
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 01.07.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 10:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medl AP 

Mariann Larsen Medl KY 

   

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medl H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Jenny Fyhn Olsen Ronald Jensen H 

Tryggve Enoksen Jan Helge Jensen SV 

 

 

Merknader 

Ordfører orienterte om påfølgende generalforsamlinger i Kvænangen Næringsbygg AS og 

Kvænangen Produkter AS. 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

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. 

 

 

______________________ ______________________ _______________________  

Tryggve Enoksen  Vera Eilertsen-Wassnes 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 24/16 1943/30/19 Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene - Rekbukta 

hytteområde 

 2015/450 

PS 25/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - 

Rekbukta Hytteområde 

 2016/201 

PS 26/16 1943/35/2/1. Søknad om dispensasjon fra 

reguleringsplanen - Hytte/Naustområde 

Løkviknesset 35/2 

 2016/207 

PS 27/16 Ekstraressurser til planlegging  2015/133 

PS 28/16 Offentlig ettersyn av kommunens planstrategi  2016/102 

 

 

PS 24/16 1943/30/19 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene - 

Rekbukta hytteområde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås Trond Østvangs dispensasjonssøknad fra 

reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for oppføring av anneks til overnatting.  

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 avslås Trond Østvangs dispensasjonssøknad fra 

reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for oppføring av anneks til overnatting.  

 

 

PS 25/16 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - Rekbukta 

Hytteområde 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kjell Kvernmo dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for: 

 Øke totalt tillatt areal fra 80m2 til 100m2. Dette for å føre opp tilbygg på 20m2 på 

fritidsboligen 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis Kjell Kvernmo dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene til Rekbukta hytteområde for: 

 Øke totalt tillatt areal fra 80m2 til 100m2. Dette for å føre opp tilbygg på 20m2 på 

fritidsboligen 

 

 

PS 26/16 1943/35/2/1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen - 

Hytte/Naustområde Løkviknesset 35/2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 gis Frode Ulvatne dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene til Løkviknesset hytteområde for gesimshøyde på 2,9 meter. 

 

 

 

 

PS 27/16 Ekstraressurser til planlegging 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 

Formannskapet bevilger inntil kr. 300 000,- til ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel fra 

reserverte tilleggsbevilgninger, kontonummer 14910.190.190 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet bevilger inntil kr. 300 000,- til ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel fra 

reserverte tilleggsbevilgninger, kontonummer 14910.190.190 

 

 

PS 28/16 Offentlig ettersyn av kommunens planstrategi 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 01.07.2016  

 

Behandling: 

Det ble fremmet følgende omforente tilleggsforslag fra formannskapet:  

1. Arbeidet med en overordnet kommunal ikt-plan startes opp våren 2017. 

2. Det utarbeides en egen personalplan som omfatter opplæring, internopplæring, 

kundebehandling m.m.  

 

Tilleggsforslaget fra formannskapet og administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Arbeidet med en overordnet kommunal ikt-plan startes opp våren 2017. 

2. Det utarbeides en egen personalplan som omfatter opplæring, internopplæring, 

kundebehandling m.m.  

 

 

Formannskapet som planutvalg legger forslag til kommunal planstrategi 2016- 2019 til offentlig 

ettersyn, i henhold til plan og bygningsloven § 10-1. med frist til innspill og merknader den 

19.08.2016.   

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Formannskapet som planutvalg legger forslag til kommunal planstrategi 2016- 2019 til offentlig 

ettersyn, i henhold til plan og bygningsloven § 10-1. med frist til innspill og merknader den 

19.08.2016.   

 

 

 


