
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Teknisk utvalg 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 13.09.2016 

Tidspunkt: 09:00 – 11:30 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Kjell kr. Johansen LEDER AP 

Børre Solheim MEDL KY 

Sigrun Johansen MEDL KY 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Joar Wassnes NESTL H 

Trine Kaasen MEDL AP 

   

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Reidar Eilertsen-Wassnes Joar Wassnes AP 

Rickard Printz Trine Kaasen AP 

 

Merknader 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Åsmund Austarheim  

  

 

 

 

 

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  Børre Solheim 

  



                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 33/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- ***** ***** 

X 2015/118 

PS 34/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- ***** ***** 

X 2015/118 

PS 35/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport av jaktleir- Jan Erik Henriksen 

 2015/118 

PS 36/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til Hytte- Nord-Troms Museum 

 2015/118 

PS 37/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for bruk snøscooter i forbindelse med hundeløp-

Andreas Tømmervik 

 2015/118 

PS 38/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- Tor J. Steinsvik 

 2015/118 

PS 39/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport til hytte- Tommy Lokøy 

 2015/118 

PS 40/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

for transport i forbindelse med fiskekultivering- 

Kvænangen JFF 

 2015/118 

PS 41/16 Skogvern på statsgrunn i Troms- ytterligere 

innspill 

 2015/449 

PS 42/16 Høring på forslag til endring av konsesjonslov, 

jordlov og odelslov 

 2015/312 

PS 43/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 9/91  2016/228 

PS 44/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 9/84  2016/212 

PS 45/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 2/17  2015/738 

PS 46/16 Søknad om konsesjon til kjøp av eiendom gnr/bnr 

39/1- Rolf Magne Larsen 

 2016/279 

PS 47/16 Referatsaker   

RS 64/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven 

pga bevegelseshemming 

X 2015/118 

RS 65/16 Fradeling av tomt til eksisterende hytte med 

punktfeste på gnr/bnr 39/4- Rolf Damsgård 

 2015/366 

RS 66/16 1943/3/20,27 Søknad om tillatelse til tiltak. 

Flytebrygge 

 2016/213 

RS 67/16 Avslag på søknad om kjøring i utmark/testkjøring 

og filming med beltebil - Kvænangsfjellet. 

 2015/118 

RS 68/16 1943/17/10. Søknad om tillatelse til flytebrygge.  2015/481 



RS 69/16 1943/11/16 Søknad om dispensasjon til gapahuk.  2016/191 

RS 70/16 1943/22/1 Opphør av ansvarsrett før området er 

ferdigstilt. 

 2015/243 

RS 71/16 1943/13/239. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. Garasje 

 2016/235 

RS 72/16 1943/13/4. Ferdigattest.  2015/580 

RS 73/16 1943/35/2/1 Søknad om tillatelse til tiltak  2016/207 

RS 74/16 Søknad om tilskudd til drenering av 

jordbruksareal -Kurt Solheim 

 2016/210 

RS 75/16 1943/33/1 Ferdigattest  2015/162 

RS 76/16 1943/36/2. Søknad om tillatelse til tiltak. 

Campingvogn/spikertelt 

 2015/583 

RS 77/16 1943/31/82. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. Naust 

 2016/153 

RS 78/16 ferdigattest  2015/550 

RS 79/16 Tillegg til vedtak om dispensasjon fra 

motorferdselloven i forbindelse med befaring av 

mineralressurser EMX Exploration AB 

 2015/118 

RS 80/16 Fradeling av tomt til fritidsformål, gnr/bnr 36/2, 

May Britt og Roald Olsen 

 2015/563 

RS 81/16 1943/22/1 Opphør av ansvarsrett før området er 

ferdigstilt. 

 2015/243 

RS 82/16 1943/13/152 Søknad om tillatelse til tiltak. 

Tilbygg m/ ventilasjonsanlegg. 

 2016/286 

RS 83/16 fattest  2015/580 

RS 84/16 1943/35/17,22. Pålegg om retting.  2015/687 

RS 85/16 Ferdigattest  2015/665 

RS 86/16 1943/8/44. Søknad om tillatelse til tiltak.  2016/247 

RS 87/16 1943/7/4 Konsesjon for eiendom over to mål.  2015/386 

RS 88/16 1943/42/15. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 

 2016/197 

RS 89/16 1943/35/38. Søknad om tillatelse til tiltak. 

Tilbygg 

 2016/201 

RS 90/16 1943/8/44. Søknad om utslippstillatelse.  2016/247 

RS 91/16 Midlertidig brukstillatelse  2015/243 

RS 92/16 Søknad om brøytetilskudd  2015/48 

RS 93/16 Søknad om brøytetilskudd  2015/48 

RS 94/16 Søknad om brøytetilskudd for vintersesongen 

2015/2016. 

 2015/48 



RS 95/16 Søknad om brøytetilskudd  2015/48 

RS 96/16 Søknad om brøytetilskudd.  2015/48 

RS 97/16 Søknad om tilskudd til brøyting av Saltnesveien 

for sist vinter 2015-2016. 

 2015/48 

RS 98/16 Ferdigattest  2015/451 

RS 99/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for transport i 

forbindelse med søppelplukking -Nordreisa 

kommune 

 2015/118 

RS 100/16 Konsesjon for kjøp av eiendom gnr/bnr 8/19 - 

Birgitte Meier Dewhirst 

 2016/293 

RS 101/16 1943/37/8. Søknad om oppføring av grillhytte. 

Dispensasjon 

 2016/227 

RS 102/16 Midlertidig brukstillatelse  2015/243 

RS 103/16 1943/13/284-285. Søknad om tillatelse til tiltak. 

5-mannsbolig. 

 2016/256 

RS 104/16 1943/13/150. Søknad om tillatelse til tiltak uten 

ansvarsrett. 

 2016/312 

RS 105/16 Søknad om brøytetilskudd  2015/48 

RS 106/16 ferdigattest  2016/309 

RS 107/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for å hente 

sau ved Badajavri 

 2015/118 

RS 108/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for å hente 

sau ved Badajavri- Andreas Rapp Kristensen 

 2015/118 

RS 109/16 1943/31/33. Søknad om utslippstillatelse.  2016/309 

RS 110/16 1943/31/33. Søknad om utslippstillatelse.  2016/309 

RS 111/16 Ferdigattest  2016/180 

 

 

PS 33/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- ***** ***** 

PS 34/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- ***** ***** 

PS 35/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport av jaktleir- Jan Erik 

Henriksen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 

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

Jan Erik Henriksen om tillatelse til å bruke ATV for å frakte utstyr til jaktleir ved Gerbethytta. 

Kvænangen kommune kan ikke se at søknaden tilfredstiller forskriftens § 6 om krav til «særlig 

behov», samt at ferdselen kan medføre nye sporskader i terrenget og ha negative konsekvenser for 

friluftsinteressene.  
 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

Jan Erik Henriksen om tillatelse til å bruke ATV for å frakte utstyr til jaktleir ved Gerbethytta. 

Kvænangen kommune kan ikke se at søknaden tilfredstiller forskriftens § 6 om krav til «særlig 

behov», samt at ferdselen kan medføre nye sporskader i terrenget og ha negative konsekvenser for 

friluftsinteressene.  
 

 

PS 36/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til Hytte- Nord-Troms 

Museum 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

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

bruk av ATV eller snøscooter for transport av ved og vedlikeholdsmateriell til Kvænangen 

skogstuer i Dalen. 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 Rundvassbekken og opp til 

Dalen. Trase er vist på kartet.   



 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Bjørn Tore Josefsen eller andre som kan legitimere at de er 

ansatt i Nord-Troms museum. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller en stk. snøscooter. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2017, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 

mai- 1. juli.  

Antall turer Tillatelsen omfatter 5 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Begrunnelse: 

Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell 

og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 

traktorveg/kjørespor.  

 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår av 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

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

bruk av ATV eller snøscooter for transport av ved og vedlikeholdsmateriell til Kvænangen 

skogstuer i Dalen. 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 Rundvassbekken og opp til 

Dalen. Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Bjørn Tore Josefsen eller andre som kan legitimere at de er 

ansatt i Nord-Troms museum. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller en stk. snøscooter. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2017, men det er ikke tillatt å kjøre i perioden 5. 

mai- 1. juli.  

Antall turer Tillatelsen omfatter 5 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Begrunnelse: 



Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell 

og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 

traktorveg/kjørespor.  

 

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

 

 

 

 

PS 37/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for bruk snøscooter i forbindelse 

med hundeløp-Andreas Tømmervik 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

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 å merke og tråkke løype til hundeløp i forbindelse med arrangementet 

«Langfjordløpet».  Det gis også dispensasjon for å benytte snøscooter for vaktmannskap under 

selve løpet.   

 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Tillatelsen gjelder langs planlagt løypetrase fra Villreinvann til Vesterkrokvann via 

Suorregeadggejavri. Løypetrase framgår av kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 

Legitimerte funksjonærer i arrangementet. Ledelsen i arrangementkomiteen er 

ansvarlig for at alle som kjører har medbrakt skriftlig dokumentasjon som viser at 

vedkommende er funksjonær på «Langfjordløpet».   

 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Antall kjøretøy skal begrenses mest mulig og det kan 

maksimalt være 5 kjøretøy i terrenget samtidig. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i følgende tidsrom:  

20.11.16 – 15.12.16  



20.11.17 – 15.12.17 

 

 

Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 

 Tillatelsen gjelder kun kjøring på snødekt mark og islagte vassdrag. 

 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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

Begrunnelse: 

Søker har behov for å benytte snøscooter i forbindelse med et spesifikt arrangement som er 

viktig for bygda og for hundekjøringssporten.  

 

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 snøscooter for å merke og tråkke løype til hundeløp i forbindelse med arrangementet 

«Langfjordløpet».  Det gis også dispensasjon for å benytte snøscooter for vaktmannskap under 

selve løpet.   

 
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Tillatelsen gjelder langs planlagt løypetrase fra Villreinvann til Vesterkrokvann via 

Suorregeadggejavri. Løypetrase framgår av kartet.   

 
 



Personer: Tillatelsen gjelder for: 

Legitimerte funksjonærer i arrangementet. Ledelsen i arrangementkomiteen er 

ansvarlig for at alle som kjører har medbrakt skriftlig dokumentasjon som viser at 

vedkommende er funksjonær på «Langfjordløpet».   

 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder snøscooter. Antall kjøretøy skal begrenses mest mulig og det kan 

maksimalt være 5 kjøretøy i terrenget samtidig. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i følgende tidsrom:  

20.11.16 – 15.12.16  

20.11.17 – 15.12.17 

 

 

Generelle vilkår: 

 Den motoriserte ferdselen skal reduseres til et minimum. 

 Tillatelsen gjelder kun kjøring på snødekt mark og islagte vassdrag. 

 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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

Begrunnelse: 

Søker har behov for å benytte snøscooter i forbindelse med et spesifikt arrangement som er 

viktig for bygda og for hundekjøringssporten.  

 

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

 

 

PS 38/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- Tor J. 

Steinsvik 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

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 i Gamdalen. 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 Gamdalen 

(ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Tor Stensvik. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2016 

Antall turer Tillatelsen omfatter 1 tur. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

 

 

 

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 i Gamdalen. 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 Gamdalen 

(ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Tor Stensvik. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig frem til 31.12.2016 

Antall turer Tillatelsen omfatter 1 tur. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

 

PS 39/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport til hytte- Tommy 

Lokøy 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

Vedtak: 

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

bruk av ATV for transport av fyringsved og vedlikeholdsmateriell til hytte i Gamdalen.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i Gamdalen 

(ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 

Tommy Lokøy 

 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.16  

Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 turer. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

Begrunnelse: 

Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell 

og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 

traktorveg/kjørespor.  



 

Vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 8- 12 fremgår a 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

bruk av ATV for transport av fyringsved og vedlikeholdsmateriell til hytte i Gamdalen.  
Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs traktorveg/etablert kjørespor fra Moa til fritidsbolig i Gamdalen 

(ikke matrikkulert grunn). Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for: 

Tommy Lokøy 

 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV. 

Tidsrom: Tillatelsen gjelder frem til  31.12.16  

Antall turer Tillatelsen omfatter totalt 5 turer. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 



Begrunnelse: 

Søker driver med vedlikehold på hytte. Det er behov for å transportere en del tyngre materiell 

og utstyr til dette arbeidet. Konsekvensene er relativt små da ferdselen foregår etter 

traktorveg/kjørespor.  

 

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

 

 

PS 40/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse med 

fiskekultivering- Kvænangen JFF 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Rickard Printz erklærte seg inhabil i denne saken. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

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

bruk av ATV og snøscooter for transport av utstyr i forbindelse med henting av rogn til klekkeriet 

som Kvænangen jeger og fiskeforening driver. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs etablert kjørespor fra skogsveg i Burfjorddalen og opp til 

Johnlarsavannet. Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Christer Oksfjordelv. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller snøscooter.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i perioden 25. september til 31. desember hvert år til og med 2018. 

Antall turer Tillatelsen omfatter 3 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

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

bruk av ATV og snøscooter for transport av utstyr i forbindelse med henting av rogn til klekkeriet 

som Kvænangen jeger og fiskeforening driver. 

 

Særlige vilkår fremgår av tabellen: 
 

Trase: Langs etablert kjørespor fra skogsveg i Burfjorddalen og opp til 

Johnlarsavannet. Trase er vist på kartet.   

 
 

Personer: Tillatelsen gjelder for Christer Oksfjordelv. 

Type kjøretøy  

og antall:  

Tillatelsen gjelder en stk. ATV eller snøscooter.  

Tidsrom: Tillatelsen er gyldig i perioden 25. september til 31. desember hvert år til og med 2018. 

Antall turer Tillatelsen omfatter 3 turer i året. Det skal føres kjørebok. Dato skal inntegnes før 

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, 

fjelltjenesten/SNO eller annen offentlig oppsynsmyndighet. 

 

 

 

PS 41/16 Skogvern på statsgrunn i Troms- ytterligere innspill 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune har ikke nye moment å tilføye i saken, men vi vil påpeke at arealet 

nede på flata, som er tatt ut av verneforslaget for Njemenjàikojohka naturreservat etter 

høringen, holdes ute også ved endelig vedtak.  

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune har ikke nye moment å tilføye i saken, men vi vil påpeke at arealet 

nede på flata, som er tatt ut av verneforslaget for Njemenjàikojohka naturreservat etter 

høringen, holdes ute også ved endelig vedtak.  

 

 

PS 42/16 Høring på forslag til endring av konsesjonslov, jordlov og odelslov 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 



Vedtak: 

Kvænangen kommune har følgende uttale til høringsforslag på endring av jordloven, 

konsesjonsloven og Odelsloven: 

 

Kvænangen kommune er enig i at det er rom for å gjøre endringer i regelverket som letter 

saksgangen, og at det legges til rette for at de som ønsker å satse på landbruksdrift skal få 

kjøpe tilleggsjord. Det er likevel to forslag som ikke bør vedtas da de undergraver 

langsiktigheten i landbruksforvaltningen og intensjonen med jordloven og konsesjonsloven.   

 

1. Heving av arealgrense for konsesjon, boplikt og priskontroll 

Grensene for konsesjon, boplikt og priskontroll har økt mye i moderne tid. Kvænangen 

kommune mener det er uklokt å øke arealgrensen ytterligere. Det vil bidra til at flere 

attraktive småbruk med høy boverdi og grunnlag for næringsvirksomhet blir tatt i bruk til 

fritidsbolig. Selv om adgangen til å innføre nedsatt konsesjonsgrense opprettholdes, så sender 

forslaget et signal som vil bidra til sentralisering og ekstern eierskap til arealressursene i 

distriktene. Videre vil dette være i strid med målet om å få mer areal solgt som tilleggsjord. 

Dersom arealgrensa heves vil erverver av slik eiendom ikke ha et insentiv til å dele fra jorda 

og selge den som tilleggsjord. Kommunen mister også muligheten til å påvirke salg i denne 

retningen for en rekke småbruk hvis arealgrensen heves. 

 

2. Fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven for tomter 

Kvænangen kommune er kritisk til fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven til 

tomtefradeling i LNFR-områder. Dette svekker landbruksforvaltningens medvirkning i 

arealsaker, noe som kan bidra til miljø- og driftsmessige ulemper for landbruket. Dersom 

bestemmelsene vedtas må det innføres andre virkemidler som gir arealressursene tilstrekkelig 

rettsvern og hindrer unødvendig oppstykking. Dette er viktig for å ivareta hensynet til 

framtidige generasjoner og mulige samfunnsmessige og økonomiske endringer som kan kreve 

økt sjølberging i Norge.  

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune har følgende uttale til høringsforslag på endring av jordloven, 

konsesjonsloven og Odelsloven: 

 

Kvænangen kommune er enig i at det er rom for å gjøre endringer i regelverket som letter 

saksgangen, og at det legges til rette for at de som ønsker å satse på landbruksdrift skal få 

kjøpe tilleggsjord. Det er likevel to forslag som ikke bør vedtas da de undergraver 

langsiktigheten i landbruksforvaltningen og intensjonen med jordloven og konsesjonsloven.   

 

3. Heving av arealgrense for konsesjon, boplikt og priskontroll 

Grensene for konsesjon, boplikt og priskontroll har økt mye i moderne tid. Kvænangen 

kommune mener det er uklokt å øke arealgrensen ytterligere. Det vil bidra til at flere 

attraktive småbruk med høy boverdi og grunnlag for næringsvirksomhet blir tatt i bruk til 

fritidsbolig. Selv om adgangen til å innføre nedsatt konsesjonsgrense opprettholdes, så sender 

forslaget et signal som vil bidra til sentralisering og ekstern eierskap til arealressursene i 

distriktene. Videre vil dette være i strid med målet om å få mer areal solgt som tilleggsjord. 



Dersom arealgrensa heves vil erverver av slik eiendom ikke ha et insentiv til å dele fra jorda 

og selge den som tilleggsjord. Kommunen mister også muligheten til å påvirke salg i denne 

retningen for en rekke småbruk hvis arealgrensen heves. 

 

4. Fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven for tomter 

Kvænangen kommune er kritisk til fritak fra delingsbestemmelsen i jordloven til 

tomtefradeling i LNFR-områder. Dette svekker landbruksforvaltningens medvirkning i 

arealsaker, noe som kan bidra til miljø- og driftsmessige ulemper for landbruket. Dersom 

bestemmelsene vedtas må det innføres andre virkemidler som gir arealressursene tilstrekkelig 

rettsvern og hindrer unødvendig oppstykking. Dette er viktig for å ivareta hensynet til 

framtidige generasjoner og mulige samfunnsmessige og økonomiske endringer som kan kreve 

økt sjølberging i Norge.  

 

 

 

PS 43/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 9/91 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1700 m2 eiendom gnr/bnr 9/91. Arealet 

skal overføres som tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 9/92.  

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 1-8, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Dersom det under 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. 

 Ved eventuelt 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. 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1700 m2 eiendom gnr/bnr 9/91. Arealet 

skal overføres som tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 9/92.  

 



Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 1-8, 20-1-m, 26-1og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Dersom det under 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. 

 Ved eventuelt 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 44/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 9/84 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1700 m2 eiendom gnr/bnr 9/84. Arealet 

skal benyttes som selvstendig tomt for fritidsbolig. 

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§  20-1-m, 26-1,27-1, 27-2, 27-4 28-1 

 Endring av detaljreguleringsplan for Låvan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 12-

14.  

 
Det settes følgende vilkår:  

 

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Det må søkes særskilt om godkjenning av eventuell avkjørsel fra kommunal veg.  

 Dersom det under 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. 

 Ved eventuelt 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. 

 

 

 

 



Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 1700 m2 eiendom gnr/bnr 9/84. Arealet 

skal benyttes som selvstendig tomt for fritidsbolig. 

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§  20-1-m, 26-1,27-1, 27-2, 27-4 28-1 

 Endring av detaljreguleringsplan for Låvan godkjennes jfr plan- og bygningslovens 12-

14.  

 
Det settes følgende vilkår:  

 

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt.  

 Det må søkes særskilt om godkjenning av eventuell avkjørsel fra kommunal veg.  

 Dersom det under 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. 

 Ved eventuelt 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 45/16 Søknad om deling av eiendom gnr/bnr 2/17 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 500 m2 eiendom gnr/bnr 2/17. Arealet skal 

overføres som tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 2/29.  

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt. 

 Dersom det under 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. 

Ved eventuelt 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 må 



 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune godkjenner fradeling av ca. 500 m2 eiendom gnr/bnr 2/17. Arealet skal 

overføres som tilleggsareal til hyttetomt gnr/bnr 2/29.  

 

Dette gjøres jfr følgende regelverk: 

 Deling godkjennes jfr plan- og bygningsloven §§ 20-1-m, 26-1, 27-4 og 28-1 

 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel godkjennes jfr plan- og bygningslovens 19-

2.  

 Eventuelle byggetiltak kan ikke igangsettes før byggesøknad er levert, søknaden er 

behandlet og godkjenning er gitt. 

 Dersom det under 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. 

 Ved eventuelt 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 46/16 Søknad om konsesjon til kjøp av eiendom gnr/bnr 39/1- Rolf Magne Larsen 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 innvilges Rolf Magne Larsen f. 27.06.1957 konsesjon til 

erverv av eiendom med gårdsnummer 39 og bruksnummer 1 i Kvænangen kommune.  

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i konsesjonslovens § 1 innvilges Rolf Magne Larsen f. 27.06.1957 konsesjon til 

erverv av eiendom med gårdsnummer 39 og bruksnummer 1 i Kvænangen kommune.  

 

 

PS 47/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Teknisk utvalg - 13.09.2016  

 



Behandling: 

Referatsaker ble tatt til orientering.    

 

Vedtak: 

Referatsaker ble tatt til orientering. 

 

 

RS 64/16 Søknad om dispensasjon fra motorferdselloven pga bevegelseshemming 

RS 65/16 Fradeling av tomt til eksisterende hytte med punktfeste på gnr/bnr 39/4- Rolf 

Damsgård 

RS 66/16 1943/3/20,27 Søknad om tillatelse til tiltak. Flytebrygge 

RS 67/16 Avslag på søknad om kjøring i utmark/testkjøring og filming med beltebil - 

Kvænangsfjellet. 

RS 68/16 1943/17/10. Søknad om tillatelse til flytebrygge. 

RS 69/16 1943/11/16 Søknad om dispensasjon til gapahuk. 

RS 70/16 1943/22/1 Opphør av ansvarsrett før området er ferdigstilt. 

RS 71/16 1943/13/239. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Garasje 

RS 72/16 1943/13/4. Ferdigattest. 

RS 73/16 1943/35/2/1 Søknad om tillatelse til tiltak 

RS 74/16 Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksareal -Kurt Solheim 

RS 75/16 1943/33/1 Ferdigattest 

RS 76/16 1943/36/2. Søknad om tillatelse til tiltak. Campingvogn/spikertelt 

RS 77/16 1943/31/82. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Naust 

RS 78/16 ferdigattest 

RS 79/16 Tillegg til vedtak om dispensasjon fra motorferdselloven i forbindelse med befaring 

av mineralressurser EMX Exploration AB 

RS 80/16 Fradeling av tomt til fritidsformål, gnr/bnr 36/2, May Britt og Roald Olsen 

RS 81/16 1943/22/1 Opphør av ansvarsrett før området er ferdigstilt. 

RS 82/16 1943/13/152 Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg m/ ventilasjonsanlegg. 

RS 83/16 fattest 

RS 84/16 1943/35/17,22. Pålegg om retting. 

RS 85/16 Ferdigattest 

RS 86/16 1943/8/44. Søknad om tillatelse til tiltak. 

RS 87/16 1943/7/4 Konsesjon for eiendom over to mål. 

RS 88/16 1943/42/15. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 89/16 1943/35/38. Søknad om tillatelse til tiltak. Tilbygg 

RS 90/16 1943/8/44. Søknad om utslippstillatelse. 

RS 91/16 Midlertidig brukstillatelse 

RS 92/16 Søknad om brøytetilskudd 

RS 93/16 Søknad om brøytetilskudd 

RS 94/16 Søknad om brøytetilskudd for vintersesongen 2015/2016. 

RS 95/16 Søknad om brøytetilskudd 

RS 96/16 Søknad om brøytetilskudd. 

RS 97/16 Søknad om tilskudd til brøyting av Saltnesveien for sist vinter 2015-2016. 

RS 98/16 Ferdigattest 

RS 99/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for transport i forbindelse med søppelplukking -

Nordreisa kommune 

RS 100/16 Konsesjon for kjøp av eiendom gnr/bnr 8/19 - Birgitte Meier Dewhirst 

RS 101/16 1943/37/8. Søknad om oppføring av grillhytte. Dispensasjon 



RS 102/16 Midlertidig brukstillatelse 

RS 103/16 1943/13/284-285. Søknad om tillatelse til tiltak. 5-mannsbolig. 

RS 104/16 1943/13/150. Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. 

RS 105/16 Søknad om brøytetilskudd 

RS 106/16 ferdigattest 

RS 107/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for å hente sau ved Badajavri 

RS 108/16 Dispensasjon fra motorferdselloven for å hente sau ved Badajavri- Andreas Rapp 

Kristensen 

RS 109/16 1943/31/33. Søknad om utslippstillatelse. 

RS 110/16 1943/31/33. Søknad om utslippstillatelse. 

RS 111/16 Ferdigattest 

 


