
 

Møteprotokoll 
 

 

Utvalg: Kvænangen formannskap 
Møtested: Kommunehuset 

Dato: 09.09.2016 

Tidspunkt: 14:15 – 16:45 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Ronald Jenssen Medlem H 

Jan Helge Jensen Leder KY 

Eirik Losnegaard Mevik Leder AP 

Vera Marie Eilertsen-Wassnes Medlem AP 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Mariann Larsen Medlem KY 

   

   

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Tryggve Enoksen Mariann Larsen SV 

   

 

Merknader 

Økonomioppfølging – 2.tertial 2016: Økonomisjefen orienterte om status per. 31.08.16. 

Skoleprosjektet: Etatsleder og adminstrasjonssjefen orienterte om saken.  

 

Tryggve Enoksen ble innvilget permisjon fra kl. 15.30. 

 

Jan Helge Jensen fremmet følgende protokolltilførsel: Vedrørende organers rett til innsyn i 

saksdokumenter. Undertegnede ber om at saker som ligger under formannskapets virkeområde 

ikke blir gitt unntatt offentlighet. Herunder saker i andre utvalg. Viser for øvrig til pkt. 1.2 i 

Reglement for folkevalgtes innsynsrett for Kvænangen kommune, jfr. sak i Oppvekst og 

omsorg angående »Ekstrabevilgning tjenestekjøp.» 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Frank Pedersen Administrasjonssjef 

Tore Li Økonomisjef 

Anne Berit Bæhr Konsulent 

Kristin A. Hansen Skolesjef 

 

 

 

 



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  Vera Eilertsen-Wassnes 

                                        Saksliste 

 

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr 

PS 29/16 Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i 

Kvænangen kommune 

 2016/211 

PS 30/16 Endring av utvalgsnavn ifbm 

eiendomsskattetaksering av verk og bruk 

 2016/211 

PS 31/16 Klage på godtgjørelse for medlemmer i 

adresseprosjektets navnekomite 

 2015/185 

PS 32/16 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for 

hytte/naustområde Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

 2015/437 

PS 33/16 Sak om brudd på skjenkebevillingen til 

Segelvikdagan 

 2016/3 

PS 34/16 Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 - 

Isbresenteret- Sluttbehandling 

 2015/386 

PS 35/16 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-2019  2016/102 

PS 36/16 Referatsaker   

RS 12/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord 

samfunnshus den 27.08.16. 

 2016/3 

RS 13/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjord 

samfunnshus den 28-31/7 2016. 

 2016/3 

RS 14/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik den 

22-23/7 2016. 

 2016/3 

RS 15/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen 

flerbrukshus 22-23/7 2016. 

 2016/3 

RS 16/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen 

samfunnshus den 09.07.16. 

 2016/3 

RS 17/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i 

Seglvik den 05.08.16. 

 2016/3 

 

 



PS 29/16 Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen 

kommune 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen kommune fastsettes og gjelder fra 

og med skatteåret 2017. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Vedtekter for skattetakster over verker og bruk i Kvænangen kommune fastsettes og gjelder fra 

og med skatteåret 2017. 

 

 

PS 30/16 Endring av utvalgsnavn ifbm eiendomsskattetaksering av verk og 

bruk 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Takstnemnda endrer navn til sakkyndig nemnd. 

Overtakstnemnda endrer navn til klagenemnd. 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Takstnemnda endrer navn til sakkyndig nemnd. 

Overtakstnemnda endrer navn til klagenemnd. 

 

 



PS 31/16 Klage på godtgjørelse for medlemmer i adresseprosjektets 

navnekomite 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Forslag fra KP/SV: Leder av navnekomiteen har ikke fått noen tilbakemelding om at avtalt 

godtgjørelse avtalt på møte 06.05.2015 var endret i formannskapsmøtet13.05.2015. Det er derfor 

å anta at både leder og komitemedlemmene har vært i den tro at avtalt godtgjørelse fra møte 

06.05.15 stod ved lag. Arbeidet med adresseprosjektet har vært omfattende og er utført på en 

svært tilfredsstillende måte. Vedtaket fra møtet i formannskapet 13.05.15 endres slik: 

1. Det gis en fast sum på kr. 15 000,- til leder. 

2. Det gis kr. 1000,- per møte for alle medlemmer inkludert leder. 

3. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevillinger.  

 

Votering: KP/SV sitt tilleggsforslag fikk flertall med 4 stemmer.  

 

 

Vedtak: 

Leder av navnekomiteen har ikke fått noen tilbakemelding om at avtalt godtgjørelse avtalt på 

møte 06.05.2015 var endret i formannskapsmøtet13.05.2015. Det er derfor å anta at både leder 

og komitemedlemmene har vært i den tro at avtalt godtgjørelse fra møte 06.05.15 stod ved lag. 

Arbeidet med adresseprosjektet har vært omfattende og er utført på en svært tilfredsstillende 

måte. Vedtaket fra møtet i formannskapet 13.05.15 endres slik: 

1. Det gis en fast sum på kr. 15 000,- til leder. 

2. Det gis kr. 1000,- per møte for alle medlemmer inkludert leder. 

3. Beløpet belastes reserverte tilleggsbevillinger.  

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Vedtak i gjort i formannskapet den 13.05.2015 opprettholdes; «Formannskapet mener at 

godtgjørelse til medlemmer i adresseprosjektet skal harmoniseres med øvrige godtgjørelser for 

politiske verv. Formannskapet finner det riktig at det gis en rimelig godtgjørelse for vervene 

og foreslår kr.10000,- som fast sum for leder og kr.500,- pr møte for alle medlemmer 

inkludert leder» 
 

 

 

PS 32/16 Søknad om dispensasjon fra Reguleringsplan for hytte/naustområde 

Løkviknesset. GNR 35 BNR 2 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 



Behandling: 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, avslås 

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene for Hytte/naustområde Løkviknesset 35/2, avslås 

søknad om dispensasjon for økt grunnflateareal.  

 

 

PS 33/16 Sak om brudd på skjenkebevillingen til Segelvikdagan 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Jan Helge Jensen reiste spørsmål om sin habilitet. Jensen fratrådte under behandlingen av hans 

habilitet. Utvalget fant Jensen inhabil, og han fratrådte under behandlingen av saken.  

 

Det ble fremmet følgende tilleggsforslag: Kommunen gjennomfører skjenkekontroll minimum 

to ganger per år i saker om ambulerende bevilling.  

 

Votering: Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonssjefens innstilling ble 

enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Saken tas til etterretning. Det iverksettes ingen reaksjoner mot bevillingshaver.  

Kommunen gjennomfører skjenkekontroll minimum to ganger per år i saker om ambulerende 

bevilling.  

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Saken tas til etterretning. Det iverksettes ingen reaksjoner mot bevillingshaver.  



PS 34/16 Detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 - Isbresenteret- 

Sluttbehandling 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Jan Helge Jensen tiltrådte ved behandling av saken. Vera Eilertsen-Wassnes ba om å få sin 

habilitet vurdert. Eilertsen-Wassnes fratrådte mens habiliteten ble vurdert, og utvalget vedtok at 

hun er å anse som inhabil. Eilertsen-Wassnes fratrådte under saksbehandlingen. 

 

Administrasjonssjefens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Kvænangen kommune 

detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret) datert 23.05.2015. Merknader fra 

Statens vegvesen imøtekommes ved at følgende punkt tilføres i planbestemmelsene: 

 

 Byggegrenser mot offentlig veg i henhold til Vegloven § 29 gjelder for planområdet 

 

 Det skal ikke settes opp bygg eller innretninger som påvirker frisiktsoner i vegkryss på 

offentlig eller vanskeliggjør vedlikehold.   

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 godkjenner Kvænangen kommune 

detaljregulering for Vika gnr/bnr 7/4 og 7/36 (Isbresenteret) datert 23.05.2015. Merknader fra 

Statens vegvesen imøtekommes ved at følgende punkt tilføres i planbestemmelsene: 

 

 Byggegrenser mot offentlig veg i henhold til Vegloven § 29 gjelder for planområdet 

 

 Det skal ikke settes opp bygg eller innretninger som påvirker frisiktsoner i vegkryss på 

offentlig eller vanskeliggjør vedlikehold.   

 

 

 

PS 35/16 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016-2019 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Eilertsen-Wassnes tiltrådte.  

 

Tilleggsforslag fra KP/SV: Planstrategien omfatter kommunens strategiske valg, knyttet til 

samfunnsutvikling, det innen blant annet arealbruk og miljøforandringer herunder også sjøareal. 



Havbruksnæringen er under en rivende utvikling når det gjelder de miljømessige sider ved 

framtidens drift. Positive miljømessige endringer innen oppdrett vil uten tvil gi oss andre 

muligheter i forhold til bruk av våre nære sjøareal nærmeste år. Videre har kommunen nå en 

kystsoneplan som er godt gjennomarbeidet, gir forutsigbarhet og som legger til rette for både 

tradisjonelt fiske og oppdrett. Med det som bakgrunn rulleres dagens kystsoneplan i 2019, 

samtidig med kommunens arealdel.  

 

Tilleggsforslag fra Ap/H til framleggets side 24 slik at ordlyden blir: «NUT – kystsoneplanen. 

Innarbeides i kommuneplanens arealdel, med eventuelle endringer.» 

 

Votering:  Administrasjonssjefens innstilling ble vedtatt enstemmig. 

  Ap/Hs endringsforslag ble vedtatt enstemmig. 

  Kp/SVs tilleggsforslag fikk 1 stemme og falt.  

 

Vedtak: 

Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i 

henhold pbl §10-1.   

 

NUT – kystsoneplanen. Innarbeides i kommuneplanens arealdel, med eventuelle endringer. 

 

 

 

 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

 

Kvænangen kommune vedtar fremlagt kommunal planstrategi for perioden 2016-2019, i 

henhold pbl §10-1.   

 

PS 36/16 Referatsaker 

Saksprotokoll i Kvænangen formannskap - 09.09.2016  

 

Behandling: 

Referatsakene tas til orientering. 

Vedtak: 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 



RS 12/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Jøkelfjord samfunnshus den 

27.08.16. 

RS 13/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Reinfjord samfunnshus den 28-

31/7 2016. 

RS 14/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Seglvik den 22-23/7 2016. 

RS 15/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Kvænangen flerbrukshus 22-23/7 

2016. 

RS 16/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Badderen samfunnshus den 

09.07.16. 

RS 17/16 Skjenkebevilling enkeltanledning, Velhuset i Seglvik den 05.08.16. 

 


