 
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vegformål- Fv 363- Burfjord bru 
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PS 1/16 Ny vurdering av søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel 

pga bevegelseshemming 

PS 2/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel- transport til hytte 

og transport av ved - Kent Gunnar Henriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Kent Gunnar 

Henriksen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Bærsletta 7 og etter 



den vanlige snøscootertraseen fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Valan gnr/bnr 44/19 i 

Kvænangen. Traseen er markert i kartet. Tillatelsen gjelder for en snøscooter. 

 
 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig frem til 4. mai 

2016. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Dette vedtaket må bringes med under kjøring. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune Kent Gunnar 

Henriksen tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Bærsletta 7 og etter 

den vanlige snøscootertraseen fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Valan gnr/bnr 44/19 i 

Kvænangen. Traseen er markert i kartet. Tillatelsen gjelder for en snøscooter. 



 
 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig frem til 4. mai 

2016. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Dette vedtaket må bringes med under kjøring. 

 

PS 3/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av 

utstyr til Ballanjavri - Nils Magnar Gaup 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommune søknad fra 

Nils Magnar Gaup om tillatelse til å frakte friluftsutstyr med snøscooter fra kommunegrensa ved 

Cahcenjirranjavri til Ballanjavri. Kvænangen kommune kan ikke se at søknaden tilfredstiller 

forskriftens krav til «særlig behov».  
 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 avslår Kvænangen kommune søknad fra 

Nils Magnar Gaup om tillatelse til å frakte friluftsutstyr med snøscooter fra kommunegrensa ved 

Cahcenjirranjavri til Ballanjavri. Kvænangen kommune kan ikke se at søknaden tilfredstiller 

forskriftens krav til «særlig behov».  
 

 

PS 4/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 

mm- Gnr/bnr 37/3 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Sandnesdalen til fritidsbolig ved Sørvannet på 

gnr/bnr 37/3 i Kvænangen. Ferdselen skal følge trase som fremgår av kartet med blå stiplet linje.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 37/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. Eiendomsgrensene mangler i matrikkelen for øvre deler 

av eiendommen. Anslag på eiendomsavgrensning er vist med røde linjer. 

 



 
 

Tillatelsen gjelder for Terje Josefsen og Elisabeth Josefsen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Orginalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Sandnesdalen til fritidsbolig ved Sørvannet på 

gnr/bnr 37/3 i Kvænangen. Ferdselen skal følge trase som fremgår av kartet med blå stiplet linje.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 37/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. Eiendomsgrensene mangler i matrikkelen for øvre deler 

av eiendommen. Anslag på eiendomsavgrensning er vist med røde linjer. 

 



 
 

Tillatelsen gjelder for Terje Josefsen og Elisabeth Josefsen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Orginalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.  

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

PS 5/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 

mm- gnr/bnr 47/2 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i 

Mannskarvika gnr/bnr 47/2 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase 

fremgår av kartet.   



 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 47/2 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for Bjørn Inge Johansen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. Orginalvedtaket må 

medbringes for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

 

 
 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig i 



Mannskarvika gnr/bnr 47/2 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase 

fremgår av kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 47/2 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for Bjørn Inge Johansen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. Orginalvedtaket må 

medbringes for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

 

 
 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
  



PS 6/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark for 

transport til hytte mm- Gnr/bnr 45/3 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Valan 

gnr/bnr 45/3 i Kvænangen. Tillatelsen gjelder også transport av utstyr og bagasje fra hurtigbåtkaien 

på Valanhavn til fritidsboligen på eiendommen. Traseen fra kaia er kort og lettgått, og kravet til 

særlig transportbehov tilsier at denne ikke skal brukes med motorisert transport uten at det foreligger 

et omfattende transportbehov som særlig store og tunge gjenstander.  

 

Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Det tillates også start fra alternativt startpunkt på 

Bærsletta 7. Traseer fremgår av kartet.    

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for John Eivind Karlsen og Kurt Einar Karlsen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Orginalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

 

 

 



 
 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Valan 

gnr/bnr 45/3 i Kvænangen. Tillatelsen gjelder også transport av utstyr og bagasje fra hurtigbåtkaien 

på Valanhavn til fritidsboligen på eiendommen. Traseen fra kaia er kort og lettgått, og kravet til 

særlig transportbehov tilsier at denne ikke skal brukes med motorisert transport uten at det foreligger 

et omfattende transportbehov som særlig store og tunge gjenstander.  

 

Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Det tillates også start fra alternativt startpunkt på 

Bærsletta 7. Traseer fremgår av kartet.    

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for John Eivind Karlsen og Kurt Einar Karlsen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. 

Orginalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 



Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

 

 

 

 
 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 

 

 

PS 7/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven Transport til hytte 

mm- Kjell Ivar Henriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § § 5c og 6 gir Kvænangen kommune tillatelse 

til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 

Meiland gnr/bnr/fnr 46/16/2 i Kvænangen. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme 

eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. Ferdselen skal følge den vanlige 

snøscootertraseen. Traseer fremgår av kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/16 til fritidsbolig på gnr/bnr/fnr 

46/16/2. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av vann fra Storelva på Meiland til hytta på gnr/bnr/fnr 46/16/2. 

Snøscooter skal bare benyttes for henting av vann i større kvantum og antall turer skal begrenses til 

det som er strengt nødvendig.  

 

Tillatelsen gjelder for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Stien Henriksen, Vegard Stien Henriksen, 

Petter Henriksen eller Håvard Paulsen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket 

sendes ut i to eksemplarer, og originaldokumentet må medbringes av den aktuelle sjåføren for at 

tillatelsen skal være gyldig.  
 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 

 
 
 



Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § § 5c og 6 gir Kvænangen kommune tillatelse 

til bruk av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på 

Meiland gnr/bnr/fnr 46/16/2 i Kvænangen. Alternativ rute fra hurtigbåtkaien på Valan til samme 

eiendom kan benyttes i nødstilfeller dersom det er dårlig vær. Ferdselen skal følge den vanlige 

snøscootertraseen. Traseer fremgår av kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/16 til fritidsbolig på gnr/bnr/fnr 

46/16/2. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av vann fra Storelva på Meiland til hytta på gnr/bnr/fnr 46/16/2. 

Snøscooter skal bare benyttes for henting av vann i større kvantum og antall turer skal begrenses til 

det som er strengt nødvendig.  

 

Tillatelsen gjelder for Kjell Ivar Henriksen, Magnus Stien Henriksen, Vegard Stien Henriksen, 

Petter Henriksen eller Håvard Paulsen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket 

sendes ut i to eksemplarer, og originaldokumentet må medbringes av den aktuelle sjåføren for at 

tillatelsen skal være gyldig.  
 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 



 
 
 

Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

PS 8/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte 

mm. gnr/bnr 46/15 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland 

gnr/bnr 46/15 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase fremgår av 

kartet.   

 



Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/15 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for Kjell Asbjørn Johansen, Kjell Henrik Johansen, Svein Johansen og Sara Irene 

Waage Johansen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut i to 

eksemplarer (ett eksemplar til hver søker), og originaldokumentet (som gir rett til å benytte en 

snøscooter) må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  
 

 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 



Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland 

gnr/bnr 46/15 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase fremgår av 

kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/15 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder for Kjell Asbjørn Johansen, Kjell Henrik Johansen, Svein Johansen og Sara Irene 

Waage Johansen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut i to 

eksemplarer (ett eksemplar til hver søker), og originaldokumentet (som gir rett til å benytte en 

snøscooter) må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  
 

 
Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 



Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

PS 9/16 Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel for transport til 

hytte- gnr/bnr 46/3 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Endringsforslag fra teknisk utvalg: Tredje avsnitt endres til: «Tillatelsen gjelder Rolf Edgar 

Johansen, Edgar Johansen, Asgeir Johansen eller Ellen Marie Johansen. Det kan maksimalt 

benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut i to eksemplarer, og orginaldokumentet må 

medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig.» 

 

Administrasjonssjefens innstilling med endringsforslaget fra teknisk utvalg ble enstemmig 

vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland 

gnr/bnr 46/3 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase fremgår av 

kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 

Tillatelsen gjelder Rolf Edgar Johansen, Edgar Johansen, Asgeir Johansen eller Ellen Marie 

Johansen. Det kan maksimalt benyttes to kjøretøy samtidig. Vedtaket sendes ut i to eksemplarer, 

og orginaldokumentet må medbringes av den aktuelle sjåføren for at tillatelsen skal være gyldig. 
 
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 



Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  
 

 
 

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk 

av snøscooter for transport av utstyr og bagasje fra Oksfjord i Nordreisa til fritidsbolig på Meiland 

gnr/bnr 46/3 i Kvænangen. Ferdselen skal følge den vanlige snøscootertraseen. Trase fremgår av 

kartet.   

 

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5e gir Kvænangen kommune tillatelse til 

bruk av snøscooter for transport av ved fra skogen på eiendom 46/3 til fritidsbolig på samme 

eiendom. Eiendommen er markert i kartet. 

 



Tillatelsen gjelder for Rolf Edgar Johansen, Edgar Johansen, Asgeir Johansen eller Ellen Marie 

Johansen. Tillatelsen gjelder en snøscooter. Orginalvedtaket må medbringes av den aktuelle sjåføren 

for at tillatelsen skal være gyldig.   
 

Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål. Den er gyldig i 

vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder ikke i perioden 5. mai – 30 juni. 

 

Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. Unntak for dette er på den delen av den 

ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune. På den parsellen er slik 

kjøring klarert med grunneierne.  
 

 
 

 
Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. Søker plikter å gjøre seg kjent med, og 

følge bestemmelsene i Lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag og Nasjonal forskrift for bruk 

av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag.  

 

Deler av traseen går i aktsomhetsområder for snøskred, og kommunen oppfordrer søker til å tilpasse 

ferdselen, og unngå å kjøre i perioder med stor skredfare. Opplysninger om skredfare finnes på 

nettsiden Varsom.no.  

 

Utredninger etter Naturmangfoldloven §§ 8-12 framgår av saksutredningen. 

 

Vedtaket skal vises fram på forlangende av politi eller oppsyn. 
 

 

 

 



PS 10/16 1943/36/17,22 Klage på vedtak om søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune tar ikke klagen til følge og sender klagen videre til fylkesmannen for 

saksbehandling.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune tar ikke klagen til følge og sender klagen videre til fylkesmannen for 

saksbehandling.  

 

 

PS 11/16 Søknad om akvakulturtillatelse i Kvitebergbukta (Dingalneset)- 

Marine Harvest 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 04.02.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen Kommune tilrår at Marine Harvest AS (tidligere Jøkelfjord laks AS) får innvilget 

søknaden om akvakulturtillatelse for matfisk av laks på lokalitet Kviteberg (Dingalneset).  

 

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.  



 

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i mer enn 4 uker 20.11.2015 – 31.12.2015 på 

kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 

Nord og Norsk Lysningsblad. Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden. 

 

Kvænangen kommune mener søkers vurderinger i forhold til KU-forskriften er tilstrekkelig i 

forhold til tiltakets virkninger på miljø og samfunn. Vi ber likevel om at 

forurensningsmyndighet gjør en særlig vurdering av støy for nærområdene.  

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen Kommune tilrår at Marine Harvest AS (tidligere Jøkelfjord laks AS) får innvilget 

søknaden om akvakulturtillatelse for matfisk av laks på lokalitet Kviteberg (Dingalneset).  

 

Søknaden er i samsvar med kystsoneplanen og gitte dispensasjoner for området.  

 

Søknaden har vært lagt ut til offentlig ettersyn i mer enn 4 uker 20.11.2015 – 31.12.2015 på 

kommunens hjemmeside og servicekontor. I tillegg har den vært annonsert i Nordlys, Fremtid i 

Nord og Norsk Lysningsblad. Det har ikke kommet inn noen merknader til søknaden. 

 

Kvænangen kommune mener søkers vurderinger i forhold til KU-forskriften er tilstrekkelig i 

forhold til tiltakets virkninger på miljø og samfunn. Vi ber likevel om at 

forurensningsmyndighet gjør en særlig vurdering av støy for nærområdene.  

 



PS 12/16 Referatsaker 

RS 1/16 Tillatelse til bruk av snøscooter på grunn av bevegelseshemming 

RS 2/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte gnr/bnr 44/26 

og transport av ved 

RS 3/16 Søknad om brøytegodtgjørelse høst 2015. 

RS 4/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport av utstyr til hytte på 

Kjækanfjellet, Tor Johan Stensvik 

RS 5/16 Tillatelse til bruk av snøscooter til transport til hytte og transport av 

ved- Ernst Roger Hallen 

RS 6/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

17/1 

RS 7/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til hytte på gnr/bnr 

45/4 

RS 8/16 1943/13/9 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 9/16 Tillatelse til bruk av snøscooter for transport til fritidsbolig- Alf 

Håvard Jacobsen 

RS 10/16 1943/27/41 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

RS 11/16 Ferdigattest 1943/31/61 

RS 12/16 1943/25/1 Søknad om tillatelse til tiltak. Badehus. 

RS 13/16 1943/25/1. Søknad om tillatelse til tiltak. Flytebrygge 

RS 14/16 Søknad om brøytegodtgjørelse desember 2015 i Reinfjord 

RS 15/16 Søknad om tillatelse til tiltak. 1943/13/293 

RS 16/16 1943/2/9 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 17/16 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 1943/13/206 

RS 18/16 1943/1/2. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 19/16 1943/35/17,22. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 20/16 1943/36/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Fritidsbolig. 

RS 21/16 Tinging av tomt 13/295 



RS 22/16 Tillatelse til arealoverføring til offentlig vegformål- Fv 363- 

Burfjord bru 

 


