
Møteprotokoll

Utvalg:

Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Teknisk utvalg
Kommunehuset
09.06.2016
09:00—14:00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn Funksjon Representerer
Kjell Kr. Johansen Leder AP
Børre Solheim Medlem KY
Trine Kaasen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn Funksjon Representerer
Joar Wassnes Nestleder H
Sigrun Johansen Medlem KY

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn Møtte for Representerer
Reidar Eilertsen-Wassnes Joar Wassnes AP
Roy Iver Isaksen Sigrun Johansen SV

Merknader
Anne Berit Bæhr orienterte om planstrategi.
Åsmund Austarheim orienterte om konsesjonsloven og arbeid med kommunale retningslinjer.

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
Jan Jnge Karisen Etatsleder NUT
Anne Berit Bæhr Næringskonsulent
Åsmund Austarheim Konsulent

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.
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_________

Reidar Eilertsen-Wassnes Børre Solheim



Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 21/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven X 2015/118
pga bevegelsesheniming

PS 22/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven X 2015/118
pga bevegelseshemming

PS 23/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven X 2015/118
for transport til hytte

PS 24/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven X 2015/104
pga bevegelseshemming

PS 25/16 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av 2015/743
tomt til fritidsbolig- gnr/bnr 42/15 - Anne Mone
Boberg

PS 26/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 2015/118
for transport til hytte- Johan-Erik Johansen

PS 27/16 Høring på forskrifi om kjøring ut fra 2016/196
scooterløyper på vann for å raste, Alta kommune

PS 28/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 2015/104
for transport til hytte gnr/bnr 44/11

PS 29/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 2015/118
for landing med helikopter i forbindelse med
feltarbeid - Hans Jørgen Kjøll

PS 30/16 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av 2015/563
tomt til fritidsbolig på eiendom gnr/bnr 36/2 -

Kenneth Dannefalk

PS 31/16 Planbehovi perioden 2016-2019 2016/102

PS 32/16 Referatsaker

RS 53/16 Dispensasjon fra motorferdselloven til landing 2015/118
med helikopter i forbindelse med filminnspilling
Field Production

RS 54/16 1943/33/1 Søknad om midlertidig bruksendring 2015/162

RS 55/16 1943/11/5. Søknad om installasjon av trappeheis 2016/180

RS 56/16 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri 20 16/17

RS 57/16 1943/36/10 Søknad om tillatelse til tiltak. Naust 2016/79

RS 58/16 1943/3/29. Søknad om tillatelse til tiltak uten 2016/143
ansvarsrett.

RS 59/16 1943/6/3 Opphør av ansvarsrett før 2016/121
ansvarsområdet er ferdigstilt

RS 60/16 1943/13/206. Søknad om tillatelse til tiltak uten 2015/422
ansvarsrett.

RS 61/16 1943/18/2. Søknad om nærmiljøtiltak. 2016/134



PS 26/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til
hytte- Johan-Erik Johansen

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:

Administrasjonssj efens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrifl for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk
av ATV for transport av ved og vedlikeholdsmateriell til hytte ved Kisgangvannet. Transport av
ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke
medfører flere turer.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Langs traktorveg/etablert kjorespor fra Moa til fritidsbolig i ved
Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.

Generelle vilkår:
• 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.
Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og

Trase:

Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen.
Type kjøretøy Tillatelsen gjelder stk. ATV.
og antall:
Tidsrom: Tilatelsen er gyldig fra 1. juli 2016 til 31.12.2016
Antall turer Tillatelsen omfatter inntil 4 turer. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før

kjøring starter, ellers er ikke tilatelsen gyldig.

Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.

mennesker.



• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelltjenestenlSNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Begunnelse:
Søker er varig bevegelseshemmet og har behov for transport for å komme seg til fritidsboligen.
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

Administrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 6 gir Kvænangen kommune tillatelse til bruk
av ATV for transport av ved og vedlikeholdsmateriell til hytte ved Kisgangvannet. Transport av
ordinær bagasje til opphold på hytte tillates ikke, men det kan tas med på lasset dersom det ikke
medfører flere turer.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i ved
Kisgangvannet (ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.
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Personer: Tillatelsen gjelder for Johan-Erik Johansen.
Type kjøretøy Tilatelsen gjelder j stk. ATV.
og antall:
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig fra 1. juli 2016 til 31.12.2016
Antall turer Tifiatelsen omfatter inntil 4 turer. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes for

kjøring starter, ellers er ikke tillatelsen gyldig.

Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder kun kjøring på eksisterende vei og kjørespor.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse.
• 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.



• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og
mennesker.

• Vedtaket skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelltj enestenlSNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Begunnelse:
Søker er varig bevegelseshemmet og har behov for transport for å komme seg til fritidsboligen.
Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter traktorveg og godt etablerte kjørespor.

Vurdering etter naturmangfoldlovens § 8- 12 fremgår av saksutredningen.

PS 27/16 Horing på forskrift om kjøring ut fra scooterloyper på vann for å
raste, Alta kommune

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvænangen kommune tar framlegget til orientering, og vi har ikke merknader til framlegget.

Administrasjonssjefens innstilling

Kvænangen kommune tar framlegget til orientering, og vi har ikke merknader til framlegget.

PS 28/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til
hytte gnr/bnr 44/11

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

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 til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan).



Med hjemmel i forskrift for motorkjoretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på gnr/bnr
45/4.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:
Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr
44/11. Trase fremgår av kartet.
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Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune.
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne).

Trase:

II
Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet. I forbindelse med vedhenting skal

korteste mulige trase tilbake til hytta benyttes. Kjøring som ikke er
strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt.

N

Personer: Tifiatelsen gjelder for Kurt Arild Jonassen
Type kjøretøy Tillatelsen gjelder snoscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.
og antall:
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder

ikke i perioden 5. mai — 30 juni.



• 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.

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og
mennesker.

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelitjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

Utredninger etter Naturmangfoldloven § 8-12 framgår av saksutredningen.

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 til hytte på gnr/bnr 44/11 (Valan).

Med hjemmel i forskrift for motorkjøretøyer i utmark § 5 første ledd bokstav e gir Kvænangen
kommune tillatelse til bruk av snøscooter for transport av ved i forbindelse med hogst på gnr/bnr
45/4.

Særlige vilkår fremgår av tabellen:
Trase: Langs vanlig dispensasjonstrase fra Oksfjord og ut til hytte på gnr/bnr

44/il. Trase fremgår av kartet.
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Vedhogst: De aktuelle teigene fremgår av kartet. I forbindelse med vedhenting skal
korteste mulige trase tilbake til hytta benyttes. Kjøring som ikke er
strengt nødvendig for henting av felt virke er ikke tillatt.

I



Personer: Tillatelsen gjelder for Kurt Arild Jonassen
Type kjøretøy Tillatelsen gjelder snoscooter. Det kan maksimalt benyttes ett kjøretøy.
og antall:
Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i vintersesongene frem til 4. mai 2019. Den gjelder

ikke i perioden 5. mai — 30 juni.

Generelle vilkår:
• Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum.
• Tillatelsen gjelder bare på snødekt mark/islagt vann og angitt formål.
• Søker er selv ansvarlig for å innhente grunneiers tillatelse. (Unntak for dette gjelder den

delen av den ordinære «dispensasjonstraseen» som ligger innenfor Nordreisa kommune.
På den parsellen er slik kjøring klarert med grunneierne).

• 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.

• Kjøringen skal skje aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade på miljø og
mennesker.

• Dispensasjonen skal medbringes i original form, og forevises på forlangende fra politi,
fjelitjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet.

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

PS 29/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for landing med
helikopter i forbindelse med feltarbeid - Hans Jørgen Kjøll

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:
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Administrasjonssj efens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Hans
Jørgen Kjøll ved Universitetet i Oslo dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med
feltregistreringer. Tilatelsen gjelder inntil ti landinger i fjellområdet mellom Navitdalen og
Sandnesdalen i nærheten av kommunegrense mot Nordreisa i perioden 27. juni- 4. juli 2016.
Området er markert på kartet.
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Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal tas særlig hensyn til tamrein. Fåvrrosorda reinbeitedistrikt v/Johan Isak Eira

skal kontaktes på t1f48172631/e-post favrosorda@outlook.com i god tid før flyginga tar
til.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. For å få gjennomført forskningsarbeidet er det behov for å benytte
helikopter både for å få nødvendig oversikt over området og for å transportere utstyr. Alternativ
til motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i et viktig tamreinområde i en tid
der tamrein og naturlig fauna er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen for reindrifta kan
begrenses dersom flyging avtales med utøverne. Naturmangfoldlovens krav i § 8- 12 synes å
være tilstrekkelig ivaretatt.

Adiuiuistrasjonssjefens innstilling

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 gir Kvænangen kommune Hans
Jørgen Kjøll ved Universitetet i Oslo dispensasjon til landing med helikopter i forbindelse med
feitregistreringer. Tilatelsen gjelder inntil ti landinger i fjellområdet mellom Navitdalen og
Sandnesdalen i nærheten av kommunegrense mot Nordreisa i perioden 27. juni- 4. juli 2016.
Området er markert på kartet.



Det settes følgende vilkår:
• Flygingen skal holdes til et absolutt minimum.
• Tillatelsen gjelder bare til angitt formål.
• Søker er selv ansvarlig for å hente tillatelse fra grunneiere.
• Søker plikter å følge lov om motorferdsel i utmark og på vassdrag av 10. juni 1977.
• Det skal tas særlig hensyn til tamrein. Fåvrrosorda reinbeitedistrikt v/Johan Isak Eira

skal kontaktes på tlf 4817263 l/e-post favrosorda@outlook.com i god tid før flyginga tar
til.

Begrunnelse:
Det er vist til et særlig behov. For å få gjennomført forskningsarbeidet er det behov for å benytte
helikopter både for å få nødvendig oversikt over området og for å transportere utstyr. Alternativ
til motorisert transport ikke synes realistisk. Tiltaket foregår i et viktig tamreinområde i en tid
der tamrein og naturlig fauna er sårbar for forstyrrelser. Skadevirkningen for reindrifta kan
begrenses dersom flyging avtales med utøverne. Naturmangfoldlovens krav i § 8- 12 synes å
være tilstrekkelig ivaretatt.

PS 30/16 Søknad om dispensasjon fra plan for fradeling av tomt til
fritidsbolig på eiendom gnr/bnr 36/2 -Kenneth Dannefalk

Saksprotokoil i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:

Kvænangen kommune innvilger søknad fra Charlotte og Kenneth Dannefalk om deling av
eiendom gnr/bnr 3 6/2. Arealet som deles fra er om lag 1000 m2 og skal benyttes som tomt til
fritidsformål.

Dette gjøres i henhold til følgende regelverk:
• Deling godkjennes i henhold jordiovens § 12
• Deling godkjennes i henhold til plan- ogbygningsloven § 20-1-pkt. m, 26-1, 27-1, 27-2,

27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes henhold plan- og bygningslovens

19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at jordbruksverdiene i området er relativt svake og delingen vil
ikke føre til vesentlig tap av viktige arealressurser.

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og

godkjenning er gitt.
• Det må søkes særskilt om godkjenning av avkjørsel fra kommunal veg.
• Dersom det under evt. 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 jfr. kulturmiimelovens § 8, 2. ledd.

• Ved evt. bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i
samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak eller vegg
som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

Administrasj onssjefens innstilling

Kvænangen kommune innvilger søknad fra Charlotte og Kenneth Dannefalk om deling av
eiendom gnr/bnr 3 6/2. Arealet som deles fra er om lag 1000 m2 og skal benyttes som tomt til
fritidsformål.

Dette gjøres i henhold til følgende regelverk:
• Deling godkjennes i henhold jordiovens § 12
• Deling godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1-pkt. m, 26-1, 27-1, 27-2,

27-4 og 28-1
• Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes henhold plan- og bygningslovens

19-2.

Ved avgjørelsen er det lagt vekt på at j ordbruksverdiene i området er relativt svake og delingen vil
ikke føre til vesentlig tap av viktige arealressurser.

Det settes følgende vilkår:
• Byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er behandlet og

godkj enning er gitt.
• Det må søkes særskilt om godkjenning av avkjørsel fra kommunal veg.



• Dersom det under evt. 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 jfr. kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

• Ved evt. bygging skal det sikres god estetisk utforming i samsvar med tiltakets funksjon og i
samspill med omgivelser og stedlig byggeskikk. Det skal ikke brukes farger på tak eller vegg
som skiller seg ut fra omgivelsene på en negativ måte.

PS 31/16 Planbehov i perioden 2016-2019

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst og omsorg - 07.06.2016

Behandling:

Saken ble tatt til orientering.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering.

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 08.06.2016

Behandling:

Forslag fra formannskapet: Saken tas foreløpig til orientering. Ordfører følger arbeidet tett og
rapporterer til utvalget mellom møtene.

Forslaget fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering. Ordfører følger arbeidet tett og rapporterer til utvalget
mellom møtene.

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Saken tas til orientering.



Administrasjonssjefens innstilling

Planbehov i de ulike sektorene legges frem til drøfting i politiske utvalgene.

PS 32/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 09.06.2016

Behandling:

Sakene tas til orientering.

Vedtak:

Sakene tas til orientering.

RS 53/16 Dispensasjon fra motorferdselloven til landing med helikopter i
forbindelse med filminnspilling-Field Production

RS 54/16 1943/33/1 Søknad om midlertidig bruksendring

RS 55/16 1943/11/5. Søknad om installasjon av trappeheis

RS 56/16 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri

RS 57/16 1943/36/10 Søknad om tillatelse til tiltak. Naust

RS 58/16 1943/3/29. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

RS 59/16 1943/6/3 Opphør av ansvarsrett for ansvarsområdet er ferdigstilt

RS 60/16 1943/13/206. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

RS 61/16 1943/18/2. Søknad om nærmiljøtiltak. Dispensasjon

115 62/16 Søknad om tillatelse til salg av fyrverkeri

RS 63/16 1943/29/36 Ferdigattest


