
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 04.04.2016 

Tidspunkt: 10:35-13:10 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Mariann Larsen Medlem KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Ivar Henning Boberg Vera Eilertsen-Wassnes AP 

   

 

Merknader 

Det ble orientert om løpende saker. 

Det ble vedtatt å sette møte i valgstyret rett etter dagens møte i formannskapet. 

Det ble vedtatt å innkalle til møte i kommunestyret 12.04.2016 kl. 18:00. 

Det ble levert protokolltilførsel til innkalling og saksliste fra Kystpartiet som legges ved 

protokollen. 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen 

Jan Inge Karlsen 

Åsmund Austarheim 

Administrasjonssjef 

Leder NUT 

Utmarkskonsulent 

  

 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________ 

Jan Helge Jensen  Ivar Henning Boberg 



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 11/16 Områderegulering av E-6 Kvænangsfjellet på 

strekningen Oksfjordhamn- Karvik - Vedtak av 

planprogram 

 2015/299 

PS 12/16 Klage på vedtak om dispensasjon fra 

kystsoneplanen om å anlegge akvakulturanlegg 

på østsiden av Spildra 

 2015/125 

PS 13/16 Referatsaker   

RS 7/16 Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 

05.03.16. 

 2016/3 

 

 

PS 11/16 Områderegulering av E-6 Kvænangsfjellet på strekningen 

Oksfjordhamn- Karvik - Vedtak av planprogram 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 

områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 

innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 
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Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-9 vedtar Kvænangen kommune planprogram for 

områderegulering av E6 Kvænangsfjellet på strekningen Oksfjordhamn-Karvik. 

 

Kvænangen kommune støtter med dette Statens vegvesens tilrådning av alternativ 2. Dette 

innebærer standardheving av vegen på strekningen Oksfjordhamn- Karvik inkludert tre tunneler. 

 

 

 



PS 12/16 Klage på vedtak om dispensasjon fra kystsoneplanen om å anlegge 

akvakulturanlegg på østsiden av Spildra 

Administrasjonssjefens innstilling 

 
Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas ikke til følge. Klagene kommer fra: 

 

 Kvænangen fiskarlag 

 Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra) 

 Fiskarlaget Nord 

 Sametinget 

 Spildra Grendelag 

 Spindaj AS 

 Norges Miljøvernforbund 

 «Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og 

grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)  
 

Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 

opprettholdes. 
 

Saken sendes til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 33. 
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Behandling: 

Endringsforslag fra Kystpartiet: Formannskapet sier nei til dispensasjon fra kystsoneplanen om å 

anlegge akvakulturanlegg på østsiden av Spildra, da dette er i strid med nylig vedtatte 

kystsoneplan. Videre er et ja til dispensasjon stikk i strid med det alle faginstanser har uttalt i 

denne saken. Formannskapet foreslår for kommunestyret at klagen tas til følge og at Spildra øst 

som resten av Kvænangen blir vurdert gjennom den kommende rulleringen av kystsoneplanen i 

sin helhet. Arealavsetninger av en slik størrelse og viktighet må prinsipielt gjøres gjennom en 

planprosess. 

 

Votering: Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt med 3 stemmer mot 2 for 

endringsforslaget fra Kystpartiet. 

Vedtak: 

Klagene på vedtak i kommunestyresak 70/2015 tas ikke til følge. Klagene kommer fra: 

 

 Kvænangen fiskarlag 

 Ellen Isaksen og Tor P. Holm (grunneier på nærliggende landareal på Spildra) 

 Fiskarlaget Nord 

 Sametinget 

 Spildra Grendelag 



 Spindaj AS 

 Norges Miljøvernforbund 

 «Folket på nordsida og andre miljøforkjempere» (Sammenslutning av naboer og 

grunneiere på nærliggende landareal på Spildra)  
 

Det foreligger ikke avgjørende nye opplysninger i klagene. Vedtak i kommunestyresak 70/2015 

opprettholdes. 
 

Saken sendes til Fylkesmannen for klagesaksbehandling.  

 

Vedtaket har hjemmel i forvaltningslovens § 33. 
 

 

 

PS 13/16 Referatsaker 
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Behandling: 

Referatsaken tatt til orientering. 

 

Vedtak: 

Referatsaken tatt til orientering. 

 

 

RS 7/16 Skjenkebevilling Jøkelfjord samfunnshus den 05.03.16. 

 


